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1. "STEP

Gatunki

Przedmiotem normy jest kwas benzoesowy stosowaD:y jako OdCZYWlik chellliczD:y, Kwas benzoesow;r maI

<: ')-

c)

lIlasę

2.

j ąc~'ch 'W prze l iczaniu na OZ' ~1 t nie
wi \? c ej niż

COOH
j)

122.12

cząsteczkową

PODZIAŁ

I OZNACZENIE

2.1; Gatupki. "zaldaości od zawartości
zaniecsyssczoń rozr6tnia
się
trzy gatunki kwasu
benzoesowego oznacsones
CA.CS. - cheaicznie czysty,
cs.d.a. - czysty do analiz,
cs. - cąsty.

2.2.

kwasu

Pr'~kład

oZnaczenia
cae8icza1e czystego I
KWAS BENZOESOWY ch , cz .

benzoesowego

BII-7S/6193-62

3. !XMAGANIA

Gatunki

Wymagania

ch. c z.
a) Wygl ąd

cz.d.a.

c z.

bi a ł e ,

kr ys taliczne igł y lub
bez zanieczySzcze ń mechani cznych
płat ki ,

99 ,9

99 ,0

121+123

niż

e ) chlorków (Cl 1 - ) , %,
nie 'dęcej niż

o)

w
rozt'<lorze amo ni a ku

0,008

0,016

.. e dl ug p.5. 2 .9

k) substancji ciemniejących od kwasu
siarkowego

nie z.awiera wg p. 5.2.10

4.PAK01JAl'lIE. PRZECHOWYWANIE I TRANspoRT

Kwas benaoesowy nalety pakować, znakować, przechowywać i transportować zgodnie s P~-7010-80001.
Rodzaj opakowania I słoiki ze sskla oraatoweso
z nakrętką z tworzywa sztucznego i podkładk, polietylenową lub pergaainow,. Masa
opakowań
nettOI 250, 500, 1 000 g.
Dopusacza się inny rodzaJ opakowania pod warUAkiem, te zabezpiec~ ono produkt w stopni. co
najmniej równya . jak wytej wysienione opakowaa!a
i będzie 8ialo wyaiary zgodne z aasadami systeau
wymiarowego opakowań.
Pakowanie i znakowanie produktu przeZDacsoDego
na eksport nalety katdorazowo uzgodnić z eksporterem.

niż

0 , 01

0 , 03

5.2. ROdzaje i opis

0 , 002

0,005

0 , 005

5,2.1. 03p e czanle

0 , 003

0 , 003

0 , 005

0 , 0004

0 , 0004

0 , 0008

0 ,0005

0,0005

0,002

żelaza (Fe3 + ) , ~ ,nie
wi ę c"j niż

h) metali C iężkich(pb2+~
%, nie wi ę c ej niż

5.1. Pobieranie pr6bek. Próbki naleły pobierać
zgodnie s PI-70/C-80047.
OgóJ.na aasa średnieJ
pr'bki laboratoryjnej powinna wynosić co aajaoiej
200 g. Próbkę do analizy rozjeacsej przechowywaĆ
w ciągu 3 aiesięcy.

0 , 005

!) s iarczanów (SO~- ) , %,
wi ę c ej

cz .

rozpuszcz a lno ś ć

121+123

żeniu, w p o stac i
siarczanóv, %, nie

ni e

0 , 008

121+122

(1) pozost a łoU po pra-

'~ięc6j

cz . d . a .

5. BAPAlll

b } Z awartoś ć kwasu
benzoesowego
(C H COOH j , %, nie
6 S
oniej niż
c) t .. mp eba tura topnienia, C, w gr a nicach

cl1 . :-z .
1) sub s ·tanc j i r .e duku-

al wz6r chemiczD:y - C6 H COOH
5
bl wzór budowy -

\/ymag a ni a

badań

zaVlartoŚci

kwasu beDzo.sp.eso

5.2.1.1. Odcz:DDiki i FoztwOrz
a) Wodorotlenek sodu cs.d.a. roztwór O,ln.
b) Alkohol etylowy 96-procentowy.
c) 'enoloftaleina roatwór 1-procentowy walkoholu etyloW:flll.

