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Instrukcja postępowania w pracy dla ucznia
Wyznaczenie wartości pH

1. Wprowadzenie
Jesteś operatorem chemicznym w zakładzie chemicznym, który produkuje produkty
organiczne. Jesteś odpowiedzialny za kontrolę procesu produkcji i końcową kontrolę
produkcji. Twoim dzisiejszym zadaniem jest kontrola produkcji akardytu (N, N – difenylo
– N –metylomocznika) poprzez zmierzenie wartości pH jego wodnego roztworu. By
produkt odpowiadał wymaganiom technicznym, wartość pH substancji powinna mieścić
się w przedziale 6,5 – 7,5. Do przeprowadzenia pomiaru masz do dyspozycji pH-metr
oraz celę pomiarową pH. Na początku pH-metr powinien zostać skalibrowany za
pomocą roztworów buforowych. Do dalszej kontroli pomiaru pH wprowadzona zostanie
próbka kontrolna, która posiada wartość pH podobną do próbki akardytu.

2. Aparatura i chemikalia


jednostka do miareczkowania/ pH-metr Titrino 716, cela pomiarowa pH



bufory kalibracyjne



próbki akardytu



mieszadło magnetyczne



aparatura do filtracji/ wirówka



szklane przyrządy laboratoryjne

3. Wykonanie zadania
Sporządzenie roztworu akadrytu:





odważyć 10 g wysuszonej próbki
dodać 250 ml destylowanej wody i mieszać przez 1 min.
schłodzić roztwór w lodówce lub w zimnej kąpieli wodnej
filtracja suspensji i zmierzenie wartości pH supernatantu
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Przygotowanie jednostki pomiarowej:




włączenie pH-metru
wciśnięcie przycisku “user meth”
wybór metody

Kalibracja pH-metru:






roztwory buforowe wlać do zlewki i mieszać
rozpocząć trzypunktową kalibrację
każdy bufor kalibracyjny postawić na mieszadle magnetycznym, włożyć elektrodę
i rozpocząć kalibrację
po każdym pomiarze przepłukać elektrodę wodą destylowaną i wytrzeć papierem
zapis danych asymetrii i nachylenia w protokole z pomiarów

Pomiar próbki kontrolnej:
 pomiar próbki kontrolnej z wartością pH 6.87
 tolerowane odchylenie wynosi 0,1 jednostki pH
 zapis danych pomiarowych w protokole
Messung der Akarditprobe:


napełnienie zlewki próbką akadrytu



pomiar próbki akardytu



nie mieszać podczas pomiaru

4. Interpretacja wyników
 porównanie otrzymanych wyników z technicznymi wytycznymi produktu
końcowego

5. Utylizacja
Wszystkie roztwory mogą być utylizowane w zlewie. Nie należy wlewać pozostałości
roztworów z powrotem do roztworów podstawowych.
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