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1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy
czteroboran sodowy stosowany jako odczynnik
miczny.
Czteroboran sodowy mas
a) wzór chemiczny Na 2B4 07 · 10 H20,
b) masę cząsteozkową 381,37 (1961),
c) inną nazwę - boraks.

jest
che-

PN/C-80047
Odczynnikj. Pobieranie próbek i
przygotowanie średniej pr6bki laboratoI1jnej
PN-64/0-79021 System wymiarowy opakowań
2. PODZIAl,

1.2. ?ąkres stosowania normy. Czteroboran sodowy stosowany jest jako o~cz~nnik chemiczny,uo wyrobów perfumeryjnych, kosmetycznych i w fotografice.

Analiza chemiczna. Oznaczenie małych zawartości arsenu
PN-68/C-06500 Analiza chemiczna.
Przygotowanie
OdczynnikÓW, roztworów pomocniczych oraz roztwor6w do kolorymetrii i nefelometrii
PN-70/C-800Q1 Odczynniki. Pakowanie, przechowywanie i transport

OZNACZENIE

2.1. GatuPk1L W zależności od zawartości zanieczyszczeń
rozróżnia się trzy gatunki cztęrobora
nu sodowego:
ch. cz. - chemicznie czysty,
cz.d.a.- czysty do analizy,
cz.
- CZ1 st y.
2.2. PrzYkład oZnaczania czteroboranu sodowego
che~iczn1e czystego:
CZTEROBORAN SODOWY ch. cz. BN-71/6191-99

1.3. Normy zwiazane

PN-68/C-04511

I

2. WYMAGANIA
3.1. EY!DB,gapia ogólne. Czteroboran

sodOwy

})ostać przeźroczystych

bezbaI'WIl;Ych kryształów
białego krystalicznego prosz~ bez zapachu.
puszczalny w wodzie, wietrzeje na powietrzU.

ma
lub
Roz-

3.2. WilmaSauia chemiczne

Gatunki

Wyaagan1a
cli. cz.
a) czteroboranu sodowego (Na2B4 0 ' 10 H 0), ~
2
7
b) substancji nierozpuszczalnych w kwasie solnym, %,
nie więcej ni!
c) węglan6w (C0 2-)
3

cz.

cz.d.a.

99,5+100,5
0,005

98,5':-101,0
0,02

0,005

0,01

nie normalizuje się
0,03

0,001

0,005

(Cl-), %, nie więcej nit
g) telaza (Fe3+), %, nie więcej

0,0005
0,0003

0,002
0,0005

· . nie
h) wapnia ( Ca2+) ,%.

0,005

0,01

0,0001
0,0005

0,0007
0,001

d) siarczan6w

(SO~2-)~~. nie więcej nit

.) fosforan6w (P04 '-). %. nie więcej nit

t)

chlor~6w

więcej

nit

i) arsenu (As)~ %, nie więcej nit
.j) metali ciętkich w przeliczaniu na Pb2+,
więcej nU

%;nie

99,5+100,5
0,003
wg 5.2.3

nie normalizuje się
0,005
0,001
nie normalizuje się
0,001
0,002

Zakłady Elektrochen'liczne Ząbkawice
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednaczenia Przemysłu Nleorganiczflego dnia 29 marea 1971 r.
jako norma obowiązuiąca w zakresie produkCji i obrotu towarowego od dnia 1 pażd",ie(nika 1971 r.
(Mon. Pol. nr 36{1971 poz. 237)
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4. PAKOY/AlHE I PRZECHOwrUNIE

4.1 Pakowanie. Czteroboran sodowy należy pakować i znakować zgodnie z PN-70/C-B0001.
Jako opakowania należy, stosować bębny tekturowe powlekane szkłem wodnym, umieszozająo wewnątrz
worki
polietylenowe pojemnosci 30 kg, oraz słoiki ze
szkła oranżowego, zamykane nakrętkami z
tworzywa
sztucznego z podkładką polietylenową, pojemności
100, 250, 500 i 1000 g. Na życzenie odbiorców dopuszcza się inny rodzaj i wielkość opakow'ania, o
ile przeprowadzone próby Wykażą, że
zabezpiecza
ono produkt w sposób nie gorszy od wymienionego
opakowania i ma wymiary zgodne z PN-64/0-79021.
4.2. Przechowywanie. Czteroboran sOdowy należy
przechowywać zgodnie z PN-70/C-B0001, w zamknię
tych opakowaniach w suchych pomieszczeniach.
. 5. BADANIA

