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I. WSTĘP

Polsk i przem ysł chemiczny kroczy obecnie drogą szybkiego 
.rozwoju, Z roku  na  rok  zwiększa się ilość now ych zakładów che
micznych, rozbudow ują się fabryk i stare. Do przem ysłu  w prow a
dza się nowe m etody technologiczne i analityczne. Do w ykony
w ania  nowych zadań, jak ie  staw ia przed nam i szybka rozbudow a 
przem ysłu  chemicznego, po trzebny jest odpowiednio przeszkolo
ny, o wysokich kw alifikacjach personel zarówno laboratoriów  
przyzakładow ych, jak  i insty tu tów  badawczych.

Zwykle pracą laboratorium  k ieru je  chem ik posiadający wyż
sze w ykształcenie chemiczne. Zależnie od potrzeb w spółpracuje 
z nim  zespół inżynierów  i techników  chemików. Podczas gdy za j
m u ją  się oni skom plikowanym i procesam i i w ykonują samodziel
nie różne prace laboratoryjne, szereg czynności pomocniczych, 
zapew niających spraw ne działanie laboratorium , powierza się 
laborantom . Ich zadaniem  jes t przestrzeganie porządku w  po
m ieszczeniach laboratory jnych , dostateczne zaopatrzenie w  czyste 
szkło i odczynniki, m ycie b rudnych  naczyń, troskliw a konserw a
cja posiadanego sprzętu.

Do obowiązków laborantów  należy ponadto przygotowyw anie 
potrzebnych do pracy roztw orów  pomocniczych, w ykonyw ania 
czynności związanych z ustaw ieniem  a p a ra tu ry  i in. W ykw alifi
kow any laboran t powinien w ykonyw ać tak ie  prace, jak  destyla
cja, ekstrakcja , k rystalizacja oraz szereg prostych oznaczeń. Po 
pew nym  czasie nabiera on dużej w praw y w w ykonyw aniu czyn
ności typow ych dla danego laboratorium . Je s t jednak  pożądane, 
aby prace te  w ykonyw ał pracow nik w  pełni świadomy ich celu 
i możliwości uniknięcia błędu. *
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Dużą pomoc w  uzyskaniu ogólnych wiadomości stanow i odpo
wiednia lite ra tu ra  fachowa, dostosowana do poziomu czytelnika 
P rzy  jej doborze zawsze może służyć radą kierow nik laborato
rium .

Książka niniejsza m a na celu ułatw ienie personelowi pomoc
niczem u zapoznanie się z organizacją laboratorium , jego urzą
dzeniem  i wyposażeniem. Podano w niej sposoby posługiwania 
się sprzętem  i ap a ra tu rą  laboratoryjną, wskazówki dotyczące 
obowiązków laboranta oraz omówiono zasady techniki laborato
ry jne j i wykonyw anie szeregu podstawowych czynności labora
toryjnych.



II W YPOSAŻENIE LABORATORIUM

Do wyposażenia laboratorium  zalicza się nie tylko m eble znaj
dujące się w  jego pomieszczeniu, lecz także wszystko to, co umoż
liwia, ułatw ia i zabezpiecza pracę laboratory jną. Do wyposażenia 
laboratorium  należą więc wszystkie instalacje (wodna, gazowa, 
elektryczna itp.), meble, sprzęt do w ykonyw ania bieżącej pracy 
oraz pew ien zapas m ateriałów  łatw o ulegających zniszczeniu lub 
zużyciu (szkło, korki, węże kauczukow e itp.), niezbędna apara
tu ra  fizykochemiczna, dostosowana do indyw idualnych potrzeb 
danego laboratorium , odczynniki (w tym  również butle  z gazami 
technicznym i), a także sprzęt ochronny i przeciwpożarowy, za
bezpieczający przed w ypadkam i w  pracy.

A. INSTALACJE LABORATORYJNE

Laboratorium  chemiczne powinno posiadać instalację gazową, 
wodną, kanalizacyjną, elektryczną i w entylacyjną. Są to insta
lacje podstawowe. Rolę pomocniczą spełnia instalacja próżniowa 
(ssąca), pneum atyczna (do sprężonego powietrza) oraz parow a 
i rozprow adzająca gorącą wodę. Instalacje pomocnicze można za
stąpić odpowiednim i urządzeniam i, np. do w ytw arzania próżni 
stosuje się pom py wodne lub  olejowe.

Rurociągi prow adzi się zwykle na powierzchni ścian, aby 
w  razie uszkodzenia można je  było łatw o napraw ić. W czasie 
usuw ania uszkodzenia należy — o ile to możliwe — wyłączyć 
ty lko pew ną partię  instalacji, aby nie powodować niepotrzebnych
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przerw  w pracy całego laboratorium . W związku z tym  w labo
rato rium  pow inna się znajdow ać odpowiednia ilość wyłączników. 
Z w yłącznikam i i zaworam i trzeba  obchodzić się bardzo ostroż
nie, całą zaś instalację chronić przed korozją. Dla konserw acji 
oraz w  celu uniknięcia pom yłek w pracy instalacje m aluje się 
farbą olejną na różne kolory: ru ry  gazowe kolorem  żółtym, ru ry  
wodociągowe — zielonym, parow e — czerwonym, ru ry  do po
w ietrza — niebieskim , do próżni — szarym . Czynnik przesyłany 
rurociągiem  m ożna określić dokładniej za pomocą dodatkowych 
pasków  na zasadniczym  kolorze ru ry , np. na ru rach  ze sprężo
nym  pow ietrzem  (niebieskich) um ieszcza się paski białe.

I n s t a l a c j e  w o d n a  i g a z o w a  pow inny posiadać 
wyłączniki cen tralne dla poszczególnych pomieszczeń, znajdują
ce się w m iejscach łatw o dostępnych. Aby uchronić się od na
stępstw  pęknięcia ru r  w odnych lub  gazowych, wyłącza się dopływ 
tych czynników codziennie wychodząc z pracy

Ilość punktów  odbiorczych obu insta lacji zależna jes t od typu 
prac prowadzonych w laboratorium ; średnio  na 1 m b stołu labo
ratory jnego przypadają 2 ku rk i wodne i 4 gazowe.

I n s t a l a c j a  e l e k t r y c z n a  (światła i siły) m usi być 
tak  zaprojektow ana, aby jej moc oraz ilość gniazd i wyłączników 
odpowiadała ilości używanej apara tu ry  i punktów  ośw ietlenio
wych, a więc charakterow i laboratorium

I n s t a l a c j a  k a n a l i z a c y j n a  składa się z ru r  odpro
w adzających wodę ze zlewów i studzienek Zlewy, studzienki, 
a naw et ru ry  w ykonuje się z m ateriałów  kw asoodpornych (ka
m ionka, ołów, winidur)

I n s t a l a c j a  w e n t y l a c y j n a  W ydzielające się w y
ziewy laboratory jne usuw a się z pomieszczeń przez norm alne ka
nały w entylacyjne (tzw w entylacje graw itacyjne) bądź też pod
łącza się do tych kanałów  specjalne urządzenia ssące (w entyla
cja mechaniczna). Zależnie od rodzaju pracy pow ietrze w labora
torium  należy wym ieniać 6—30 razy na godzinę

W szystkie przewody odprowadzające zanieczyszczone powie
trze powinny być kwasoodporne
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B, MEBLE LABORATORYJNE

Podstaw ow ym  m iejscem  pracy chem ika jest » t o i  i a b o- 
1 a  t  o r  y  j.n  y (rys. 1). Jego rozm iary i wyposażenie zaiezne są 
od  charak teru  prow adzonych w laboratorium  prac Najczęściej 
n a  jednego pracow nika przeznacza się do 4 mb stołu laboratoryj
nego.

Stoły laborato ry jne w ykonuje się z drew na 
n ien  mieć pow ierzchnię odporną na działanie

Blat jego powi- 
substancji che-

H ys. i. S tół lab o ra to ry j
ny z półką 

ś. — w o d a ,  2 — g a z , > 
g n i a z d a  s ie c i  e le k t r y c z n e j ,  

4 — k a n a l iz a c ja

m icznych, dlatego tez sporządza się go l p ły tek  kwasoodpornych 
m as plastycznych, albo po prostu i tw ardego drew na impregno 
w anego

Stół posiada szuflady > szafki, dobrze jeśli zaopatrzony jest 
w w ysuw any blat, na k tórym  można umieścić dziennik labora 
to ry jn y  w ykonyw anych czynności (zapisywać należy bezpośred
n io  po ich wykonaniu, odkładanie tej ważnej czynności na poź 
n iej lub  notowanie na kartkach prowadzi do przeoczeń pomyłek 
lub  zagubienia kartek  z notatkam i)

Częścią składową stołu jest półka aa odczynniki najczęściej 
dwupoziomowa Pod nią znajdują się wyloty instalacji Częste
< boku stołu umieszczony jest zlew Podłoga obok stołu o szcze 
golnie pod zlewem  powinna być taka aby można ją było łatwo 
utrzym yw ać w czystości Najlepiej gdy podłoga drew niana po 
k ry ta  jest np linoleum Podłogi betonowe lub wykładane płyi 
kami są męczące ■ niezdrowe dla pracowników
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Równie ważnym  i koniecznym  sprzętem  laboratoryjnym  jes t 
w y c i ą g  służący do w ykonyw ania specjalnych prac (rys. 2) 
(oszklona szafa wyciągowa). Insta lu je  się go na konsoli, stole be
tonowym  lub  stole laboratory jnym  pokrytym  płytkam i cera
micznymi. Obudowę jego stanow i oszklony szkielet drew niany. 
Przednia ściana powinna być ruchom a w  celu um ożliw ienia do
stępu do w nętrza  wyciągu. Podnosi się ona na przeciw wagach

równoważących jej ciężar Dla ułatw ienia m anipulacji przy p ra 
cach bardzo szkodliwych dla zdrowia lub  z substancjam i mogą
cymi łatwo zapalić się lub w ybuchnąć w ruchom ej ścianie um ie
szczone są jeszcze okienka na zawiasach.

Wyciąg zaopatrzony jest. podobnie jak stół laboratoryjny, 
« instalacje; wodną, gazową, elektryczną oraz w entylacyjną, przy  
czym wyłączniki i kurki pow inny znajdować się na zewnątrz. 

Ściany wyciągu w ykłada się p łytkam i kwasoodpornym i 
Laboratorium  analityczne wyposażone jest ponadto w s t ó ł  

d o  m i a r e c z k o w a n i a  Może on być zbudowany podobnie 
la t  zwykły stół laboratoryjny Na półce znajdują się bu tle  z n a j
częściej stosowanymi w- laboratorium  roztworam i do m iareczko
wania (zwykle ln  < 0,2n HC1 ln  i 0,2n NaOH oraz 0 ,ln  N a2S20 3) 
Butle połączone są z biuretam i Zam iast zestawów do m iareczko
wania (rys 3) można używać b iu re t z autom atycznym  nastaw ia
niem zera posiadających specjalne zbiorniki (rys 216 > 217>

1 -  k a n a ł  w e n ty la c y jn y .
2 — o ś w ie t le n ie ,  3 — d o 
p ro w a d z e n ie  w o d y ,  4 — 
d rz w ic z k i  n a  z a w ia s a c h ,  5 — 
d o p ro w a d z e n ie  g a z u , ri — 
k u r k i  g a z o w e , 7 — k u r k i  
w o d n e , 8 — g n ia z d a  s iec i

Rys 2 W yciąg labo ra
tory jny

e le k t r y c z n e j
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Aby zapewnić pracow nikow i właściwe oświetlenie przy m ia
reczkowaniu, stół oświetla się lam pą jarzeniow ą.

Uzupełnieniem  wyposażenia laboratorium  są stoły przystoso
wane do używanej aparatu ry , wysokie stołki laboratoryjne, 
oszklone szafy na apara tu rę , odczynniki, szkło i książki fachowe,

Rys. 3. Zestaw  do 
m iareczkow ania

szafy lub wieszaki na ubrania pracow ników oraz biurka, stoły 
i krzesła biurow e. Niekiedy, gdy szafy są bardzo wysokie, po
trzebna jest d rabinka lub drew niane schodki

C. SPRZĘT LABORATORYJNY I JEGO ZASTOSOWANIE

1. Sprzęt szklany

W laboratoriach chemicznych większość czynności w ykonuje 
się w  naczyniach szklanych. Szkło nie przepuszcza cieczy i ga
zów jest stosunkow o odporne na działanie chemikaliów, zmiany
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tem p era tu ry  i wysoką tem peratu rę . Przezroczystość naczyń szkla
nych u łatw ia  obserw ację przeprow adzanych reakcji.

Ze w zględu na to, że n iek tó re  reakcje  chemiczne przeprow a
dza się w  środow iskach niszczących powierzchnię szkła lub  
w w arunkach, jak ie  w y trzym ują  tylko n iek tóre  jego gatunki, np . 
w  bardzo wysokiej tem pera tu rze , do każdej czynności należy  
stosować naczynia w ykonane z odpowiedniego gatunku  szkła. 
Najczęściej spotyka się następujące jego rodzaje: szkło sodowe 
(łatwotopliwe i m iękkie), szkło potasowe (trudniej topliwe, tw a r
de), szkło jenajsk ie  (nie ulega działaniu wody i kwasów, dobrze 
w ytrzym uje zm iany tem p era tu ry  i działanie wysokiej tem pera
tury), szkło pyreksow e (szczególnie odporne na działanie czynni
ków m echanicznych i zm iany tem peratu ry) oraz szkło duranow e 
(dobrze znosi zm iany tem pera tu ry , nie ulega działaniu wody, 
m niej zaś jest odporne na działanie kwasów i ługów). Rzadziej 
spotyka się szkło suprem ąx odznaczające się najw iększą w y - 

' trzym ałością term iczną.
N aczynia w ykonane z lepszych gatunków  szkła m ają  na ścian

kach w ytraw ione napisy firm ow e i znaki określające jego gatu 
nek. Naczynia nie posiadające napisów są zwykle w ykonane ze 
szkła zwykłego, topiącego się w  niskiej tem peratu rze i ła tw ie j 
ulegającego działaniu środków  chemicznych. Nie nadają  się one 
do w ykonyw ania w nich dokładnych analiz, można stosow ać 
je  jednak  do przeprow adzania reakcji przebiegających w  n isk iej 
tem peraturze. Szkło krajow e, produkow ane przez* H utę „W oło
m in” (np. „S ilv it”) odznacza się wysoką jakością i nadaje się do
brze do w ielu prac laboratoryjnych.

Jak  już wspomniano, praw ie wszystkie gatunki szkła u legają  
działaniu wody. Pod w pływ em  w ody i rozcieńczonych kwasów , 
zwłaszcza w  podwyższonej tem peraturze, następuje pow ierzchnio
wy rozkład szkła. Zasadowe jego składniki u legają w ym yw aniu. 
Na powierzchni szkła w zrasta zawartość krzem ionki, k tó ra  uod- 
parn ia  je  na dalsze działanie wody. Dlatego nowe naczynia należy  
wygotowywać lub poddawać działaniu pary  w odnej (czynność ta  
powinna trw ać ok. 15 min).
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.S tężone kw asy z w yjątkiem  gorących: fosforowego i siarko
wego nie działają na szkło silniej niż woda. Kw as fluorowodoro
w y rozpuszcza wszystkie gatunki szkła. Do prac z tym  kwasem  
naczyń szklanych się nie stosuje. Roztwory alkaliczne rozpusz
czają zaw arte w szkle krzem iany. Nie należy ich zatem  przecho
wywać w naczyniach ze szkła zwykłego

Szkło cienkościenne jest odporniejsze od grubościennego na 
zmiany tem pera tu ry , nieodporne na nie są naczynia o n iejedna
kowej grubości. Nie wolno ogrzewać naczyń ze szkła lanego (bu
telki, cylindry, eksykatory itp.), nie w ytrzym ują one bowiem zu
pełnie zmian tem peratu ry . Szkło grubóścienne jest w ytrzym alsze 
na nacisk i rozerw anie, bardzo zaś łatw o pęka przy  zginaniu.

Do prac w wyższej tem peraturze oraz pod zwiększonym ci
śnieniem  lub w próżni stosuje się naczynia nie posiadające za
łam ań i kantów , najlepiej ku liste  lub  gruszkowe. Kolby stożkowe 
z płaskim  dnem  możne ogrzewać ty lko  przy  niew ielkiej różnicy 
ciśnień w ew nątrz i na zew nątrz kolby.

Naczynia szklane porysowane lub pęknięte  ulegają znisz
czeniu przy najm niejszym  naw et podgrzaniu. Bardzo niebez
pieczne są tzw. „gw iazdki” , tj. czasem ledw ie widoczne pęknięcia 
w kształcie gwiazdki, spowodowane uderzeniem  naczynia o 
tw ardy  przedm iot, np. kan t zlewu przy  myciu. Przed w ykona
niem  pracy należy zatem  zwrócić baczną uwagę na stan  naczy
nia

Należy unikać przegrzania szkła, gdyż powoduje to tzw . od- 
szklenie. Miejsca odszklone m atow ieją i stają  się bardzo kruche.

