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1. WSTEP
Przedmiot en no~ jest chlorowodorek hydrazyny
stosowany jako odczynnik chemiczny.
Chlorowodorek hydrazyny ma:
a ) wz:6r chemicz~ H211· ~. 2HC1,
b) mas~ CZą$teczkową 104,97 (1967 r.).
2.

PODZIAŁ

I OZNACZENIE

2.1. Gatunki. W zależności od zawartości zanieczyszcze ń rozr6żni a się dwa gatunki chlorowodorku
hydrazyny oznaczone jako:
cz.d.a. - czysty do analizy,
cz.
- czysty.
2.2. PrZlkład oznaczenia chlorowodorku hydra.,ny czystego do analizy:
CHLOROWODOREK HYDRAZYNY oz.d.a.
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3. WYJlAGANIA

GatuDk1

a)

b) Z. .artoŚć chlorowodorku
h)'draqn;y
·l'IH • 2HCl),
%, nie mniej n1ł 2

(y

e\ Z..artoŚć wol.Dllgo brasu
solnego, %, ni_ nęoej ni*

98,5+100,2

d) Substancji ni_roIlpUBSozalll10h w wodZi_, %, nie
więcej n1ł

po prałeniu
(w postaci sl.arozaD6w), %,
nie więcej n1ł
2:r) SiarczanóW' (SO.. ), %, nie
więcej ni*
a) t_lasa (hJ+), %, me
więcej ni*
h) IIotali oi ętlt1ch ( Pb 2+ ) ,
~, nie więcej nit
II)

98,0+100,2
1,0

0,5

0,01

0,005

4.3. Transport. Chlorowodorek hydrazyny w opakowaniu jak w 4.1 przewozić nalety krytymi środ
kami przewozowymi: kolejowymi i samOOhodowymi. w
czasie transportu opakowania należy zabe zpieczy ć
przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem.
ważności

- 24

Pozostalośoi

0,05

0,1

0,002

0,005

0,0005

0,001

0,001

0,002

miesiące •

5. BADA!IA
5.1. Pobieranie pr6bek. Pr6bki należy pobierać
zgodnie z PN-70/C-80047. )(asa średniej pr6bki laboratoryjnej powinna wynosić nie mniej niż '00 g.
5.2.

Opia badań

5.2.1. Oznaczanie
draZlN

zawartośoi

chlprowodorku

hY-

5.2.1.1. Odczynniki i roztw911
a) Jod oz.d.a., roztw6r 0.1 I.
b) Kwaś~ w~glan sodowy cz.d.a.
c) Skrobia rozpuszczalna, roztw6r 1-procentowy.

.

5.2.1.2. Wlkonanie oznaozania. Około 1,0000 g
badanego ' ohlorowodorku hydrazyny rozpuśoić w
100 cm)
wody w kolbie pomiarowej pOjemności
250 om', dopełnić wodą do kreski i atarannie wymieszać.

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRAN SPORT
4.1. Pakowanie. Chlorowodorek hydrazyDY należy
pakować i znakować zgodnie z PN-70/C-80001.

250m3 otrzymanego roztworu odmi.r~ć pipetą do
kol~ atożkowej pojemności 250 cm), dodać
1 g
kwaśnego w~gl.nu sodowego i
powoli miareozkować
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4.2. Przechogwanie. Chlorowodorek hydrazyny IBleży przechowywać w szklanych , slojach szczelnie
zamkni~tyoh. ChrOnić przed działaniem
światla
i
wilgOCi.

4.4. Okres

..".gan 1a

cz.d.a.

Rodzaj opakowania: słoiki ze szkła oranżowego z
nakrętką z tworZYwa sztucznego z podkładką polietylenow,.
Masa netto: 25, 100, 250, 500 g.
Dopuszcza się inny rodzaj opakowania pod warunkiem, że zabezpiecza ono produkt w stopniu co najmniej r6wnym jak: _. opakowania i ma wymiary ztpine z zasadami wymiaroweeo s7stemu opakowań.
Pakowanie i znakowaDie produktu przeznaczonego
•• eksport należy każdorazowo uzgodnoć z eksporterem.
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roztworem jodu, dodaj~c pod koniec miareoskowania
1 cm 3 roztworu skrobi.
Zawartość chlorowodorku hYdrazy~ (%1) obliozyć
w procentaoh wg wzoru

v.