5.1. Pobieranie próbek. Próbki należy pobierać
zgodnie z PN/C-B0047. Masa średniej próbki laboratoryjnej powinna wynosić co najmniej 400 g.
5.2. Opis

badań

5.2.1, OZnaczanie
wego

zawartości

czteroboranu sodo-

5.2,1,1, Odczynniki i roztwory
a) Kwas solny cz.d,a, roztwór O,1n,
b) Oranż metylowy, rOztwór O,1-procentowy.
c) 'doda destylowana nie zawierająca
dwutlenla.l

5.2.3. Oznaczanie

5,2,1,2. Wykonanie oznaczania około
0,5000 g
badanego czteroboranu sodowego rozpu śc i ć w 50 cm3
wody destylowanej w kolbie stożkowej pojemności
300 cm 3 i miareczkować O,1n roztworem kwasu solnego w obecności oranżu metylowego do zmiany ba~
wy roztworu na różowo-pomarańczową.
Zawartość czteroboranu sodowego (Na B 0 • 10 B 0)
2
2 4 7
(X) obliczyć w procentach wg wzoru
'
v· 0,01907·100
w którym:
X =
m
V - objętość ś ciśle O,1n roztworu
kwasu
miareczkowania,
solnego zużytego do
3
cm ,
0,01907 -ilo ść czteroboranu sodowego odpowiadająca 1 cm3 ściśle O,1n roztworu kwasu solnego, g ,
In - odważka badanego czteroboranu sodowego, g.
5.2.2. Oznaczanie zawartości substancji
rozpuszczaln7~h w ~vasie solnym

nie-

Odczynniki i roztwory

a) Kwas solny cz.d.a. roztwór 25-procentowy.
b) ',loda destylowana.
c) Azotan srebra, roztwór O,1n.
5.2.2.2, Vlykonanie oznaczania, 50,00 g badanego czteroboranu sodowego ro zpu ś c ić, ogrzewając w
450 cm 3 wody destylowanej
w ' zlewce pojemności
3
600 cm •

zawartości węglanów

5.2.3.1. Odczynniki i roztwory
a) Kwas sol~ cz.d.a., roztwór 25-procentow.y.
b) Woda destylowana.
5.2.3.2. Wykenanie oznaczania. 2,00 g
czteroboranu sodewego umieszczenego w zlewce
szklanej
3
pojemności 50 cm3 rozpu ścić w 30 cm wedy destylowanej, ogrzewając i stale mieszając. Następnie
do gorącego. roztworu dodać ostrożnie po kropli
5 cm 3 i-ezworu kwasu selnego.
Badany czteroberan sedowy odpovnada wymaganiom
normy, jeżeli dla edczynnika ch, cz. i cz.d.a. nie
zauważy się wydzielania pęcherzyków gazu.

5.2.4. Oznaczanie

węgla.

5.2.2,1.

Do roztworu dodać 25 cm 3 roztworu kwasu solnego
i ogrzewaĆ przez 1 godz na ław wodnej, a DastvPnie przesączyć przez wysuszony do stałej masy
w
0
temperaturze 105 + 110 C i zważyć z dokładnością
do 0,0002 g tygiel szklany do, sączenia G4,
Pozostałość na tyglu szklanym przemywać gorącą
wodą do zaniku reakcji na jon CI (próba z azotanem srebra) i suszyć w temperaturze
105 + 1100 C
do stałej masy.
Badany czteroboran sedowy odpowiada wymaganiom
normy, jeżeli masa pozostałości nie
przekracza
dla odczynnika:
ch.cz.
1,5 mg,
cz,d.a. - 2,5 mg,
cz.
- 10 mg.

