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l.

WSTĘP

Przedmiotem normy jest anionoczynny środek pomocnicz.y o nazwie SuItapoI R, będący mieszaniną syntetycznych detergentów typu alkilobenzenosulfonianów
i wielocząsteczkowych alkilosiarczanów. Sulfapol B jest
stosowany jako środek piorący w przemyśle włókien 
nIczym.
2. OZNACZENIE
SULFAPOL B BN-80/6061-30

3. WYMAGANIA
3.1. Wymagania ogólne. Sulfapol B powInIen być
produktem o konsystencji pasty, o barwie żółtej i sła
bym, charakterystycznym zapachu. Rozpuszczony w
wodzie daje lekko mętne roztwory.
3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne - wg tabl. l.
Tablica l
Wymagania
a) Substancja aktywna w przeliczeniu na SO" %,
llIe mlllej niż
b) Zdolność zwilżania. g/IOOO cml, nie więcej niż
c) pH l-procentowego roztworu wodnego

7
2,5
6 -:- 8

3.3. Trwałość. Sulfapol B opakowany i przechowywany wg rozdz. 4 powinien odpowiadać wymaganiom
wg 3.1 i 3.2 w ciągu 12 miesięcy od daty wyprodukowania.
4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
. I TRANSPORT
4.1. Pakowanie. Sulfapol B należy pakować w przeznaczone do wielokrotnego użytku bębny metalowe
I-I(lub 2)-3-5-200
wg BN-76/5046-03 lub 2-3-5-I(lub
,
2)-200 wg BN-76/5046-0 l.
Dopuszcza się stosowanie innych opakowań jednostkowych nie ujętych ww. normami i mających wymiary
zgodne z zasadami szeregu wymiarowego opakowań
wg PN-78/0-79021.

Znakowanie opakowań należy wykonywać wg
PN-76/0-79252, umieszczając na każdym opakowaniu
trwały napis zawierający co najmniej:
a) nazwę lub znak wytwórni,
b) oznaczenie wg rozdz. 2,
c) numer partii,
d) masę brutto i netto,
e) datę produkcji.
4.2. Formowanie jednostek ładunkowych. W przypadku stosowania paletyzacji jednostki ładunkowe należy
form o wać na paletach wg PN-75/M-782I6. Ładunek na
palecie należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się
i deformacją.
4.3. Przechowywanie. Sulfapol B opakowany wg 4.1
należy przechowywać w pomieszczeniach magazynowych o temperaturze 5 -;- 25°C. Beczki powinny być
ustawione pionowo w jednej lub dwu warstwach.
4.4. Transport. Sulfapol B może być przewożony dowolnymi , również niekrytymi środkami transportu.
Bębny w transporcie kolejowym powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w sposób okreś
lony odpowiednimi przepisami. t) W transporcie samochodowym opakowania należy ładować zgodnie z instrukcją o ładowaniu samochodów ciężarowych i przyczep.l)
5. BADANIA
5.1. Rodzaje badań
a) spra,wdzanie wymagań ogólnych (3.1),
b) oznaczanie zawartości substancji aktywnej w przeliczeniu na SOl (3.2a),
c) oznaczanie zdolności zwilżania (3.2b),
d) oznaczane pH l-procentowego roztworu wodnego (3.2c).
5.2. Wielkość partii nIe powIOna przekraczać
3500 kg.
5.3. Pobieranie próbek i przygotowywanie średniej
próbJd laboratoryjnej. Próbki do badań należy pobierać
zgodnie z PN-67/C-04500. Z każdej partii podlegającej
odbiorowi wybrać w sposób losowy, w zależności od
wielkości partii, następującą liczbę opakowań jednostkowych wg tabl. 2.
') Patrz Info rmacje dodatkowe.
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Tablica 2
Li cz ba

Liczba op a kowań
jednostkowych

opa k owa ń , którą

nal eży wybrać

d o po biera ni a
pró bek

.

