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LEE 2: Určení pH
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 sondou. pH-metr musí být před měření kalibrován a přesnost měření se
musí ověřit kontrolním vzorkem, jehož pH se blíží očekávané hodnotě vzorku.

Znalosti postupu

Odborné znalosti

Charakteristika pracovní činnosti

Charakteristika pracovních systémů

Pracovní kroky
Pracovní úkoly:
 Připravte roztok vzorku
 Zkalibrujte pH-metr
 Zkontrolujte přesnost měření pH
 Změřte pH roztoku vzorku
 Zhodnoťte vzorek

Analýza úkolu:
Analýza zadání.

Dovednosti/schopnosti
 Zná důležitost hodnot pH pro
vyjádření acidity roztoků
 Zná metody určení pH
 Zná principy měření pH (pHmetr, pH měřící článek)
 Popíše pufry, čely pro jejich
použití a principy jejich funkcí
 Analýza úkolu a zadání
 Plánování dílčích pracovních

Souvislost s přírodními
vědami
Parametr pH popisuje aciditu
roztoků. Je definován jako:

pH= − log [H3 O+ ]

pH závisí na teplotě. Při 25°C je
rozsah pH 14 jednotek, kdy pH=7
znamená neutrální roztok, pH nižší
než 7 kyselý roztok a pH vyšší než 7
zásaditý roztok.

Souvislost s technologií
Používané technické zařízení:
Titrační jednotka/pH-metr Titrino
716
Magnetické míchadlo

Existuje několik metod měření pH.
Měření pH elektrodou spojenou s
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Plánování a organizace práce.
Identifikace rizik.
Identifikace pravidel BOZP pro
pracoviště.

kroků
 Organizace práce
 Časový management pro
dokončení úkolu v daném čase.
 Zkoumání potenciálních rizik pro
nakládání s používanými
chemickými látkami
 Respektování pravidel BOZP pro
pracoviště

pH metrem je objektivní metoda,
která poskytuje spolehlivé výsledky.

Laboratorní zařízení:
titrační jednotka/pH-metr,
pH-elektroda se zabudovaným
tepelným čidlem. Váhy, magnetické
míchadlo, filtrační jednotka nebo
odstředivka, běžné laboratorní nádobí

 Příprava laboratorního nádobí,
chemikálií, přístrojů
 Správné využití laboratorních
přístrojů a zařízení
 Přesné provádění pracovního
postupu
 Práce s přístrojem podle příručky
pro uživatele
 Udržování zařízení v čistotě a
dobrém pracovním pořádku
 Šetření energií, vodou a jiným
spotřebním materiálem

Zařízení se skládá z automatické
byrety, titrátoru s mikroprocesorem,
měřicí kyvety a magnetického
míchadla. Kromě této titrační funkce
dovoluje přístroj pracovat v režimu
přímého měření pH.

pH-elektroda má zabudované
teplotní čidlo. Měření pH se
automaticky přepočítává na
hodnotu teploty 25°C.
pH-metr se musí před měřením pH
kalibrovat. Pufry musí být čerstvé a
uchovávány v lednici do příštího
použití. Elektroda se musí
uchovávat v ochranném roztoku do
příštího použití.

Chemikálie:
Roztok pufru pH=4.00
Roztok pufru pH=7.41
Roztok pufru pH=9.18
Kontrolní vzorek pH=6.87
vzorek Akarditu

 Identifikace potenciálních rizik
(důraz na H, P věty, bezpečnost
práce a ochranu životního
prostředí)
 dodržování zaměstnanecké politi
ky bezpečnosti a ochrany zdraví

Akardit ( N,N-diphenyl-N–methylmočovina) je bílá až našedlá
krystalická látka, špatně rozpustná
ve vodě. Její strukturní vzorec je:

Akardit se vyrábí kondenzací
diphenyl karbamoyl chloridu s
methylaminem v toluenu. Následně
se roztok odsoluje a koncentruje,
izoluje a suší.
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 dodržování příslušných
bezpečnostních předpisů pro
minimalizaci rizik

N
C

O

NHCH
3

Příprava roztoku Akarditu:
Navažte 10,0 g suchého vzorku,
přidejte 250 ml převařené destilované
vody a míchejte míchadlem po dobu 1
minuty, poté nechte roztok
zchladnout buď v lednici, nebo v lázni
chladné vody. Suspenzi přefiltrujte a
změřte pH výluhu.





přesné a čisté vážení
soulad se správnou laboratorní
praxí při přípravě roztoků
pečlivá filtrace

Nastavení měřicí jednotky:
Zapněte pH metr stiskem tlačítka ON,
stiskněte tlačítko User Meth pro výběr
metody, která má být použita.

 dodržování návodu pro nastavení
přístroje pro měření
 volba měřicích možností

Kalibrace pH-metru:
Nalijte každý pufr do kádinky, vložte
míchací tělísko. Podle návodu
proveďte tříbodovou kalibraci. Vložte
každý pufr na magnetické míchadlo,
do roztoku pufru ponořte elektrodu a
zahajte kalibraci. Po každém měření
opláchněte elektrodu destilovanou

 dodržování pracovního postupu
krok za krokem pro kalibraci
přístroje před měřením pH
 soulad se správnou laboratorní
praxí při kalibraci přístroje
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vodou a vysušte buničitou vatou.
Proveďte záznam o kalibraci
zaznamenáním hodnoty elektrodové
asymetrie strmosti kalibrační křivky
do protokolu o měření.
Měření kontrolního vzorku:
Pro kontrolu přesnosti proveďte
měření kontrolního vzorku, jehož pH
je 6,87. Hledaná hodnota se nesmí lišit
od dané hodnoty o vice než 0,1 pH.
Proveďte záznam o výsledku
kontrolního měření do protokolu.

 dosažení povědomí o nutnosti
provádět pravidelnou kontrolu
přesnosti

Hodnocení:
Zaznamenejte zjištěné hodnoty.
Porovnejte je s požadovanou
hodnotou. Interpretujte výsledek.
Vyhodnoťte měření.

 provádění záznamů o měřeních
 zpracování dat
 hodnocení a prezentace výsledků
a zjištění

Nalezená hodnota pH musí být v
rozsahu od 6,5 do 7,5.

Odpady:
Všechny roztoky mohou být
spláchnuty do výlevky. Nevyužité
roztoky nevracejte do zásobních lahví
s roztoky.
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