W ym iary stosow anych w  laboratoriach naczyń szklanych po
winny być znorm alizowane, a poszczególne części tych naczyń 
i ich zestawy łączone za pomocą szlifów (szlif składa się z dwóch 
kawałków ru ry  szklanej zakończonych dokładnie do siebie doszli
fowanym i stożkami, z których jeden nakłada się na drugi). Ma 
to szczególne znaczenie przy zestawianiu ap ara tu ry  oraz w ym ie
nianiu stłuczonych jej części

Szklany sprzęt laboratoryjny można podzielić na grupy wg 
jego zastosowania
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Sprzęt szklany o ogólnym zastosowaniu

Probówka (rys. 4) Probów ki mogą mieć różne ksz ta łty  i w y
m iary  Najczęściej spotyka się probówki w  postaci ru rek  szkla
nych z kulistym  dnem  i w yw iniętym  brzegiem. Stosuje się je do 
w ykonyw ania doświadczeń z m ałym i ilościami substancji. P rzy  
przeprowadzaniu reakcji, a szczególnie przy ogrzewaniu, należy 
pam iętać, że znajdująca się w  probówce ciecz nie powinna zaj
mować więcej niż jedną trzecią jej objętości. Probów kę u jm uje  
się za górną część trzem a palcam i lub — jeżeli jes t gorąca — 
drew nianą łapką. W razie potrzeby probówkę zam yka się kor- 

___ kiem  Lepszym  sposobem m ieszania zaw artości pro
bówki od potrząsania nią w  k ierunku  poprzecznym  do 
osi jest wprowadzenie do niej bagietki (pręcik szklany 
obtopiony z obu końców) i poruszanie nim  w k ierunku  
pionowym  Przed umieszczeniem probówki w  płom ieniu 
należy w yjąć korek Do płomienia w prowadza się ją

__ stopniowo i ostrożnie Ogrzewa się górną w arstw ę cie-
&  ̂ czy Ogrzewając dno można spowodować w ykipienie 

Probów ka zawartości probówki. O tw arty  koniec powinien być przy 
ogrzewaniu tak  skierow any by w ypryskująca ew en

tualn ie ciecz nie zrobiła szkody pracow nikow i w ykonyw ującem u 
doświadczenie i jego otoczeniu Do badania i ogrzew ania substan
cji stałych należy używać probówek ze szkła odporniejszego. Do 
ustaw iania probówek służą specjalne sta tyw y

a) b)
\ /

K ys 5 Z lew k i
a) niska z dziobkiem b)

wysoka bez dziobk?

Zlewka Zlewki (rys 5) służą do bardzo w ielu celów Różnią 
się między sobą pojemnością, wysokością > grubością ścianek 
Zwykle posiadają dziobek ułatw iający w ylew anie z nich cieczy 
Do ogrzewania cieczy używa się zlewek cienkościennych Nie
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można ogrzewać ich na odkry tym  płom ieniu. Do prac w  niskich 
tem peratu rach  m ożna stosować w ytrzym alsze m echanicznie zlew
ki grubościenne.

Kolba. K olby są to  naczynia reakcyjne stosowane przede 
w szystkim  wtedy, gdy chodzi o zm niejszenie szybkości parow a
nia cieczy. Rodzaje kolb stosow anych w  laboratoriach różnią się 
kształtem , pojem nością (od k ilku  m ililitrów  do k ilkunastu  litrów ),

grubością ścianek i rodzajem  szyjki. Szyjki m ogą być kró tk ie  
i szerokie lub  długie i wąskie. W yw inięty brzeg wzm acnia je  i 
zabezpiecza przed pęknięciem  p rzy  nasadzaniu  korków . Spoty
kam y następujące rodzaje kolb:

K o l b a  s t o ż k o w a .  K olby te  (rys. 6) znajdu ją  najczęściej 
zastosowanie w  analizie objętościowej oraz p rzy  krystalizacji. 
Posiadają szerokie lub  wąskie szyjki. Pojem ność ich wynosi od 
k ilku  m ililitrów  do k ilku  litrów . N ie m ożna ogrzewać ich na  od
k ry ty m  płom ieniu. Nie nadają  się do prac pod ciśnieniem.

K o l b a  k u l i s t a .  Zw ykłe kolby ku liste  (rys. 7a) różnią się 
od siebie pojem nością i rodzajem  szyjki. Do celów specjalnych 
używ a się kolb z dwom a lu b 'z  trzem a szyjkam i (kolba W itta, rys. 
7b). K olby ku liste  m ają  większą w ytrzym ałość term iczną i mogą 
być używ ane do p rac  pod zwiększonym ciśnieniem. P rzy  m on
tow aniu  ap a ra tu ry  usta la  się' ich pozycję za pomocą uchw ytów  
lap  i  statyw ów . Do ustaw iania ich na stole, służą specjalne p ier
ścienie drew niane lu b  korkowe.

K o l b a  d e s t y l a c y j n a .  W zależności od potrzeby sto
su jem y różne typy  tych  kolb (rys. 8). Od zwykłych kolb kulistych

Rys. 6. Kolby stożkowe Rys. 7. K olby ku lis te

8  —  P o r a d n ik  l a b o r a n ta
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różnią się one tym , że do szyjki m ają  przy lu tow aną pod kątem  
80—75° ru rk ę  odprow adzającą. R urka ta  m oże być połączona 
z szyjką na różnej jej wysokości. Do destylacji pod zm niejszonym

Rys. 8. K olby des ty la
cyjne

Rys. 9. K olby C laisena

ciśnieniem  stosuje się tzw . kolby Claisena (rys. 9). K olby te  po
siadają rozdw ojoną szyjkę. W szyjce prostej um ieszcza się kapi- 
larę, a w  odgałęzieniu z ru rk ą  odprow adzającą —  term om etr.

K o l b a  p r ó ż n i o w a  s t o ż k o w a ,  tzw . ssawkowa (rys. 
10). Je s t to grubościenna kolba stożkowa, posiadająca w  górnej 
części odprowadzenie w  postaci ru rk i lub tubus. K olby ssawko-

Rys. 10. K olba próżnio
w a stożkowa

Rys. 11. N aczyńko 
w agow e

we byw ają różnych pojemności. S łużą do sączenia pod zm niej
szonym ciśnieniem. W tym  celu w staw ia się do szyjki umieszczo
ny w dobrze dopasowanym  korku gum owym  sączek, np. ze spie
kanego szkła. Rurkę boczną zaś łączy się z pom pą próżniową. 
K olby próżniowe przed użyciem  należy spraw dzać. W szyjce kol
by umieszcza się w tym  celu kapilarę, zawija w koc i przez go
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dzinę poddaje działaniu zmniejszonego ciśnienia. Jeżeli kolba 
w  tym  czasie nie pęknie, można używać jej do sączenia. Przed 
każdym  jednak  użyciem  należy spraw dzić czy nie jest uszkodzo
na (naw et lekko porysow ana pęknie pod próżnią).

K o l b a  p r ó ż n i o w a  k u l i s t a  różni się od zwykłej 
kolby kulistej tym, że m a zwykle k ró tką  szyjkę i jest w ykonana 
ze szkła grubościennego.

Naczyńko wagowe (rys. 11). Naczyńka wagowe są to  płasko
denne naczynia z doszlifowanymi korkam i szklanym i, służące do 
dokładnego odważania substancji. Często przechow uje się w  nich 
substancje, k tóre chcem y chronić przed wpływam i zewnętrznym i. 
Naczyńka wagowe m ają różne średnice i wysokości. Bardzo m ałe

ilości substancji odważa się w naczyńkach leżących, czyli tzw 
pieskach (rys 12) Do odważania substancji, z k tórych zamierza 
się sporządzić roztw ory w kolbach m ierniczych służą tzw  świnki

K rystalizatoi (rys 14) K rystalizatory są to płaskodenne na
czynia o różnej średnicy i wysokości Służą do krystalizow ania

substancji przez powolne odparowywanie rozpuszczalnika Nie 
należy ogrzewać ich na odkrytym  płomieniu

E ksykatoi Eksykatory (rys 15) są to szerokie, grubościenne 
naczynia z doszlifowaną pokrywą, służące do przechowyw ania i 
suszenia substancji w tem peraturze pokojowej W tym  celu w dol
nej części eksykatora umieszcza sią dobrany do rodzaju substancji 
suszonej środek suszący Najczęściej stosuje się do tego celu bez

Rys 12 Naczyńko wagowe 
leżące (tzw piesek)

R ys 13. Naczyńko wagowe 
(tzw świnka)

(rys. 13)

R yt 14 K rystalizato i 
z dziobkiem
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wodny chlorek w apniow y (granulow any lub  topiony) bądź żel 
kw asu krzem owego zabarw iony solami kobaltaw ym i, k tó ry  ma 
tę  zaletę, że w  postaci suchej jes t niebieski a w  postaci Wilgotnej 
— różowy. N iekiedy używ a się w odorotlenku sodowego lub na
lanego na perełk i szklane stężonego kw asu siarkowego. Zada
niem tych  substancji je s t  pochłanianie wilgoci oraz resztek  in
nych rozpuszczalników (alkoholu, eteru , benzenu itp.). Należy
o tym  pam iętać, że po pochłonięciu określonej ilości cieczy śro
dek suszący przestaje  działać i należy go osuszyć lub wym ienić. 
Na dolną część eksykatora nakłada się porcelanow ą w kładkę 
z otworam i dobranym i do wielkości naczyniek, k tó re  zamierza się 
w nim  przechowywać. W celu unieruchom ienia w kładki um ie
szcza się m iędzy nią a ścianką naczynia kaw ałek korka lub gu

my. Szlif sm aruje się cienką w arstw ą w azeliny lub  specjalnego 
sm aru do szlifów szklanych. Pokryw ę nakłada się i zdejm uje n it  
przez podnoszenie je j w  górę, lecz przez ostrożne zsuwanie i na
suwanie. Jeżeli w staw ia się do eksykatora gorące naczynia, to 
pokryw a „nie chw yta” , ponieważ w skutek ogrzania pow ietrza 
ciśnienie w  eksykatorze staje  się większe niż zew nętrzne. W  tym  
przypadku należy pokryw ę nasuwać stopniowo i poruszać nią 
tak długo, aż ciśnienie zostanie w yrów nane i pokryw a zacznie 
„trzym ać’'

Rozróżnia się eksykatory zwykłe (rys. 15a) i próżniowe 
(rys 15b) Eksykatory próżniowe posiadają w  korpusie lub  pokry
wie w ylot z kurkiem  W wylocie tym  osadzona jest ru rk a  szklana
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Dzięki jej odpowiedniem u wygięciu podirnuch powietrza, jaki po
w staje po otw arciu kurka, zostaj'e tak  skierow any, że zawartość 
naczyń umieszczonych w  ekśykatbrzę nie ulega rozrzuceniu. Na 
końcu bocznej ru rk i odprowadzającej umieszcza się ru rk ę  zabez
pieczającą z chlorkiem  wapniowym . W  razie potrzeby za pomocą 
tego odprowadzenia łączy się eksykator z pom pą próżniową i w y
ciąga z niego pow ietrze. Pom pę próżniową włącza się ty lko  na 
czas potrzebny do otrzym ania żądanego podciśnienia. Stosowane 
zwykle eksykatory pozw alają na w ytw orzenie podciśnienia nie 
większego od 50 m m  Hg. Podciśnienie większe o trzym uje się 
w eksykator ach specjalnego kształtu  stosując pom py próżniowe 
olejowe Przy  w yrów nyw aniu ciśnień k u rek  otw iera się stopniowo 
i bardzo ostrożnie. Suszenie pod zm niejszonym  ciśnieniem  stosuje 
się w celu przyspieszenia procesu suszenia (trw a ono p rzy  dobrej 
próżni 15—20 min) oraz w  przypadkach, gdy m am y do czynienia 
z substancją ulegającą na pow ietrzu rozkładowi. W  eksykatorze 
próżniowym można także suszyć substancje w  atm osferze gazu 
obojętnego Przez otw ór boczny w prow adza się w  tym  celu do 
eksykatora dwie ru rk i, przez ru rk ę  sięgającą do dna naczynia 
doprowadza się gaz, za pomocą drugiej ru rk i łączy się eksykator 
z pompą próżniową. Każdy nowy eksykator pow inien być spraw 
dzony podobnie jak  kolba próżniowa

Eksykatory przenosim y trzym ając je  oburącz, tak  by dużym i 
palcami przytrzym yw ać pokryw ę od góry Podczas przenoszenia 
eksykatora z kwasem  siarkow ym  i ługiem  sodowym należy uw a
żać aby ciecz nie zwilżyła znajdujących się w  nim  naczyń, co 
mogłoby spowodować zniszczenie szalki wagi, na k tórej będą 
staw iane ^> 8£>& ii0

Żadnych eksykatorów  z w yjątkiem  niek tórych  żaroodpornych 
(rys 15b) nie należy ogrzewać

Lejek (rys 16) Stosuje się je do nalew ania i przelewania 
cieczy oraz do sączenia W zależności od przeznaczenia różnią się 
długością i szerokością ru rk i odprowadzającej oraz średnicą pod
stawy stożka W pracach preparatyw nych, gdy chodzi o sączehie 
gorących, nasyconych roztworów stosuje się lejki z kró tką i sze
roką szyjką, do celów analitycznych używa się najczęściej lejków
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z d ługą ru rką . Do szybkiego sączenia stosuje się lejki, k tó re  w  dol
nej części stożka m ają wgłębienia poprzedzielane żeberkami.

Nie należy w kładać lejka bezpośrednio do naczynia, do któ- 
go nalewa się czy sączy ciecz Umieszcza się go w statyw ie lub 
kółku tak, by umożliwić ujście w ypychanego przez ciecz powie
trza Nie należy lejka w ypełniać cieczą całkowicie. Odległość mię-

Rys 16 Lejek Rys 17 L ejek  sitow y (lejek 
B uchnera szklany)

dzy jego brzegiem  a powierzchnią cieczy powinna wynosić co 
najm niej 10 mm. W ym iary lejków  w ahają się od k ilku do k ilku
dziesięciu centym etrów  górnej średnicy

L e j e k  s i t o w y  ( B u c h n e r a )  Lejek sitowy (rys. 17) po
siada dziurkow ane dno, na k tóre nakłada się krążek bibuły o śred
nicy nieco m niejszej niż średnica dna lejka Za pomocą gumowego 
korka umieszcza się go w szyjce kolby próżniowej L ejki sitowe 
byw ają różnych wym iarów

Lejek z płytką ze spiekanego szklą (rys 18) Sączenie przez 
ten  lejek odbywa się bez stosowania b ibuły Osad zatrzym uje się 
na wtopionej w  lejek płytce z porowatego szkła otrzym anego przez 
stopienie proszku szklanego o odpowiedniej ziarnistości Lejki 
takie są bardziej kosztowne od sitowych Stosuje się je do sączenia 
cieczy działających żrąco na bibułę, np stężonych kwasów i zasad 
Rodzaje i znakowanie porow atych płytek  zostaną omówione przy 
opisywaniu tygli z filtrem  ze spiekanego szkła

Do sączenia umieszcza się je, podobnie jak  lejki sitowe, za po
mocą korków gum owych w  szyjce kolby próżniowej
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Tygiel z dnem ze spiekanego szkła (rys. 19). Tygle te stosuje 
się przede wszystkim  do celów analitycznych. Posiadają one poro
w ate dno w ykonane tak, jak  w  opisanych w yżej lejkach. W ielkość 
porów, Wielkość tygla i jego pochodzenie określają  znaki w y tra 
wione na jego ściance. Np. tygiel ze znakam i 2 G 4 m a średnicę 
2,5 cm, pojem ność ok. 30 m l i przeznaczony jest do odsączania

Rys. 18. L ejk i z p ły tk ą  Rys. 19. Tygiel z dnem  Rys, 20. Tulipan 
ze spiekanego szkła ze spiekanego szkła

osadów drobnoziarnistych. Do odsączania osadów gruboziarnistych 
używ a się tyg li oznaczonych G 3. L iterą  G  znakowane są sto 
sowane powszechnie tygle szklane firm y Schott z Jeny  (tygle 
kwarcowe znakowane są lite rą  B).

W celu sączenia umieszcza się tygiel za pomocą tzw. tulipana 
(rys. 20) i p ierścienia gumowego w  szyjce kolby próżniowej. Kolbę 
tę łączy się z kolbą zabezpieczającą; w  szyjce kolby zabezpiecza
jącej umieszcza się w  gum owym  korku  ru rk ę  szklaną z nałożoną 
na nią ru rk ą  gumową ze ściskaczem, służącą do regulow ania pod
ciśnienia bez regulow ania prędkości przepływ u wody w pompie 
próżniowej, z k tó rą  kolba ta  jest połączona (rys. 21). W celu od
sączenia osadu wlew a się do tygla roztw ór sączony, odkręca k ran  
pom py w odnej i za pomocą ściskacza regu lu je  podciśnienie w obu 
kolbach. Ciecz dolewa się do tygla tak, by jego dno przed ukoń
czeniem  sączenia nie zostało odkryte. Podobnie w ykonuje się 
przem yw anie odsączonego osadu; ciecz przem yw ającą nalew a się 
do tygla po odkręceniu ściskacza w  kolbie zabezpieczającej. Po 
odsączeniu osad razem  z tyglem  suszy się w  suszarce
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N ależy pam iętać o tym , że le jk i i  tygle z dnem  porow atym  
oczyszcza się bezpośrednio po użyciu. Osad bardzo ostrożnie w y
skrobuje się z nich' łopatką, po czym przem yw a się porow atą 
p ły tkę rozpuszczalnikiem, W którym  się on rozpuszcza. Najczę
ściej stosuje się. wodę, rozcieńczone lub  stężone kwasy, zasady, 
m ieszaninę chrom ow ą oraz, dla substancji organicznych, rozpusz
czalniki organiczne, np. alkohol, benzen itp.