zawartości

siarczanów

5.2.4.1. Odczynniki i reztwory
a) Chlerek barewy cz.d.a., roztwór
20-procenteViy.
b) Kwas solny cz.d.a., rOztwór 10-procentowy.
c) Roztwór wzorcov~ siarczanów przygotowa~ wg
PN-68/C-06500 i rozcieńczony w stosunku 10 + 990;
1 cm 3 rezcieńczonege reztworu wzorcowego zawiera
0,01 mg S04 2-.
5.2.4.2. WYkonanie oZnaczania. 1,00 g
czteroboranu sodowego rozpuścić ogrzewając, w 30 cm 3 wodYl Po ostudzeniu roztwór
zobojętnić
roztworem
~vasu solnego wobec papierka lakmusowego, Następ
nie dedać 1 cm 3 nadmiaru kwasu s c:: nego, 3 cm 3 I'(Etworu ' chlorku barowego i wymiesza ć .
Badany czteroboran sodowy odpowiada wymaganiom
normy, jeżeli zmętnienie powstałe w badanym roztworze nie będzie silniejsze po upływie 30 min
niż zmętnienie roztworu porównawczego przygotowanego równocześnie i zawierającego w takiej samej
objętości, po dodaniu 1 cm3 roztworu kwasu selnego., 3 cm 3 reztweru chler.ku barowego oraz:
dla edczynnika ch. cz.
- 0,05 mg SO 24 '
- 0,1 mg SO 2dla odczynnika cz.d.a.
4 '
dla odczynnika cz.
- 0,3 mg S04 2-.
5.2.5. OZnaczanie

zawa rto ś ci

fosforanów

5.2.5.1. Odczynniki i roztworY
a) Kwas azotell~ (1,4) cz.d.a. eraz
precentewy.

roztwór 25-
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b) Metawanadan a monowy (NH4 VO,, ) cz.d.a.,
roztwór: 2,5 g metawanadanu amonowego rozpu ś ci ć w
500 cm" wrzącej wody, po oziębieniu d oda ć 20 cm3
kwasu azotowego (1,4) i uzupełnić wodą do 1
c) Molibdenian amonowy cz.d.a., roztwór 10-procentowy.
d) Mieszanina reagująca : miesza ć równe ilości
następujący ch roztworów w następującej
kolejno 8ci: bvasu azotowego, metawanadanu amonowego, molidbenianu amonowego.
e) Roztwór wzorcowy fosforanów p r zygotowany wg
PN-68/C-06500 i rozcie ń czony w stosunku 10 + 990.
1 cm 3 rozcie ńczonego roztworu wzorcowego zawiera
0,01 mg P04 "-.

dm".

5.2.5.2. Wykonanie oznaczan ia. 1,00 g ba danego
czteroboranu sodowego rozpu ś cić w 12 cm 3 gorącej
WOdy. Po ochłodzeniu roztwór zobojętnić 25-p r ocentowym roztworem kwasu azotowego.wobec
pa p i erka
lakmusowego, dodać 1 ~m" nadmiaru kwasu, rozciellczyć wodą do 15 cm" w cylindrze kolorymetrycznym
pojemnoś ci 100 cm", dodać 10 cm" mieszaniny reAgującej, po czym rozcieńczy ć roztwór wodą do
objętości 50 cm".
Badany czteroboran sodowy odpowiada wj ma ge.niom ·
normy, jeżeli żółte zabarwienie powstałe w badanym roztworze nie będzie silniejsze po 1 min niż
zabarwienie przygotowanego równocze śnie roztworu
porównawczego, zawierającego w tej samej obj ęto ś
ci 1 cm 3 kwasu azotowego (1,4) 10 cm" mieszaniny
reagującej oraz:
dla odczynnika chemicznie czystego - 0,01 mg
PO ,,4 '
.
dla odczynnika c·z .d.a. - 0,05 mg P04 - 3 •
5.2.6. OZnaczanie zawartości chlorków
5 ~2.6.1.

OdCZYnniki i r oztwory

a) Kwas azotowy (1,15) cz.d.a. i roztwór i-procentowy.
b) Azotan srebra cz.d.a., rOztwór O,1n.
c) Roztwór wzorcowY chlorków przygotowany
wg
PN-68/C-06500 i rozcieńczony w stosunku 10 + 990.
.1 cm3 rOZCieńczonego roztworu zawiera 0,01 mg Cl.
badanego
5.2.6.2. Wykonanie oZnaczania. 2,0 g
czteroboranu sodowego odważonego z
dokła d no ś cią
do 0,01 g - rozpuścić w 40 cm" gorącej wody.
Roztwór oziębić, zobojętnić kwasem azotowym i dodać
4 cm3 ~dmiaru roztworu kwasu azotowego. Roztwór
przesączyć przez bezpopiołowy sączek,
uprzednio
przemyty gorącą wodą do zaniku
reakcj1 na jon
chlorkowy, dokładnie przemyć i-procentowym
roztworem kwasu azotowego do zaniku reakcji na jony
chlor.kowe (prÓba z azotanem srebra). no przesączu
dodać 1 cm3 roztworu azotanu srebra i wymieszać.
Badany c zteroboran sodowy odpowiada wymagan10m
normy, jeżeli- opalizacja powstała w badanym roztworze nie będzie silniejsza po 20 min, niż opalizacja równocześnie przygotowanego roztworu porównawczego, zawierającego w tej 'samej objętości
4 cm" kwasu azotowego, 1 cm" azotanu srebra oraz:

d la odczynnika ch.cz . - 0,01 mg Cl,
dla odczynnika cz.d. a . - 0,04 mg Cl,
dla odczynnika cz.
- 0 ,1 0 mg Cl.
5. 2.7. OZnaczanie

zawarto ś c·i ż elaza

5. 2 . 7 ,1. Odczynniki i roztworY
a ) Alko hol iz oamy lowy cz . d . a .
b) Roda nek amonowy c z.d.a., roztwór 30-procent owy.
c ) Kwas solny cz.d.a., roztwór 25-proc ent owy.
d) Kwas azotowy cZ.d.a., r ozt wór 25- proc entowy.
e ) Roztwór I'IzorcovlY że la za. przye;otowa ny wg PN-a3/ ·
C-06500 i rozcieńczolly w stosunku 10 + 990. 1 cm 3
wzorcowego zawiera
tak przygotowanego roztworu
0 ,01 mg Fe 3+.
.
5. 2.7.2. WykOnanie oZnacza nia. 2,00 g
badanego
3
czterobor anu sodowego rozpu ścić w 40 cm wody ogrzewaj ąc, następnie d odać 1 cm3 r oztworu
kwa s u
az otowego i goto wa ć przez 2 min. Po
oziębieniu
3
roztworu.; dodać 0,5 cm roztworu kwasu solne go oraz 4 cm roztworu rodanku amonowe go i uzup e łnić
objęto ść roztworu WOdą do 50 cm3 , d odać 10 cm"a1koholu izoamylowego i ponownie w;ymieszać.
Badany c zteroboran sodowy oclpo'" iada wymaganiom
normy, j e żeli p ow s tałe zabarwienie warstwy alko_
holowej badanego roztworu nie będ zie silniejsze
niż zabarwienie warstwy alk oholowej roztworu
p or ównawczego zawierającego 0,5 cm" roztworu ~/msu
solnego, 4 cm 3 rodanku amonowego i wody w tej samej obj ę to ś ci co badana próba oraz:
dla odczynnika ch.cz. - 0,006 mg Fe"+,
dla odczynnika cz.d.a. - 0,01 mg Fe3+,
dla odczynnika cz.
- 0,02 mg Fe3+.
5.2.8. OZnaczanie

zawartości

wapnia

5.2.8,1. Odczynniki i roztworY
a) Kwas sOlny, roztwór in,
b) Mureksyd cz.d.a., roztwór
. 0,05-procentowy
trwały przez 1-2 dni.
c) ,;'odorotlenek SOdowy, roztWór 1n•
d) Roztwór wzorcowy wapnia przygotowany wg PN-68/
C-06500 rozcieńczony w stosunku 10 + 990.1 ml tak
przygotowanego roztworu wzorcowego zawiera 0,01 mg
Ca 2+.
5,2.8.2. WykOnanie oZnaczania. 1,00 g badanego
czteroboranu sodowego rozpu ścić w 50 cm 3 wody,
lekko ogrzewając. Po ostudzeniu roz,t woru, zobojęt
nić roztworem kwasu solnego wobec papierka lakmusoweg0 1 uzupełnić wodą w kolbie pomiarowej do
100 cm~ i wymieszać. 10 cm" roztworu (0,1 g)przelać do probówki z bezbarwnego
sZkła
pojemności
3
35 cm , dodać mieszająo 1,5 cm" roztworu wodorotlenku sodowego i 1 cm" roztworu mureksydu.
pH
roztworu badanego przed . dodaniem mureksydu powinno WYll~ić 13. Nieznikaj 'lci w. ciągu 2 min różoW)'
odcień różowo-fioletowego
zabarwienia badanego
roztworu, poró~wal..ny w świetle przechod!1jącym .na
tle mlecznego szkła,~ie może być ' intensywniejszy
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od zabarwienia roztworu wzorcowego równocześnie
przy~otowanego i za wierające~o w tej samej
obję
3
to ści 1.5 cm roztworu wodorotlenku sodowego.1 ~
roztworumureksydu oraz:
dlaodc'l:ynnika Cil .CZ. - 0,005 mg
dla odczynnika cz.d.a. - 0,01 mg Ca.
5.2.9. Oznaczanie

