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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT
Przedmiotem normy jest anionoczynny środek pomocniczy dla włókiennictwa, o nazwie Sulfapol F, którego głównym składnikiem jest syn tetyczny detergent
typu alkiloarylosulfonianu.
Sy Ifa pol F jest stosowany w przemyśle wełnianym
do folowania w środowisku kwaśnym , obojętnym
i alkalicznym. '
2. OZNACZENIE
SULFAPO \- F BN-84/6061-38

3: WYMAGANIA
3.1. Wymagania ogólne. Sulfapol F powInIen by~
produktem o konsystencji pasty, barwy od kremowej
do jasnobrunatnej, rozpuszczalnym w wodzie, z dopuszczalnym lekkim zmętnieniem . W przypadku ewe ntualnego rozwarstwienia, produkt po powtórnym wymieszaniu wykazuje nie zmniejszone ' własności użyt
kowe.
3.2.

Własności

fizycżne

i chemiczne -

wg tab I. 1.

Tablica 1
Wymagania
al pH I% (m/m) r oztworu
b) Zdolność z wilżania -określona stężen i em roztworu w którym c zas t on ięcia k-rążka bawełnIanego wyno sI 100 s, g/mi, me wIęcej niż
c) Zawartość su bstancj i 'anionoczynnej w przeliczen Iu na SO, organicznie z wiązane. % (m/m).
me mmeJ niż

..

3.3.

-

Trwałość.

8

7

I

6

Sulfapol F, opakowany i przech-owywany wg rozdz. 4, powinien odpowiadać wymaganiom
wg 3.1 i 3.2 przez 6 miesIęcy , lic ząc od daty wyprodukowania. ,

4.1. Pakowanie. Sulfapol F należ y pak ować w bębny
metalowe 2-3-5-1-200 I wg BN-76/5046-0 I. z dopu szczalną wkładką z folii.
Dopuszcza się stosowanie innych opakowań tran sportowych , nie objętych BN-76/ 5046-0 I, jeżeli zabezpieczają one produkt nie gorzej niż ww. opakowania , mają
wymiary zgodne z szeregiem wymiarowym opakowań
wg PN-78/0-79021 oraz zostały uzgod nione z odbiorcą
i przew oź nikiem.
Znakowanie opa kow ań należy wykonać wg PN-76/
0-79252, umie sz czając na ka żdym opakowa niu trwały
.
. .
.
. napIs, zaw le raJCjcy co naJmni eJ :
a) n azwę lub znak wytwórni,
b) oznac zenie wg rozdz. 2,
c)" numer' partii ,
d) m asę brutto i netto,
e) datę produk cji,
.
t) lic z bę warstw składowania~
,
g) lic zbę W~Hstw ład owan i a.
4.2. Formowanie jednostek ładunkowych. W przypadku stosowania paletyzacji, jednostki ł ad unkowe należy
formować na paletach wgPN-8I1M-78216. Ładunek na
palecie należy zabezpieczyć przed przemieszczan iem s ię
i deformacją, zgodnie z przepisa mi.
4.3. Przechowywanie. Sulfapol F , opakowany, wg 4.1,
należy przechowywać ' w pomieszczeniach magazynowych 0 temperaturze 5 -:- 35°C. Opak owania metalowe
należy składować w jednej lub dwu warstwach , zaś
opakowania z tworzyw sztucznych - tylko w jednej
warstwie .
4.4. Transport. Sulfapol F w opakowaniaoh wg 4.1
można pr zewozić dowolnymi środkamj tran sportu. Opakowania należy ładować na środek transportowy zgod nie z aktualn)/m i' Przepisa mi o ładowaniu i wyłado
wywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnę
trznej . Opakowania z produktem należy układać ściśle
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obok siebie nacałej powierzchni środka przewozowego.
Opakowania z tworzyw sztucznych należy układać
w jednej warstwie, zaś opakowania metalowe można
układać w dwóch warstwach. W transporcie samochodowym produkt należy ładować zgodnie z Instrukcją
o ładowaniu samochodów ciężarowych I przyczep.
5. BADANIA

5.1. Rodzaje badań
a) sprawdzenie wymagań ogólnych (3.1),
b) oznaczame pH I%(m/m) roztworu (3.2a),
c) oznacza me idoln'ości zwilżania (3.2b),
d) oznacza me zawartości substancji anionoczynnej
(3.2c).
5.2. Wielkość partii nie pOWlDna przekraczać
3 000 kg.
5.3. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki
laboratoryjnej wykonać wg PN-67/C-04500. Z każdej
partii podlegającej odbiorowi pobierać z opakowań wytyp6wa nych losowo, w zależności od liczności opakowań w partii, liczbę opakowań wg tabl. 2.
Tablica 2
Liczba

opakp wań

Liczba

w partii
,

wylosowanych
do pobrania próbek

do 6
7 7 15
16725
Zawartość opakowań

opako wań

.