Tryskawka (rys., 22a). T ryskaw ki służą do spłukiw ania i prze
m yw ania osadów. Sporządza się je z kolb płaskodennych z dobre
go szkła. W szyjce, za pomocą gumowego korka, umieszcza się

Rys. 21, Zestaw  do sączenia przez- Rys. 22a. T ryskaw ka
tygle ż dnem  porow atym

dwie, zgięte (jak pokazano na rysunku) ru rk i szklane. Jedna 
z nich sięga praw ie do dna kolby, druga 30— 40 m m  poniżej korka. 
Do ru rk i dłuższej przyłącza się za pomocą gum owej ru rk i kró tką, 
szklaną rurkę, w yciągniętą na końcu. Do kolby nalew a się wody 
destylow anej lub innej cieczy do przem yw ania. Aby można było
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trzymać ręką tryskaw kę napełnioną gorącą cieczą, dobrze jest 
owinąć szyjkę kolby zwykłym  lub azbestowym  sznurkiem . T rys
kawkę ujm uje się lewą ręką, koniec ru rk i w yciągniętej skiero
wuje w odpowiednim k ierunku  i przy trzym ując korek dm ucha 
się w otw ór krótszej ru rk i. Bardzo wygodne w użyciu są tryskaw 
ki gotowe z doszlifowanym, szklanym  kor
kiem oraz tryskaw ki plastikowe (rys 22b), 
patrz s tr 60 

Pompka wodna (rys. 23). Pom pki wodne słu
żą do zm niejszania ciśnienia. Z najdują  zastoso
wanie przy  sączeniu i przy destylacji pod 
zmniejszonym ciśnieniem. Pom pkę łączy się 
i kranem  wodociągowym za pośrednictw em  
kaw ałka grubościennej, gumowej rurki. Rurkę 
tę przyw iązuje się mocno do k ranu  i do pom pki 
(kran powinien posiadać specjalną nasadkę po
zwalającą na nakładanie na niego węży gum o
wych) Boczny koniec pom pki łączy się grubo- 
ścienną, gumową ru rk ą  o nieco m niejszej śred 
nicy z naczyniem, w  k tórym  będzie się zm niej
szać ciśnienie. Podciśnienie regulu je  się przez 
odpowiednie odkręcenie ściskacza lub  k u rka  
kolby zabezpieczającej.

Rozdzielacz i wkraplacz. Rozdzielacze i wkraplacze (rys. 24) 
służą do rozdzielania nie m ieszających się ze sobą cieczy, do eks
trakcji oraz do dawkowania cieczy do naczynia reakcyjnego. Po
siadają rozszerzenie kształtu  cylindrycznego, kulistego lub  stoż
kowatego, zam knięte są od góry doszlifowanym, szklanym  kor
kiem  i połączone szklanym  kurk iem  z ru rk ą  odprowadzającą. 
W korku znajduje się zwykle otwór do w yrów nyw ania ciśnienia. 
R urka odprowadzająca może być kró tka lub długa, prosta lub 
odpowiednio wygięta. K urek  może być umieszczony bezpośrednio 
pod zbiornikiem  lub  na końcu ru rk i. Na w kraplaczach cylindrycz
nego kształtu  spotyka się niekiedy podziałkę. W laboratoriach 
chem icznych używa się w kraplaczy o pojem ności 50—2000 m l. 
K orek i ku rek  pow inny być przed użyciem  posm arowane cienką

Rys. 22b. T ry- 
skaw ka p la s ti

kow a
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w arstw ą wazeliny lub  specjalnego sm aru. P rzy  sm arow aniu na
leży zwracać uwagą na to, by  nie zatkać otw oru w korku  i kanału  
kurka. W kraplacz umieszcza się w  szyjce naczynia, do którego 
będzie się wprowadzać ciecz, za pomocą gumowego korka lub 
umieszcza się go w  specjalnym , m etalow ym  kółku. Należy przy 
tym  pam iętać o zabezpieczeniu ujścia dla wypychanego przez ciecz

powietrza. W kraplacz napełnia się cieczą za pomocą zwykłego le j
ka. Szybkość w ypływ u cieczy regulu je  się przez odpowiednie 
ustaw ienie kurka. Podczas w ylew ania cieczy z w kraplacza korek 
powinien być z niego w yjęty  bądź otwór znajdujący się w  korku  
pow inien pokryw ać się z otw orem  w kołnierzu, tak  aby w  m iarę 
w ypływ ania cieczy wchodziło do niego powietrze.

Rozdzielacz napełnia się podobnie jak  w kraplacz. N ajpierw  
wprowadza się do niego roztwór, z którego za pomocą odpowied
niego rozpuszczalnika będzie się ekstrahow ać jego składnik, 
a następnie — korzystając z tego samego lejka —  rozpuszczalnik 
Ilość rozpuszczalnika powinna wynosić 1/z do 3/< objętości roztwo
ru. Następnie rozdzielacz zam yka się i zawartość jego kilkakro tn ie 
dobrze wstrząsa. Rozdzielacz wygodnie jest trzym ać przy w strzą
saniu kurkiem  do góry, za pomocą którego, otw ierając go od czasu 
do czasu, w yrów nuje się ciśnienie. K urek  i korek należy przy  tym

Woda

Rys. 23. Pom pka w odna
Rys. 24. Rozdzielacze 

i w kraplacze
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dobrze przytrzym yw ać. N astępnie rozdzielacz w staw ia się do 
pierścienia umieszczonego w  statyw ie i odczekuje do utw orzenia 
się w yraźnej granicy rozdziału m iędzy cieczami, jakie się w  nich 
znajdują (nie pow inno być na niej pęcherzyków). Pod rozdzielacz 
podstawia się odpowiednie naczynie, w yjm uje korek i ostrożnie 
odkręca k u rek  tak, by ciecz stanow iąca dolną w arstw ę wyciekała 
z niego cienkim  strum ieniem . W m iarę opuszczania się cieczy
0 m niejszej gęstości należy zm niejszyć szybkość jej wypływ u. 
G dy dojdzie ona do kurka, zam yka się go, odczeka 1— 2 ńiin
1 poruszając kurk iem  bardzo ostrożnie wypuszcza się z rozdzie
lacza resztę dolnej w arstw y. Po  zmianie odbieralnika zam yka się 
kurek  i w ylew a pozostałą w  rozdzielaczu ciecz przez górny otwór.

Bezpośrednio po zakończeniu pracy  rozdzielacz starannie m yje 
się i suszy. K orek i ku rek  przekłada się cienką bibułą lub pa
pierem.

K roplom ierz (rys. 25). Kroplom ierze Są to niewielkie naczynia 
do przechowyw ania i odm ierzania kroplam i w skaźników  stoso
w anych w  analizie objętościowej. Zw ykle posiadają doszlifowany, 
szklany korek z rowkiem , przez k tó ry  przy odpowiednim usta
wieniu korka m ożna wypuszczać wskaźnik.

Chłodnica, Chłodnice (rys. 26) służą do ochładzania i skrap
lania par substancji lotnych. Mogą pracować w pozycji pochylonej

aj b) c)

Rys. 25. K roplom ierz Rys, 26. Chłodnice
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lub pionowej (tzw. chłodnice zwrotne). Sposób pierw szy Stosuje- 
się wówczas, gdy chodzi o oczyszczenie substancji przez destylację. 
P rzy  pionowym  ustaw ieniu  chłodnicy kondensat spływ a z p ow ro -. 
tem  do naczynia reakcyjnego.

Chłodnice zw rotne stosuje się w  przypadkach, gdy reakcje 
należy przeprow adzać w  tem peraturze, w  k tórej zachodzi wrze
nie m ieszaniny reagującej lub  jednego z jej składników. K orzysta 
się z nich również wówczas, gdy jednym  z produktów  reakcji jest 
gaz i zachodzi konieczność zabezpieczenia się przed poryw aniem  
przez niego cząstek m ieszaniny reakcyjnej. C harakterystyczną 
wielkością każdej chłodnicy jest wielkość płaszczyzny chłodzącej. 
Wielkość ta decyduje o przydatności chłodnicy do danej instalacji.

C h ł o d n i c a  L i e b i g a  (rys. 26a).' Chłodnica ta  służy do 
skraplania pa r cieczy przy  destylacji. Składa się z ru ry  w ew nętrz
nej, czyli tzw. w kładu posiadającego z jednej strony  cylindryczne 
rozszerzenie, oraz płaszcza. Płaszcz jes t spaw any z w kładem  lub 
łączy się z nim  za pomocą ru re k  z m iękkiej gum y o długości 
50—60 mm. P rzed  włożeniem  w kładu do płaszcza sm aruje  się go 
cienką w arstw ą w azeliny lub  zwilża wodą. W celu zwiększenia 
szczelności ru rkę  gumową na wkładzie i płaszczu obwiązuje się 
cienkim, m iękkim  sznurkiem . Koniec w kładu pow inien wystawać- 
z płaszcza na 100— 150 mm. Wodę doprowadza się do płaszcza od 
strony odbieralnika, a odprowadza od strony  kolby. Do tego celu 
stosuje się zwykłe węże gumowe. Płaszcz chłodnicy, podobnie jak 
wkład, należy starannie myć, szczególnie p rzy  korzystaniu  z niej 
w ciągu dłuższego czasu. Zanieczyszczenie jego u trudn ia  bowiem  
obserwację destylacji.

C h ł o d n i c a  z w r o t n a  k u l k o w a  (rys. 26b). Chłodnice' 
te stosuje się tylko do destylacji zw rotnej. W kłady ich posiadają 
kuliste rozszerzenia, k tórych  liczba zależy od długości płaszcza. 
Płaszcz jest zazwyczaj spaw any z wkładem .

C h ł o d n i c a  z w r o t n a  p o w i e t r z n a  (rys. 26c). Chłod
nice te  znajdują zastosowanie do destylacji zw rotnej cieczy w rzą
cych powyżej 150°C.

Nasadka do destylacji (rys. 27). Nasadki destylacyjne posiadają 
odpowiednie szlify, za pomocą k tórych  nakłada się je na zwykłe
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kuliste kolby ze szlifem, dostosow ując je  w  te n  sposób do' bieżą
cych potrzeb. Są one bardzo wygodne w  użyciu.

Kolumna destylacyjna Vigreux (rys. 28). K olum ny te  służą do 
destylacji frakcyjnej, k tórej celem jes t rozdzielenie cieczy n a  
składniki niżej wrzące, przechodzące do chłodnicy, i  wyżej w rzą
ce, spływ ające z pow rotem  do kolby desty lacyjnej. Czynna po
wierzchnia chłodnicy rozwinięta jest tu  dzięki w ystępom  szkla

nym  w ystającym  ze ścianek Ma to na celu przedłużenie drogi par 
przed wejściem ich do chłodnicy i zwiększenie pow ierzchni ze
tknięcia się cieczy skroplonej w  kolum nie z param i unoszącym) 
się w górę. Wysokość kolum ny dobiera się w  zależności od rodza
ju składników m ieszaniny, k tórą zamierza się rozfrakcjonować 
Stosowane są różne typy kolum n

Przedłużacz. Przedłużaczy (rys 29) używa się w celu odprawa 
dzenia destylatu do odbieralnika, szczególnie jeżeli m am y do czy 
nienia z cieczami palnym i lub tru jącym i Rurka odprowadzająca

7

\  )

Rys. 27 N asadki do destylacji Rys. 28. K olum na desty 
la c y jn a  V igreux
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chłodnicy pow inna wchodzić do przedłużacza na 30—40 mm. Na 
bocznik nakłada się wąż gumowy, k tórym  odprowadza się niebez
pieczne pa ry  do zlewu. P rzy  destylacji cieczy lotnych i łatw o 
palnych należy wprowadzać go do kanału  wyciągu lub, jeżeli to 
jest niemożliwe, opuścić na podłogę. Do destylacji frakcyjnej 
i próżniowej stosuje się zwykle przedłużacze rozgałęzione.

Szkiełko zegarkowe (rys. 30). Szkiełka zegarkowe służą do 
p rzykryw ania  zlewek, do próbnego odparow yw ania cieczy itp.

Kurek szklany. Na rys. 31 przedstaw iono kilka najczęściej 
stosow anych typów  kurków  szklanych. Dobiera się je  w  zależności 
od m ontow anej aparatu ry . Należy pam iętać o sm arow aniu ich

Rys. 31. K u rk i szklane

przed użyciem wazeliną lub specjalnym  sm arem . P rzy  przecho
w yw aniu szlify przekłada się kaw ałkiem  cienkiej b ibuły lub 
papieru.

Rurka łącznikowa. R urki łącznikowe (rys. 32) służą do łączenia 
ze sobą węży gumowych. P rzed nałożeniem  na ru rkę  sm aruje się 
ję cienko wazeliną lub zwilża gliceryną lub wodą.
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Lewar (rys. 33). Za pomocą lew arów  przelew a się ciecz z du
żych bu tli i balonów do m niejszych naczyń. W tym  celu górny 
koniec lew aru  zanurza się w  cieczy, k tó rą  zam ierzam y przelew ać. 
N astępnie napełnia się go cieczą (np. przez zassanie) i pod dolny 
koniec podstaw ia odbieralnik. Ciecz przepływ a z naczynia do od~

n

$ U o

Rys. 32. R u rk i łączni
kowe Rys. 33. L ew ar

Do pompy 
wodnej ssącej

Rys. 34. L ew ar z odga
łęzieniem  bocznym

Rys. 35. P rzelew anie cieczy dym ią
cych z naczynia do naczynia za po

mocą pom py w odnej ssącej

bieraln ika tak  długo, aż poziom cieczy w  obu naczyniach zrówńa 
się. Zakłócenia w  przelew aniu się cieczy są najczęściej spowodo
w ane dostaniem  się do lew aru powietrza. Jeżeli naczynie, z k tó re
go w ylew a się ciecz, um ieścim y wyżej niż odbieralnik, można 
przelać do niego ciecz całkowicie.
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P rzy  przelew aniu cieczy szkodliwie działających na skórę w y
godnie jes t posługiwać się lew arem  pokazanym  na  rys. 34. Ko
niec 1 zanurza się do cieczy, k tó ra  będzie przelew ana. K urek  3 
zam yka się, a lejek  2 napełnia się przelew aną cieczą. Dolny koniec 
lew aru umieszcza się w  odbieralniku. Po otw arciu k u rk a  ciecz 
przelew a się z jednego naczynia do drugiego.

Ciecze w ydzielające szkodliwe p a ry  przelew a się za pomocą 
urządzeń pokazanych na rys. 35.

Szklane naczynia miernicze

Kolba miarowa. K olby m iarowa (ryś. 36) służą do dokładne
go odm ierzania cieczy oraz do przygotowania roztw orów  substancji
o określonym  stężeniu, co polega na rozpuszczeniu dokładnie od
ważonej substancji w  dokładnie znanej objętości cieczy. Najczę
ściej spotyka się kolby m iarowe o objętości 50, 100, 200, 250. 
1000 i 2000 ml. Kolby m iarowe o pojem ności m niejszej od 5 ml-

ftys, 36. Kolby miarowe

używane są w  m ikro- i półm ikroanalizie. W większych zaś (o po
jem ności od 2 do 5 1) przygotow uje się roztw ory m ianow ane (są 
to  roztw ory o ściśle określonych stężeniach stosowane w  analizie 
objętościowej). K olby m iarow e są płaskodenne. Szyjki ich są 
długie i wąskie. Na szyjce jest w ytraw iona kreska. N apełniając 
kolbę cieczą nalew a się ją  za pomocą lejka do  poziomu znajdu ją
cego się ok. 10 m m  poniżej kreski. N astępnie w yjm uje  się lejek  
i dopełnia kolbę do kresk i pipetą, przy czym ostatnie porcje cie
czy dodaje się kroplam i. Należy unikać zwilżenia szyjki powyżej 
kreski. Jeśli przygotow uje się roztw ór substancji stałej, odważkę 
jej nasypuje się do kolby przez suchy lejek. N astępnie spłukuje
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się lejek i naczyńko, w  którym  substancja została odważona, do 
kolby rozpuszczalnikiem. Nalewa się go do połowy objętości kolby 
i miesza aż do rozpuszczenia się substancji. N astępnie napełnia się 
kolbę w  sposób opisany wyżej. W przypadku cieczy przezroczy
stych najniższy punk t dolnego m enisku cieczy m usi zetknąć się 
z poziomą płaszczyzną wyznaczoną przez kreskę. Dla cieczy nie
przezroczystych bierze się pod uwagę m enisk górny (rys. 37).

a) b) c)

Rys. 37. P raw id łow y odczyt 
m enisku cieczy w  biurecie 

a) d la  c ie c z y  b e z b a rw n y c h ,  b ) d la  
c ie c z y  s i ln ie  z a b a rw io n y c h ,  c) d la  

r t ę c i

Oko obserw atora powinno znajdować się na tym  sam ym  poziomie 
co kreska kolby. Po napełnieniu kolby zam yka się ją  szczelnym, 
czystym  i suchym  korkiem  i dokładnie miesza jej zawartość prze
wracając ją ok. 30 razy dnem  do góry. K orek należy przytrzym ać 
przy tym  palcem.