Zgłoszona

przez Centralny Związek Spółdzielczości Pracy
Ustanowiona przez Dyrektora Przedsiębiorstwa Przemys/owo-Handlowego Polskie Odczynniki Chemiczne
dnia l lutego 1975 r. jako norma obo wią zująca w zakresie produkcji od dnia l stycznia 1976 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 19/1975 poz. 68)
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1975.

Wpływ

do WN 23.6 .15. Oddano do .kładu 30.7 .75. Ot-uk ukoitcwolło wllllopodzle 75Obj.O,50a. w. Nakład 2500+54 'OZ. Zam. 2347/75

Cena at 2 .40
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5.2.1.2. WYkonanie oZDAcza.ia. 0,4000 g
badanego kwasu benzoesowego rozpuścić w ~O cm~, uprzednio zobojętnionego wobec fenoloftale1~, alkoholu etylowego i aiareczkować O,la roztworu wodorotlenku sodowego do zmiany barwy na r6tow~.
Zawartość k1Ie.su benzoesowego (X) obliczyć w procentach wg "zoru

x=
W

v.

0 , 0122 • 100

m

kt6ry11!
objętość ściśle

O,ln roztworu wodorotlenku sodowego zutyta do aiareczkowania, c. 3 ,
0,0122 - ilość kwasu benzoesowego odpowiadaj4ea 1 e.3 ściśle O,ln roztworu wodorotlenku sodowego, g,
m - od"atka badanego kwasu benzoesowege ,g.
V -

5.2.2. Ozpaczapie granic temperaturY
- wg PN/C-04513.
5.2.3. OZnaczanie
postaci siarczan6w

p9ł9staloŚci

po

topniepia
Pra*!Płl

w

Kwas

siarkowy

5.2.3.2. Wykopanie oznaczania. 20,00 g badanego kwasu benzoesowego uaieścić w wyprażonym' uprzednio do stałej masy tyglu porcelanowym, a
następnie ogrzewać
ostrożnie
pod wyciągiem na
łaźni piaskowej do momentu zaprzestania
wydzielania się oparów. Zawartość oziębionego
tygla
zwilżyć 1 cm 3 kwasu siarkowego i ponownie ogrzewać na łaźni piaskowej do zaprzestania
wydzielania się dymów, po czym tygiel wyprażyć w piecu
muflowym o temperaturze 600 + 700 0 C do s tałej masy.
Badany kwas benzoesowy odpowiada wymaganiom
normy, jeżeli masa wyprażonsj pozostałości nie
przekroczy:
dla odczynnika ch.cz. - 1 mg,
dla odczynnika cz.d.a. - 2 mg,
dla odczynnika cz.
6 mg.
Oznacząp i

e

5.2.5. OznaCZanie

zawartości

' i
ząwArt0SC

Q hl ar kó W (Cl
_

5.2.4.1. Odczyppiki 1 roztwory
C-04518.

wg

1 -)_

PN-68/

5.2.4.2. WYkonanie oznaczania. 2,50 g badanego
kwasu benzoesowego wymieszać z 50 cm~ wody i zagotować. Po ostudzeniu roztw6r przesączyć do kolby pomiarowej pojemności 100 cm" przez
s~czek
uprzednio przemyty gorącą wod~. Osad przemyć i
uzupełnić wodą pojemność roztworu do 100 cm~. Pobrać 40 cm~ otrzymanego roztworu i wykonać
dalsze oznaczanie wg PN-68/C-D4518 p.2.4.
Badany kwas benzoesowy odpowiada wymaganiom nermy, jeżeli powstała po 20 min opalizacja roztworu badanego nie będzie intensywniejsza od opalizacji roztworu wzorcowego, przygotowanego r6wnocześnie i zawierającego w tej samej objętości!
dla odczynnika ch. cz.
0,02 mg C11- ,
dla odczynnika cz.d.a. - 0,05 mg Cl 1-,

