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NORMA BRANtOWA

PRODUKTY

BN-69
6193-18

Odczynniki

PRZEMYSŁU

CHEMICZNEGO

Pirydyna
Grupa katalogowa X 52

1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot norm.y. Przedmiotem normy jest pirydyna stosowana jako odczynnik chemiczny, otrzymywana z lekkich frakcji smoły kOksowniczej,ługu
sytn1kowego i benzolu koksowniczego.
Pirydyna jest związk iem heterocyklicznym i ma:
a) wzór sumaryczn;y
C H5N
b) wzór budowy

O

5

•

N

e)

masę cząsteczkową

- 79,10,

1.2. Norąy związane
PN-66/G-04004 Przetwory naftowe. Oznaczanie gęstości masy właściwej
PN-68/C-04952 Analiża chemiczna. Oznaczanie współ
czynnika załamania światła produktów organicznych
PN-68/C-06500 Analiza chemiczna. Przygotowanie
odczynników, roztworów pomocniczych oraz roztworów do kolorymetrii i nefelometrii
PN-54/C-80001 Odczynniki. Opakowani'e, znakowanie i przechowywanie
PN/C-B0047 Odczynniki. Pohieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej
PN-64/C-97054 Produkty węglopochodne. Destylacja
normalna metodą KtMmmera-8pilkera
PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach transportowych. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe
BN-66/0511-06 Produkty węglopochodne. Oznaczanie
składu zasad pirydynov~ch metodą
chromatografii gazowej
2.

PODZIAŁ

2 .2. Przykład oznaczenia pirydyn;y
analizy:

czystej

do

-

PIRYDYNA p.a.(cz.d.a.) BN-69/6193-18
3. WYMAGANIA

3.1 . Wymagania ogólne. Pirydyna c z. i
cz. d. a.
powinna być bezbarwną klarowną cieczą (w cylind:lZe
pomiarowym o średnicy 50 mm) o charakterystyc znym
zapachu, rozpuszczalna w alkoholu, chloroformie,
eterze, benzenie, mieszająca s ię z wodą w każdym
stosunku; jest cieczą palną i higroskopijną.
3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne
Gatunki

Wymagania
a) Pirydyny, %, nie mniej niż
b) Gęstość (!~o, g/cm3
c) De stylacja normalna:
- co najmniej 95% objętościo
wych powinno destylować w
zakre sie temperatur, Oc
d) Substanc ji nie lotnych ,
więcej

11~116

113;-116

%, nie

0,02

0,01

0, 002

0,001

0,003

0,0015

niż

e ) Chlorków (Cl-), %, nie

więcej

ni ż

f) Amoniaku (NR 4+ )' %, nie więce j ,
niż

2

g) Miedzi (Cu +)

h) Substancji redukujących nadman ,
gan ian potasowy (jako tlen), %
nie więcej niż
i ) Rozpuszczalność w wodzie
j)

98
99
0, 980+0,935 0,981-0,983

odpowiada badaniu
wg 5.2.7

0,002

I

0,001

odpowi ada badaniu
wg 5.2.9

Współ cz ynnik załamania światła

n 20
D

1,509+1,510

4 . PAKOlIANI E , PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

I OZNACZENIE

2.1. Gatunki. W zależności od stopnia czystości
rozróżnia się dwa gatunki pirydyny oznaczone:
cz.d.a. - czysty do analizy,
cz.
czysty.

Pirydynę

cz.i cz.d.a. należy pakować, znakować
i przechowywać zgodnie z PN-54/C-80001.
Znaki ostrze gawcze wykonać wg PN-67/o-79252
p . 2.3.3 i 2.3.5.