Na każdej kolbie w ytraw ione są cyfry określające jej objętość 
i tem peraturę, w  jakiej należy ją napełniać i przechowywać. P rzy 
jęto, że pom iary objętości naczyniam i szklanym i odnoszą się do 
tem p. 20°C. Oznacza to, że pojemność kolby, np. na 1000 ml, po
winna równać się w  tej tem peraturze objętości 1 kg wody odwa
żonej w próżni w tem p. 4°C.

W niektórych przypadkach pojemność kolby powinna być 
sprawdzona. W ykonuje się to przez napełnienie do kresk i zważo
nej, suchej i czystej kolby wodą destylowaną o temp. 20°C (lub 
zbliżonej i dokładnie znanej). Po napełnieniu kolby waży się ją 
ponownie. Ciężar znajdującej się w kolbie wody oblicza się z róż
nicy ciężarów z obu ważeń. W tablicach znajduje się gęstość wody 
w danej tem peraturze i oblicza się pojemność kolby według wzoru

3 — P o r a d n ik  la b o r a n ta
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w którym : M — ciężar wody znajdującej się w kolbie,
d  — gęstość wody w  tem peraturze pom iaru,
V —  pojem ność kolby.

Gęstość wody w  tem p. 20°C wynosi 0,99717.
K olb m iarow ych nie wolno ani ogrzewać, ani napełniać gorą

cymi cieczami. P rzechow uje się kolby suche i czyste. Szlify za
bezpiecza się w opisany już sposób (str. 27). W razie konieczności 
przechow yw ania w  kolbie roztw orów  należy pozostawić je  w  m iej-

Rys. 38. B iurety

scu zabezpieczonym od zm ian tem pera tu ry  lub przed odmierze
niem  z niej pipetą roztw oru należy doprowadzić jego tem pera
tu rę  do 20°C.

B iureta. B iurety (rys. 38) stosuje się do dokładnego dozowania 
roztw oru. Są to zaopatrzone w  podziałkę, lub bez szklane 
ru rk i o pojemności 10, 25, 50, a rzadziej 100 ml. Do m iareczko
wania bardzo m ałym i ilościami roztw oru używa się b iu re t o po
jem ności 2,5; 5 i 10 m l z  podziałką pozwalającą na odczytanie
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objętości z dokładnością do 0,005 m l. B iurety  zwykłe posiadają 
działki co 0,1 ml. B iureta zaopatrzona jest u  dołu w  doszlifowany 
kurek  szklany lub gumową ru rkę  zam ykaną ściskaczem bądź 
znajdującą się w ew nątrz niej perełką szklaną (rys. 39a). Ściskając 
ru rkę  w  miejscu, gdzie znajduje się perełka, tw orzy się między 
nią a ścianką ru rk i szczelinę (rys. 39b), przez k tó rą  wypływ a ciecz 
w ypełniająca b iuretę. W dolnym  końcu gum owej ru rk i um iesz
czona jest krótka, w yciągnięta na końcu ru rk a  szklana, k tórej 
otwór powinien mieć średnicę 1,5 do 2 mm. Do b iu re t z gum owym  
zamknięciem m ożna nalew ać ty lko  tak ie  ciecze i roztw ory, k tóre 
nie reagują z  gumą. Tak więc nie można napełniać ich roztw oram i

utleniaczy, np. nadm anganianem  potasowym. B iuret z doszlifo
w anym  kurkiem  nie należy używać do roztworów wodorotlenków, 
gdyż zaw arty  w  pow ietrzu dw utlenek węgla reaguje z alkaliami, 
tworząc odpowiednie węglany, co może spowodować zatarcie 
szlifu

B iurety  umieszcza się za pośrednictw em  specjalnych łap w  sta
tywach. Muszą one być ustaw ione dokładnie pionowo, niewielkie 
nawet skrzyw ienie wpływa na zm niejszenie dokładności odczytu.

Rys. 40. O dczytyw anie po
ziom u cieczy 

a) w  b iu r e c ie  z p a s k ie m , b ) za  
p o m o c ą  d w u b a rw n e g o  k a r to n u

Rys. 39. Zam knięcie 
b iu rety  pere łką
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Przed napełnieniem  b iu re ty  należy sprawdzić czy kurek  lub inne 
jej zam knięcie dobrze działają. Zam yka się je  i napełnia roztwo
rem  nieco powyżej działki zerowej. Po w yjęciu lejka i spraw dze
niu czy nie ma w  biurecie pęcherzyków pow ietrza wypuszcza się 
ostrożnie ciecz tak długo, aż dolny m enisk cieczy przezroczystej 
lub górny m enisk cieczy nieprzezroczystej zrówna się z zerową 
działką b iurety . O statnie porcje cieczy wypuszcza się wolno, tak 
by roztw ór mógł ściec ze ścianki.

Pęcherzyki pow ietrza usuw a się przez wypuszczanie roztw oru 
z b iu rety  szybkim  strum ieniem . Ponieważ kształt m enisku zmie
nia się pozornie przy zm ianie oświetlenia, b iu re ty  pow inny być 
zawsze jednakowo oświetlone. W celu ułatw ienia odczytu stosuje 
się specjalne przesłony lub  w polu odczytu ustaw ia się specjalne 
białe płytki. Bardzo wygodne w użyciu są b iu re ty  posiadające na 
ty lnej ściance niebieski pasek (w b iu retach  takich poziom cieczy 
odczytuje się w  m iejscu zetknięcia się dwóch ostrzy paska, jak 
pokazano na rys. 40). Po doprowadzeniu poziomu roztw oru znaj
dującego się w  biurecie do poziomu zerowego kroplę cieczy wi
szącą u w ylotu b iu re ty  usuw a się przez dotknięcie ścianki naczy
nia pomocniczego. Następnie podstaw ia się pod b iu retę  naczynie 
z roztw orem  przeznaczonym  do m iareczkowania. Palcam i praw ej 
ręk i odkręca się kurek , a ręką lew ą miesza się roztwór. Jeżeli 
znajduje się on w  kolbie stożkowej, porusza się ją  ruchem  koło
wym, jeżeli w zlewce lub  parownicy, roztw ór miesza się bagietką. 
Odczynnik z b iu rety  dodaje się porcjam i, k tóre pow inny być tym  
m niejsze, im bliższy jest koniec m iareczkowania. O statnie porcje 
dodaje się kroplam i. O statnią kroplę zdejm uje się przez dotknięcie 
jej bagietką lub ścianką naczynia, w  k tórym  znajduje się m iarecz
kowana ciecz, i spłukanie jej wodą destylow aną z tryskaw ki do 
w nętrza naczynia. Po  ukończeniu m iareczkowania odczytuje się 
poziom roztw oru w biurecie w  tak i sam  sposób, jak  przy  ustalan iu  
poziomu zerowego. Po zakończeniu praey b iuretę  należy opróżnić
< starannie umyć. Przechow uje się b iu rety  suche i zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem. B iurety  umieszczone na stałe w  zesta
wach s. płynam i m ianow anym i po ukończeniu miareczkowania 
napełnić) się roztw orem  powyżej działki zerowe]
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Niekiedy zachodzi potrzeba spraw dzenia pojem ności posiada
nej biurety . W ykonuje się to przez odm ierzanie z  niej w  temp. 
20°C wody destylow anej do zważonych naczyń i zważenie ich 
ponowne po napełnieniu. Ciężar odm ierzonej wody znajduje się 
z różnicy ciężaru obu odważek. B iurety  spraw dza się na całej ich 
długości. Objętość zważonej wody oblicza się za pomocą wzoru 
podanego przy opisie spraw dzenia kolb m ierniczych (rys. 36). 
Ew entualne popraw ki zaznacza się na specjalnej tabliczce obok 
biurety. P rzy  m iareczkow aniu należy je uwzględniać. B iuret, po
dobnie jak  kolb m iarowych, nie wolno ogrzewać i nie należy na
lewać do nich gorących roztworów. Szlif ku rka  sm aruje  się cien
ką w arstw ą w azeliny lub specjalnego sm aru. P rzy  przechowy
waniu zabezpiecza się go zw ykłym  sposobem.

Pipeta. P ipety  (rys. 41) służą do dokładnego odm ierzania okre
ślonych objętości cieczy. Zwykle stosuje się pipety  o pojemności
1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 i 100 ml. Pojem ność pipety  w ytraw iona jest 
na jej rozszerzonej części. Zwykłe pipety posiadają w  górnej czę
ści wąskiej ru rk i kreskę. Woda o temp. 20°C w ypływ ająca z pipety 
napełnionej do kresk i zajm uje objętość w ypisaną na pipecie.

W celu odm ierzenia pipetą roztw oru stosuje się pipetę suchą 
lub przepłukaną tym  roztworem . Zanurza się ją w  nim  na taką 
głębokość, by przy całkow itym  jej napełnieniu nie zassać po
wietrza. N astępnie wciąga się roztw ór ustam i (kilka centym etrów  
powyżej kreski). G órny otwór pipety  zam yka się lekko zwilżonym 
palcem i w yjm uje się ją  z naczynia, z którego odm ierzam y roz
twór. N adm iar roztw oru wypuszcza się, lekko zwalniając palec, 
do naczynia pomocniczego. Następnie zatyka się pipetę ponownie 
i wciąż trzym ając ją pionowo usuwa się w  sposób podany dla b iu
rety  wiszącą u jej końca kroplę. Teraz przenosi się pipetę nad 
naczynie, do którego odmierza się roztwór, i nie zmieniając jej 
pozycji odejm uje się zam ykający ją  palec. P ipeta nie powinna 
przy tym  dotykać do ścianek naczynia. N atychm iast po w ypłynię
ciu roztw oru dotyka się końcem pipety do ścianki naczynia i dalej 
trzym ając ją pionowo odczekuje 15 sek. Po ich upływie usuwa 
się ją znad naczynia. Podczas pipetow ania nie wolno zmieniać 
pozycji pipety, potrząsać nią ani wydm uchiwać jej zawartości.
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Nie należy również dotykać jej końcem  do powierzchni cieczy 
znajdującej się w  naczyniu. Objętość p ipety  obliczona jest na 
w ypływ  i w  w yciągniętym  końcu p ipety  zwykle zostaje trochę 
cieczy. Są one kalibrow ane na wodę destylow aną, a więc dokład
nie m ożna odm ierzać tylko rozcieńczone wodne roztw ory. Do 
odm ierzania pipetą roztw orów  stężonych i innych rozpuszczalni
ków należy pipetę specjalnie w ykalibrow ać. Roztwory w ydziela
jące  szkodliwe pary  wciąga się do p ipety  za pomocą pom pki wod
nej lub  specjalnego urządzenia, pokazanego na rys. 42,

20ml
V+2ff\

U V  u
Rys. 41. P ipety

Rys. 42. N apełnianie p ipety  
roztw oram i szkodliw ym i

W razie potrzeby pojemność pipety  spraw dza się przez odm ie
rzenie nią wody destylow anej o tem p. 20 °C i je j zważenie. O bję
tości m niejsze waży się na wadze analitycznej, w iększe na wadze 
technicznej. Pojem ność p ipety  oblicza się wg w zoru podanego 
dla kolb m iarowych.

P rzy  odm ierzaniu pipetą roztw oru z kolby m iarow ej w yzna
cza się niekiedy współm ierność używ anej p ipety  z kolbą. W  tym
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celu  do suchej i czystej kolby m iarow ej odm ierza się pipetą od
powiednią ilość razy  Wodę destylowaną, a po jej napełnieniu, 
jeżeli najniższy punk t m enisku nie leży na  kresce kolby, zaznacza 
się jego położenie na sżyjce kolby przez naklejen ie  -na całym  
obwodzie szyjki paska papieru. Posługując się tym i naczyniam i

Rys. 43. S tatyw  do p ipe t Rys. 44. C ylinder m iarow y

napełnia się kolbę do poziomu wyznaczonego przez ten  pasek. 
Spraw dzenie pojemności i współmierności p ipety  z daną kolbą 
należy wykonać kilkakrotnie aż do uzyskania zgodnych wyników.

P ipetę  z podziałką napełnia się tak  samo, jak  pipetę zwykłą. 
P rzy  opróżnianiu jej natom iast nie odejm uje się wskazującego 
palca od górnego końca pipety, lecz tylko się go lekko zwalnia 
i gdy ciecz w  pipecie osiągnie pożądany poziom, zam yka się 
o tw ór p ipety  ponownie i p rzeryw a w  ten  sposób w ypływ  cieczy.
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Następnie nie odczekując 15 sek w yjm uje się pipetę ? aaczynia
Czyste, suche i zabezpieczane przed zanieczyszczeniem przez 

nałożenie na ich górne końce probówek pipety przechow uje się 
w specjalnych statyw ach (ryś. 43).

Cylinder miarowy (rys. 44). Cylindry m iarowe są co grubo- 
ścienne, cylindryczne naczynia szklane, posiadające na zew nętrz
nej ściance podziałkę w skazującą pojemność w m ililitrach. Po 
jem ność ich wynosi zwykle od 5 m l do 2 1. Służą one do odmie
rzania przybliżonych objętości cieczy Objętość cy lindra należy 
dobierać w edług objętości cieczy, k tó rą  będzie się nim  odmierzać. 
Nie należy np. odm ierzać litra  wody cylindrem  o pojemności 
50 ml. C ylindry  nie w ytrzym ują zm ian tem pera tu ry  Nie wolno 
więc ich ogrzewać ani wlewać do nich gorących roztworów Nie 
można rozcieńczać w  nich kw asu siarkowego. N iekiedy można po
sługiwać się cylindrem  jako naczyniem  pomocniczym, np. przy 
m ierzeniu gęstości cieczy areom etrem .

Sprzęt szklany do prac z gazami

Biureta Buntego (rys. 45). Je s t to b iureta przeznaczona do 
analizow ania paliw  gazowych. Zaopatrzona jest w dwa kurki. 
K urek  dolny jest jednodrożny, górny —  tró jdrożny i połączony 
jednym  z wylotów z m ałym  lejkiem . Pojem ność b iu re ty  wynosi 
ok. 130 ml. B iureta Buntego posiada podziałkę co 0,1 ml, przy 
czym działka zerowa znajdu je  się przy  sam ym  k u rku  górnym. 
Dolny w ylot b iu re ty  połączony jest za pomocą węża gumowego 
z naczyniem  poziomowym napełnionym  solanką. Naczynie to 
służy do napełniania b iurety . W celu w ykonania analizy gazu 
wprowadza się do b iurety , odpowiednio ustaw iając naczynie po
ziomowe, odczynnik absorpcyjny i próbkę gazu. N astępnie gaz 
z odczynnikiem  w ytrząsa się. Odczynnik pochłania określone 
składniki gazu; zawartość ich w  próbce oblicza się na podstaw ie 
różnicy jego objętości przed absorpcją i po absorpcji.

Nitrometr Lungego (rys. 46). Stosuje się go do oznaczania 
azotanów, azotynów, nitrogliceryny itp. Składa się on z b iu re ty
o pojem ności 50 ml, z podziałką co 0,1 ml. B iureta  połączona jest 
mocną, gumową ru rk ą  z naczyniem  poziomowym, które napełnia
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się rtęcią. Na górnym  końcu b iu rety  znajduje się dw udrożny ku
rek, za pomocą którego można połączyć ją  z lejkiem  lub z bocz
ną ru rką . N itrom etrem  m ierzy się objętość azotu, k tó ry  wydzie
lił się w  w yniku reakcji.

U-rurka (rys. 47). Jest to  ru rka  zgięta na kształt litery  U, 
zam knięta z obu końców szklanym i korkam i. Stosuje się ją przy 
oczyszczaniu lub oznaczaniu zanieczyszczeń gazów. W tym  celu

Rys. 47. U -ru rka

napełnia się ją  odpowiednim odczynnikiem absorbującym  (pochła
niającym ) i waży. Następnie przepuszcza się przez nią badany gaz
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i waży ponownie. Zaw artość oznaczonego składnika gazu oblicza 
się na podstaw ie przyrostu  ciężaru U -rurki.

Płuczka. Płuczki (rys. 48) służą do przem ywania, oczyszczania 
i pochłaniania gazów. W tym  celu napełnia się je odpowiednio 
dobranym  środkiem  pochłaniającym  i prżepuszcza przez nie gaz. 
Najczęściej stosuje się następujące ich rodzaje:

P ł u c z k a  D r e c h s l a  (rys. 48a) jest to  cylindryczne na
czynie szklane z doszlifowaną górną częścią, przez k tórą wpro
wadzona jest ru rk a  sięgająca praw ie do dna płuczki. R urką tą 
w prowadza się do płuczki gaz. W ychodzi on z płuczki ru rk ą  od
prow adzającą znajdującą się w  górnej części płuczki.

P ł u c z k a  z f i l t r e m  z e  s p i e k a n e g o  s z k i a  
(rys. 48b). W płuczkach tych  wielkość pęcherzyków  gazu zależy 
od wielkości porów filtra . Im  są one drobniejsze, tym  pęcherzyki

te  są m niejsze i tym  dokładniej zostaje przem yty gaz, który 
przepuszcza się przez płuczkę.

