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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. WSTEP
Przedmiotem normy jest 30-, 40- i 50-procentowy
wodny roztwór wodzianu hydrazyny stosowany jako
odczynnik chemiczny.
Wodzian hydrazyny ma:
a) wzór chemiczny H2 N - BB 2 - H2 0,
h) masę cz~steczkową 50,06 (1967 r.).
Wodzian hydrazyny miesza się z wod~ i alkohole~
nie rozpuszcza się w eterze i chloroformie. Ma
własności redukuj~ce.

Wodzian hydrazyny jest toksyczny, działa draż
ni~co na skórę, oczy, błony śluzowe i drogi oddechowe.
2.

PODZIAŁ

I OZNACZENIE

2.1. Gatunki. W zależności od zawartości zanieczyszczeń rozróżnia się dwa gatunki wodzianu
hydrazyny oznaczone jako:
cz.d.a. - czysty do.analizy,
cz.
- czysty.
2.2. Przykład oznaczenia wodzianu hydrazyny 40-procentowego czystego do analizy:
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4.2. PrzechOwYwanie. Wodzian hydrazyny należy
przeChowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniac~
!iewskazane jest magazynowanie wodzianu hydrazyny razem z utleniaczami.
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Opakowanie zbiorcze: pojemniki poliestrowe lub
kontenery.
Pakowanie i znakowanie produktu przeznaczonego
na eksport należy każdorazowo uzgodnić z eksporterem.

4.3. Transport. Do transportu należy
kryte środki przewozowe. Produkt nale~
zgodnie z obowiązującymi przepisami:l-).
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4.1. Pakowanie. Wodzian hydrazyny nale~ pakować i znakować
zgodnie z PN-70/C-80001, klasa
niebezpieczeństwa V wg RID 9
Rodzaj opakowania: butleki ze szkła oranżowego
z nakrętk~ z tworzywa sztucznego z podkładk~ polietylenową.
'
Objętość opakowań: 100, 250, 500, 1000 cm 3 •
Dopuszcza się inny rodzaj opakowania pod warunkiem, że zabezpiecza ono produkt w
stopniu co
najmniej r6wnym jak ww. opakowania i ma wymiary
zgodne z zasadami vqmiarowego systemu opakowań.
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1) Patrz Informacje dodatkowe.
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5. BADANIA
5.1. Pobieranie próbek. Próbki należy pobiera ć
zgodnie z PN-10/ C-80041.
Masa średniej próbki laboratoryjne j powinna wynosić nie mniej niż 200 g.
5.2. Opis

badań

5.2.1. Wytyczne
należy wykonywać

ogólne. Wszystkie oznaczenia
po d wyciągiem i w okularach

ochronnych.
5.2.2. Oznaczanie

zawartośoi

wodzianu hydrazyny

5.2.2.1. Odczynniki i rozt wory
a) Jod cz.d.a., roztwór 0,1 N.
b) Kwaśny węglan sodowy cz.d.a.
c) Skrobia rozpuszczalna, roztwór 1-procentowy.
5.2.2.2. Wykonanie oznaczania. Do kol by pomiarowej pojemności 100 cm) odważy ć 0,.1000 g wodzianu hydrazyny dla odczynnika 30- i 40-procentowego
oraz 0,5000 g dla odczynnika 50-procentowegó, dop'ełnić wodą do kreski i wymieszać. 10 cm3 tego
roztworu (0,01 g dla odczynnika 30- i 40-procento we go i 0,05 g dla odczynnika 50-procentowego)
przenieść p i pet~ do
kolby stożkowej pojemno śc i
3
250 cm zawieraj~cej 50 cm 3 wody i 1 g kwaśnego
węglanu sodowego. C ało ść wymieszać i powoli
miareczkowa ć roztworem jodu,dodając pod koniec miareczkowania 1 cm 3 roztworu skrobi.
Zawartość

wodzianu hydrazyny (Xi)
procentach wg wzoru

obliczyć

w

V· 0,001252 . 10 . 100
m

w którym:

V-

objętość ściśle

0,1 N roztworu jodu
zużytego do miareczkowania, cm 3 ,
0,001252 - ilość wodzianu hydrazyny odpowiadaj~ca 1 cm 3 ściśle 0 ,1 N roztworu jodu, g,
m - odważka badanego wodzianu hydrazyny,
g.
Za wy nik należy przyj~ć średnią
arytmetyczn~
wyników nie różniących się więcej niż o 0,2%.
5.2.3. Oznaczanie pozostałości po prażeniu (w
postaci siarczanów). W wyprażonym do stałej masy
i zważonym z dokładności~ do 0,0002 g tyglu porcelanowym odparować do sucha na łaźni wodnej 50 g
(50 cm 3 ) badanej próby.
Następnie dodać 0,2 cm3 kwas~ siarkowego cz.d.~
(1,84) i ostrożnie ogrzewać do całkowitego odpę
dzenia dymów kwasu siarkowego.
Pozostałość wypraży ć w piecu muflowym w temperaturze 600~100oC do stałej masy.
Badany wodzian hydrazyny odpowiada wymaganiom
normy,. je śli masa wyprażonej pozostalośoi nie
przekracza:

dla odczynnika cz.d.a.
3~ - 2 mg,
40% - 2,5 mg,
50% - 3 mg.
dla odczynnika cz. - 10 mg
5.2.4. Oznaczanie

zawartości

chlorków (Cl-)

5.2.4.1. Odczynniki i roztwory
C-04518.

wg

PN-68/

5.2.4.2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g
badanego wodzianu hydrazyny rozpuścić w
wody i wykonać oznaczanie wg PN-68/C-04518 sposobem A.
Badany wodzian hydrazyny odpowiada wymaganiom
normy, jeżeli powstałe w roztworze zmętnienie jest
mniej intensywne lub równe z m ętnieniu roztworu porównawczego przygotowanego równocześnie i zawierającego w tej samej objętoś c i te same ilości odczynników oraz:
dla odczynnika cz.d.a. - 0,02 mg 01-,
d l a odczy nnika cz.
- 0,05 mg Cl- .
5.2.5. Oznaczanie zawart.ości siarczanów (SO~:l
5.2.5.1 . Odc;ynniki i roztwory
C-04519 p. 2.3, ponadto kwaśny
cz.d.a., roztwór 1-procentgwy.

wg
węg lan

PN-68/
sodowy

5.2.5.2. Wykonanie oznaczania. 2,00 g (2 cm 3 )
badanego wodzianu hydrazyny umieścić w porcelanowej parownicy pojemności 20 cm 3 , doda ć 0,5 cm 3
roztworu kwaśnego węglanu sodowego, wymieszać i
odparować do SUcha na łaźni wodnej.

Pozostałość rozpuścić w 10m3

1 O-procen towego
kwasu solnego, rozcieńczyć wodą do
objętości
3
20 cm i wykonać oznaczanie wg
PN-68/C-04519
p. 2.4.3.
Badany wodzian hydrazyny odpowiada wymaganiom
normy, jeźbli powstałe w roz tworze zmętnienie jest
mniej intensywne lub równe zmętnieniu roztworu
porównawczego przygotowanego równocze ś nie i zawierającego w tej samej objętości te same
iloś c i
odozynników oraz:
dla odczynnika cz.d.a. - 0,02 mg S042- '
dla odczynnika cz.