zawartości

arsenu

5.2.9.1. Oclcz;y nniki i rozt'wory - we; 1'N-68}:::...()I+51'\.

wykonanie oznaczania. 0,5 g badanego
czteroboranu sodowego umie ś cić w kolbie aparatu
do oznaczania arsenu i rozpuścić w 30 cm 3 wody ogrzewając. Po oziębieniu,
zobojętrdć
10-procentowym roztworem kwasu solnego wobec papierka lakmusowego. Badanie wykonać wg PN-68/C-04511 p.2.~
Czteroboran sodowy odpowiada . wymaganiom normy,
jeżeli zabarwienie krążka
. nasyconego roztworem
bromku rtęciowego wywołane przez arsenowodór nie
jest silniejsze od zabarwienia wywołanego
przez
równocześnie przJgotowany roztwór porównawczJ zawierający te same ilości odczynników oraz:
dla odczynnika oh.cz - 0,0005 mg As,
dla odczynnika cz.d.a. - 0,0025 mg As,
dla odozynnika cz.
- 0,005 mg As.
5.2.10. OZnaczanie zawartości metali
cieżkich
2
strąca&1ch siarkowodorem (1'b +1
~.2.9.2.

5.2.10.1. Odczynniki i roztworY
a) Kwas octowy lodowaty cz.d.a.
b) ~ocla siarkowodorowa przygotowana
C-06500 p. 2.2.40.

wg

PN-ó8/

c) Roztwór wzorcowy ołowiu przygotowany z octanu ołowiawego wg PN-68/C-06500 p. 3.2.1.36
rozcieńczony w stosunkU 1 + 99. 1 cm3 tak przygoto.
2+
wanego roztworu wzorcowego zawiera 0,01 mg Fb •
Rozcieńczony roztwór wzorcowy ze
względu
na
nietrwałość powinien być przyrządzony
bezpośred
nio przed użyciem.
5.2.10.2. WykOnanie oZnaczania. 4,0 g badanego
czteroboranu . sodowego rozpuścić w 35 cm 3 wody ogrzewając. Po oiiębieniu zobojętnic roztwór kwasem octowym wobec papierka lakmusowego. Następnie
dodać 1 cm3 nadmiaru kwasu octowego i 10 cm 3
dy siarkowodorowej, dokładnie wymieszać.
Badany czterobof'an sodowy odpowiada wymaganiom
normy, jeżeli zabarwi,enie badanegO roztworu nie
jest intensywniejsze niż zabarwie.Die roztworu porównawczego przygotowanego równocześnie, zawierającego te same ilości wody, kwaSI' octowego,
woc1y
siarkowodorowej oraZ:
dla odczynnika ch. cz.
0,02 mg Pb,
dla odczynnika cz. 0,08 mg Fb,
dla odczynnika cz.d.a. 0,04 mg Pt.

wo-

KON I E C

INFORMACJE DODATKOW
E do PN-71/6191-99

1a......T)otJchczasowe nom:y. Niniejszą normę opracowano na podstawie PN/C- 80273, w stosunku do której wprowadzono następujące zllli~;
a) oznaczanie części nierozpuszczalnych w kwasie
solnym zamiast .w wodzie,
b) oznaczanie fosforanu dIs gatunku ch. cz. i
cz.d.a.,
c) oznaczanie wapnia dla gatunku ch.cz. i cz.~~
d) zaostrzono zawartość substancji
nierozpusz-

czalnych w kwasie solnym w gatunku ch. cz. i czA.a
2. Zalecenia nOrmalizacyjne

RWPG Fe 1131-67
. (Eypa)

PeaKTKBs.HaTpHUTeTpa6opHoKHcnuA
1331, ch.cz.
c z. d. a.
1331-425, boraks kosmetyczny

;;;.3:...• .J;::S:.Ly~m~b~o:=l-...!!w:cg.....:::S:!lWW:.::.i.'

1331-435,
132~;S2.

cz.

