Transfer doświadczeń w zakresie praktycznego kształcenia
zawodowego kompatybilnego z potrzebami gospodarki w struktury
szkolnego systemu edukacji zawodowej

Projekt Leonardo da Vinci Transfer Innowacji „TraWi“
Numer projektu: DE/13/LLP-LdV/TOI/147629

ŠPŠCH Pardubice

Opracowanie koncepcji pedagogicznych dla obszaru zawodowego „operator chemiczny”
Chemist operator
Jednostka efektów uczenia się 2b: 2. Wyznaczenie wartości pH
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.
Wiedza operacyjna
Charakterystyka działań
Etapy pracy
Zadania:
 sporządzenie roztowru próbki
 kalibracja pH-metru

Wiedza merytoryczna
Charakterystyka systemu pracy
Sprawności/
Umiejętności
 znaczenie wartości pH dla
zawartości kwasu w
roztworach

Kontekst nauk
przyrodniczych

Kontekst technologii

Parametr wartości pH opisuje
zawartość kwasu w roztworze.
Definiuje się go jako:

pH-metrTitrino 716
mieszadło magnetyczne

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.
Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Odpowiedzialność za treść publikacji ponosi autor; Komisja nie odpowiada za dalsze wykorzystywanie
zamieszczonych w niej informacji.
Strona 1 z 5

Transfer doświadczeń w zakresie praktycznego kształcenia
zawodowego kompatybilnego z potrzebami gospodarki w struktury
szkolnego systemu edukacji zawodowej

Projekt Leonardo da Vinci Transfer Innowacji „TraWi“
Numer projektu: DE/13/LLP-LdV/TOI/147629





 znajomość metod i zasad
mierzenia wartości pH
 opis roztworów buforowych,
ich użycia i funkcji

pomiar kontrolny
pomiar roztworu próbki
Analiza próbki

Analiza zadań:
 analiza zadania
 planowanie i organizacja pracy
 wyznaczenie potencjalnych
zagrożeń
 określenie wymogów dot.
miejsca pracy, zdrowia
i bezpieczeństwa
Aparatura:
 pH-metr
 elektroda pH z wbudowanym
czujnikiem temperatury
 mieszadło magnetyczne
 jednostka filtrująca lub wirówka
filtrująca
 waga
 oprzyrządowanie szklane











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

pH = -log [H3O+]
Wartość pH jest zależna od
temperatury.
Przy 25 °C funkcjonuje 14
stopniowa skala, gdzie pH 7 jest
neutralne, poniżej 7 kwaśne, a
powyżej 7 zasadowe.
Jest wiele metod wyznaczania
wartości pH. Mierzenie za
pomocą elektrody pH połączonej
z pH-metrem jest obiektywną
metodą, która daje pewne
wyniki.

Jednostka pomiarowa zawiera
automatyczną biuretę, titrator
oraz mikroprocesor, celę
pomiarową oraz mieszadło
magnetyczne.
Jednostka pomiarowa posiada
również możliwość
bezpośredniego wyznaczania
wartości pH.

Elektroda pH posiada
wbudowany czujnik temperatury.
Zmierzone wartości pH są
automatycznie przeliczane na
wartość przy 25 °C. PH-metr
należy skalibrować przed
rozpoczęciem pomiarów. Bufory
muszą być świeże i
przechowywane w lodówce.
Elektrodę należy przechowywać
w roztworze konserwującym.
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Chemikalia:
Roztwór buforowy pH=4.00
Roztwór buforowy pH=7.41
Roztwór buforowy pH=9.18
Próbka kontrolna pH=6.87
Próbka akardytu



oszczędne obchodzenie się z
prądem, wodą i materiałami
zużywalnymi



identyfikacja ryzyka
bezpieczeństwa
przestrzeganie zwrotów H i P,
a przez to minimalizacja ryzyka



Akardyt (N, N – difenylo – N –
metylomocznik) jest krystaliczną
substancją stałą o barwie białej
do szarej, trudno rozpuszczalną
w wodzie.
Wzór strukturalny:
N
C

Akardyt powstaje na skutek
kondensacji chlorku
difenylokarbinolu z metyloaminą
w toluenie.
Powstały roztwór jest odsolony i
skoncentrowany. Akardyt jest
odizolowany, a następnie
wysuszony.

O

NHCH
3

Sporządzenie roztworu akadrytu:
 odmierzyć 10 g wysuszonej
próbki
 dodać 250 ml destylowanej
wody i mieszać przez 1 min.
 schłodzenie roztworu w
lodówce lub w zimnej kąpieli
wodnej
 filtracja suspensji i zmierzenie
wartości pH supernatantu
Przygotowanie jednostki





dokładne i czyste zważenie
zastosowanie zasad dobrej
praktyki laboratoryjnej
ostrożne filtrowanie



postępowanie wg wytycznych
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pomiarowej:
 włączenie pH-metru
 wciśnięcie przycisku “user
meth”
 wybór metody
Kalibracja pH-metru:
 roztwory buforowe wlać do
zlewki i mieszać
 rozpocząć trzypunktową
kalibrację
 po każdym pomiarze
przepłukać elektrodę wodą
destylowaną i wytrzeć
papierem
 zapis danych asymetrii i
nachylenia w protokole z
pomiarów
Pomiar próbki kontrolnej i próbki
akardytu:
 pomiar próbki kontrolnej z
wartością pH 6.87
 tolerowane odchylenie to 0,1
jednostki pH
 zapis danych pomiarowych w
protokole
 pomiar próbki akardytu
 zapis danych pomiarowych w








podręcznika
wybór opcji pomiarowych

przeprowadzenie kalibracji krok
po kroku
zastosowanie zasad dobrej
praktyki laboratoryjnej

dokładne wyznaczenie
wartości pH próbki kontrolnej
oraz próbki akardytu
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protokole
Analiza:
 zapis danych pomiarowych
 porównanie otrzymanych
wyników z wartością
wymaganą
 analiza pomiaru
Utylizacja:
 Wszystkie roztwory mogą być
utylizowane w zlewie.
 Nie należy wlewać
pozostałości roztworów z
powrotem do roztworów
podstawowych.





zapis danych
opracowanie danych
analiza danych

Wartość pH próbki akardytu
powinna mieścić się w przedziale
6.5 - 7.5.
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