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ŠPŠCH Brno
Opracowanie koncepcji pedagogicznych dla obszarów zawodowych
„praca w laboratorium chemicznym“ i “operator”
Chemia stosowana i analiza żywności
Jednostka efektów uczenia się 3:
produkcji kauczuku.

2. Wyznaczanie zawartości masy suchej oraz wody jako wskaźnik jakości przy

Wyobraź sobie, że pracujesz w firmie Gumotex w laboratorium kontroli jakości OZ3 i zlecono Ci dzienne wyznaczenie zawartości
wody i masy suchej w kauczuku. Badanie to należy do najważniejszych testów laboratoryjnych, ponieważ woda i masa sucha są
ważnymi parametrami dla mieszanek kauczuku rozpuszczanych w toluenie i benzynie. Otrzymana w ten sposób mieszanka musi
spełniać odpowiednie wymogi. Przykładowo, gdyby wartość masy suchej była za niska, mogłoby przy powlekaniu tekstyliów dojść
do przebicia mieszanki, co spowodowałoby wybrakowanie produktu. Wyniki testu zapisz za pomocą oprogramowania firmy lub w
dzienniku laboratorium, gdzie znajdują się wartości określone przez normy zakładowe. Na podstawie wyników stwierdź, czy test
został wypadł pozytywnie czy też negatywnie. Po otrzymaniu wyników testu zbadana mieszanka kauczukowa jest wysyłana (lub
nie jest wysyłana) do dalszej obróbki.
Wiedza operacyjna
Charakterystyka działań
Etapy pracy
Przyjęcie zlecenia:
1) Wyznacz zawartość masy
suchej w dostarczonej

Sprawności/
Umiejętności
-

Wiedza merytoryczna
Charakterystyka systemu pracy
Kontekst nauk
Kontekst technologii
przyrodniczych

analiza zadania
Zawartość masy suchej jest
umiejętność planowania parametrem podstawowym. Masa
i organizacji pracy
sucha jest pozostałością

Wyznaczanie zawartości masy
suchej i wody należy w praktyce
do najczęściej wykonywanych
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otrzymają poprzez wysuszenie
próbki w przepisowej
temperaturze zgodnie z
warunkami i procedurą
postępowania. Odparowana
część jest określana jako woda
(lub wilgotność). Produkty
zawierają zarówno wodę wolną,
jak i związaną (np. w proteinach
itd.)

próbce kauczuku.
2) Wyznacz zawartość wody w
dostarczonej próbce
kauczuku.

Materiały pomocnicze:
miseczki aluminiowe (naczynka
wagowe), suszarka, waga
analityczna, eksykator, szczypce
laboratoryjne, łyżeczka laboratoryjna

-

dokładna i skrupulatna
praca
zastosowanie
technologii
laboratoryjnych

badań, przede wszystkim w
przemyśle gumowym,
spożywczym, itd. Zawartość
masy suchej lub wody stanowią
podstawowy parametr badania
jakości produktu. Zawartość masy
suchej określana jest poprzez
wysuszenie próbki w suszarce
przy temperaturze
przekraczającej temperaturę
wrzenia wody (przy ciśnieniu
atmosferycznym 101 325 Pa do
100° C)
Warunki badania:
Warunki badania:
Eksykator jest urządzeniem do
W eksykatorze stosuje się
zazwyczaj jako środek suszący
suszenia próbek, do składowania
żel krzemionkowy, granulowaną, higroskopijnych substancji, itd.
porowatą formę ditlenku krzemu o Jest to naczynie laboratoryjne z
dużej zdolności adsorpcyjnej,
grubościennego szkła. Pokrywa
który jest polarnym adsorbentem. posiada szlif, który musi być
Żel krzemionkowy nie jest
pokryty smarem szlifierskim.
toksyczny ani łatwopalny lecz
Dolna część naczynia oddzielona
chemicznie bardzo obojętny.
jest płytką z otworami (najczęściej
Czasem jest on dostarczany z
porcelanową) i wypełniona jest
domieszką wskaźnika wilgoci,
środkiem suszącym. Jako środek
który zmienia barwę, gdy żel jest
suszący stosowany jest
mokry, np. chlorek kobaltu, który
zazwyczaj żel krzemionkowy lub
w stanie suchym jest niebieski,
chlorek wapnia.
natomiast po połączeniu z wodą
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staje się różowy.

Suszarka laboratoryjna to
urządzenie do suszenia próbek
przy użyciu wysokich temperatur,
z reguły w temp. 105-110 ° C.
Waga analityczna to waga,
która waży przedmioty z bardzo
dokładnością do 0,1 mg.

Chemikalia:
próbka

-

dokładna i skrupulatna
praca

Warunki badania:
Próbka należy poddać
homogenizacji.
Homogenizacja próbki –
przeprowadza się ją na przykład
poprzez mieszanie, by upewnić
się, że analizowana próbka
posiada podobne właściwości jak
analizowany materiał wyjściowy.

Warunki badania:

Sposób postępowania:
Wyznaczenie masy suchej:
1. Odważamy w czystej i zważonej
aluminiowej misce uprzednio
wysuszoną w temp. 1300C 10
gramową próbkę poddaną
homogenizacji z dokładnością 0,1
mg.
2. Wkładamy próbkę do pojemnika
w suszarce i suszymy w temp. 105 °

-

dokładna i skrupulatna
praca

Warunki badania:
Suszenie do wagi stałej

-

postępowanie w pracy
przyjazne dla
środowiska i dla
zachowania dobrego
stanu zdrowia

Z reguły próbka suszona jest
przez 1-3 godz., następnie jest
schładzana w eksykatorze i
ważona. Później próbka znów jest
suszona przez ok. 1 godzinę i po
schłodzeniu w eksykatorze
ponownie ważona, aż różnica

Warunki badania:
Przy ważeniu próbki należy
zachować ostrożność, by nie
zanieczyścić wagi.
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C do otrzymania do stałej wagi.
3. Wyniki testu to średnia dwóch
paralelnie przeprowadzonych badań
(wyniki nie mogą się różnić o więcej
niż 0,5% wartości bezwzględnej
masy suchej)
Wyznaczenie zawartości wody:
Obliczamy zawartość wody w % od
ustalonej masy suchej.

pomiędzy obydwoma ważeniami
nie będzie wynosić więcej niż1
mg.

Analiza i obliczenia:
Obliczenie zawartości masy
suchej:
Obliczamy zawartość masy suchej
w % wagi –
miska aluminiowa-waga z próbką waga czystej miski = 100% i waga
miski aluminiowej z masą suchą waga czystej miski = x% masy
suchej
Obliczenie zawartości wody:
100 % - % masy suchej = % wody

-

Wnioski:
Podajemy zawartość masy suchej w
%.
Podajemy zawartość wody w %.

-

-

-

-

-

dokładna i skrupulatna
praca
zastosowanie
technologii
laboratoryjnych
postępowanie w pracy
przyjazne dla
środowiska i dla
zachowania dobrego
stanu zdrowia
obliczenia

precyzyjne
formułowanie wyników
praca z przepisami
prawnymi

Procent wagi podaje wielkość
analitu w próbce 100 g.

Jeśli możliwe, porównujemy
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uzyskane wyniki z
ustawodawstwem.
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