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Przedmiotem normy jest błękit bromofenolowy stosowany jako wskaźnik w analizie chemicznej.
Błękit bromofenolowy ma:
a) wzór sumaryczny: C I9HloOsBr 4S,
b) wzór strukturalny:
Br

Br

a)
b)
c)

d)
e)

OH

Br

w alkoholu etylowym, 96%(V/V)
suszenIU,
Straty
przy
.
.
%(m/m), ni e więcej n iż
Molowy
_współczynnik
absorpcj i E przy pH 3,0 ,
me mmeJ niż
Jednorodność
chromatografICzna
C zułość na zmianę pH

c) masę mol o wą: 670,0 g/mol,
d) na zwa systematyczna : czterobrom ofeno losulfoftalein a.
I

I OZNACZENIE

2.1. Gatunki. Norma ustala dwa gatunki

błękitu

bro-

mofenolowego oznaczone:
cZ.d.a. wsk. - czysty do ana lizy wskaźnik,
wsk. wskaźnik.
2.2. Przykład oznaczenia blękitu bromofellolowego
czystego do analizy wskaźnika:
BŁĘKIT

BROMOFENOLOWY cZ. d .a. wsk . -

BN-88/6 197-08

3. WYMAGANIA
3.1. Wymagania ogólne.

Błękit

całkowita

całkowita

1,0

2,0

28000

23000

wg 5.3 .6
wg 5.3. 7

wg 5.3.6
wg 5.3.7

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
\ I TRANSPORT

pakować,

PODZIAŁ

wsk.

Rozpuszczalność

4.1. Wytyczne ogólne.

2.

cZ.d.a. wsk.

znakować,

Błękit bromofeilOlowy należy

przechowywać

i transportować
zgodn ie z PN-87/C-80001 oraz zgodnie z obowiązują
cymi przepisami transportowymi J) .

4.2. Pakowanie
4.2.1. Opakowania jednostkowe

typu

"POCh" do odczynników chemicznych ze szkła oranżo
wego, wykonane zgodnie z BN-84/6833-23, z nakrętką
z tworzywa sztucznego z polietylenową lub inną chemicznie odporną uszcze lk ą.
Masa netto: 5 g, 10 g, 25 g. W uzgodnieniu z odbiorcą dopuszcza się inny rodzaj i w ielk osć opakowania, jeżeli przeprowadzone próby wykażą, że zabezpiecza ono produkt w sposób nie gorszy od podanych
opakowa ń i ma wymiary zgodne z zasadami systemu
wym iarowego opakowań wg PN-78/0-79021. .

4.2.2. Opakowania transportowe

bromofenolowy powinien m i eć postać pomaraI'iczowego lub różowożółtego
krystalicznego proszku. Jest t rudno rozpuszczalny
w wodzie i eterze, dobrze rozpuszcza lny w alkoholu
etylowym i w rozcieńczonych roztworach wodnych wodorotlenku potasu.
, 3.2. Wymagania chemiczne i fizyczne - wg tabl. I .

s tanowią słoje

stanowią

skrzynki
drewn ia ne zamknięte wg BN-631716J-06 odporne na
narażen i a mechaniczne, spra wdzone wg PN-86/0-79100
odpowiednio dla grupy 2 klasy 3 i odmiany l. Pojedyncze słoje w skrzynkach należy zabezpieczyć przed
uszk'odzeniami środkiem amortyzującym i układać
') Patrz Informacje

dodatk ow~

p. 3.

Zgłoszona

przez P rze dsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe Polskie Odczyn niki C hemiczne w Gliwicactj
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemi i Przemysłowej dnia 17 sierpnia 1988 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 marca 1989 r.
(Dz. Norm . i Miar nr 13/ 1988, poz. 31)

I
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w I warstwie. W uzgodnieniu z produceńtem, przewoźnikiem i odbiorcą dopuszcza się inny rodzaj i wielkość opakowania, jeżeli przeprowadzone próby wykażą , że zabezpiecza ono produkt w sposób nie gorszy
od ww . opakowań i ma wymiary zgodne z PN-781
0-79021.
4.2.3. Znakowanie opakow;tń jednostkowych należy
wykonać zgodnie z PN-87/C-80001 i PN-76/0-7925I.
' 4'.2.4. Znakowanie opakowań transportowych nale ż y
wykonać zgodnie z PN-87/C-80001, umieszczając dodatkowo:
a) znaki manipulacyjne wg PN-85/0-79252 p. 2.4. 1,
p'. 2.4.3 , p . 2.4.4,
b) liczbę warstw ładowania , - 2,
c) liczbę warstw skła.oowania - 3.
4.3. Formowanie jednostek ładunkowych. W przypad. ku stosowania paletyzacji, jednostki ładunkowe nal e ży
formować na paletach o wymiarach 800x I 200 mm wg
PN-8 I1M-782 16.
Ładunek na palecie powinien być zabezpieczony
przed prze sunięciem się i deformacją tak, aby tworzył
z paletą zwartą
, , stabilną jednostkę
. ładunk o wą i ni e
b ył wyż szy niż 1,75 m.