si arczAn6w

5.2.5.1. Odczynn1ki i roztwory
C-04519.

wg

PN-68/

. 5.2.5.2. WYkonspie oznaczania. 2,50 g badanego
kwasu benzoesowego wymieszać z 50 Clll~ .~, 5 c.~
kwasu solnego lo-procentowego zagotować i ostudzić. Roztwór przesączyć
przez s~czek prze~ty
wod~ do kolby pomiarowej pojemności 100 cm~. Osad
przemyć wodą, połączone przesącze
uzupełnić
do
3
100 cm~ i wymieszać. Pobrać 20 cm roztworu, dodać 5 cm~ wody i wykonać dalsze oznaczanie w~
PN-68/C-D4519 p.2.4.4.
Badany kwas benzoesowy odp9wiada wymaganiom normy, jeżeli powstałe po 15 min zmętnienie roztworu badanego nie będzie inten8,1WDiejsze od zmęt
nienia roztworu wzorcowego, przygotowanego
r6wnocześnie i zawierającego w tej samej objętośoil
dla odczynnika ch.cz.

5.2.3.1. Qdczynniki i roztwory.
cz.el.a. 11,84).

5.2.4.

dla odczynnika cz.
- 0,05 mg CI,1i te same ilości odczYDAik6~

2-

0,015 mg S04 '

0,015 mg 3024,
dla odczynnika cz.
0,025 mg ~4
1 te B8IIle ilości odczynników.
dla odczynnika cz.d.a.

5.2.6. Oznaczanie zawartości ielaza {le~+)
5.2.6.1. Odcz:ynn1!d i rOityon - wg PN-68/C-04521.
5.2.6.2. WykOPanie ozpaczłgta. Pozostałość po
prateniu otrzymaną w p.5.2.3.2 rozpuścić, jednocześnie ogrzewając, w mieszaninie 2 c.3 kwasu
solnego i 1 cm3 kwasu azotowego, następnie odparować
do sucha na łażn1 wodnej. Suchą pozostałość rozpuścić w 2 cm~ roztworu kwasu solnego i
20 cm~ wody. Otrzymany roztw6r przenieść .ilościo
wo do kolby pomiarowej pojemności 100 cm3 , uzupełnić wodą do kreski, wymieszać (roztw6r AJ. Pobrać 2,5 cm~ roztworu A do zlewki pojemności 5Oc.~
dodać 20 cm3 wody i wykonać dalsze oznaczanie
zgodnie z PN-68/C-D4521 p.2.5.4.2.
Badany kwas benzoesowy odpowiada wyaaganioa
no~, jeżeli powstałe po 5 min zabarwienie
roztworu badanego nie będzie intensywniejsze od barwy roztworu wzorcowego, przygotowanego równocześ
nie i zawierającego w tej s8lllej objętości I
dla odczynnika ch.cz. - 0,002 mg Fe3+,
dla odczynnika cz.d.a. - 0,002 mg Fe 3+ ,
dla odczynnika cz.
- 0,004 mg Fe3+
i te same ilości odczynnikaw.
5~2.?

OZnaczenie

z'~OŚ91

metali

cietkich

5.2.7.1. Odczypp 1 ki i roztlOrt
a) Winian potasowy cz.d.a. roztwór 20-procentowy.
bJ Wodorotlenek potasowy cz.d.a. roztw6r 10procentowy.
c) Tioacetamid, roztwór
2-procentowy trwały
przez 3 dni.
d) Roztw6r wzorcowy zawierający jony Pb2 +, prrQ-

BIl-75(6193-62

gotowany wg PN-68/C-06500 i rozcieńczony w stosunku 10~990. 1 c.~ rozcieńczonego roztworu wzoroowego zawiera 0,01 mg Pb 2+.
5.2.7.2. WYkonanie oZnaczania. Do 10 cm~ roztworu A, otrzymanego w p.5.2.6.2. dodać 20 cm3
wody i mieszając dodawać kolejno: 0,5 c. 3 roztworu winianu potasowego, 2 cm3 roztworu wodorotlenku potasowego oraz 1,5 c. 3 roztworu tioace.ta.m:1duo
Badany kwas benzoesowy odpowiada wymaganiom
normy, je~eli powstale po 10 min zabarwienie roztworu badanego nie będzie intensywniejsze od zabarwienia : roztworu wzorcowego, przygotowanego
r6wnocześnie i zawierającego w tej samej objętości:
dla odczynnika ch. cz.
- 0,01 mg Pb2 +,
dla odczynnika cz.d.a.
0,01 mg Pb2 +,
dla odczynnika cz.
0,04 mg Pb 2 +
1 te same ilości odezynn1k6w.
5.2.8. Oznaczanie
przeliczeniu na tlen