wszystkie
6
9

-,

przed pobraniem próbek nale-

ży dokładnie wymieszać.

wylosowanego opakowania pobrać, z całej
wysokości warstwy w bębnie , próbnikiem nr 4 wg
PN-74/C-60008, taką liczbę próbek pierwotnych, aby
po sporządzeniu próbki ogólnej i wymieszaniu jej, można było wydzielić średnią próbkę laboratoryjną o masie nie mniejszej n{ż 250 g. Część średniej próbki laboratoryjnej, przeznaczoną do ewentualnej analizy rozjemczej, należy przechowywać co najmniej przez 8 tygodni od daty wysyłki pro~uktu .
Z

każdego

5.4. Opis badań
5.4.1. Sprawdzanie wymagań ogólnych należy wykonywać organoleptycznie.
5.4.2. Oznacżanie pH 1%(m/m) roztworu należy wy.
konywać za pomocą uniwersalnych papierków wskaźnikowych.
5.4.3. Oznaczanie zdolności zwilżania dla roztworów
sporzą dzonych z wodą destylowaną należy wykonać
wg PN-74/C-04800 metodą B.
5.4.4. Oznaczanie substancji anionoczynnej w przeliczeniu na SO 3 organicznie związane
5.4.4.1. Odczynniki i roztwory
a) Alkohol butylowy I rz. cz.
b) , Błękit metylowy, roztwór O; I%( m/m).
c) Bromek cetylopirydyniowy cl.d.a .
d) Chlorofor,m cz.d.a.
e) Dwuchromian potasowy cz.d.a., roztwór o stęże

-

.
I
mu c(6" K2C;r20 7) = 0,05 mol/l. .

f) Jodek potasowy cz.d.a., roztwór 5%(m/m).
g) Kwas siarkowy (1,84) cZ.d.a.
h) Kwas siarkowy (1 ,84) cz.d.a., roztwÓr 25% (m/m).
i) Siarczan sodowy, bezwodny cZ.d.a.
j) Skrobia cz.d.a., roztwór przygotowany wg
PN-81/C-06500 p. 2.2.61.
k) Tiosiarczan . sodowy,
roztwór
mianowany
o c(Na 2S 203) = 0,05 mol/l.

5.4.4.2. Przygotowanie mianowanego rożtworu bromku
cetylopirydyniowego (Bep) o stężeniu c(BCP) =
= 0,005 mol/I. W naczynku wagowym należy odważyć około 2,2 g bromku cetylopirydyniowego. Odważkę
spłukać wodą do kolby pomiarowej pojemności I I,
dodać 15 mI alkoholu butylowego I rz. i mieszać zawartość kolby, aż do całkowitego rozpuszczema Się
bromku.
Roztwór

uzupełnić wodą

do

objętości

I l. Do kolby
stożkowej ze szlifem, pojemności 200 mI, odmierzyć
50,0 mI roztworu bromku cetylopirydyniowego oraz
25 mI roztworu dwuchromianu potasowego (5.4.4.1e).
Wytrąca się osad. W celu sklarowania warstwy górnej,
ogrzewać kolbę do temperatury 90°C. Po ostygnięciu '
kolby do temperatury pokojowej, skoagulowany osad
przesączyć i przemyć na sączku 3 razy po 10 mI wody
destylowanej . Do połączonych przesączy dodać 5 mI
roztworu jodku potasowego (5.4.4.1f) i 10 mI roztworu
kwasu siarkowego (5.4.4.1 h). Wydzielony jod odmiareczkowąć roztworem tiosiarczanu sodowego (5.4.4.1 k)
w obecności skrobi. W analogiczfly sposób ' wykonać
ślepą próbę kontrolną.
Stężenie

leży

broptku cetylopirydyniowego (X)(mol/I) naobliczyć wg wzoru

x=

(1)

w którym:
objętość

roztworu tiosiarczahu sodowego zużytego do miareczkowania w próbie własci
wej, mI,
objętość roztworu tiosiarczanu sodowego zużytego do miareczkowania w próbie kontrolnej, mI, ,
,
objętość roztworu bromku cetylopirydyniowego zużytego do analizy, mI ;
' N - stężenie tiosiarczanu sodowego użytego do
analizy, mol/I , .
VI -

3-

współczynnik równowazności.

