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1. WSn;p

3. WYMAGANIA

1.1. Przedmiot normy. Przedmio tem normy jest
produkt o nazwie
handlowe j Mopol, będ ący pod
wzgl ę dem chemicznym dwusiarczkiem molibdenu.
Mopol otrzymywany jest synte tycznie ze zwi ą zków molibd enu .
1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Mopol
stosuje się jako ś rode k obniżający współczynnik
t arcia . Mo że być równie ż stosowany j ako samodzielny smar stały lub jako dodate k do innych smarów i
ole j ów.
1.3. Normy z w i ą zane
PN- 67/C-04500 Produkty chemiczne. Wyt yczne pobie rania i przygotowywania pr6bek
PN/ C-60010 Chemiczne badani a i próby. Przyrz ądy
do pobierania próbek. Zgłębniki do produkt6w
s ypkich i w kawa ł kach
PN-70/N- 02120 Zasady zap i sywania i zaokrąglania
lic zb
PN- 68/0- 79027 Opakowania transportowe . Worki papi erowe . Sz eregi wymiarowe
PN-67/0-792 52 Produkty w opakowaniach transportowych. Znaki i znako wanie. Wymaga nia podstawowe
PN- 60/ P- 79005 Worki papierowe
2.

PODZIAŁ

I OZNACZENIE

2.1. Rodzaje . VI zale±ności od stopni a rozdrobnienia rozróżnia si ę 3 rodza j e oznaczone cyframi:
10 - o granulacj i poniżej 10 pro,
60 - o granulacji poniżej 60 pro,
100 - o granulacji poni±ej 100 pro.
2. 2. Ga tunki . W z ale żności od zawartości gł6w
nego składni k a ora z z ani eczyszc zeń rozróżni a się w
każdym rodza ju
dwa gatunki oznaczone cyfram i
rzymskim i I i II .
2. 3.
ponżej

1)

Przykład oznaczenia Mopol u o
rozdrobnieniu
10 pro gatunku I:
MOPOL 10 I BN- 71/6016- 26

Symbol wg SVfVI: 1221 - 682 .
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE , TRANSPORT
4.1. Pa kowanie. Mop ol należy pakowa ć po 50, 25,
10 i 5 kg do work6w ze sz tuczn ego t worzywa, które
um i eszc za się w worku papierowym 6-war s t wowym z
dwoma wkładkami
ni e przepuszczającymi wilgoci
zgodnym z PN - 60/ P- 79005 i o wymiarach zgodnych z
PN-6 8/0-79 02 7 .
Dopusz cza s ię inne opa kowani a zgodnie z życ ze
niem odbiorcy , zabezpiecza j ące
produkt w
nie
mni ejszym s t opniu j ak podano wyżej. Znakowani e opakowania należy wykonać zgodnie z PN-67/0-792 52.
Na każdym opakowaniu nal eży um i eści ć trwały napis
z awiera j ący co najmniej:
a) na?.'!/ę lub znak producenta,
b J oznaczeni e wg 2 . 3,
cJ datę produkcji,
d) numer partii ,
e j m as ę net t o.
4.2. Pr zechowywanie . Mopol należy
w warunkach zabezpieczaj ąc ych przed
ni em.

przechowywać
z an ieczy ~ze

Z jednoczenie Przemysłu Azotowego
Ustanowiona przez Dy rektora Zjednoczenia Przemysłu Azotowego dnia I marca 1971 r. .
jako norma obowiązująco w za kresie produkcji od dnia l patdziernika 1971 r.
(Mon. PoJ. nr 30/1971poz. 193 )
WYDAWNICTWA NORMAU ZAC YJNE

O'U" . W,d . Norm. W-WG A,. .. .

wvd.,O,6(t.ło k ł.2700 ł-50

Zom.2168/ 7t

C .na 1.1 2 ... 0

BI-71/6016-26
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4;'., Transport. Mopol należy .przewozić krytymi
transportowymi. Wystaj~ce części konstrukcyjne środka transportowego. jak Śruby,haki,
nalety zabezpieczyć albo usun~ć, tak aby nie spowodowały uszkodzenia opakowania.
Worki nalety układać płasko w poprzek lub wzdłuż
powierzchni
wagonu, ściśle obok siebie na całej
środka przewozowego, a ewentualne luki zabezpieczyć materiałem wyści6łkowym lub w inny
sposób,
tak aby ładunek tworzył zawart~ całość zabezpieczoną przed przesuwaniem się i
wzajemnym uszkodzeniem.
środkami

5. BADANIA
5.1. Program

badań

Grupa
Rodzaje

pehle
a) Postać
b) Barwa
c) Dwusiarczku molibdenu
d) Żelaza
e) SUbstancji rozpU8zcza~ch w
czterochlorku węgla
f) Dwutlenku krsellU
g) Stopień rozdrobnienia
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badań.

