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Pracovní instrukce
Měření pH

1. Úkol
Jste laborant v chemickém podniku, který vyrábí organické speciality. Jste zodpovědný
za mezioperační i výstupní kontrolu výroby. Váš dnešní úkol je kontrola procesu výroby
Akarditu (N,N-difeny-N-methylmočovina) měření pH jeho vodného roztoku. Aby se
vyhovělo technickým požadavkům, musí být hodnoty pH v rozsahu 6,5 – 7,5. Měření
budete provádět na pH-metru s pH měřící celou. pH-metr musí být před měření
kalibrován a přesnost měření se musí ověřit kontrolním vzorkem, jehož pH se blíží
očekávané hodnotě vzorku.

2. Měřicí zařízení a chemikálie
Titrační jednotka/pH-metr Titrino 716, pH měřící cela
Pufry
Vzorek Akarditu (N,N-difeny-N-methylmočovina)
Magnetické míchadlo
Filtrační zařízení (nebo odstředivka)
Běžné laboratorní skleněné nádobí

3. Pracovní kroky


Příprava roztoku vzorku:
Navažte 10,0 g suchého vzorku, přidejte 250 ml destilované vody, promíchávejte
roztok míchadlem po dobu 1 minuty, pak nechte roztok zchladnout buď v lednici,
nebo v lázni studené vody. Přefiltrujte suspenzi a změřte hodnotu pH výluhu.



Nastavení pH-metru:
Zapněte pH-metr (ON), stiskněte tlačítko User Meth a vyberte metodu, která má být
použita.
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 Kalibrace pH-metru:
Nalijte každý pufr do kádinky a vložte míchadlo. Podle příručky pro uživatele
proveďte tříbodovou kalibraci. Vložte každý pufr na magnetické míchadlo, vložte do
roztoku pufru elektrodu a zahajte kalibraci. Po každém měření opláchněte elektrodu
destilovanou vodou a vysušte buničitou vatou.
Proveďte záznam o kalibraci zapsáním hodnoty elektrodové asymetrie a strmosti
kalibrační křivky do protokolu.


Měření kontrolního vzorku
Pro kontrolu přesnosti proveďte měření kontrolního vzorku, jeho pH je 6,87.
Naměřená hodnota se nesmí lišit od dané hodnoty o více než 0,1 pH. Zaznamenejte
výsledek kontrolního měření do protokolu.



Měření výluhu
Nalijte výluh do kádinky a změřte jeho pH. Roztok se v tomto případě nemíchá.



Evaluace vzorku
Porovnejte naměřenou hodnotu s technickým požadavkem pro produkt.

4. Odpad
Všechny roztoky se mohou vylít do výlevky. Nevracejte nepoužitý roztok do nádoby
zásobního roztoku

S podporou Programu celoživotního učení Evropské unie.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují
názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá na použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Seite 2 von 2

