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ŠPŠCH Pardubice
Opracowanie koncepcji pedagogicznych dla obszaru zawodowego „praca w laboratorium chemicznym“
Applied chemistry
Jednostka efektów uczenia się 3: 1. Wyznaczenie zawartości kwasu 9-akrydynokarboksylowego w produkcie końcowym
Jesteś laborantem chemicznym w firmie, która produkuje chemikalia wysokowartościowe. Jesteś odpowiedzialny za kontrolę
jakości produktu końcowego. Twoim dzisiejszym zadaniem, jest wyznaczenie zawartości kwasu 9-akrydynokarboksylowego w
produkcie końcowym za pomocą miareczkowania potencjometrycznego. Twoje laboratorium jest wyposażone w odpowiednie
sprzęty. Do wykonania owego zadania otrzymasz instrukcję postępowania w pracy. Zawartość kwasu 9-akrydynokarboksylowego
w próbce należy podać w postaci ułamka masowego. Porównaj ją z wymogami technicznymi dla produktu końcowego.
Wiedza operacyjna
Charakterystyka działań
Etapy pracy
Zadanie:
 wyznaczenie zawartości kwasu
9-akrydynokarboksylowego w
produkcie końcowym za
pomocą miareczkowania
automatycznego za pomocą
0.1 M NaOH

Wiedza merytoryczna
Charakterystyka systemu pracy
Sprawności/
Umiejętności

Kontekst nauk
przyrodniczych

Kontekst technologii

Wyznaczenie grupy kwasów
dzięki alkalimetrii. Kwas jest
miareczkowany mianowanym
roztworem 0.1 M NaOH za
pomocą miareczkowania
automatycznego. Punkt
równoważnikowy zostanie
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podanie zawartości kwasu 9akrydynokarboksylowego w
produkcie końcowym masa %
 porównanie otrzymanych
wyników z technicznymi
wytycznymi odnośnie kontroli
jakości produktu
Analiza zadania:
 analiza instrukcji postępowania
 planowanie i organizacja pracy
 określenie potencjalnego
zagrożenia
 określenie wymogów dot.
miejsca pracy, zdrowia
i bezpieczeństwa
Aparatura:
 titrator automatyczny
 elektroda pH (wraz z elektrodą
odniesienia)
 roztwór kalibracyjny
 mieszadło
 różne oprzyrządowanie
szklane

wskazany przez elektrodę pH (ze
wbudowaną elektrodą
referencyjną)














analiza zadania
planowanie i organizacja
poszczególnych etapów pracy
stworzenie planu czasowego
w celu terminowego wykonania
zadania
przestrzeganie wymogów dot.
zdrowia i bezpieczeństwa
zastosowanie oprzyrządowania
szklanego, chemikaliów i
materiałów zużywalnych
ostrożne obchodzenie się z
instrumentami laboratoryjnymi,
sprzętami, przyrządami
szklanymi
staranne wykonywanie poleceń
w instrukcji
posługiwanie się
podręcznikiem obsługi
urządzenia
oszczędne obchodzenie się z
prądem, wodą i materiałami

Urządzenie składa się z
automatycznej biurety połączonej
z mikroprocesorem, celi
pomiarowej pH i mieszadła.
Wbudowany mikroprocesor
kontroluje przebieg pierwszych
pochodnych i zatrzymuje
miareczkowanie, gdy uzyskana
zostaje maksymalna wartość
dE/dV.
Oprogramowanie umożliwia
podanie wzoru, masy,
rozcieńczalnika, stężeń
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zużywalnymi

miareczkowania. Dzięki temu
podana zostaje zawartość
substancji w próbce

identyfikacja ryzyka
bezpieczeństwa
przestrzeganie zwrotów H i P,
a przez to minimalizacja ryzyka
sporządzenie roztworów
poprzez rozcieńczenie
skoncentrowanego roztworu
precyzyjne napełnienie kolby
miarowej aż do kreski

Uwzględnienie potencjalnego
ryzyka wiążącego się z
substancjami chemicznymi
według GHS

Chemikalia:
 stężenie NaOH, 50 masy%
 NaOH, c=0.1 M
 wodoroftalan potasowy (jakość
analityczna)
 EtOH:woda (4:1)



Wytworzenie 2l NaOH:
c(NaOH) = 0,1 mol/l:
 10,5 ml NaOH, 50 masy% za
pomocą pipety
 napełnić 2 litrową kolbę
miarową wodą pozbawioną
CO2



Wytworzenie 2 l roztworu EtOHH2O (4:1):
 wymieszać 1600 ml etanolu +
400 ml wody w 2 litrowej kolbie
miarowej
Przygotowanie titratora




obliczenie potrzebnych ilości
sporządzenie roztworu



wypłukanie i napełnienie




Wbudowany mikroprocesor
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automatycznego:
 napełnić biuretę automatyczną
0.1. M NaOH.
 nastawić titrator automatyczny



biurety automatycznej
postępowanie według
wytycznych podręcznika

kontroluje przebieg pierwszych
pochodnych i zatrzymuje
miareczkowanie, gdy uzyskana
zostaje maksymalna wartość
dE/dV.
Oprogramowanie umożliwia
podanie wzoru, masy,
rozcieńczalnika, stężeń
miareczkowania. Dzięki temu
podana zostaje zawartość
substancji w próbce

Wyznaczenie wartości zerowej:
 odmierzyć 200 ml mieszaniny
EtOH-woda
 miareczkować za pomocą
0.1 M NaOH
 wartość zerowa stanowi ¼
zużytej objętości NaOH
 przeprowadzić
miareczkowanie dwukrotnie





Mianowanie roztworu NaOH:
 masa próbki 0,27 g
wodoroftalanu potasowego
(jakość analityczna)
 dodać 50 ml wody i
rozcieńczyć substancję
 miareczkować za pomocą



odważenie i rozcieńczenie
substancji



podanie danych do obliczeń



przeprowadzenie
miareczkowania według
podręcznika urządzenia



wyposażenie miejsca pracy
podanie danych do obliczeń
przeprowadzenie
miareczkowania według
podręcznika urządzenia
ustalić jednostkę
miareczkowania

Objętość NaOH, która jest
zużywana dla wartości zerowej,
jest dzielona przez 4 i
odejmowana od zużytej objętości
próbki
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0.1 M NaOH
przeprowadzić
miareczkowanie dwukrotnie
Wyznaczenie kwasu 9akrydynokarboksylowego:
 masa próbki 0,2-0,25 g kwasu
9-akrydynokarboksylowego w
(jakość analityczna) w kolbie
stożkowej
 rozcieńczyć próbkę w 50 ml
roztworu EtOH
 miareczkować za pomocą
0.1 M NaOH
 przeprowadzić
miareczkowanie dwukrotnie
Analiza:
 odczytać wartości pomiarów
 przeprowadzić obliczenia
 porównać otrzymane wyniki z
wartością wymaganą
 interpretacja wyników
 analiza pomiaru




odważenie i rozcieńczenie
substancji



podanie danych do obliczeń



przeprowadzenie
miareczkowania według
podręcznika urządzenia






odczytać wartości pomiarów
opracować dane
przeprowadzić obliczenia
prezentacja i dyskusja nad
interpretacją i wynikami

Minimalna zawartość kwasu 9akrydynokarboksylowego w
produkcie końcowym powinna
wynosić w=98%
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