ogólnych. Wygląd zewnętrzny należy sprawdzić wizualnie, rozpuszczalność
w alkoholu etylowym wg 5.3.3 .
5.3.3. Oznaczanie rozpuszczalności w alkoholu etylowym. 0,25 g badanego błękitu bromofenolowego, odważoryego z dokładnością do 0,0002 g przenieść ilościo•
wo do kolby pomiarowej pojemności 50 mi rozpuścić
w a lk oholu etylowym 96%(mlm) i uzupełnić alkoholem d o kres ki . Badan y błękit bromofenolowy odpowiada wymaganiom no rmy , jeżeli otrzymany roztwór
będzi e klarown y i nie będ <z ie zawierał części nierozpuszcza lnych . Ro ztwór pozostawić do dalszych oznaczań
wg , 5.3.5 i 5.3.6 i 5.3.7.
5.3.4. Oznaczanie strat przy suszeniu. Około I g .ba- '
da nego błękitu brom ofenolo wego o dwa żon e go z dokła dn ośc i ą do 0,000 2 g, w uprzednio wysu szonym do
s tałej masy i z ważo n y m z do kła dnQśc ią do 0 ,0002 g ,
nac zynku wago wym , w ys u s z yć w suszarce w temperaturze 105 -:- llOci C d o s tałej ' ma sy i zważyć. Straty
przy suszen iu ,(X I) ob lic zyć w %(ml m) wp wzoru

5.3.2. Sprawdzenie

I

'

wymagań

m - mI

m

. 100

(I)

w któ rym :
mI
masa wys uszo nego błę kitu brom 6fenolawego, g,
m - masa odważ ki\ ba daneg? b łę k i tu b ro mofen o lowego, g.
5.3.5. Oznaczanie molowego współczynnika absorpcji
4.5. Okres gwarancji. Ustala się okres gwarancji błę EpH 3,0 i EpH 4,6
kitu bromofenolowego - 12 miesięcy.
5.3.5.1. Aparatura i przyrządy
4.6. Transport. Błękit bromofenolowy nie jest ma -o
a ) Spektrofotome tr o za kresie promieniowania świateriałem niebezpiecznym wg RIDI ADR , opakowany
tł a wid zia lnego.
wg 4.2 może być transportowany dowolnym kryty'm
b) Ku wety szklan e o g rub ośc i wa rstwy 0 ,5 cm.
ś rodkiem transportu zgodnie z obowiązującymi prze pi 5.3.5.2. Odczynniki i roztwory
sami kolejowymi i samochodowymil ).
a ) Alk olio l etylowy 96%(VI V).
Do ś rodka transportowego ładować w 2 warstwach.
b) Roztwór buforowy octanowy o pH 3,0, przygotowany wg PN-81/C-06504 p. 2.3.2.5.
5. BADANIA
c) Roztwór buforó wy octanowy o pH 4 ,6' przygotowany wg PN-81/C-06504 p. 2.3.2.5.
5.1. Rodzaje badań
Zmierzyć wartość pH na pehametrze. Dopuszcza się
a) sprawdzanie wymagań ogólnych (3.1);
t o lera n cję pH ±0,05.
b) badanie rozpuszczalności w alkoholu etylowym
Jeżeli wartości odbiegają od normy , należ,y doprowa(3 .2a),
dzić pH do właściwej wartości, dodając jednego ze
c) oznaczanie strat ' przy suszeniu (3.2b),
składników buforu.
I
d) oznaczanie molowych współczynników absorpcji
(3 .2c),
5.3.5.3. Wykonanie ·oznaczania. 0,25 mI roztworu błę
e) badanie jednorodności chromatograficznej (3.2d), kitu ' bromofenolowego wg 5.3.3 odmierzyć do kolby
f) badanie czułości na zmianę pH (3 .2e.).
pomiarowej pojemności 50 mI, dopełnić do kreski roztworem bufOrowym o pH 3,0 i dokładnie wymieszać. ,
5.2. Pobieranie próbek. Próbki należy pobi e rać zgodDo drugiej kolby pomiaro wej pojemności 50 mI odnie z PN-70/C-80047. Ogólna masa średniej próbki lami e rzyć 0,10 'mI roztworu badanego błękitu bromoboratoryjnej powinna być nie mmeJsza niż 10 g.
fenolowego wg 5.3.3 i dopełnić do kreski roztworem
5.3. Opis badań
buforowym o pH 4,6, dokładnie wymieszać. Wykonać
5.3.1. Wytyczne ogólne. Podczas ' analizy , jeżeli nie pomiar absorbancji przygotowan'ych l roztworów, w kuzaznaczono inaczej, należy stosować wyłącznie odczyn- 'wetach o grubości warstwy 0 ,5 cm , w zakresie długości
nj.ki cZ.d.a. oraz wodę destylowaną lub wodę o rów- fal : 420 ...;- 460 nm dla roztworu o pH 3,0 i 580 ...;noważnej czystości.
600 nm - dla roztworu o pH 4,6.
'Jako odnośniki stosować odpowiednie roztwory buforowe. Odczytać maksymalną absorbancję roztworów
I) Patrz Informacje dodatkowe.

