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SPŠCH Brno
Vypracování odborně-pedagogických konceptů pro obory
"Práce v chemické laboratoři" a "Operátor"
Aplikovaná chemie a Analýza potravin

LEE3: Stanovení sušiny a vlhkosti jako indikátor kvality při výrobě kaučuku
Představte si, že pracujete ve společnosti Gumotex, a.s, která se specializuje na gumárenské výrobky. Mezi jedny z důležitých laboratorních
zkoušek patří i stanovení sušiny a vlhkosti. Sušina a vlhkost je důležitým parametrem pro rozpuštěné kaučukové směsi v benzínu či toluenu.
Takto získaná směs musí mít splňovat předepsané požadavky na sušinu a vlhkost. Kdyby například hodnota sušiny byla moc nízká, mohlo by u
natírání textilu hrozit proražení směsi a tím by došlo k znehodnocení výrobku. Student se seznámí s postupem přípravy a postupem zkoušky za
dozoru pracovníka kvality. Následně může zkoušku provést pod dohledem pracovníka kvality.
Výsledek zkoušky se následně zapisuje do podnikového SW či laboratorního deníku, kde jsou stanoveny hodnoty, které předepisuje podniková
norma a ze zapsaných výsledků je zjištěno, zda zkouška vyhovuje či nikoliv. Dle výsledků zkoušky se pak zkoušená kaučuková směs uvolňuje
(neuvolňuje) k dalšímu zpracování v závodu.

Věcné znalosti
Charakterizování pracovního systému

Charakterizování pracovní
činnosti
Arbeitsschritte (pracovní
kroky nebo-li postup)
Zadání úkolu:
1) Stanovte obsah sušiny v
předloženém vzorku
2) Stanovte obsah vlhkosti v

Rozvíjí schopnosti:
-

analýza úkolu
schopnost plánovat a
organizovat

Přírodovědné souvislosti

Technologické souvislosti

Obsah sušiny je základní
charakteristickou hodnotou.
Sušina je zbytek získaný
vysušením navážky vzorku při

Stanovení sušiny a vlhkosti jsou
častá a důležitá stanovení
prováděná v praxi, např. v
gumárenském průmyslu, v
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předloženém vzorku

předepsané teplotě za podmínek
metody. Odpařená část se
označuje jako voda (nebo
vlhkost). Ve výrobcích je jednak
volná voda a jednak vázaná (např.
na bílkoviny aj.).

Ve firmě Gumotex budete
stejným způsobem stanovovat
množství sušiny a vlhkosti v
kaučuku.

Pomůcky:
Hliníkové misky (váženky),
sušárna, analytické váhy,
exsikátor,laboratorní kleště,
laboratorní lžička

-

přesná svědomitá práce
zacházení s laboratorní
technikou

Předpoklad pro stanovení:
V exsikátoru se nejčastěji používá
jako sušidlo silikagel, což je
granulovitá, pórovitá forma oxidu
křemičitého s velkou sorpční
schopností, jde o polární
adsorbent. Silikagel je netoxický,
nehořlavý a chemicky vysoce
inertní. Někdy je silikagel
dodáván s příměsí indikátoru
vlhkosti, který změní barvu poté,
když je silikagel vlhký, např. s
chloridem kobaltnatým, který je v
suchém stavu modrý, po navázání
vody je růžový.

potravinářství atd.
Obsah sušiny, respektive vlhkosti
je základním parametrem kvality
výrobku, suroviny apod.
Obsah sušiny se stanoví sušením
vzorku v sušárně při teplotě vyšší
než je teplota varu vody (za
atmosférisckého tlaku 101 325 Pa
je to 100°C).
Předpoklad pro stanovení:
Exsikátor je zařízení sloužící k
sušení vzorků, k uchovávání
hygroskopických látek apod. Jde
o tlustostěnnou dvoudílnou
nádobu používanou v laboratoři.
Víko exsikátoru je opatřeno
zábrusem, který musí být
namazán zábrusovým tukem.
Spodní část nádoby je oddělena
perforovanou deskou (obvykle
porcelánovou) a plní se vhodným
sušidlem. Jako sušidlo se
nejčastěji používá silikagel nebo
chlorid vápenatý.
Sušárna je zařízení určené k
sušení vzorku pomocí zvýšené
teploty, nejčastěji se suší při
teplotě 105 až 110°C.
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Chemikálie:
Vzorek (např. půda, mouka,
chléb, polotučná hořčice, kečup
aj.)

-

přesná svědomitá práce

Pracovní postup:
Stanovení sušiny:
1. Do čisté a zvážené hliníkové
misky předem vysušené při
teplotě 1300C navážíme
s přesností na 0,1 mg 10 g
zhomogenizovaného vzorku.
2. Vzorek na misce vložíme do
sušárny a sušíme při 105°C (u
mouky, chleba při 130°C) do
konstatní hmotnosti.
3. Jako výsledek zkoušky
uvádíme průměr dvou souběžně
prováděných stanovení
(výsledky se nesmí lišit o více jak
0,5% absolutní hodnoty sušiny).
Stanovení vlhkosti:
Vlhkost v % spočítáme ze zjištěné

-

přesná svědomitá práce
zacházení s laboratorní
technikou
bezpečná práce ve vztahu
ke zdraví.

-

Předpoklad pro stanovení:
Vzorek musí být
zhomogenizovaný.
Homogenizace vzorku – provádí
se například promícháním, čímž
zajistíme, aby analyzovaný vzorek
měl stejné vlstnosti jako výchozí
analyzovaný materiál.
Předpoklad pro stanovení:
Sušení do konstantní hmotnosti
– většinou sušíme 1 až 3 hodiny,
poté vzorek necháme vychladnout
v exsikátoru a zvážíme. Poté
vzorek znovu sušíme cca 1 hodinu
a po vychladnutí v exsikátoru opět
zvážíme, až rozdíl mezi dvěma
váženími není vyšší než 1 mg.

Analytické váhy jsou váhy vážící
s přesností na 0,1 mg.
Předpoklad pro stanovení:

Předpoklad pro stanovení:
Při navažování vzorku na
analytických vahách dbáme na to,
abychom váhy neznečistili.
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sušiny.
Vyhodnocení a výpočty:
Výpočet obsahu sušiny:
Vypočtěte obsah sušiny v
hmotnostních procentech, kde
hmotnost hliníkové misky se
vzorkem – hmotnost čisté misky =
100 % a hmotnost hliníkové
misky se sušinou – hmotnost čisté
misky = x % sušiny
Výpočet obsahu vlhkosti:
100 % - % sušiny = % vlhkosti

-

Závěr:
Uvedeme obsah sušiny v %.
Uvedeme obsah vlhkosti v %.
Pokud je to možné, srovnáme
zjištěné výsledky s legislativou

-

-

-

-

přesná svědomitá práce
zacházení s laboratorní
technikou
bezpečná práce ve vztahu
ke zdraví a životnímu
prostředí
výpočty

přesná formulace
zjištěných výsledků
práce s legislativou

Hmotnostní procenta uvádí
množství stanovované látky ve
100 g vzorku.
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