P ł u c z k a  T i s z c z e n k i  (rys. 48c). Je s t to grubościenna bu
telka z trzem a szyjkam i, k tó re  są zwykle zaopatrzone w szlify 
W ew nątrz niej znajduje się przegroda dochodząca do samego dna. 
W dolnej części przegrody znajdu ją  się otw ory do przepuszczania 
gazu.

Kaliaparat (rys. 49). Jest to m ałe naczyńko stosowane w ana
lizie elem entarnej do pochłaniania m ałych ilości dw utlenku

//

^  A _____ l --------------------------

Rys. 48._Płuczki: 
a) D re c h s la ,  b ) z f i l t r e m  ze  s p ie k a n e g o  s z k ła ,  c) T is z c z e n k i
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węgla. Do 2/3 objętości kulek napełnia się je  roztworem -wodoro
tlenku potasowego i w aży na wadze analitycznej. Następnie prze
puszcza się przez kaliaparat badany gaz i w aży ponownie., Zawar
tość dw utlenku w ęgla w  badanym  gazie oblicza się na podstawie 
przyrostu  ciężaru kaliaparatu; *

Rurka sorpcyjna. R urk i te (rys. 50) służą przede wszystkim  do 
zabezpieczania naczyń chemicznych przed w pływ am i atm osfe
rycznymi. Np, w  celu zabezpieczenia ich przed wilgocią napełnia

W-
Rys. 49. K aliap ara t kulkow y Rys. 50. R urk i sorpcyjnie.

w g . M ohra

się je  granulow anym , bezwodnym  chlorkiem  wapniowym. W y
loty ru rk i zabezpiecza się w atą szklaną, k tó ra  zatrzym uje ch lo
rek  wapniowy, a przepuszcza gazy. Należy pam iętać, że substan
cje absorpcyjne po pew nym  czasie zużyw ają się i trzeba je w y
mieniać bądź odświeżać.

Aparaty szklane

Aparat Kippa (rys. 51). A parat ten  służy do otrzym yw ania 
w  laboratorium  gazów: wodoru, siarkowodoru i dw utlenku  węgla. 
Składa się on z dwóch części połączonych ze sobą „na szlif” . 
Część dolną stanow i półkolista podstaw a 1 i połączony z nią środ
kowy, kulisty  zbiornik 2. Zbiornik ten  posiada szeroką szyjkę ze 
szlifem  i tubus, w  k tórym  za pośrednictw em  gumowego korka 
umieszcza się ru rk ę  szklaną z kurkiem  szklanym  do odprowa
dzania gazu. Górną, ku listą  część apara tu  3 przechodzącą w  zwę
żającą się i sięgającą praw ie do dna części dolnej ru rę  umieszcza 
się w  szyjce dolnej. G órny otwór apara tu  zam yka się osadzoną
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w  gum owym  korku  ru rk ą  zabezpieczającą z zamknięciem  hy
draulicznym . Szlif ap a ra tu  sm aruje  się w azeliną lub  specjalnym  
sm arem . Przez szyjkę lub tubus znajdujący się w  dolnej części 
apara tu  w prow adza się do jego kulistej części związek chemicz
ny, k tó ry  reagując z kw asem  w ytw arza potrzebny gaz (m arm ur — 
w celu o trzym ania dw utlenku  węgła, cynk — do w ytw arzania 
wodoru lub  siarczek żelazowy — do w ytw arzania siarkowodoru). 
Substancję tę um ieszcza się na gumowej płytce z otworkam i,

Rys. 51. A p ara t K ippa

znajdującej się nad zwężką. Substancja pow inna być w  kaw ał
kach wielkości laskowego orzecha. Kulista część dolnego naczy
nia powinna być w ypełniona do połowy. R urkę odprowadzającą 
gaz przyw iązuje się mocnym, cienkim  i elastycznym  sznurkiem . 
Następnie w yjm uje się ostrożnie korek z górnej części apara tu  
i za pomocą zwykłego lejka nalew a się do niego kw asu solnego 
rozcieńczonego wodą destylow aną w stosunku 1 +  1. Po napeł
nieniu zam yka się apara t korkiem  z ru rk ą  zabezpieczającą i w y- 
próbow uje jego działanie. W tym  celu ostrożnie odkręca się ku rek
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ru rk i odprowadzającej. Kwas spuszcza się do dolnego naczynia 
tak, by p rzykry ł znajdującą się tam  substancję stałą. Na skutek 
reakcji substancji z kwasem  rozpoczyna w yw iązywać się gaz. Po 
upływ ie kilku m inut, kiedy z apara tu  zostanie w yparte  powie
trze, zam yka się kurek  i łączy go gum ową ru rk ą  z naczyniem  
reakcyjnym . Szybkość wyw iązywania się gazu regulu je  się przez 
odpowiednie ustaw ienie kurka. Po zam knięciu ku rka  wydziela
jący  się gaz w ypycha kw as z pow rotem  do górnego zbiornika. 
Gdy kw as przestaje  stykać się z substancją reagującą, usta je  w y
dzielanie się gazu.

P rzy  otrzym yw aniu gazu za pomocą apara tu  K ippa należy po
stępować bardzo ostrożnie. Trzeba pam iętać o tym, że siarkowo
dór jest bardzo tru jący , a wodór tw orzy z powietrzem  m iesza
ninę wybuchową. A parat K ippa powinien stać stale pod w ycią
giem Jeżeli otrzym ujem y wodór, w pobliżu apara tu  nie może 
być zapalonych palników  lub innych źródeł wysokiej tem pera tu 
ry  Po pewnym  czasie kw as i substancja stała ulegają zużyciu 
i należy je  wym ienić. W tym  celu górny otwór apara tu  zamyka 
się szczelnie gumowym korkiem , k tó ry  w staw ia się na miejsce 
korka z ru rk ą  z zam knięciem  hydraulicznym  i część górną ostroż
nie w yjm uje się z dolnej części aparatu . Po w ylaniu  kw asu m yje 
się ją  starannie i umieszcza w  bezpiecznym  miejscu. Substancję 
stałą w ysypuje się z dolnej części apara tu  przez szyjkę. Po jej 
usunięciu należy również starannie um yć tę  część aparatu . Jeżeli 
posiadany aparat K ippa ma w kulistej dolnej części doszlifowany 
kurek, opróżnia się go w ten  sposób, że otw iera się ten  kurek  
i w ylewa całkow itą ilość kwasu. N astępnie przepłukuje się sub
stancję stałą wodą, w ym ienia ją  i na nowo napełnia aparat. 
W szystkie te czynności powinny być wykonyw ane pod w ycią
giem

Gazom etr (rys. 52). Jest to naczynie do przechowywania ga
zów W gazometrach szklanych przechowuje się np. chlor, inne 
natom iast nieatakujące m etalu  gazy—w gazom etrach metalowych.

K onstrukcja, sposób napełniania i opróżniania obu ich rodza
jów są jednakowe Gazom etr składa się z dwóch zbiorników: gór
nego m niejszego i dolnego większego. Zbiorniki połączone są ze
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sóbą dwoma ru rkam i zaopatrzonym i w  kurki. Jedna z nich sięga 
praw ie do dna dolnego zbiornika, druga, umieszczona w środku 
aparatu , kończy się w  górnej jego części. U góry dolnego zbiorni
ka znajduje się ru rk a  z kurkiem  służąca do odprowadzania gazu, 
u  dołu — tubus zam ykany nakrętką uszczelnioną skórzaną 
uszczelką. Poza tym  zbiornik posiada wodowskaz, dzięki k tórem u 
widać poziom znajdującej się w  nim  wody.

Przed napełnieniem  gazom etru, wszystkie jego ku rk i należy 
oczyścić i nasm arować wazeliną. Następnie spraw dza się jego 
szczelność. W tym  celu ustaw ia się gazom etr w  wannie, do gór

nego zbiornika nalew a wody, otw iera kurek  ru rk i sięgającej do 
dna zbiornika dolnego oraz ku rek  zam ykający ru rkę  odprowadza
jącą gaz. W m iarę opróżniania się górnego zbiornika dolewa się 
do niego wody. Gdy zacznie ona w ypływać z ku rka  do gazu, po
chyla się gazom etr tak, aby wyszły z  niego resztki powietrza

Rys. 52. Gazom etr
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i  w  tej pozycji zamyka wszystkie kurki. Następnie ustaw ia się go 
w pozycji pionowej i otw iera tubus znajdujący się u dołu dol
nego zbiornika. Jeżeli woda z gazom etru nie wycieka, oznacza to, 
że jest on szczelny i dobrze ustaw iony. N apełnianie gazom etru 
gazem przeprowadza się również w  wannie. Do napełnionego wo
dą gazom etru wprowadza się przez dolny tubus ru rkę  doprowa
dzającą gaz (rurka ta przed wprowadzeniem  do gazom etru po
winna być przedm uchana gazem w celu usunięcia z niej powie
trza). W szystkie ku rk i gazom etru muszą być przy  tym  zamknięte 
Po otw arciu dopływu gazu w ypierana przez niego woda wypływa 
przez tubus. Należy przy tym  zwracać uwagę na to, by w  gór
nym  zbiorniku stale znajdowała się woda. Dopływ gazu przeryw a 
się wtedy, gdy woda w  wodowskazie znajdzie się na najniższym, 
dostrzegalnym  poziomie. W yjm uje się w tedy z tubusa ru rkę do
prowadzającą gaz i szybko go zamyka.

W celu otrzym ania z gazom etru strum ienia gazu sprawdza się, 
czy górny jego zbiornik napełniony jest wodą, po czym otwiera 
się kurek ru rk i łączącej oba jego zbiorniki, sięgającej do dna dol
nego zbiornika, oraz kurek  ru rk i odprowadzającej. Woda spływ a
jąca do dolnego zbiornika wypiera z niego gaz. W m iarę ubyw a
nia wody zapas jej należy uzupełniać. W celu przerw ania dopły
wu gazu zam yka się kurek  ru rk i odprowadzającej, a następnie 
ku rek  ru rk i łączącej oba zbiorniki.

Co do ilości gazu w gazometrze można się zorientować na pod
staw ie poziomu wody w wodowskazie.

Jeżeli zmienia się gaz znajdujący się w  gazomierze, należy 
zmienić również wypełniającą go wodę, ponieważ zawiera ona 
rozpuszczony gaz, k tórym  był on uprzednio napełniony

Aparat Orsata (rys. 53). Jest to apara t do analizowania gazów 
spalinowych, gazu wielkopiecowego itp. Składa się z b iurety 1, 
połączonej gumową ru rk ą  z naczyniem poziomym 2, trzech pipet 
absorpcyjnych 3a, 3b i 3c zwanych również płuczkami i ru rk i za
bezpieczającej 4 wypełnionej w atą szklaną. Biureta, płuczki i ru r 
ka zabezpieczająca połączone są ze sobą kapilarną ru rką  szklaną 
z trzem a kurkam i jednodrożnym i 5a, 5b i 5c oraz kurkiem  tró j- 
drożnvm  5d. Części te  umieszczone są w drew nianej skrzynce
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Przez odpowiednie ustaw ienie kurków  5a, 5b i 5c można połączyc 
b iu re tę  z pipetam i. Za pomocą kurka 5d łączy się ją  przez ru r 
kę 4 z otoczeniem lub  z przewodem  doprowadzającym  badany gaz. 
B iureta 1 umieszczona je s t w  płaszczu wodnym  zabezpieczającym 
ją  przed nagłym i zm ianam i tem peratury . Pojem ność jej wynosi 
100 ml. Na dolnej, węższej części posiada podziałkę co 0,1 ml.

Naczynie poziomowe napełnione jest nasyconym  roztworem  
soli kuchennej, zakwaszonym kilkom a kroplam i kw asu siarko
wego i zabarw ionym  oranżem  m etylow ym . Gdy barw a solanki 
zm ieni się z różowej na żółtą, należy ją  wym ienić na świeżą. P i
pety  absorpcyjne wypełnione są cienkim i ru rkam i szklanymi 
w  celu zwiększenia powierzchni zetknięcia odczynnika z gazem 
W yloty p ipet zam knięte są gumowymi balonikami, zabezpiecza
jącym i odczynniki od utleniającego działania powietrza.

Płuczka pierwsza napełniona jest roztw orem  w odorotlenku po
tasowego, służącego do pochłaniania dw utlenku węgla. Przygoto
w uje się go przez rozpuszczenie 28 g w odorotlenku potasowego 
W 72 ml wody destylow anej. 1 m l tego roztw oru pochłania 50 ml 
dw utlenku węgla.

Płuczka druga zaw iera alkaliczny roztwór pirogalolu, który 
pochłania tlen. W celu jego przygotowania przyrządza się dwa 
roztw ory: 1) 25 g pirogalolu rozpuszcza się w  75 m l wody desty
low anej; 2) 50 g w odorotlenku potasowego rozpuszcza się w  100 ml 
wody destylow anej. P rzed  napełnieniem  pipety  miesza się ze sobą 
1 cz. obj. pierwszego roztw oru z 5 cz obj. drugiego. 1 ml tego roz
tw oru  pochłania 12 m l tlenu

Trzecią płuczkę napełnia się am oniakalnym  roztworem  chlor
ku miedziawego, stosowanego do pochłaniania tlenku  węgla. P rzy 
gotowuje się go w następujący sposób: 250 g chlorku amonowego 
rozpuszcza się w  750 ml wody destylow anej, dodaje 200 g chlor
ku  miedziawego i trochę m etalicznej miedzi. O trzym any roztwói 
w lew a się do butelk i z ciemnego szkła (odczynnik rozkłada się 
pod w pływ em  światła) o pojemności takiej, by była pełna. Przed 
w laniem  do płuczki dodaje się do niego 25-proc. am oniaku (jedna 
objętość am oniaku na 3 objętości roztw oru chlorku miedziawego) 
1 m l tego odczynnika pochłania 16 ml tlenku węgla

4 — P o r a d n ik  la b o r a n ta
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W celu napełnienia p ipet tym i odczynnikami w lewa się je (po 
250 ml) do ich ty lnych części, a następnie przeciąga do głównych 
części, posługując się naczyniem  poziomowym. W ty m  celu za
myka się kurk i 5a, 5b,  5c i otw iera kurek  5d. Naczynie poziomo
we podnosi się do góry i otw iera ściskacz znajdujący się na ru rce 
łączącej je  z b iuretą. Solanka przepływ a w tedy  z naczynia do 
biurety, a w ypełniające ją  pow ietrze zostaje w ypchnięte na ze
w nątrz aparatu . N astępnie zam yka się kurek  5d, otw iera ku rek  oa 
i opuszcza naczynie poziomowe. Na skutek podciśnienia, jak ie  
pow staje w  aparacie, ■odczynnik zostaje w ciągnięty do płuczki. 
Doprowadza się go do kresk i zaznaczonej na jej górnej części (nie 
może dochodzić do kurka) i zam yka kurek . Poziom odczynnika 
w pomocniczej części p ipety  pow inien znajdować się k ilka centy
m etrów  powyżej kolanka łączącego obie części pipety. W  tak i 
sam sposób napełnia się odpowiednim i odczynnikam i pipety  3b 
i  3c.

Przed  wykonaniem  analizy należy sprawdzić szczelność apa
ra tu . W tym  celu zam yka się ku rk i 5a, 5b i 5c, otw iera k u rek  5d 
i podnosi naczynie poziomowe do góry. Po w yparciu części po
w ietrza z b iu re ty  zam yka się ku rek  5d i odczytuje objętość po
w ietrza pozostałego w  biurecie przy w yrów nanych poziomach 
solanki w  biurecie i w  naczyniu poziomowym. N astępnie na k il
kanaście m inu t opuszcza się naczynie poziomowe w dół, po czym 
podnosi je  i odczytuje poziom pow ietrza w  biurecie (jak wyżej). 
Jeżeli poziom ten  nie uległ zmianie, aparat jest szczelny na pod
ciśnienie. Następnie naczynie poziomowe podnosi się na k ilka
naście m inut do góry i w  analogiczny sposób spraw dza szczelność 
apara tu  na nadciśnienie. W  przypadku stw ierdzenia nieszczelności 
przed w ykonaniem  analizy  należy ją  usunąć.

W y k o n a n i e  o z n a c z e n i a :  k ró tką  gumową ru rk ą  łączy 
się apara t z przewodem, z którego pobiera się gaz. Przez odpo
wiednie ustaw ienie kurka 5d łączy się aparat z otoczeniem i przez 
podniesienie naczynia poziomowego w ypycha z b iu re ty  pow ietrze 
Następnie zmienia się ustaw ienie kurka  5d i opuszczając naczy
nie poziomowe zasysa się do apara tu  badany gaz. Ponieważ jest 
on zanieczyszczony powietrzem  z przewodu, należy go wypchnąć
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do atm osfery. Dopiero po. kilkakrotnym  przepłukaniu przew odu 
i apara tu  pobraną próbkę można poddać analizie.