0.002624 . 10 . 100
th

w którym:

V-

0,1 N roztworu jodu
zużytego do miareozkowania, om 3 ,
0,002624 - ilość chlorowodorku hydraZYD7 odpowiadająoa 10m3 śoiśle 0,1 N roztworu jodu g,
Da - odważka badanego . ohlorowodorktl hydrazYD7, g.
Za wynik należy przyjąć
średnią
arytmetycznlł
wyników nie różniąoyoh się więoej niż o 0,2%.
objętość ściśle

5.2.2. Oznao7.anie
nego

zawartości

wolnego kwasu Bol-

5.2.2.1. Odozynniki i roztwory
a) Wodorotlenek sodowy oz.d.a., roztwór 0,1 B.
b) Oranż metylowy wsk., roztwór O,1-procentowy.
5.2.2.2. Wykonanie oznaozania. 500m3 roztworu
przygotowanego wg 5.2.1.2 odmierzyć\ pipetą do kolby stożkowej pojemnogoi 250 om 3 , dodać kilka kropli roztworu oranżu metylowego i miareozkować roztworem wodorotlenku
sodowego do zmiany barwy
wskaźnika.

ohlorowodorku hydrazy~ m.~od, aoydy(X 2 ) obliczyć w prooentaoh wg wzoru

Zawartość
metryczną

Xh

=

V·

0,010497 . 5 . 100
Da

w którym:
V - objętość ŚCiśle 0,1 N roztworu wodo-

rotlenku sodowego zużytego do miareozkowania, om 3 ,
0,010497 - ilość ohlorowodorku hydrazy~ odpowiadająoa 1 cm3 śoiśle 0,1 N roztworu wodorotlenku sodowego,
Da - odważka badanego ohlorowodorku
hydraZYD7, g.
Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyozną
wynik6w nie r6żni~oyoh się więoej niż o 0,2%.
Zawartość wolnego kwasu salnego w badaD7m chlorowodorku hydraz:'D7 (%:J obliozyć w prooentaoh wg
wzoru

w którym:
zawartość

ohlorowodorku hyd:t"azyny omaczona metod, aoydymetryozn/ł, %,
X 1 - zawartość ohlorowodorku hyd:t"aZYD7 oznac zona metod~ jodometryozn" %,
0,3473 - współozynnik przeliozeniowy chlorowodorku hydrazyny na kwas solny.
X2

-

5.2.3. Oznaczanie substanoji nierozpuszczalDloh
w wodzie. Odważyć 60,00 g badanego chlorowodorku
hydraZYD7 i wykonać oznaozanie zgodnie z PN-54/
C-04517.

BadaD7 chlorowodorek hydrazyny odpowiada
caniom no~, ~eż.li masa pozostałości nie
kraoza:
dla odozynnika cz.d.a •. - 3 mg,
dla odczynnika oz.
- 6 mg.

wymaprze-

5.2.4. Oznaczanie pozostałości po I prażeniu (w
postaci siarozanów). W wyprażonym do stałej masy
i zważonym z dokładnośoi~ do 0,0002 g tyglu porcelanowym odważyć 2,00 g badanego chlorowodorku
hydrazyny.
TJgiel z zawartości, ogrzewać na łaźni piaskowej do cał ltow i tsgo rozłożenia się preparatu, naetępnie ostudzić.