5.4.4.3. Przygotowanie wskaźnika do miareczkowania.
W . kolbie pomiarowej pojemności l I należy umieścić
50 g bezwodnego siarczanu sodowego i rozpuścić w niewielkiej ilości wody destylowanej. Do otrzymanego roztworu dodąć 30 mI roztworu błękitu 'metylowego
(5.4.4.lb), 7 mI kwasu siarkowego (1,84) (5.4.4.1g)
i uzupełnić wodą destylowaną do objętości I l. Tak
przygotowany roztwór jest t~wały , może być przechowywany przez dłuższy czas.
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5.4.4.4. Przygotowywanie

roztworu Sulfapolu F.
W kolbie pomiarowej pojemności 250 mi należy umieś
cić odważkę 0,5 -;- 1,0 g Sulfapolu F i rozpuścić go
w niewielkiej ilości wody destylowanej (w przypadku
niezbyt dobrej rozpuszczalności, roztwór należy podgrzewać), po czym rozcieńczyć do objętości 250 mI.

5.4.4.5. Wykonanie oznaczania. Do cylindra pomiarowego pojemności 100 mi, z dobrze doszlifowanym
korkiem, odmierzyć 10,0 mi roztworu Sulfapolu F,
rozcieńczyć wodą do objętości 20 mi ; po czym dodać
25 mi wskaźnika i 20 mi chloroformu. Zawartość cylindra wytrząsać przez 2 minuty, po czym miareczkować roztworem bromku cetylopirydyniowego. Po każ
dym dodaniu bromku cetylopirydyniowego, próbkę należy mieszać przez około I min. Miareczkowanie należy prowadzić do chwili, gdy uzyskanL' zabarwienie
warstwy chloroformowej i wodnej będą jednakowe.
Zawartość S03 związanego organicznie (XI) należy
. obliczyć w procentach wg wzoru

v .N

. 80 : Vk . 100

m . 1000 Vp

V' N· Vk' 8

m .• Vp

(2)
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w którym:
V - objętość roztworu bromku cetylopirydyniowego, mi,
N - stężenie roztworu bromku cetylopirydyniowego, mol/I ,
m
odważka Sulfapolu F, . g ,
Vp
objętość pipety, mi ,
Vk
objętość kolby pomiarowej, mi,
80
masa . cząsteczkowa grupy S03, g.
5.4.4.6. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik należy
przyjąć średnią arytmetyczną wyników co najmniej
dwóch oznaczań, różniących się między sobą nie więcej
niż o 0,5%.
•
5.5. Zaokrąglanie i zapisywanie liczb dotyczących
końcowych winików oznaczań parametrów wg 3.2 wykonaĆ' zgodnie z PN-70/N-02120 p. 3.3.2.
5.6. Zaświadczenie o wynikach badań. Dla każdej wysyłki producent jest obowiązany wystawić i przesłać do
odbiorcy zaświadczenie o wynikach badań , stwierdzające zgodność z wymaganiami normy.
5.7. Ocena wyników badań. Partię produktu należy
uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wyniki
badań podanych w 5.1 są zgodne z wymaganiami wg
rozdz. 3.

KONIE C

INFORMACJE DODATKOWE

- 1. Instytucja opracowująca normę - Ł ódzkie Zakl!ldy C hemiczne
Organika.
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/6061-38
a) w p: 3.lc) wprowadzono oznaczanie substancji anionoczynnej
w prze liczeniu na SO, organicznie związane.
•
bl zaktualizowano postanowienia dotyczące pakowania. przechowywania i transportu.
3. Normy i dokumenty związane
PN-67/C-04500 ' Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania
przygotowywania próbek
PN-74/C-04800 Srodki powierzchniowo czynne. Oznaczanie ' zdolności

z wilżania

PN-8I/C-06500 Analiza chemiczna. Przygotowanie odczynników
i ro ztworów pomocniczych
PN-74/C-60008 Próbniki do pobierania próbek produktów bezks z tałtnych

PN-81 / M-78216 Palet y ladunkowe pł as ki e jed no plYlOwe czterowejśc i owe bez skrzydeI drewniane 800 x 1200 'EU R
PN -70/N-02120 Za sad y zao krąglani a i zap isywania li czb
PN-78/ 0-79021 Opakowania . System wymiarowy
PN-76/ 0-79252 Transp~rtowe jednostki opa kowaniowe . Znaki i zna kowanie . Wymaga nia podstawowe.
BN-76/ 5046-0 I Opakowania transpo rt owe metalowe. Bębny ciężkie
z obręcza mi wytłaczanymi
Przepisy o łado~aniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej. Załącznik nr 10 do DKP (Dz. TiZK
z 1968 r. nr 4 po z. 10) wraz z później szy mi zmianami.
Instrukcja o ladowaniu sa mochodów ciężarowych i przycze p. Załąc z
nik do Zar ządzenia Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r.
(Mon. Pol. nr 24 poz. 123 z 1963 ' r.)
4. Symbol wg SWW -

1285-431.