Objętość próbki powinna wynosić dokładnie 100 ml. Z prze
wodu doprowadzającego gaz należy pobrać go w  ilości nieco w ięk
szej. Po ustaleniu się tem pera tu ry  (kilka m inut) w  celu zm niej
szenia objętości próbki do 100 m l usta la  Się poziom solanki w na
czyniu poziomowym nieco poniżej setnej działki na biuręcie (przy 

zam kniętym  ku rku  5d) i przez połączenie na chwilę apara tu  
z otoczeniem wypuszcza nadm iar gazu. Czynność tę pow tarza się 
kilkakrotnie. Po ustalen iu  objętości próbki podnosi się naczynie 
poziomowe do góry i otw iera kurek  5a. Gaz wchodzi do pipety 3a
i zaw arty w  nim  dw utlenek węgla zostaje zaabsorbowany przez 
roztwór w odorotlenku potasowego. W celu dokładnego wym iesza
nia przepędza się kilkakrotnie gaz z b iu re ty  do płuczki. N astępnie 
przeciąga się go z powrotem  do b iu re ty  i po podniesieniu się od
czynnika w  pipecie do poprzedniego poziomu zamyka się kurek  5a 
Po ustaw ieniu poziomu solanki w  naczyniu poziomowym na po
ziomie solanki w  b iu r ecie odczytuje się objętość gazu pozostałego 
po pochłonięciu dw utlenku węgła. W celu spraw dzenia czy nastą
piło całkowite jego pochłonięcie, operację należy pow tarzać 
tak  długo, aż objętość gazu w  biurecie przestanie się zmniejszać. 
Jeżeli objętość gazu po pochłonięciu dw utlenku węgla wynosi V, 
to procent objętościowy d w u t l e n k u  w ę g l a  w  próbce w y
nosi 100 — V.

Następnie w  analogiczny sposób przeprowadza się pochłanianie 
zawartego w  próbce t l e n u  w roztworze pirogalolu. Jeżeli ob
jętość gazu po pochłonięciu tlenu wynosi V 2, to procent obję
tościowy tlenu w próbce jest rów ny V  — V 2.

Zawartość t l e n k u  w ę g l a  oznacza się z kolei przeprowa
dzając pochłanianie go w  roztworze chlorku miedziawego. P ro
centowa zawartość tlenku  węgla wynosi V 3 — V2 (V3 — objętość 
próbki po pochłonięciu tlenku  węgla).

P rzy  w ykonyw aniu analizy gazu w  aparacie Orsata należy 
pamiętać o tym , że świeżo przygotowane roztw ory odczynników 
pochłaniają wszystkie składniki gazu i dla otrzym ania praw idło
wych w yników oznaczenia, przed wykonaniem  właściwej analizy
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należy nasycić je  badanym  gazem. W tym  celu w ykonuje się k il
ka analiz w stępnych. Dalej, ponieważ roztw ory pochłaniające 
m ają określoną zdolność pochłaniania składników gazu, po każ
dym w ykonaniu analizy należy zanotować objętość pochłoniętego 
przez nie gazu i w  odpowiednim czasie w ym ienić je  na świeże.

A parat O rsata powinien być zawsze czysty. Solanka powinna 
równo spływać ze ścianek biurety , nie zostawiając na n iej krope
lek cieczy. K urk i należy smarować cienką w arstw ą w azeliny lub 
•specjalnego sm aru. W razie ich zanieczyszczenia trzeba oczyścić 
je  bezpośrednio po w ykonaniu analizy.

Opakowania szklane

Substancje chemiczne stałe i ciekłe przechow uje się w  labora
toriach w szklanych balonach, butelkach i słoikach. Są one bo
wiem szczelne, odporne na ich działanie i trw ałe. K ształt opako
wań powinien być taki, by pobieranie z nich substancji nie 
spraw iało trudności. Rozm iary ich są bardzo rozm aite.

Opakowania szklane najlepiej jes t zamykać dobrze doszlifo
wanym i szklanym i korkam i. Każde naczynie powinno mieć w łas
ny, odpowiednio oznaczony korek. Niekiedy wygodnie jes t przy
wiązywać korki mocną n itką lub cienkim  sznurkiem , tak  by bez 
odwiązywania można było pobierać z naczynia substancję. Nie 
można zamykać doszlifowanymi szklanym i korkam i naczyń w y
pełnionych substancjam i, k tóre mogą spowodować sklejenie korka. 
Do takich substancji należą np. szkło wodne i ług sodowy. Naczy
n ia  zaw ierające takie substancje zam yka się korkam i gum owym i 
lub parafinow anym i korkam i zwykłymi. Słoiki zam yka się w tym  
przypadku nakrętkam i z bakelitu  lub innej m asy plastycznej 
wyłożonymi pergam inem .

P rzy  w yjm ow aniu szklanego korka nie ciągnie się go od razu 
do góry, najp ierw  należy go kręcić lekko w poziomie. Jeżeli korek 
uległ zatarciu, i nie można go wyjąć, należy go ostrożnie ostu- 
kać drew nianym  młoteczkiem  od dołu ku górze. W przypadku 
gdy to nie pomaga, ogrzewa się szyjkę naczynia (wskutek roz
szerzalności term icznej szyjka zwiększa swoją średnicę i zwalnia 
zatarty  korek). Jeżeli zawartość naczynia jest palna, ogrzewa się
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szyjkę polew ając ją  przez 72 m in gorącą wodą, jeżeli niepalna, 
ogrzewa się ją  bardzo ostrożnie m aleńkim  płomyczkiem. Naczy
nie puste można zanurzać do gorącej wody z m ydłem .

Stężone kw asy przechow uje się w  butelkach z  doszlifowanym  
korkiem  i kołpakiem  (rys. 54). W laboratoriach przechow uje się 
substancje w  niezbyt dużych opakowaniach, często bowiem ich 
przelewanie bądź przesypyw anie naraża je na zanieczyszczenie.

W szystkie naczynia z odczynnikami powinny posiadać naklejk i 
z w yraźnym i napisam i. Naczynia zaw ierające odczynniki stale 
używane pow inny mieć napisy w ytraw ione na szkle,

Rys. 54. B utelka z kołpakiem

W opakowaniach szklanych nie należy przechowywać roztwo
rów  zbyt długo. Jeżeli przygotow uje się większe ilości roztworu, 
trzeba odlać jego część przeznaczoną do użytku, a resztę szczel
nie zamknąć i odpowiednio zabezpieczyć.

P rzy  pobieraniu odczynnika z większego opakowania nie 
można jego nadm iaru  wsypywać czy wlewać z pow rotem  do na
czynia. Odczynniki stałe pobiera się tylko czystymi łopatkami. 
Przed otworzeniem  naczynia z substancją należy je oczyścić. 
Zalakow any korek przed wyjęciem  z naczynia trzeba starannie 
oczyścić z laku.

2. Sprzęt kwarcowy

Szkło kwarcowe jest szczególnie odporne na działanie wysokiej 
tem peratury  (tem peratura topnienia kw arcu wynosi 1600—
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,1700°C) oraz na zm iany tem peratu ry ; można więc je ogrzewać do 
tem pera tu ry  białego żaru  (1200— 1300°C) i studzić zim ną wodą. 
Szkło kwarcowe jest tw ardsze od zwykłego i odporne jest na 
działanie praw ie w szystkich substancji chemicznych z w yjątkiem  
kwasu fluorowodorowego i ługów. W adą naczyń kwarcowych jest 
ich kruchość, z powodu k tórej są dużo m niej odporne na ude
rzenia od naczyń ze zwykłego szkła. Ze szkła kwarcowego w y
rabia się tygle, parownice, ru ry  itp. Byw ają one nieprzezroczyste 
z szorstką lub gładką powierzchnią, bądź przezroczyste jak  szkło. 
Ze względu na ich wysoką cenę należy je  szczególnie ochraniać
i używać tylko w w ypadkach koniecznych. Nie wolno stosować 
ich przy pracy z kwasem  fluorowodorowym, prażyć w nich osa
dów o charakterze tlenków  zasadowych oraz nie należy stapiać 
w  nich fosforanów.

3. Sprzęt porcelanowy

Porcelana jest bardzo odporna na działanie wysokiej tem pe
ra tu ry  i na zm iany tem pera tu ry ; można ogrzewać ją  płomieniem 
bezpośrednio. Do naczyń porcelanowych można wlewać gorące

Rys. 55. Tygle porcelanow e i przykryw ka

ciecze. Są one odporniejsze od naczyń szklanych na działanie 
środków chemicznych i znacznie mniej od nich wrażliw e na ude
rzenia. Wadę ich stanowi duży ciężar, nieprzezroczystość oraz 
stosunkowo wysoka cena. N adgryzają je: kw as fluorowodorowy, 
ługi oraz kwas fosforowy.

Tygiel porcelanowy zwykły. Tygle porcelanowe (rys. 55) by
w ają różnej pojemności i kształtu. Są one polewane na całej po
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wierzchni z w yjątkiem  zew nętrznej powierzchni dna. Każdy 
tygiel powinien mieć przykryw kę. Używa się ich do prażenia roz
m aitych osadów, spalania związków organicznych itp. Przed uży
ciem  tygiel należy przeprażyć. Bezpośrednio po użyciu trzeba go 
starannie umyć. Tygle porcelanowe ogrzewa się bezpośrednio 
płomieniem lub praży w piecu elektrycznym . Należy jednak  pa
m iętać o tym , by n ie ogrzewać i nie studzić ich zbyt gwałtownie. 
W celu wyprażenia tygla w  płom ieniu palnika wstaw ia się go 
w  tró jk ą t porcelanow y o odpowiedniej wielkości. T ró jkąt opiera 
się o żelazny trójnóg.

Tygiel niepolewany. Tygle niepolewane m ają dziurkowane 
dno. Byw ają różnej wielkości. P rzy  posługiwaniu się nim i jako 
sączek stosuje się zwykle w arstw ę włóknistego azbestu. W szyjce 
kolby próżniowej umieszcza się je  w  sposób opisany przy tyglach 
szklanych.

Tygiel porowaty. Tygle te m ają porow ate dno. Stopień jego 
porowatości określają odpowiednie znaki wypisane na ściance 
tygla. Używa się ich do sączenia pod zmniejszonym  ciśnieniem.

Parownica. Parownice porcelanowe (rys. 56) m ają kształt m i
seczek z w ypukłym  dnem. Byw ają głębokie i płytkie. Średnice ich 
wynoszą od k ilku do kilkudziesięciu centym etrów . Posiadają dzio-

Rys. 56. Parow nice

bek ułatw iający w ylewanie z nich cieczy. W ewnętrzna strona 
parow nicy i górna część jej zew nętrznej powierzchni powinna 
być pokryta glazurą. W parownicach zagęszcza się roztw ory przez 
odparowanie. Można w nich topić wiele substancji nieorganicz
nych nieorganicznych. Poza tym  odwadnia się w  nich niektóre 
czynniki, np. siarczan sodowy, octan sodowy i inne. Parow nice 
ogrzewa się na łaźniach wodnych, piaskowych lub na palnikach 
za pośrednictw em  siatki azbestowej. P rzy  ogrzewaniu ich bezpo
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średnio płom ieniem  w  celu uniknięcia przegrzania należy stoso
wać płom ień w achlujący. Gorące parownice ustaw ia się na tek
turze lub siatce azbestowej, nie można ich stawiać na zimnej
i w ilgotnej powierzchni.

Lejek sitowy (Buchnera). P atrz  opis na str. 22.
Łopatka (rys. 57) służy do nabierania substancji stałych.
Moździerz (rys. 58). M oździerze w ykonane są z m ateriałów

o dużej wytrzym ałości m echanicznej. Ich w ew nętrzna powierzch
nia nie jest polewana. Do każdego w ym iaru moździerza dobrany jest 
tłuczek o odpowiedniej wielkości, k tóry  m a polewaną ty lko  ręko
jeść. Używa się ich do proszkowania niezbyt tw ardych substancji,

0 >  O  C 2  
' O  o  O  

t o  O O P

Rys 59 W kładka do tygli
Rys. 60. P ły tka  do analizy 

kroplow ej

Należy pam iętać o tym , ze podczas długotrwałego proszkowania 
można zanieczyścić substancję m ateriałem  moździerza. W moź
dzierzu rozciera się niew ielkie porcje m ateriału . Pierw szą 
porcję sproszkowanej substancji trzeba odrzucić,ponieważ jest ona 
zwykle zanieczyszczona śladam i substancji poprzednio proszko
wanej. Przy proszkowaniu nie należy uderzać tłuczkiem  w prób
kę, rozciera się ją ruchem  kołowym. W moździerzu porcelanowym 
me można proszkować substancji rysujących porcelanę
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Wkładka do tygli (rys. 59). Umieszcza się ją  w  eksykatorze. 
Służy do staw iania na niej tygli i naczyń, w  których suszy się 
substancje.

Płytka do analizy kroplowej (rys. 60). P ły tk i te służą do w y
konywania prób m ałym i ilościami substancji.

4 Sprzęt ceramiczny

Sprzęt ceram iczny znajduje zastosowanie w  laboratoriach, 
w których opracowywane są zagadnienia chemiczne w  skali pół- 
technicznej. Nie stosuje się go natom iast do prac analitycznych. 
Najczęściej używane są kamionkowe kubły o pojemności do k il
kudziesięciu litrów , kadzie, odstojniki itp. Bardzo wygodne 
w  użyciu są wielkie kamionkowe lejk i sitowe, k tóre osadza się 
w  kam ionkowych naczyniach próżniowych. Zlewy, przewody ka
nalizacyjne oraz przewody w entylacyjne powinny być wykonane 
z kam ionki kwasoodpornej, inaczej bowiem w szybkim czasie 
ulegają zniszczeniu

5. Sprzęt z metali szlachetnych

Sprzęt ten  jest w yrabiany ze srebra, złota i platyny. Stosuje 
się go przede wszystkim  do prac analitycznych w  przypadkach, 
gdy nie można użyć sprzętu szklanego bądź porcelanowego.

Srebro. Jest odporne na działanie wody, kwasu solnego i za
sad Topi się w  temp. 960°C, nie można więc ogrzewać go płomie
niem  palnika. W yrabia się z niego parownice i tygle służące do 
stapiania próbek z ługami. Naczynia srebrne oczyszcza się zwykle 
proszkiem składającym  się z różnych objętości kredy i ziemi 
okrzemkowe] lub specjalnie przygotowanym i maściami.

Złoto Posiada odporność na działanie chemikaliów podobną 
dc srebra Topi się w tem p 1063°C Ze złota oraz z jego stopów 
•/ platyną wyrabia się tygle

Platyna .lest m etalem  odpornym  na działanie bardzo wielu 
substanej chemicznych Topi się w tem p 1770°C. W yrabia sie
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z niej tygle, blaszki, siatki, druciki, elektrody itp. przeznaczone 
do specjalnych prac laboratoryjnych. Ze względu na bardzo wy
soką cenę naczyń platynow ych należy pam iętać o tym , że r o z 
ż a r z o n a  p l a t y n a  ł ą c z y  s i ę  z w ę g l e m  t w o r z ą c  
k r u c h y  w ę g l i k  p l a t y n y .  Nie można więc ogrzewać jej 
świecącym płom ieniem  oraz w  dolnej części płomienia zwanej 
„stożkiem  redukującym ”, k tó ry  zawiera węglowodory rozkłada
jące się na węgiel. N ie wolno prażyć w tyglach platynow ych 
węgla i azotanów m etali ciężkich, które podczas prażenia przecho
dzą w  tlenki. T lenki te  mogą bowiem być zredukow ane przez 
węgiel z sączka lub ze związków organicznych do m etali, które 
łatw o tw orzą z p latyną stopy. P rzy  prażeniu tygiel platynow y 
m usi być ustaw iony na trójkącie posiadającym  całe ru rk i kaoli
nowe — nie może się bowiem stykać z m etalem .

W wyższej tem peraturze a taku ją  p latynę silne zasady. Po
dobnie działają fosfor, arsen, chlor i brom.

Rozgrzanego do czerwoności tygla nie wolno zanurzać w  zim
nym  roztworze, ponieważ przyspiesza to rekrystalizację platyny, 
skutkiem  k tórej pow ierzchnia jej szarzeje, powstają w niej pęk
nięcia i dziury.

Naczynia platynow e oczyszcza się przez stapianie w  nich kw aś
nych węglanów sodu i potasu, w ęglanu sodowego i potasowego, 
azotanu sodowego itp. Od czasu do czasu można polerować je 
talkiem , w ilgotnym  węglanem  barow ym  lub przesianym  przez 
drobne sito piaskiem m orskim  o okrągłych ziarenkach.

6. Sprzęt z metali nieszlachetnych

Sprzęt ten  dzieli się na żelazny i nieżelazny. Sprzęt żelazny 
może być w ykonany z żelaza lanego, k tóre jest tw arde lecz k ru 
che i mało odporne na uderzenia (wyrabia się z niego podstaw y 
do statywów, pierścienie itp.) lub z żelaza kutego, m niej tw arde
go, lecz wytrzym alszego na uderzenia (wyrabia się z niego tró j
nogi, p ręty  do statywów, tró jką ty  itd.
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Sprzęt żelazny

Statyw . Statyw y (rys. 61) są to  p rę ty  żeliwne umieszczone na 
ciężkich żeliwnych podstawach prostokątnych lub trójnogich. 
Służą one do przytrzym yw ania naczyń i przyrządów  chemicznych, 
które przym ocowuje się do nich za pomocą łap, kółek itp.

3 D0
Rys. 63. Łącznik

Łapa. Na rys. 62 pokazano rozm aite rodzaje łap. Łapy bez 
uchwytów przym ocowuje się do statyw u łącznikami. Uchwyt łapy 
w m iejscu zetknięcia się ze szkłem, np. z szyjką kolby, wykłada 
się w arstw ą korka lub naciąga się na niego kaw ałki węża gumo
wego
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Łącznik (rys. 63). Łącznik posiada dwa uchwyty. Za pomocą 
jednego z nich przym ocowuje się go do statyw u, a w drugi w sta
wia się łapę lub pierścień.