Badania niepełne nalety przeprowadzać dla
dej partii.
nadania pełne przeprowadza się na żądanie
biorcy zgłoszone przy zamówieniu.

każ

od-

5.2. Wielko ś ć partii. Partię stanowi nie więcej
500 kg produktu tego samego rodzaju i gatunku.

niż

5.3. Pobieranie próbek należy wykonać wg PN-671
C-04 500 . Z każdej partii produktu w zależności od
liczno ści opakowań w partii, nalety wybrać w spos6b losowy następujące liczby opakowań
jednostkowych.
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wylosowanego opakowania należy pobrać
wg PN/c-60010 po 2 próbki pierwotne,
każdą o masie co naj mniej 100 g.
Pobrane pr6bki pierwotne nalety umiE!ści ć w
szczelnie zamkni ę tym naczyniu i dokładnie wymiesza ć . Z tak sporz~dzonej pr6bki og6lnej należy pobra ć ś rednią próbkę laboratoryjną o masie 200 g.
~rednią prÓbkę laboratoryjną należy podzielić na
dwie r6wne cz ęś ci, z kt6rych jedną n a leży przeznaczy ć do badań, a drugą umieści ć w szczelnym
nak ażdego

zg ł ę bni k ie m

czyniu i przechowywać do analiz rozjemczyoh
gu 1 miesiąoa od daty wysyłki.
5.4. Op18

wci~

badań

5.4.1. Sprawdzenie postaci i barwy Mopolu. naleprzez oględziny nieuzbrojonym okiem.
ży przeprowadzić

5.4.2. Oznaczanie

zawartośoi

dwusiarczku molib-

~

5.4.2.1. OdCZynniki i roztworz
a) 8-Hydroksychinolina, 2-procentowy
roztwór
alkoholowy.
b) Kwas azotowy cz.d.a. (1,5).
e) Kwas octowy cz.d.a., roztwór 80-procentowy.
d) Kwas siarkowy cz.d.a (1,84).
'e) Kwas solny cz.d.a. (1,18) i roztw6r 1+1.
f) Woda amoniakalna cz.d.a., roztwór 1+1.
g) Wskaźnik mieszany: O,3-procentowy roztwór
czerwieni metylowej, do którego każde 100 cm J dodano 0,05 g błękitu metylenowego.
5.4.2.2. W;konanie oznaczania. Do zlewki pojemności 400 cm odważyć 0,5 g Mopolu z dokładnością
do 0,0002 g, dodać 10 cm 3 kwasu azotowego, 10 cm 3
kwasu solnego (1,18) i ogrzewać ostrotnie. Po zaprzestaniu burzliwej reakcji dodać 10 cm 3 • kwasu
siarkowego i odparować całość na łaźni piaskowej
do pojawienia się białych par kwasu
siarkowego.
Następnie zdjąć zlewkę z łaźni, ostudzi Ć /po
czym
spłukać ścianki zlewki kilkoma cm J wody i odparować ponownie na łaźni piaskowej do białych
par.
Zdjąć ponownie zlewkę z próbką z łaźni, ostudzić,
a następnie rozcieńczyć do 100 cm J wodą destylowaną. Po rozcieńczeniu wytrącić żelazo
roztworem
wody amoniakalnej, zagotować do wrzenia, odsączyć
i przemyć gorącą wodą. Osad wodorotlenku
żelaza
rozpuścić na sączku gorącym roztworem kwasu
solnego (1+1) do zlewki, w której wytr~cono poprzednio żelazo i przemyć sączek gorącą wodą. Przesącz
zadać roztworem wody amoniakalnej do
wytrącenia
telaza i zagotować. Osad wodorotlenku żelaza odsączy ć , przemyć wodą, a następnie przesącz
pOłą
czyć z przesączem z pierwsze~o wytrącenia żelaza.
Poł~czone przesącze
zakwasić
roztworem kwasu
octowego do pH = 5,2 stosuj~c pehametr. Dopuszcza
się stosowanie wskaźnika mieszanego. Zmiana barwy
z zielonej na fioletową odpowiada odczynowi 5,2.
Następnie wytrącić molibden 50 cm J roztworu S-hydroksychinoliny. Osad ods~czyć przez tygiel z dnem
porowatym G4, uprzednio wysuszony do stałej masy
w temperaturze 1JO oC i zwatony z dokł8dności~ do
0,0002 g. Osad przemyć gorącą wodą do uzyskania
bezbarwnego przes~czu, po czym wysuszyć do stałej
masy w temperaturze 1JO oC, ostudzi ć i zwaty ć .
Zawartość dwusiarczku molibdenu (Xi)
obliczyć
w procentach wg wzoru
100
(1 )
m I · 0,3847' 100
X 1 = ------~m=---------100 - Xs
w którym:
m1- masa osadu, g,
In - odważka Mopolu, g,
X3 - zawartoś ć substancji rozpuszczalnych w
czterochlorku węgla obliczona wg wzoru(3),%,

J

0,3841 -

wsp6łczynnik

przeliczeniowy 8-hydroksycbinolinianu molibdenu na dwusiarczek
molibdenu.