wszys tki e
6
9

do 6
7 ' .;- 15
16 .;- 25
Zawartość opakowań

przed pobraniem próbek na leży bardzo dokładnie wymieszać. Z każdego wylosowanego opakowania pobierać próbki pierwotne po około
100 g próbnikiem 3 wg PN-74/C-60008 z całej wysokości warstwy w bębnie. Masa próbki ogólnej nie powinna być mniejsza niż 1000 g, należy ją d okładnie
wymieszać i pobrać z niej średnią próbkę labora toryjną o masie nie mniejszej niż 200 g. Czę ść średniej
próbki laboratoryjnej przezn aczy ć do ewentu a ln ej analizy rozjemczej i pr zec h owywać co najmni ej 6 t ygod ni
. od daty wysyłki produktu.
5.4. Opis badań
5.4.1. Sprawdzanie
noleptycznie .

wymagań

ogólnych

wy k onać

5.4.2. Oznaczanie zawartości substancji
w przeliczeniu na zawartość SO l.

orga-

aktywnej

5.4.2.1. Odczynniki i roztwory
a) Alkohol n-butylowy I-rz.cz.
b) Błękit metylowy roztwór O, l-procento wy.
c) Bromek cetylopiryayniowy cZ.d .a.
d) Chloroform cZ.d.a.
e) Dwuchromian p o ta sowy cz.d.a., roztwó r 0, 5N.
f) Jodek potasowy cz.d.a ., roztwór 5-procentowy.
g) Kwas siarkowy (1,84) cz.d.a., roztwór 25-procentowy.
h) Siarczan sodowy ,bezwod ny cZ.d.a.
i) Skrobia, roztwór l-procentowy.
j) Tiosiarczan sodowy cz.d.a ., ro ztwó r 0,05N.
5.4.2.2. Przygotowanie mianowanego roztworu bromku
cetylopirydyniowego o stężeniu około O,005N. W naczy nku wagowym odważyć 2,0 -:- 2,2 g ł;>romku cetylo pirydyniowego. Odważkę spłukać wod ą d es tyl owaną do
kolby pomiarowej pojemnośc i 1000 cm l . Następnie dodać 25 cm l alkoholu ' butylowego I-rz i mies zać zawartość kolby do całkowitego ro zpuszcze nia s i ę bromku . Roztwór uzupełnić wodą desty l owaną d o objętości
1000 cm l .
ze szlifem pojemn ośc i 200 cm
odmi e rzy ć pipetą 50 cm 3 roztworu bromku ce tylopirydyniowego o raz 25 cm l 0,5N roztworu j o d ku pota sowego i 10 cm 3 25-procentowego roztworu kwasu siarkowego . Wydziel o ny jod odmiareczkować 0,05N roztworem tiosiarczanu sod owego w obecności skro bi.
W identyczny sposób p rzeprowadzi ć ś lep ą prób ę.
Stężeni e bromku cetylopiryąyniowego, wyr ażone jego
normalnością (N) nale ży obliczyć wg wzoru
Do kolby

s tożk owej

N=

w którym:
VI
objętość tiosiarczanu sodowego zużytego do
zmiareczkowania próbki badanej , cm l ,
V2
objętość tiosiarczanu sodowego zużytego do
zmiareczkowania w śl epej próbie, cm l ,
V3
objętość roztworu bromku cetylopirydyniowe- .
go zużytego do oznaczania , cm l ,
NI
n o rmalność tiosiarczanu sodowego zużytego
do zmiareczkowania,
3
współczynnik przeliczeniowy.
5.4.2.3. Wynik końcowy oznaczania. Należy przyjąć
średnią arytmetyczną wyników co najmniej dwóch
oznaczań nie różniących się między sobą więcej niż o 1%.
5.4.2.4. Przygotowanie wskaźnika do miareczkowania.
W kolbie stożkowej pojemności 1000 cm l należy umieś
cić 50 g bezwodnego siarczanu sodowego i rozpuścić
w niewielki ej ilo śc i wody d estylowanej. Do otrzymanego roztworu dodać 50 c m l O, l-procentowego roztworu
błę kitu metylenowego . 7 cm l roztworu kwasu siarkowego (1,84) i uzupełnić wodą destylowaną do objętości
1000 cm l . Tak przygotowany roztwór jest trwały i m oże b yć przechowywany przez czas dłuższy.
5.4.2.5. Przygotowanie około O,005N roztworu Sulfapolu B. W ko lbie po miarowej pojemności 250 cm l należy umieścić odważkę 1,7 -:- 1,9 g Sulfapolu B z dokładnością do 0,002 g i rozpuścić ją w niewielkiej ilości
wody d estylowanej, po czym rozcieńcz y ć wodą do obję
tośc i 250 cm 3 •
5.4.2.6. Wykonanie oznaczania. Do cylindra pomiarowego pojemnośc i JOO cm 3 z dobrze doszlifowanym korkiem , od mierzyć pipetą lO cm 3 około 0,005N roztworu
Sulfapolu B, rozcieńczyć wodą d o objętości 20 cm l ,
p o czy m dodać 25 cm l wskaźnika i 20 cm l chloroformu.
Z awartoś ć cy lindra w y trząs ać 2 min , po czym miareczkować roztworem bromku cetylopirydyniowego.
Po każdorazowym dodaniu bromku cetylopirydyniowego p rób kę n a l eży mie sz ać około I min.
Mi areczkowani e należy prowad zać do chwili, gdy
uzyskane zabarwienia wa rstwy chlorofo rmowej i wodnej będą j edna kowe.
Zawartość substan cj i ak tywnej (XI) w prze liczeniu
na SOl o bli czyć w procentach wg wzoru