Pierścień. Pierścienie (rys. 64) służą do podtrzym yw ania róż
nych przyrządów, np. lejków  i rozdzielaczy. Niekiedy używa się 
ich jako podstawki, np. umieszcza się na nich siatkę azbestową 
przy ogrzewaniu cieczy w płaskodennych naczyniach szklanych.

Rys. 64. P ierścienie

Trójnóg (rys. 65). Trójnogi stosuje się jako podstaw ki przy 
ogrzewaniu. M ają one rozm aite wym iary.

Zaciskacz. Zaciskaczy sprężynowych (rys. 66a) używa się wów
czas, gdy chodzi o szybkie otwarcie (łub zamknięcie) przepływ u 
cieczy przez ru rkę  gumową. Stosuje się je np. do zamykania 
b iuret bez kurka szklanego. Zaciskacze śrubowe (rys. 66b) stosuje 
się tam , gdzie potrzebne jest uzyskanie doskonale szczelnego zam-

a) b) śśśsS
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Rys. 66. Zaciskacze: 
a) s p rę ż y n o w y , t>) ś ru b o w y

knięcia w celu regulowania szybkości przepływ u strum ienia gazu 
lub cieczy, np. w  kolbach zabezpieczających przy sączeniu nad 
próżnią.

Szczypce do tygli (rys. 67). Służą do ujmowania gorących 
tygli, parowniczek itp. Aby zapobiec stykaniu się powierzchni 
m etalu  ze ścianką naczynia (np. przy pracach z platyną), na końce 
szczypiec nakłada się platynow e lub porcelanowe nasadki (rys. 68)
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Pompka wodna (rys. 23). Zastosowanie jej i konstrukcja są 
takie same, jak  pom pki wodnej szklanej. Pom pki m etalowe są 
wygodniejsze od szklanych ze względu na większą wytrzym ałość 
mechaniczną.

Rys. 67. Szczypce do tyg li Rys. 68. N asadki do szczypiec

Szczypczyki (rys. 69). Szczypczyki w ygięte służą zwykle do 
ujm ow ania odważników. Za pomocą szczypczyków prostych pod
nosi się m ałe naczynia i ciała stałe.

Rys 69. Szczypczyki Rys. 70. U gniatacz do korków

Tygiel żelazny. Tygle żelazne służą do stapiania substancji 
silnie alkalicznych.

Ugniatacz do korków (rys. 70). Ugniatacze służą do zmiękcza
nia korków

Sprzęt z innych metali

M i e d ź .  Jest dobrym  przew odnikiem  ciepła i elektryczności. 
Jest kowalna i ciągliwa, odporna na działanie wilgoci. Źle  znosi 
natom iast działanie pa r kwasów i łatw o się utlenia w  tem pera
turze czerwonego żaru.

Z miedzi w ykonuje się przewody elektryczne, blachy, druty , 
łaźnie wodne, wężownice do chłodnic i kociołki

M o s i ą d z  jest bardzo wrażliwy na działanie kwasów. Z mo
siądzu w ykonuje się kom inki palników, uchwyty, łączniki, kurki 
itp
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N i k i e l  stosuje się do w yrobu tygli (stapianie substancji 
alkalicznych), szczypiec oraz w kładek do palników M ekera. Ze 
względu na to, że jest on bardzo odporny na działanie wilgoci
i w ielu czynników chemicznych pokryw a się nim  części żelazne 
w ielu aparatów  (niklowanie).

Palniki gazowe (rys. 71). Są one najczęściej wykonane z dwu 
tworzyw (podstawy z żelaza, a kom inki i  mosiądzu). W szystkie 
rodzaje palników  są zbudowane na tej samej zasadzie. Między 
sobą różnią się one jedynie szczegółami.

Rys. 71. Palniki
a) Bunsena, b) Teclu, c) Meker*

P a l n i k  B u n s e n a  (rys. 71a). Składa się t  podstawy, Ko
m inka i nakładanego na kom inek kołnierza. Gaz zostaje dopro
wadzony do palnika za pomocą wąskiej dyszy mieszczącej się 
w jego podstawie. Pow ietrze dostaje się do palnika przez otwory 
znajdujące się w dolnej części kom inka i w kołnierzu Obracając 
odpowiednio kołnierz można je zamknąć lub częściowo czy też 
całkowicie otworzyć. Przy całkow itym  zaniknięciu dopływu po
w ietrza otrzym uje się płom ień jasno świecący, kopcący, tempe 
ra tu ra  jego jest niska. Jeśli dopuścić powietrze, płom ień przestaje
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świecić i nie kopci, tem peratura jego wzrasta. W płom ieniu nie- 
śwłecąeym wyraźnie widać dwie jego części. Część w ew nętrzna 
jest barw y niebieskiej i ma stosunkowo niską tem pera tu rę  
(309—520 °C). Jest to tzw. „stożek redukujący” . Część zew nętrz
na przyjm uje barw ę lekkofiołetową lub jest praw ie bezbarwna. 
Tem peratura jej wynosi 1200— 1500 °C. Tę część płomienia nazy
wam y „stożkiem utleniającym ” Naczynia ogrzewa się zew nętrz
ną, gorącą częścią płomienia. Z tego względu palnika nie należy 
przysuw ać do nich zbyt blisko.

Do prawidłowego spalania gazu w palniku potrzebna jest 
określona ilość powietrza. Jeżeli jednak doprowadzi się powie
trze w  nadm iernej ilości lub ciśnienie gazu w  sieci nagle się 
zmniejszy, następuje zjawisko tzw. przeskoczenia płomienia. Po
lega ono na tym, że gaz zapala się u wejścia do kominka. Paln ik  
huczy w tedy w  charakterystyczny sposób, płom ień sta je  się węż
szy i zmienia kolor na zielonkawy. Palnik  rozgrzewa się bardzo 
silnie (niebezpieczeństwo pożaru), dotknięcie jego grozi poparze
niem. W wypadku „przeskoczenia” paln ik  należy natychm iast 
zgasić, odczekać aż ostygnie, zmniejszyć dopływ do niego powie
trza  i po spraw dzeniu w  jakim  stanie znajduje się wąż doprowa
dzający do niego gaz można go napalić na nowo. Jeżeli na skutek 
nadm iernego rozgrzania wąż został uszkodzony, należy go zdjąć
i odciąć.

P a l n i k  T e c l u  (rys. 71b). Palnik  ten  różni się od palnika 
Bunsena tym , że dostęp powietrza reguluje się za pomocą krążka 
obracającego się na nagw intow anej dyszy. Poza tym  w palniku 
Teclu można bardzo dokładnie regulować dopływ gazu za pomocą 
dodatkowej śruby, która zamyka lub otw iera przewód doprowa
dzający gaz.

P a l n i k  M e k e r a  (rys. 71c). Palnik M ekera ma budowę 
nieco odm ienną niż palniki wyżej opisane. Kom inek jego m a 
większy wylot, a w  jego otworze umieszczona jest siatka niklowa, 
k tóra dzieli strum ień gazu na kilkadziesiąt części i zabezpiecza 
płomień przed przeskoczeniem. Otwory doprowadzające powie
trze są znacznie większe niż w  palniku Bunsena. Płom ień palnika 
M ekera ma znacznie wyższą tem peraturę. Używa się go do pra-
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żenią osadów w wyższych tem peraturach  oraz do stapiania tru d 
no topiących się substancji.

7. S p rzęt z różnych tw orzyw  

Sprzęt drewniany

Z drew na w ykonane są następujące przedm ioty:
Podstaw ka do kolb kulistych (rys. 72)
S tatyw  do probówek (rys. 73)
S tatyw  do pipet (rys. 43)
S tatyw  do sączenia (rys. 74)
Łapka do probówek (rys. 75)
Deska z kolbam i do suszenia naczyń (rys. 76)
Klocki różnej wielkości służące jako podstaw ki przy zesta

w ianiu aparatury , np. do destylacji itp.
Sprzęt drew niany w  celu zabezpieczenia przed działaniem  wo

dy i ognia pokryw a się specjalnym i sm aram i lub lakieram i. 
Oczyszcza się go po w ysuszeniu szklistym  papierem .

Sprzęt z korka

Z kory drew na korkowego lub m asy korkowej wykonane są 
zwykłe korki, podstawki do kolb kulistych oraz p ły ty  korkowe.

Sprzęt gumowy

W yroby gumowe znajdują w  laboratoriach chem icznych sze
rokie zastosowanie. P rzy  posługiwaniu się nim i należy pam iętać
0 ich następujących własnościach: Po pewnym  czasie w yroby gu
mowe ulegają procesowi starzenia się, obniżającem u ich własno
ści mechaniczne. Gum a jest nieodporna na działanie sm arów
1 rozpuszczalników organicznych, np. benzenu, chloroform u i dw u
siarczku węgla. Ulega zniszczeniu pod w pływ em  stężonych kw a
sów nieorganicznych, zwłaszcza kwasu azotowego i siarkowego. 
W tem peraturze powyżej 80 °C traci własności elastyczne.

W yroby gumowe należy w m iarę możności chronić przed dzia
łaniem  światła, przechowywać w temp. 5—24 °C, z dala od urzą
dzeń grzejnych, w  pomieszczeniach niezbyt suchych
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Rys. 72. Podstawka do kolb 
'kulistych

Rys. 75. Łapka do probówek

Rys. 76: “Deska z kolkami do 
suszenia naczyń

5 — Poradnik  laboran ta



66 W yposażenie laboratorium

K orki gumowe. K orki te  są- szczelniejsze' od zwykłych i nada
ją się lepiej do pracy  pod zwiększonym  ciśnieniem.

Węże gumowe. W ęże służą do doprowadzania wody i gazu orązr 
do łączenia poszczególnych części aparatu ry . Łączenie to  należy 
wykonać tak, by  wąż nie by ł narażony na bezpośrednie działanie 
szkodliwych substancji. Węże byw ają różnej średnicy i posiadają 
różną grubość ścianek. Węże zwykłe m ają  ścianki.cieńsze, próż
niowe —  grubsze, dzięki czemu nie zaciskają się przy  zmniejszo
nym  w ew nątrz nich ciśnieniu.

Sprzęt z  tw orzyw  sztucznych

Tworzywa sztuczne znajdują  w  laboratorium  coraz . szersze 
zastosowanie. Są one odporne na  działanie kwasów, zasad, roz
tworów soli i gazów.

Z p o l i e t y l e n u  w yrabia się nietłukące się i elastyczne 
naczynia. Na przykład bardzo wygodne w  użyciu są try skaw ki 
w ykonane z polietylenow ych butelek  (rys. 226). W  tym  celu za
m yka się szyjkę butelk i ru rką  szklaną osadzoną w- korku . D olny 
koniec ru rk i powinien sięgać praw ie do jej dna, górny należy 
„wyciągnąć” i zgiąć pod odpowiednim kątem . Po  napełnieniu 
o trzym uje się strum ień cieczy przez ściskanie tryskaw ki dłonią.

Naczyń wykonanych z polietylenu n ie można ogrzewać.
Z p o l i c h l o r k u  w i n y l u  w ykonuje się opakowania 

wodoodporne, rury , p ły ty , wykładziny oraz sprzęt ochrony oso
bistej. Węże z polichlorku w inylu są odporniejsze chemicznie od 
gumowych, lecz m niej od nich elastyczne

Sprzęt azbestowy

Azbest jest to m inerał w łóknisty bardzo odporny na działanie 
wysokiej tem peratury  i niepalny. Jest złym  przew odnikiem  prądu 
elektrycznego i ciepła. Dobrze znosi działanie kwasów

W postaci sznura i tek tu ry  używa się go do izolacji rozm ai
tych aparatów np. kolum n destylacyjnych. P ap ier azbestowy 
służy do osłaniania naczyń szklanych przy ogrzewaniu ich bez
pośrednio płomieniem (naczynia owija się w  tym  celu najpierw  
m okrym  papierem  azbestowym, po czym suszy w suszarce). Na 
pokrytych azbestem m etalow ych siatkach ogrzewa się płaskodenne
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naczynia szklane. Z azbestu w ykonuje się odzież ochronną — 
fartuchy, rękawice, koce przeciwpożarowe itp.

Sznura azbestowego używa się rów nież do uszczelniania. 
Włókno azbestowe stosuje się jako wypełnienie, filtrów  do gazów 
i jako m ateriał na porow ate przegrody do sączenia.

Sprzęt z włosia i szczeciny

Włosie i szczecina są odporne na działanie kwasów. Stosuje 
się je przede wszystkim  do w yrobu szczotek i sit.

8. Przyrządy do pom iaru tem pera tu ry

Przyrządy te  można podzielić na grupy ' w  zależności od tego, 
jakie zjawisko zachodzące podczas zm ian tem pera tu ry  zostało 
w ykorzystane przy  ich konstrukcji. Tak więc cieplną rozszerzal
ność cieczy w ykorzystano w  term om etrach cieczowych; Zjawisko 
powstaw ania prądów  elektrycznych —  w  term oparach. Topnienie 
substancji — przy  pom iarze tem pera tu ry  za pomocą topników 
i stożków Segera. Zjawiska optyczne — w pirom etrach.

Term om etry c ieczow e

Obecnie posługujem y się wyłącznie stustopniow ą skalą tem 
peratury , w  k tórej za zero stopni została p rzy jęta  tem peratu ra  
wody z lodem, a za sto stopni tem pera tu ra  w rzenia wody pod 
ciśnieniem  norm alnym . Jeden stopień jest to 1/100 tego zakresu 
tem peratury . Stopnie te  odmierza się również poza tem pera tu rą  
wrzenia wody oraz poniżej tem peratu ry  topnienia lodu. Stopnie 
leżące poniżej zera oznaczamy znakiem  m inus (—). W term om e
trach  cieczowych cieczą term om etryczną jest najczęściej rtęć. 
Zakres pom iaru tem pera tu ry  term om etram i rtęciow ym i ograni
czony jest z jednej strony  tem peratu rą  krzepnięcia rtęci (—38 °C) 
i je j wrzenia (356,7 °C), z drugiej zaś w ytrzym ałością term iczną 
szkła (550 °C). Term om etry do pom iaru niskich tem peratu r w y
pełnione są cieczą o niskiej tem peraturze krzepnięcia, np. alko
holem  etylowym  lub pentanem . W przestrzeni nad cieczą term o
m etryczną jest zwykle próżnia. Niekiedy zaś wypełnia się ją ga
zem obojętnym.
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Wybór term om etru  zależy od wysokości tem peratury , k tó ra  
będzie mierzona, i od wym aganej dokładności pom iaru. Nie wol
no ogrzewać term om etru do tem pera tu ry  wyższej od Naznaczo
nej na jego skali i nie należy ogrzewać go zby t długo, gdyż prze
staje w tedy dawać dokładne wskazania. P rzy  dokonyw aniu po
m iaru tem peratu ry  cieczy umieszcza się w  niej term om etr tak , 
by nie dotykał ścianek naczynia. Term om etr pow inien być za
nurzony praw ie do poziomu rtęci w  ru rce  term om etrycznej. Je 
żeli nie można spełnić tego w arunku, do tem pera tu ry  odczytanej 
należy wprowadzić tzw popraw kę na w ystający słupek rtęci 
(patrz str 223)

Przy m ierzeniu tem pera tu ry  gazu umieszcza się term om etr 
tak, by odległość jego od ścianek naczynia wynosiła co najm niej 
5 mm W miejscu, w k tórym  znajdu je  się term om etr, n ie  powinno 
być ruchu  gazu (jeżeli gaz przepływ a i nie m a możliwości zasto
sowania urządzenia, jakie będzie dalej opisane, zbiornik term o
m etru  należy owinąć watą). P rzy  pom iarze tem pera tu ry  gazu 
przepływającego przez ru rę  term om etr umieszcza się w  jedna
kowej odległości od jej ścianek. W tym  przypadku oraz przy  m ie
rzeniu tem pera tu ry  w  reaktorach  pracujących pod zwiększonym 
ciśnieniem term om etr umieszcza się w  specjalnym  gniazdku w y
pełnionym  olejem  m ineralnym  o odpowiednio dobranej tem pe
ra tu rze  krzepnięcia. P rzy  pom iarze tem pera tu ry  w  reaktorze p ra
cującym  pod zwiększonym ciśnieniem  obok tem pera tu ry  należy 
m ierzyć ciśnienie, wielkości te  są bowiem ściśle ze sobą związane.