4.4. Przechowywanie. Błękit bromofenol o wy nale ż y
pr zech o w y wać zgodnie z PN-87/ C-8000 I w pomi eszc zeniac h such yc h , o za wa rtości wilgoci poniżej 50%, przewi ewnych w temperaturze od 15 ...;- 30° C. Przechowywać w 3 warstwach.
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w podanych zakresach długości fal i obliczyć molowe
współczynniki absorpcji wg podanych wzorów:
Ax
Ax
EpH 3, o \05
(2)
b . Cx
1,8655
Aj
Ay
(3)
EpH 4,6
O,746 25 . \05
b . cy
w których:
Ax - maksymalna absorbancja badanej próbki odczytana w zakresie długości fal 420 -7 460 nm
dla roztworu o pH 3,0,
Ay - maksymalna absorbancja badanej próbki odczytana w zak(esie dług ości fal 580X600 nm
dla roztworu o pH 4,6 ,
b
grubość warstwy · 0 ,5 cm,
5
Cx
3,731 1'10- ~olll - stężenie molowe badanego roztworu , błękitu bromofenolowego
o pH 3,0,
1,4925'10-5 molll - s tężifnie molowe baaaCy . nego roztworu błękitu bromofenolowego
o pH 4,6.
5.3.6. Badanie jednorodnoścj chromatograficznej
5.3.6.1. Aparatura i przyrządy
a) KOI)1ora chromatograficznFl wyłożona bibułą.
b) Płyta chromatograficzna szk lana pokryta 0,25 mm
warstwą żelu krzemionkowego Kieselgel 60 produkcji
firmy M erc k , wysuszona uprzed nio w temperaturze pokojowej przez 24 h.
c) Strzykawka lub mikropipeta pojemności 0,005 mol
(5 ~I) .
5.3.6.2. Odczynniki i roztwory
a) Alkohol etylowy 96%(V/ V).
b ) n-B utano!.
c) Kwas octowy.
d) Roztwór rozwijający przygotowan y 'przez zmieszanie alkoholu et ylowego, alkoholu n-butylowego, kwasu
octowego i wody w stosunku objętościowym 10 + 30 +
+ 1 + 15 , Roztwór rozwijający powinien być przygotowany na 24 h przed wprowadzeniem do komory
chromatograficznej i nie powinien być przec howywany dłużej niż 20 dni.
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5.3.6.3. Wykonanie oznaczania. Na płytce chroma tograficznej zaznaczyć punkty startu w odległości 1,5 cm
od dolnego brzegu płytki oraz długość drogi roztworu
rozwijającego w · odległości 10 cm od punktu startu
próbki. Na oznaczony punkt sta rto wy nanieść 0,005 mI
(5 ~I ) roztworu badanego błękitu bromofenolowego wg
5.3.3 i odparować rozpuszczalnik z naniesionej plam y
badanego roztworu w temperatu'rze pokojowej.
Tak przygotowaną płytkę umieścić w komorze chromatograficznej
, do. której uprzednio wprowadzono roz,
twór rozwijający wg 5.3.6 .2 w takiej ilości, aby wstawiona płytka zanurzona była na wysokości 1 cm.
Chromatogram roz wijać tak długo, aż czoło roztworu rozwijaj.ącego os iągni e' zaz naczoną długość drogi.
Płytk ę wyjąć i wysuszyć . w temperaturze pokojowej.
Zaznaczyć środki plam i obliczyć współczynnik Rf wg
wzoru
Rf =