substancji

redukujących

5.2.8.2. WYkopAp'e ozpAczRp1a. Do 100 cm 3 wody
dodać 20 c.~ kwasu siarkowego, zagotować i dodawać kroplami z mikrobiurety O,1n roztwór
nadmanganianu potasowego do wystąpienia r6towego zabarwienia, utrzymującego się w c~ągu 'O s. W gorącym
roztworze rozpuścić 1,00 g badanego kwasu benzoesowego i dodawać ponownie roztw6r nadmanganianu
potasowego do powstania r6żowego zabarwienia utrzymującego się w oiągu 30 s.
Badany kwas benzoesowy
odpowiada
wymaganiom
no~, jeżeli zużyje się nie więce~ niż:
dla odczynnika ch. cz.
- 0,1 c. KMn04 0,1n,
dla odczy nn1 ka cz.d.a. - 0,1 cm' KMn04 0,1n,
dla odcżynnika cz.
0,2
KMn04 O,1n.

am'

5.2.9. OZnaCZanie

rozpuszczAlnoŚci

W roztworze

amoniaku, 1,00 g badanego kwasu benzoesowego powinien rozpuścić się oałkowicie w mieszaninie
8 cm) wody 1 2 cm) wody amoniakalnej.

w
5.2.10, OZnacZep1e substanCji ciemniejaqych

5.2.8.1. Odczynpiki i roztworY
a) Kwas siarkowy cz.d.a. roztw6r 15-procentowy.
b) Nadmanganian potasowy cz.d.a., roztwór 0,1n.
1 cm' O,1n roztworu nadmanganianu potasowego odpowiada 0,0008 g 02'

od

kwasu siark~ego. 0,1 g badanego kwasu benz~eso
wego i 2 Cm kwasu siarkowego (1,04) nale~ ogrzewać w probówce na łaźni wodnej,
w temperaturze
0
50 C, w ciągu 5 min. Roztw6r nie powinien ściem
nieć.

KO;lIEC

IlIFORt1ACJ li: DODATKOWE

1. Ir. Bt;.'tucj a opracowuj ąca
.3 pół ilzielni

normę

-

Krajowy

Związek

Pracy Chemicznych i Farmaceutycznych.

PN-68/C-04518 Analiza chemiczna, Oznaczanie małych zawartości chlork6w w
be.barw~ch roztworach
m etodą
turbidymetryczn~

2, Istotne zmia.!ll1 w stosunku do ZN-GI3/CZSP/i-1?!156
a) wprowadzono ga t unek chemicznie czyzty,
b) podano wy magania dl a produktu ch.cz.,
c) usunięto oznaczanie substancji nierozpu6zczalnych
\( chloroformie,
d) zastąpiono przy oznaczaniu lDetali ciężkich \rodę
s iarkowodorową tioacetamidem,
e ) do s toso'Aano o~to dy badani a do Zalecenia normalizacyjnego.
Dotychczas obowiązując a ZN-68( CZSP(E-12 zostaje
w ażniona z dniem 1 stycznia 1976 r.
) . Norw'i

unie-

związane

Pl!(C-04513 Oznac.zan1e gr anic temperatury topnienia
temper atury rozkł a du substancji organicznych

lub

PN-68(C-04519 Analiza chemiczna. OznaCZanie małych zawartości siarczan6w w be zbarwnych
roatworacb metodą
tur b idyoetryczn~

PN-68/C-04521
wartości

Analiza che miczna.

Oz naczanie

m ałych

za-

żelaza

PN-68/C-06500 Analiza chemiczna. Przygotowanie odcz,nnik6w, roztwor6w pomocniczych oraz roztwor6w do kolorymetrii i nefelometrii
PM-70/C-80001 Odczynniki. Pakowanie, przeohow7wanie i
transport
PN-70/C-80047 Odczynniki. Wytyczne pobierania pr6bek i
przygotowani a średniej pr6bki laboratoryjnej
4. Zalecenia ciędzynarodowe
RWPG PC 3253-71 PeaKTHBN. KHCJlO'l'a 6eH30HH8Jł.
jest wdrożeniem zalecenia.

Norma