5.4.2.3. Wynik. Za wynik nalety prZ7j~ć średni~
arytmetyczD4 wyników dw6ch oznaczań, między kt6rymi r6tnica nie przekracza 0,5%.
5.4.3. Oznaczanie

zawartości

telaza

5.4.3.1. Aparatura. Potokolorymetr lub spektrofotometr.
5.4.3.2. Odczynniki i roztwory
a ) ' Kwas azotowy cz.d.a. (1,5).
b) Kwas siarkowy cz.d.a. (1,84).
c) Kwas solny cz.d.a. (1,18).
d) Kwas sulfosalicylowy, roztw6r 10-procentowy.
e) Roztwory wzorcowe telasa:
Roztw6r A. Odwatyć 8,6350 g ałunu żelazowo-amo
nowego [PeNH 4 (S04)2' 12H 20] , rozpuściĆ w wodzie
z dodatkiem 5 0m3 kwasu siarkow.go(1~) i mieszaj,c rozcieńczyć roztw6r w kolbie pomiarowej
do
objętości 1 dm). 1 cm3 roztworu wzorcowego A zawiera 1 mg Per
Roztw6r B. 25 cm 3 roztworu A przenieść do kolby
pomiarowej ' pojemności 500 cm 3 , dopełnić wod, do
kreski i wymieszać . 1 cm 3 roztworu wzorcowego B
zawiera 0,05 mg Per
f) Woda amoniakalna cz.d.a. (0,9).
5.4.3.3. Wykonanie krzyWej wzorcowei. Do sześ
ciu kolb pomiarowych pojemności 50 cm odmierzyć
1; 2; 3; 4; 5 i 6 cm 3 roztworu B, dodać 5 cm 3 roztworu kwasu sulfosalicylowego i mieszaj,c
dodać
wody amoniakalnej do zmiany zabarwienia na kolor
ż6łty, a następnie dodać 10 cm 3 nadmiaru wody anoniakalnej. Roztw6r uzupełnić wod, do kreski i wymiesza ć .

Roztworem napełnić kuwetę i zmierzyć absorpcję
przy długości fali 425 nm (filtr niebieski) w odniesieniu do wody. Uzyskane wartości absorpcji odłoży ć na osi rzędnych, a odpowiadaj,ce i m zawartości żelaza na osi odciętych.
5.4.3.4. Wykonanie oznaczania. Odwaty ć 1 g Mopolu z dokładnością do 0,0002 g, przenieść do
zlewki po j emności 400 cm), po czym dodać 10 cm 3
kwasu azotowego, 10 cm 3 stężonego kwasu
solnego
i ostrożnie ogrzewać . Po zaprzestaniu burzliwej
reakcj i dodać 10 cm 3 kwasu siarkowego i odparować
cało ś~ na łaźni pi askowej do pojawienia się
białych par kwasu siarkowego.
Nast ę pnie zdj,ć zlewkę z
łaźni,
ostudzić, po
czym spłukać ścianki zlewki kilkoma cm 3 wody i odparować ponownie na łaźni
piaskowej do białych
par. Zdj,ć ponownie zlewkę z pr6bk, z łaźni,ostu
dZi ć , a nast ępnie rozcieńczyć wodą do objętości
50 cm 3 , po czym przesączyć do kolby pomiarowej pojemno ści 100 cm3 przez średni s,czek,przemyć gorącą wod, i dopełni ć wod, destylowaD4 do kreski.
Do kolby pomiarowej pojemności 50 cm3 pobrać pipet, 5 cm 3 roztworu próbki dla gatunku I, a 1000 3
dla gatunku II, dodać 5 cm 3 kwasu sulfosalicylo-

wego i mieezaj,c dodać wody amoniakalnej do zmiany barwy na kolor t6łty. Następnie dodać około
10 cm 3 nadmiaru wody amoniakalneJ i uzupełnić wod~ do kreski. Zmierzyć absorpcję przy długości tali 425 nm w odniesieniu do wody. Wynik odczytać z
krzywej wzorcowej.
5.4.3.5. Wxnik. Za wynik należy przyj~ć średni,
dw6ch r6wnoległych oznaczań r6żni,
cych się między sob, najwyżej o 10% wyniku
wyż
szego.
arytmetyczn~