Zakłady Koksochemiczne " Ha jduki"
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenie Przemysłu Rafineri i Nafty dni a 18 grud nia 1969 r ,

jako norma

obowiązująca w zokresie produk cji i obrotu od dnia l lipca 19 70 r,

(Mon, Pol. nr 6/1970
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE

poz. 62 )

Druk . 'Wyd. Norm. W-WG Ark. wyd . 0 , 3 3 Nakł. 2300 + 61 lam 6~3/70

Cena

zł

2 •• 0

BN-69/ 6193-18

2
Wielkość

opakowania: butelki o

pojemno śc i

100,

250 , 500 g.
Na życzenie odbiorców po porozumieniu z dost awcą dopuszcza się
inny rodza j i
wiel koś ć
opakov/ania.
Pirydynę cz. i cz.d.a. należy ' transportovJUĆ zgodnie z przepisami dla materiałów łatwopalnych w
krytych wagonach kolejovqch lub samochodach c iężarowych.

5. BADANIA

5.1. Pobieranie próbek. Próbki nale ży pobi e rać
zgodnie z PN/C-80047. Masa średn i ej próbki labor atoryjnej powinna wynosić co na jmniej 750 g.
5.2. Rodzaje i opis
5.2.1. Oznaczanie
0511-06.

badań

zawartości

P1rYd..Yn;y - wg BN-66/

5.2.2. Gęstość. Oznaczanie gęstości należy wykonać wg PN-66/C-04-004 a ~ 90metrem, przyjm\ljąc
we
wzorze na obliczenie gęstości współ c zynnik
r =
0,0009. ,

=

5.2.3. Destylacja normalna - wg PN-64/C-97054.
5.2.4. Oznaczanie substancji nielot nych. 20 ml
badanej pirydyny odważyć z dokładnoś c i ą do 0,CXXl2g,
umie ś cić w parownicy porcelanowej lub szklanej
o
średnicy 70 ±3 mm i odp ar o wać do sucha na
łaźni
wodnej. Następnie parownicę umie ś cić w suszarce i
suszyć do stałej masy w, temperaturze 105 0 C.
Zawartość substancji nielotnych (X) obliczyć w
procentach wg wzoru
X

= ....:.(Tnx----'---_m,~)-·-1-00-

- 4
dl a
2
- 2
- 2

mI roztworu wzorcowego (0,04 mg Cl-)
pirydyny cz.d.a.
ml kwasu azotowego
mI r oztworu azot anu srebra
ml wzorcowego roztworu (0,02 mg Cl-).

5. 2. 6 . Oznaczanie

5.2.6.2. Wykonanie oznaczania. 3 ml badanej pirydyny odważonej z dokładnością do 0,02 g rozpuś
cić w 10 mI wody i dodać 2 krople roztworu
fenoloftaleiny.
Badana pirydyna odpowiada wymagan.iom
normy,
jeżeli różowe zabarwienie roztworu nio zniknie po
dodaniu:
•
dla pirydyny cz.
- 0,02 mI O,02n roztworu
kwasu solnego,
dla pirydyny cz.d.a.- 0,1 ml O,02n roztworu kwasu solnego.
Jeżeli zachodzi potrzeba
ścisłego
określenia
z awartości amoniaku ,w pirydynie, należy zawartość
(X) obliczyć w procentach wg wzoru

X = _V_o. . :.O. !. _00.:...0:.:36~·_1..:..00.:....:...
m

zawartości

chlorków

5.2.5.1. OdCZynniki i roztwory
a) Azotan srebra cz. d. a., roztwór O,,1n.
b) Kwas azotowy cz.d.a. (1,15) .
c) Roztwór wzorcowy zawierający jony Cl- przygotówany wg PN-68/C-06500 i rozcieńczony wodą destylowaną w stosunku do 1:99. 1 ml rozcieńczonego
wzorcowego roztworu zawiera 0,01 mg Cl-.
5.2.5.2. Wykonanie oznaczania. 2 mI badanej pirydyny rozpuścić w 25 mI wody. Dodać 2 ml kwasu
azotowego i 1 ml roztworu azotanu srebra i dokłacł
nie wymieszać. Badana pirydyna odpowiada wymaganiom normy, jeżeli zmętnienie powstałe w badanym
roztworze po 30 sek nie będzie intensywniejszenii
zmętnienie roztworu porównawczego
przygotowanego
równocześnie a zawierającego w tej samej objętoś
ci:

dla pirydyny cz.
- 2 ml kwasu azotowego
- 1 ml roztworu azotanu srebra

(2 ,'

w którym:
'V - objętość O,02n roztworu kwasu solne-

go

m

5.2.5. Oznaczanie

amoniaku

5.2. 6 . 1 . Odczynniki i roztw0bY
a ) Kwas solny cz.d.a., roztwór 0, 02n.
b) Woda destylowana nie zawierająca dwutlenku
w ęgl a , pr zygotowana wg PN-68/C-06500 p. 2.2.37.
c) Fenoloftaleina , 1-procentowy roztwór
alkoholowy.

m

w którym:
m - masa tygla wraz z pozostałością, g,
I
m z - masa pustego tygla, g,
m - masa badanej próbki, g.

zawartości

0,00036

do odbarwienia, mI,
odważka badanej pirydyny, g.
równoważnik amoniaku, OdpOWiadający
1 mI O,02n roz~voru kwasu solnego,~
zużytego

5.2.7. Próba na

zawartość

miedzi

5.2.7.1. Odczynniki i roztwory
a) Kwas octowy lodowaty cz.d.a.
b) Rodanek amonowy cz.d.a., roztwór O,1n.
c) Woda pozbawiona dwutlenku węgla przygotowana
wg PN-68/C-06500 p. 2.2.37.
d ) Chloroform.
5. 2.7.2. Wykonanie oznaczania. 5 ml badanej pirydyny rozpuścić w 15 ml wody, dodać 2 mI kwasu
octowego lodowatego, 5 mI roztworu rodanku amonowego ,1.5 ml chlorof-ormu. Wytrząsać energicznie 1
pozo s tawić do chwili rozdzielenia się warstw. war.
stwa chloroformowa nie powinna mieć zabarwienia
zieloneg~dopuszczalne
jest zabarwienie lekko
Mlte.
5.2.8. Oznaczanie zawartości substancji redukująCyCh nadmanganian potasow;r. Do 4 ml badanej pirydyny odważonej z dokładnością do 0,02 g dodać:
- dla pirydyny cz. 0,5 mI 0,01n roztworu nadmanganianu potasowego,
- dla piIydyny cz.d.a. - 0,25 ml O,01n roztworu
nadmanganianu potasowego.

BR-69/6193-18

Pirydyna odpowiada wymaganiom normy, jeżeli powstałe r6żowe zabsxvłienie , nie
zniknie w ciągu

30 m.ill.
Jeżeli

zachodzi potrzeba ścisłego określenia
zawartości substancji redukujących nadmanganian
potasowy w pirydynie, należy zawartość 00 (wIrzeliczeniu na tlen) obliczyć w procentach wg wzoru

v . 0,00016

• 100

X=--~----

(;)

m

3

-badanej pirydyny, g,
0,00016 - r6wnoważnik substancji red\lku,jących
':ladmanganian potasowy (jako tlen) odpowiadający 1 ml 0,01n roztworu
nadmanganianu potasowego.
m -

odważka

w wodzie. Do 1 ml badanej
pirydyDy dodać 40 ml wody. Po wymieszaniu badany
roztw6r powinien być klarowny, bezbarwny i
bez
opalescencji.
5,2,~ Rozpuszczalność

5.2.10. Oznaczanie

w kt6rym:
V - objętość O,01n roztworu nadmanganianu

potasowego

zużytego

do badania, ml,

~ , należy przeprowadzić

PN-68/G-04952.

Ko N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-69/6193-18
51mbol wg SWW! 1331-11

wsp6łczynnika załąmaniaśwUrtt

:refraktometrem zgodnie z