Pozostałość zwilżyć 10m3 20-prooentowego roztworu kwasu siarkowego, ponownie odparować do odpędzenia dymów kwaeu siarkowego i wyprażyć w temperaturze 600+700oC do stałej masy.
Badany chlorowodorek hydrazyny odpowiada wymaganiom normy, jeżeli masa wyprażonej pozostałości
nie przekraoza:
dla odczynnika cz.d.a. - 1 mg,
dla odczynnika cz.
- 2 mg.
5.2.5. Oznaczanie zawartośoi siarozan6w (SO~:l
5.2.5.1. Odc;rnniki i roztwory - wg PN-68!
C-04519 p. 2.3. ponadto
a) kwas azotowy ~z.d.a., roztwór 25-procento'RY,
b) kwaśny węglan sodowy cz.d.a" roztwór 1-procentowy.
5.2.5.2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g badanego
•
ohlorowodorku hydrazyny ro zpuścić w 5 cm 3 wody w
3
porcelanowej parownicy pojemności 50 om. Dodać
3 cm 3 kwasu azotowego. 0,5 c~3 roztworu kwaśnego
węglanu sodowego, wymieszać i odparować do
sucha
na łaźni wodnej.
Do suchej pozostałości dodać 3 cm 3 25-procentowe go roztworu kwasu solnego 1 ponownie odparować
do suoha.
cm3 1 O-procentowego
Pozostałość rozpuścić w 1
kwasu solnego,
rozcieńozyć
wodEł
do objętości
PN-G8/
20 cm 3 i wykonać oznaozanie zgodnie z
C-04519 p. 2.4.3.
Badany ohlorowodorek hydT8lYny odpowiada wywaganiom normy, jeżeli powstałe w roztworze zmęt
nienie jestJllniej intensywne lub równe zmętnieniu
roztworu porównawozego przygotowanego równocześ
nie i zawieraj~ceg~ " tej aamej o bjętości te same
ilości odozynników oraz:
dla odozynnika cz.d.a. - 0,02
dla odczynnika cz.

- 0.05

5.2.6. Oznaczanie : zawartości

żelaza

wg PN-68/
5.2.6.1. Odożynniki i roztwory
C-04521 p. 2.5.2 lub PN-75/C-04521/02 p. 4.
5.2.6.2. Wykonanie
, oznaozania. 10,00 g badanego
chlorowodorku hydrazyny dla odczynnika cz.d.a. i
5,00 g dla odczynnika cz. rozpuścić w 50 cm3 wody
i wykonać oznaozanie zgodnie z PN-68jC-04521
p. 2.5 lub PN-75/C-04521/02.
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Badany ohlorowodorek hydrazyny odpo~iada wymaganiom normy, jeteli powstałe zabarwienie roztworu jest mniej intensywne lub równe zabarwieniu
roztworu por6wnawozego przygotowanego równooześ
nie i zawieraj,oego w tej samej objętości te same
ilości odozynników oraz:
dla odczynnika cz.d.a. - 0,05 mg Pe 3+,
dla odczynnika cz.
- 0,05 mg Pe 3+.
5.2.1. Oznaozanie zawartośoi metali oiętkioh
(Pb 2+ )

5.2.7.1. Odczynniki
0-04515 p. 2.4.

i

roztwory

wg

PN-68/

3

5.2.7.2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g badanego
ohlorowodorku hydrazyny rozpuścić w 10 cm 3 wody i
wykonać oznaozanie wg PN-68/0-04515 p. 2.5.1.
Badany chlorowodorek hydrazyny odp owiada wymaganiom normy, jeteli powstałe zabarwienie roztworu jest mniej intensywne lub równe zabarwieniu
roztworu porównawozego przygotowanego równooześ
nie i zawieraj,oego w tej s a mej objętośoi te same
ilości odozynników oraz:
dla odozynnika cz.d.a. - 0,01 mg
dla odozynnika oz.
- 0,02 mg
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PN-75/C-Q4521/02

Analiza chemiczna. Oznaczanie
z

małych

zastosowaniem

cię~kich strąpanyeh

Chemiczne badania i

~

zeJrar-

siarkowodorem
próby.

Odc7;Ynniki. Pakowanie, przechowywanie i tran-

sport

Oznaczanie sub-

,. wodzie,. produktach

PN-10/C-80001

chemicz-

PN-10/C-80047

Odczynniki.

przygotowania

średniej

wytyczne

pobierania

próbek

próbki laboratoryjnej

n,ych

PN-68/C-04519
tości

Analiza chemiczna. Oznaczanie , małych

siarczanów w bezbarwnych roztworach

metryczną

za-

2,2'-dwupirydylu

Analiza chemiczna. Oznaczanie

niarozpuszcza~h

Analiza chemiczna. Oznaczanie

wartości żelaza metodą kolorymetryczną

3. Nornr{ zwi azane
tości

PN-68/C-04521

tości żelaza

dzielni Przemysłu Farmaceutycznego i Chemicznego.
~. DoWhczAB0J! nom. Ninie jsza norma zastępuje

PN-68/C-04515

ooDA3l9WE

metodą

zawar-

turbidy-

4. ZalecepiA m:lęAAYJl"JYdoJ'

RWPG PC 3617-12 PeaKTHBbl. rH.ZlpaSHH COJlHIiOKHCJlhl~
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