5.4.4. Oznaczanie substancji rozpuszczalnych w
czterochlorku wegla. 1,5 g Kopolu odważyć z dokładności~ do 0,0002 g do czystego, suchego i ~
tonego z t~ samą dokładności, lejka szklanego do
s,czenia z dnem pOrowatym G5. Przemyć trzykrotnie
czterochlorkiem węgla o łąpzne3 objętości 50 cm)
przy podł,czonej pr6żni. Następnie wstawić lejek
do suszarki i suszyć przez )0 min w temperaturze
100 0 0. Po tym czasie wyj,ć lejek, włożyć do eksykatora i po ostudzeniu do temperatury otoczenia
zwatyć. Osad należy zachować do oznaczania zawartości dwutlenku krzemu wg 5.4.5.
Zawartość substancji rozpuszczalnych w czterochlorku węgla (X3 ) obliczyć w procentach wg wzoru
, 100

(3)

w kt6rym:
m - odważka Mopolu, g,
m1- masa Mopolu po wysuszeniu, g.
5.4.5. Oznaczanie

zawartości

dwutlenku krzemu

5.4.5.1. Odczynniki i roztwory
a) Kwas azotowy cz.d.a., roztw6r 1+1.
b) Kwas siarkowy cz.d.a., roztw6r 1+1.
c) Kwas solny cz.d.a. (1,19) i roztw6r 1+1.
d) Woda amoniakalna cz.d.a., roztw6r 25-procentowy.

5.4.5.2. Wykonanie oznaczania. W naczyńku wago~
wyru odważyć 1 g Mopolu otrzymanego z oznaczania
substancji rozpuszczalnych w czterochlorku węgla
(5.4.4) z dokładnością do 0,0002 g. Próbkę przenieść ilościowo do zlewki pojemnOŚCi 600 cm), dodać )0 cm 3 roztworu kwasu azotowego i ogrzewać na
łaźni piaskowej do otrzymania suchej po zostało ści,
dodać 20 cm 3 roztworu kwasu azotowego i 20 ~ )0
cm) kwa~u solnego (1,18) w celu rozpuszczenia pozostałości. Następnie dodać 20 cm 3 roztworu kwasu
siarkowego i ogrzewać aż do całkowitego odpędze
nia par kwas6w azotowego i solnego i do momentu
pojaWienia się silnych par kwasu siarkowego oraz
wydzielenia się reszty krzemionki. Po ostygnięciu
dodać 100 cm 3 wody i ogrzewać do wrzenia. Osad
ods,czyć na twardym s,czku i lo ś ciowym
i przemyć
najpierw gor,cą wod" a następnie wodą z małym dodatkiem wody amoniakalnej, wreszcie
roztworem
kwasu solnego. S~czek umieścić w odważonym z dokładnośoią do 0,0002 g tygl u porcelanowym, spali Ć
i prażyć w temperaturze 800 ~ 900 0 0 do stałej masy.
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Zawartość dwutlenku krzemu (X!) nalety
w procentach wg wzoru

obliczyć

(2)

w którym:
m1 - masa dwutlenku krzemu, g,
m - odwatka Mopolu, g.
5.4.5.3. Wynik. Za wynik nalety przyj~ć średni~
dwóch oznaczań, między którymi rótnica nie przekracza 0,05%.
arytmetyczn~

5.4.6.

Określenie

stopnia rozdrobnienia Mopolu

5.4.6.1. Przyrządy
al Mikroskop.
bl Szkiełko preparatowe z

etanoloaminy. Po przykryciu szkiełkiem nalety obserWować rozdrobnienie pod mikroskopem. Mopol odpowiada wymaganiom normy, jeteli:
- dla rozdrobnienia ponitej 10 pro w polu widzenia nie będzie 5 ziaren większych od 10 pro,
- dla rozdrobnienia 60 i 100 pro wszystkie częst
ki nie będ~ większe od obowi~zuj~cego rozdrobnienia.
5.5. Interpretacja wyników. Wartości liczbowe
w normie oraz wyniki obliczeń nalety
interpretować zgodnie z PN-10/N-02120.

występuj~oe

5.6. Ocena wYnikÓW badań. Partię mopOlu nalety
za godn~ z wymaganiami normy, jeteli wyniki
badań próbki pobranej wg 5.3 odpowiadaj~ wymaganiom podanym w rozdz. 3.
uznać

podziałk~

co 10

pro.

5.4.6.2. Wykonanie oznaczania. Około 1 .;. 2
mg
Mopolu przenieść na szkiełko preparatowe, wymieszać pręcikiem szklanym z 1 kropl~
trójetanoloaminy. Z tej mieszanki wziąć część na szkiełko
preparatowe i ponownie rozetrzeć z 1 kroplą trój-

5.7. Zaświadczenie producenta o wynikacp badań.
Producent jest obowi~zany przedstawić zaświadcze
nie zgodności katdej partii produktu z wymaganiami normy.
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