(4)

w którym :
plamy badanego błękitu bromofenolowego od punktu startu, cm,
XR od l egłość czoła roztworu rozwijającego od
punktu startu, cm.
Bada ny błękit bromofenolowy odpowiada wymaga~
niom normy dla gal. cZ.d .a. wsk. , j eże li na chromato- '
grańlie występuje jedna plama ko lo ru fi o reto wo-niebi eskiego oRf = 0,52 +0,05 i jedna plama dodatkowa koloru jasnoliliowego o Rf = 0,56 ±0,05 . Dla gatunku
wsk. dopu~zcza się wystąpienie dodatkowo jednej pla.
.
my za I1I eczyszczeI1la.
5.3.7. Oznaczanie czułości na zmianę pH. 0,25 mI
roztworu badanego bł ęk itu bromofen olowego, przygotowanego wg 5,3.3 , dodać do JOO mI uprzednio przegotowanej i wystudzonej wody.
Do otrzymanego niebieskiego roztworu dodać
0,15 mI roztworu kwasu so lnego o c(HCI) = 0 ,1 mo l/ l.
Badany błękit bromofenolowy odpowiada wY!lla g; lni011l normy, jeżeli roztwór zabarwi się na kol~)f I !l'Xp

-

od l egłość środka

lonkaw ożółty.
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja
słowo-Handlowe

opracowująca

normę

- Przedsiębiorstwo Prze myPolskie Odczynniki C he miczne. Gliwice.

2. Potychczasowe normy. Niniejsza norma zastępuje ZN-60/
MPCh/N-925. w stosunku do której wprowadzono następujące zmiany:
a) wprowadzon o oznaczania molowego współczynnika absorpcji
błękitu bromofenolo wego,
b) wprowadzono oznaczania jednorodności chroma tograficznej
metodą chromatografii cienkowarstwowej (TLC).
3. Normy i dokumenty związane
PN-81/C-06503 Analiza chemiczna. Przygotowanie roztworów . d o
kolorymetrii
nefelom etrii
\

PN-81/C-06504 Anali za che miczna. Przygot owa nie ro ztworów buforowyc h '
PN-78/0-7902 1 Opakowani a. System wymiarowy
PN-76/0-7925I Opakowania jednostko we z za wartoś cią. Znaki
i zllakowanie. Wymagania pod stawowe
PN-~ 7IC-8000 1 Odczynniki i substa ncje specjalnie czyste. Pakowani e. przec howywanie i tra nsport
PN-70/C-80047 Odczynniki. Wytyczne pobi era nia próbek i p rzygotowan ie średniej próbki lab ora toryjnej
PN-81/M-7821 6 Palety . ładunkowe płaskie jednopły t owe czterowejściowc bez sk rzydd drewniane 800XI200 EUR
PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odp orność na narażenia
mechani cme . Wymagania i badania
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Informacje dodatkowe do BN-88/6197-08

PN -85/ 0-79252 Opakowania transportowe z zawartoś.cią. Znaki
i znakowanie. Wymagania podstawowe
PN-84/ 6833-23 Opakowania jednostkowe szklane. Słoje typu
.. POCh" do odczynników chemicznych
BN-63/ 7161-06 Skrzynki i komplety skrzynkowe
, z tarcicy do odczynników chemicznych
Us tawa z dnia 15 li stopada 1984 r. .. Prawo przewozowe" (Dz. U.
nr 53 , poz. 272 z 1984 r.)
Reg ula min' Przedsiębiorstwa PPKP o ładowaniu i zabezpieczani u
pr zes yłek towarowych (Oz, TiZK nr 9, poz. 68 z 1985 r.)
Zar7.ąd ze ni e Mini stra Komunikacji z dnia 7 marca 1983 r. w sprawie

ładowania

sa mochodów, ciężarowych, przyczep (Mon . Pol. nr 24,
poz. 123 z 1963 r. i nr 35, poz. 250 z 1968 r.)
Przepisy o ładowaniu wagonów towarowych. Załącznik" do Umowy
o wzajemnym użytkowaniu wagonów towarowych- w komunikacji
międzynarodowej (RIV) (Dz. TiZK nr 15, poz, 119 z 1981 r.)
wraz z późniejszymi zmianami
4. Symbol wg SWW
cZ.d.a, - wsk, - 1331-21 ,
wsk. - 1331 -2 1.
5. Autor Projektu Ronny
mgr inż. Małgorzata Witecka-Grabowa PPH POCh, Gliwice.