2- 0,1 mg S04 •

5.2.6. Oznaczanie zawartości żelaza (Fe 3+)
~5~.:2~.6~.1~.~0~d~c~;y~n~n~i~k~i~~i__~r~o~z~tw~0~ry~
wg PN-68/
C-045~1 p. 2.5.2, ponadto kwas siarkowy cz.d.a.,

roztwór 25-procentowy.
5.2.6.2. Wykonanie oznaczania. 5,00 g (5 cm 3 )
badanego wodzianu hydrazyny umieścić. w porcelanowym tyglu, dodać 2 cm 3 kwasu siarkowego, 1 cm 3
kwasu azotowego, odparować i wyprażyć.
Pozostałość rozpuśció w 20 cm 3 wody i wykonać
oznaozanie wg PN-68/C-04521 p . 2.5.3.
Badany wodzian hydrazyny odpowiada wymaganiom
normy, jeżeli powstałe zabarwienie roztworu jest
mniej intensywne lub równe zabarwieniu roztworu
porównawozego przygotowanego równocześnie i za-
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w tej samej objętoś c i te same ilości
odczynników oraz:
dla odczynnika cz.d.a. - 0,005 mg Fe 3+,
dla odczynnika cz.
- 0,025 mg Fe 3+.
Dopuszcza się wykonywanie oznaozania
żel~za
2,2'-dwupirydylem lub kwasem sulfosalicylowym.
wierającego

• Oznaczanie

zawartości

5.2.7.'. Odczynniki
C-045' 5 p. 2.4.

i

metali

roztwory

ci
wg

ż kich

PN-68/

3

5.2.7.2. Wykonanie oznaczania. 5,00 g (5
badanego wodzianu hydrazyny rozpuścić w '0
wody i wykonać oznaczanie wg PN-68/C-04 5~ 5
p.2.5.'.
Badany wodzian hydrazyny odpowiada wymaganUmn~
my, jeżeli pow sta łe zabarwienie roztworu jest mniej
intensywne lub równe zabarwieniu roztworu par~w
czego przygotowanego równocześnie i zawi e raj ąoego
w tej 88lOOj objętośoi te sa me ilośoi odczynników oraz :
dla odczynnika cz.d.a . - 0,025 mg pj)2+,
dla odczynnika cz.
- O,, mg Pb 2+.

KONIEC

INFORMACJE PODATKOWE

1. Instytucja opracgwu i aca normę - Krajowy Związek
dzielni Prze ~słu Farmaceutycznego i Chemicznego.
2, Dotychczasowe normv. Niniejsza norma
CZSP/E-11!185.
J e No rmy 1 dokument y

zas~ępuj e

Spół

ZN-65!

piecznych PMN (Dz.T i ZK nr 20 poz. 84 z 1968 r.)
Rozporz ądzenie Minist rów Komunikacji i Spraw Wewnę trznych z

związane

PN-68/ C-04515 Analiza chemic zna. Oznaczanie małych
to ści metali ci ę żkich strącanych siarkowodorem

zawar-

PN-68!C-04518 Analiza chemiczna. Oznaczanie małych zawarto ści chlorków w bezbarwnych roztworach metodą turbi dymetryczną

PN- 68! C-04519 Analiza chemiczna. Oznaczanie
tości siarczanów w bezbarwnych roztworach

małych
metodą

zawarturbidy-

metryczną

PN-68/C- 04521 Analiza chemiczna. Oznaczanie

PN-70/ C- 80047 Odczynniki. Wytyczne pobierania próbek i przygotowania średniej próbki laboratoryj nej
Przepisy o przewozie koleją materiałów i przedmiotów niebez-

małych

zawar-

tości żelaza

PN-70! C...eOOO1 Odczynniki. Pakowanie, przechowywanie i transport

dnia 27 listopada 1971 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu
przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych (Dz. U. PRL nr 35, poz. 310 z dnia 17 grudnia
1971 r.)
Specjalna warunki przewozu towarów niebezpiecznych w między
narodowej kooun1kac j i kolejowej. Załącznik 4
do
UlDOwy
SMGS (Dz.T i ZK nr 7, poz. 35 z 1966 r . )
Regulamin mi ędzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID). Załącznik I do konwenc j i CD! (Dz.U. ffiL
nr 21, poz 137 z dnia 29 czerwca 1968 r. )
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