8 . N .

m

3

(1)

w którym :
V -

N -

(2)

o bj ętość

roztwo ru bromku cetylopirydyniowego zużytego do oznaczania, cm l ,
normaln ość roztworu bromku ce tylopi rydyniowego u ży t ego do oznaczal1la,
stosunek poj e mności kolby pomiarowej wg
5.4.2.5 d o pojem noś c i pipety używan ej do
odmierzania,
odważka Sulfapolu B, g,
współczynnik przeliczeniowy.

3

BN-80/6061-30
końcowy

oznaczania. Za wynik należy
arytmetyczną wyników co najmniej
różniących się między sobą nie więcej

5.4.2.7. Wynik
przyjąć

średnią

dwóch oznaczań
niż 0,1 %.
5.4.3. Oznaczanie zdolności zwilżania należy wykonać
wg PN-74/C-04800, metoda A.
5.4.4. Oznaczanie pH l-procentowego roztworu wodnego należy wykonać za pomocą papierków wskaźniko
wych.

i zapisywanie liczb dotyczących
~ońcowych wyników oznaczań wykonać wg PN-70/
N-02120 p. 3.3.2.
5.6. Zaświadczenie o wynikach badań. Do każdej partii produktu producent obowiązany jest dołączyć i przesłać odbiorcy zaświadczenie o wynikach badań potwierdzające zgodność z wymaganiami normy .

5.5.

Zaokrąglanie

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE
,

I. Instytucja opracowująca normę - Łódzkie Zakład y Chemiczne
ORGANIKA.
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-70/6061-30. Oznacza nie zdolnośc i zwi lżania przeprowadzono wg PN-74/C-04800 metoda A
3. Normy i dokumenty związane
PN-67/ C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowania próbek
PN-74/C-04800 Środki powierzchniowo-czy nn e. Oznaczanie zdolności

zwilżania

PN-74/C-60008 Próbniki do pobierania próbek produktów bezk sz tałtnych

PN-75/ M-78216 Palety ladunkowe płas k i e jednoplytowe czterowejś
ciowe bez skrzydeł drewnia ne 800 X 1200-EUR
PN-70/ N-02 120 Zasady zaokrąg lania i zapisywania liczb
PN-78/ 0-7902 I Opakowania . System wymiarowy

PN-76/0-7925 2 Transportowe jednostki opakowaniowe. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe
BN-71i/5041i-OI Opakowanie transportowe metalowe. Bębny ciężkie
z o bręczami wytłaczanymi
BN-76/ 5046-03 Opakowania transportowe metalowe. Bębn y ciężkie
z ob ręczami nasadzanymi
Przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej. Załącznik nr 10 do DKP (Dz.T i Z.K .
z 1968 r. nr 4, poz. 4 wraz z póź niejszy mi zmianami)
Instrukcja o ładowaniu sa mochodów cię7..arowych i przyczep. Załącz
nik do Zarządze nia Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r.
(Mon. Pol. nr 24, poz. 123 z 1963 r.)
4. Symbol wg SWW -

1285-411.

5. Autor projektu normy -

mgr Alicja Orszulska .
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