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l. Przedmiot normy. Przedmiotem arkusza normy
jest metoda oznaczania zawartości popiołu w garbnikach' syntetycznych.
2. z..,ada metody. Zasada metody polega na spopieleniu próbki garbnika syntetycznego i wyprażeniu do
stałej masy.
3. Odczynniki. Do bada~ należy stosować odczynniki
cZ.d.a. oraz wodę destylowaną lub wodę Q równoważ- ,
nej. czystości.
a) Nadtlenek wodoru, roztwór 3%(m/m).
b) Azotan amonowy , roztwór 10% (m/m).
4. Wykonanie oznaczania. Óo wyprażonego do stałej
masy w temperaturze 800PC tygla porcelanowego odważyć z dokładnością do 0,0002 g 2,5 -;- 3,0 g garbnika
syntetycznego lub około ' 10 g garbnika. w przypadku
oznaczania również zawartości wapnia. Zawartość tygla
. powoli zwęglić, a w przypadku produktów ciekłych
uprzednio odparować i spalić ogrzewając na małym
płomieniu palnika. Po ustaniu wydzielanła się par i gazów tygiel wraz z pozostałością umieścić w piecu muflo:'
wym i prażyć w temperaturze 800°C do stałej masy. ,
W przypadku gdy zawąrtość tygla nie uległa całkowitemu spopieleniu należy
ochłodzony popiół lekko zwil,
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. zyc roztworem nadtlenku wodoru lub azotanu amonowego, odparować do sucha i następnie prażyć do stałej
masy.
Pierwsze ważenie wykonać po 3 h, a każde następne
po 1 h prażenia. Przed każdym ważeniem studzić tygiel
w eksykatorze z bezwodnym żelem krzemionkowym h,lb
z bezwo-dnym chlorkiem wapniowym w czasie 50 tpin.
. Masę przyjąć za stałą : gdy różnica między wynikami
dwóch kolejnych wążeń nie jest większa niż 0,001 g.
5. Obliczenie wyniku. Zawartość popiołu (X) w garbniku syntetycznym obliczyć w procentach wg ' wzoru

x=

mI . 100

m

w którym:
mI - masa . popiołu, g,
m - masa odważki garbnika syntetycznego, g .
,Wyniki obliczyć z dokładnością: do 0,01 % .
6. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik końcowy
oznaczania przyjąć średnią arytmetyczną wyników
dwóch równoległych oznaczań. W przypadku zawartoś
cipopiołu poniżej 1,0% różnica pomiędzy ' równoległy
mi wynikami nie pówinna być większa niż 10% , a dla
żawartości popiołu większej od 1,0% różni ca nie powinna być większa niż 5% wartości niższego wyniku.
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INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowująca normę - Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź.
2. Ziniany w stosunku do PN-58/C-26000. Uściślono metodę o Zliaczania zawartości popiołu ~ podano temperaturę
3. · Autorzy projektu normy - mgr B. Wionczyk , doc. ,dr H . Gelo.
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