Pom iar tem pera tu ry  ciał stałych zm ielonych przeprowadza się 
tak jak w  przypadku cieczy W celu zm ierzenia tem pera tu ry  ciała 
stałego wierci się w  nim  otwór o tak iej głębokości, by wstawić do 
niego term om etr, odczekuje do ustalenia się poziomu rtęci i do
konuje odczytu. W razie potrzeby wprowadza się popraw kę na 
wystający słupek rtęci

Odczytanie wskazań term om etru polega na ustaleniu  na jego 
skali położenia cieczy term om etrycznej w  kapilarze. Należy zwró
cić uwagę na dokładność skali, to znaczy ilu stopniom (lub czę
ściom stopnia) odpowiada odstęp między najbliższym i kreskam i, 
oraz na położenie na skali działki odpowiadającej 0 i 100 °C Na
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stępnie ustaw ia się oko dokładnie na jednym  poziomie z końcem 
cieczy term om etrycznej (rys. 77). W przeciw nym  razie otrzym uje 
się odczyt błędny. Np. jeżeli patrzy  się z góry, to widzi się ko
niec słupka cieczy nieco niżej n iż w  rzeczywistości. Niekiedy w y
godnie je s t umieścić za term om etrem  lusterko i przy dokonywa
n iu  odczytu ustaw iać oko tak , by powierzchnia rzeczywista rtęci 
i  odbita w -lustrze znajdow ały 'się  na jednym  poziomie. W skaza-

Rys. 77. Prawidłowe odczyta
nie położenia słupka rtęci na 

skali

nia term om etru  należy zanotować przed w yjęciem  go z ośrodka, 
którego tem pera tu ra  jes t m ierzona. Po dokonaniu pom iaru te r
m om etr należy dokładnie oczyścić i pozwolić m u  powoli ostygnąć. 
P rzy  gwałtow nym  oziębianiu zbiornika term om etru  lub przy sil
nym  strząsaniu może nastąpić przerw anie słupka rtęci i  term o
m etr taki nie nadaje się już do użytku  (niekiedy udaje się połą
czyć części przerw anego słupka przez ostrożne ogrzanie term om e
tru  do najw yższej tem peratury , jaka znajduje się na jego skali). 
Od czasu do czasu każdy term om etr powinien być sprawdzony 
W tym  celu porów nuje się jego wskazania ze wskazaniami te r
m om etru  wzorcowego lub  sprawdza w tzw. punktach stałych. 
Takim i punktam i są tem peratu ry  topnienia i wrzenia niektórych 
substancji, np. tem pera tu ra  wody z lodem, tem pera tu ra  wrzenia 
wody w w arunkach norm alnych, wrzenia rtęci itp.

Term om etry należy przechowywać w futerałach, w m iejscach 
specjalnie do tego celu przeznaczonych.

Term om etr płaszczowy (rys. 78a) składa się z ru rk i term om e
trycznej (zakończonej z jednej strony m ałym  zbiornikiem, a z d ru 
giej zatopionej) wypełnionej cieczą term om etryczną oraz ze skali 
umieszczonej w  płaszczu szklanym  zakończonym kulką lub kół
kiem  umożliwiaj ącym  zawieszenie term ometru,
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T erm om etr feagietkowy. W ykonany jest on z grubosciennej 
kapilary Podziałka jego jest zaznaczona na powierzchni ru rk i 
kapilarnej (rys 78b>

O)

1C

"s

b)

S L

I
■Rys. 78. Termometry Rys. 79. Termometr z nóżką

Dokładność podziałki term om etrów  laboratory jnych  jest róż
na. Spotyka się term om etry  z podziałką co 1, 0,1 a naw et co
0,001 ° P rzy  większej dokładności pom iarów zakres m ierzonych 
tem pera tu r jest ograniczony ze względów technicznych.

Termometr chemiczny. W laboratoriach przyzakładow ych 
używa się często term om etrów  z nóżką, zwanych term om etram i
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chemicznymi. Służą one. do m ierzenia tem pera tu ry  w  rozm aitych 
aparatach i reaktorach. Od term om etrów  laboratoryjnych różnią 
się przede wszystkim rozmiarami. Średnica ich wynosi zwykle 
22—25 mm. Nóżka bywa zwykle wyciągnięta, prosta, lub  zgięta 
pod odpowiednim kątem  (rys. 79). G órny koniec zam knięty jest 
specjalnym  korkiem  lub m etalow ym  kołpakiem. Długość term o
m etrów  chemicznych wynosi zwykle 1000—2000 m m  (w tym  
nóżka 600— 1500 mm). Podobnie jak  term om etry  płaszczowy 
> bagietkowy term om etry chemiczne m ają różne zakresy skali 
i podziałki

Termopary

Zasada działania term opary polega na tym , że jeżeli dwa od
powiednio dobrane m etale stykają się ze sobą W dw u m iejscach 
posiadających różną tem peraturę, to  w  utw orzonym  obwodzie po
w staje prąd elektryczny i tym  większe jes t jego napięcie im  w ięk-

Rys 80 Schemat termopary

sza jest różnica tem peratur między tym i miejscami. P rąd  ten  jest 
bardzo słaby Mierzy się go za pomocą m iliw oltom ierzy lub  gal- 
w anom etrów Schem at term opary przedstawiono na rys. 80.

Zakres pom iaru zależy od rodzaju użytych m etali. Np. dla mie
dzi i konstantam i obejm uje tem peratu ry  do 380°C, dla niklu 
i chrom oniklu — do 1100°C, dla irydu i irydoru tenu  — do 2000°C.

Ponieważ wiadomo ilu stopniom  odpowiada w danym  układzie 
jeden m iliw olt skala miliwoltomierza wycechowana jest od razu 
w  °C

Termopary laboratoryjne umieszczone zwykle w osłonach 
z ognioodpornego szkła lub rurek  porcelanowych Stosuje się je 
tam , gdzie użycie term om etrów  płynowych jest niedogodne ze 
względu na zbyt wysoką tem peraturę, np w piecach muflowych, 
autoklaw ach itp
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T opnikow e substancje kontrolne i stożki Segera

Topnikowe substancje kontrolne zestawia się z szeregu wzor
cowych substancji organicznych i nieorganicznych topiących się 
w  określonym  zakresie tem peratur. Zwykle układa się je w  sze
reg, w  k tó rym  różnica tem pera tu ry  topnienia następujących ko
lejno substancji wynosi ok. 5°C. W celu zmierzenia tem pera tu ry  
danej powierzchni nasypuje się na nią szczyptę substancji topni
kowej topiącej się w  przew idyw anej tem peraturze pom iaru. Tem
pera tu ra  topnienia substancji podana jest na naczyniu, w  k tórym  
się ją  przechowuje. Jeżeli ulegnie ona stopieniu, doświadczenie 
pow tarza się używając substancji topiącej się wyżej. Poszukiwana 
tem pera tu ra  jest wyższa od tem pera tu ry  topnienia ostatniego 
stopionego wzorca i niższa od tem peratu ry  topnienia wzorca, k tó ry  
nie uległ stopieniu.

W przem yśle i laboratoriach ceramicznych m ierzy się często 
tem pera tu rę  za pomocą stożków Segera. Są to stożki uform ow ane 
z m ieszanin różnych substancji, m ięknących w znanych tem pera
turach. M ięknięcie poznaje się po deform acji stożka.

Pirom etry optyczne

Działanie pirom etrów  optycznych polega na tym , że niektóre 
substancje ogrzane do wysokiej tem peratu ry  (ponad 700°C) w y
syłają promieniowanie, którego natężenie m ierzy się za pomocą 
specjalnych przyrządów. Zastosowanie ich pozwala m ierzyć tem 
pera tu rę  z odległości. K orzysta się z nich przede w szystkim  w h u t
nictwie

P rzed  wykonaniem  pom iaru za pomocą pirom etru  należy za
poznać się dokładnie z posiadanym  aparatem  pom iarowym  i jego 
obsługą. Małe bowiem odchylenie od prawidłowego sposobu po
stępowania może spowodować duże błędy pom iaru

9. Przyrządy do pomiaru ciśnienia

Ciśnieniem nazywa się siłę działającą na jednostkę danej po
wierzchni Ciśnienie, jakie w yw iera słupek rtęci o wysokości
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760 mm w temp. 0°C, przy jęto  jako jednostkę i nazwano atm o
sfera, fizyczną norm alną

1 Atm  ' 760 mm Hg

W przybliżeniu takie ciśnienie w yw iera atm osfera ziemska na 
powierzchnię ziemi.

W technice przyjęto  m ierzyć ciśnienie w  tzw. atm osferach 
technicznych. A tm osfera techniczna rów na się sile 1 kg działającej 
na powierzchnię 1 cm2

1 a t =  1 kG/cm 2 ^ 1 0 m  H20  
1 a t =  0,9678 Atm

W laboratoriach chemicznych m ierzy się ciśnienie atm osfe
ryczne oraz ciśnienie gazów i cieczy zam kniętych w naczyniach 
lub przepływ ających przez rozm aite przewody.

Przyrządy  do pomiaru ciśnienia atm osferycznego

Ciśnienie atm osferyczne m ierzy się za pomocą barom etrów  
aneroidów

Barom etr lewarowy Barom etr lew arow y z rozszerzonym ra 
m ieniem (rys 8la) składa się z ru rk i szklanej z zatopionym  gór
nym końcem wygiętej u dołu i zakończonej o tw artym  ramieniem.

Rv» 81 Barometr* lewarowe -

O tw arte ramię barom etru jest na końcu rozszerzone. Rurka wy
pełniona jest rtęcią Odległość między powierzchnią rtęci w otw ar
tym  naczyniu s końcem słupka w rurce, odczytana na umieszczo
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nej za ru rk ą  podziałcę .w m m  słupka rtęci, odpowiada wielkości 
ciśnienia atm osferycznego. Pod  w pływ em  zm iany ciśnienia atm o
sferycznego zmienia, się .również poziom rtęc i W rozszerzeniu. 
Zm iany tego poziomu na  skutek kilkakrotnie większego przekro ju  
gruszki są tak 'n ieznaczne, że nie uwzględniając ich popełniamy 
ty lko niew ielki błąd.

W barom etrze z górną i dolną skalą (rys. 8 lb) oba końce ru rk i 
barom etrycznej m ają  taką sam ą średnicę. O dczytuje się położenie 
poziom ów rtęci (menisków) w  obu ram ionach i otrzym ane liczby

a) b).
Bys. 82. Barometry 

naczyniowe

1—1

Kys. 83. Barometr meta
lowy — aneroid

odejm uje od siebie. Różnica ta  daje wielkość ciśnienia atm osfe
rycznego. W ierzchołek barom etru  byw a zam knięty gumowym 
kapturk iem  w  celu zabezpieczenia ru rk i przed skutkam i uderzenia 
w jej w ierzchołek rtęci przy przenoszeniu przyrządu i ułatw ienia 
usunięcia powietrza przy napełnianiu rtęcią. W ylot dolny zamyka 
się zwykle korkiem  gumowym i otw iera tylko podczas pom iaru
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Barom etr naczyniowy (rys. 82). W barom etrze naczyniowym  
dno naczynia z rtęcią jest elastyczne. Za pomocą śrubki, k tó ra  
jest umieszczona w  dnie naczynia, można je  podnosić i opuszczać 
tak, by powierzchnia rtęci w  naczyniu w momencie dokonywania 
odczytu dotykała ostrza zaznaczającego punk t zerowy. S tan baro
m etru  odczytuje się na skali.

Barom etry laboratoryjne są zwykle zaopatrzone w  urządzenia 
pozwalające odczytać ciśnienie z dokładnością do 0,1 mm, term o
m etr na k tórym  odczytuje się tem pera tu rę  pom iaru, oraz pion 
ułatw iający zawieszenie ich na ścianie w  pozycji pionowej. Aby 
otrzym ać w artość ciśnienia rzeczywistego, do ciśnienia odczyta
nego na barom etrze należy wprowadzić popraw kę na rozszerzal
ność rtęci i szkła oraz m ateria łu , z którego* zrobiona jest skala. 
Popraw kę tę  można znaleźć w  kalendarzach chemicznych.

A neroid (rys. 83). Jest to barom etr m etalow y. Dokładność jego 
wskazań jest m niejsza. Zasadniczą jego częścią jes t m etalow a 
puszka opróżniona z powietrza, z pofałdowanym  i bardzo ełastycz-

Eys. 84. Barograf

nym  denkiem. Denko połączone jest za pomocą układu  dźwigni ze 
wskazówką. W zależności od ciśnienia atm osferycznego nacisk na 
denko jes t m niejszy lub  większy, co zostaje uwidocznione przez 
w ychylenie wskazówki na skali przyrządu.

B arograf (rys. 84) jes t to  aneroid, którego wskazówka zaopa
trzona jest w  piszące piórko i może notować na  przesuw anej au to
m atycznie taśm ie ciągłą zmianę ciśnienia.
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Manometry
M anom etry  służą do  pom iaru  ciśnienia gazów. Ciśnienia nie

w iele  różniące się od ciśnienia atm osferycznego m ierzy się m ano
m etram i cieczowymi. Do pom iaru  wysokich ciśnień i próżni służą 
m anom etry  m etalow e.

Manometr otw arty (rys. 85). Jest to  U -ru rka  napełniona do 
poziom u zerowego rtęc ią  lu b  inną cieczą, umieszczona na pionowo 
ustaw ionej deseczce, na  k tó re j znajdu je  się podziałka (w mm).

Jeżeli połączy się m anom etr z naczyniem , w  k tó rym  panuje 
nadciśnienie, to  na sku tek  różnicy ciśnień: atm osferycznego i pa
nującego w  naczyniu ciecz w  ram ieniu  pierw szym  opadnie

Rys. 85. Manometr 
otwarty

Rys. 86. Manometr 
zamknięty

a  w  drugim  podniesie się. M iarą nadciśnienia będzie wysokość 
słupa cieczy m anom etrycznej (w mm) liczona od poziomu w jed
ny m  ram ien iu  do poziomu w  ram ieniu  drugim .

M anometr zamknięty (rys. 86). Służy do pom iarów ciśnień 
w iększych od atm osferycznego. Od m anom etru  otw artego różni 
się tym , że jedno jego ram ię jest zatopione i nad rtęcią znajduje 
się gaz. Jeżeli rtęć  znajduje  się na poziomie 1— 1, ciśnienie w  na
czyniu, z k tó rym  jes t połączony m anom etr, rów ne jest 1 Atm. 
Gdy ciśnienie w  naczyniu jest większe od atm osferycznego, rtęć  
w  zatopionym  ram ieniu  zostaje przesunięta do góry. M anom etr 
je s t  tak  w yskalowany, że na  skali odczytuje się od razu  ciśnienie 
panujące w  naczyniu.

W adą przyrządu jest to, że skala jego jest nierów nom ierna 
i  dla ciśnień wyższych bardzo się zagęszcza.
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Próżniowy m anom etr rtęciow y (rys. 87) posiada ru rk ę ' m ano- 
m etryczną zatopioną z jednegft końca, połączoną kurk iem  szkla
nym  z ru rk ą  T służącą do włączania go m iędzy pom pę próżniow ą 
a  aparaturę, w ew nątrz k tó re j zmniejsza, się ciśnienie. Zatopione 
ram ię próżniom ierza w ypełnione jest' całkowicie rtęcią . P rzyrząd  
umieszczony jest na  drew nianej podstaw ce ze skalą (w mm). Po  
otw arciu ku rka  różnica poziomów rtęci w  kolanku zm niejsza się 
tym  bardziej, im  ciśnienie, w  apara tu rze  jes t m niejsze. M iarą tego 
ciśnienia je s t odczytana na skali różnica poziomów rtęc i w  obu

Rys. 87.- Próżniowy 
manometr rtęciowy.

ram ionach ru rk i m anom etrycznej. Po w ykonaniu pom iaru k u rek  
m anom etru  zam yka się, ostrożnie w yrów nuje ciśnienie w ew nątrz  
ap a ra tu ry  i dopiero w tedy odłącza m anom etr. W celu w yrów na
nia ciśnienia w  m anom etrze stopniowo i bardzo ostrożnie o tw iera  
się kurek, ta k  aby rtęć  powoli w ypełn iła  jego zatopione ram ię. 
W puszczenie przez gw ałtow ne otwarcie k u rk a  silnego strum ienia 
pow ietrza może bowiem spowodować stłuczenie przez rtęć  ru rk i 
m anom etrycznej. In n y  sposób w yrów nyw ania poziomów rtęc i 
w  próżniom ierzu polega n a  tym , że przed  otworzeniem  k u rk a  po
chyla się go tak , by rtęć  w ypełniła zatopione kolanko i  dopiero 
wówczas ostrożnie otw iera się kurek . Jeżeli u  góry zatopionej 
ru rk i znajduje się pęcherzyk powietrza, należy go stam tąd  usu 
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nąć. W  tym  celu  łączy, się m anom etr z pom pą próżniową i prze
chy la  w  ten  sposób,, b y  o tw arte  jego-ram ię znajdowało się pow y
żej ram ien ia  zatopionego. N astępnie otw iera się k u rek  i w łącza 
pompę.. P o  pew nym  czasie pęcherzyk pow ietrza zostaje przeciąg
n ięty  do drugiego ram ienia ..N ależy  w tedy  ostrożnie doprowadzić 
m anom etr do norm alnego położenia i postępować dalej tak, jak 
p rzy  odłączaniu go od ap ara tu ry  próżniowej.

M anom etr m etalow y (rys. 88), M anom etry m etalow e służą do 
pom iaru  ciśnień od jednej d o  k ilkuset atm osfer. Działanie ich po
lega. na. pow staw aniu pod w pływ em  ciśnienia odkształceń m em 
b ran  sprężystych  lu b  ru re k  .metalowych, k tó re  Są um ieszczone 
W m etalow ych obudowach. W  celu w ykonania pom iaru łączy się

R ys.. 88. Manometr .metalowy

m anom etr za pomocą nagwintow anego króćca w ystającego z obu
dow y-z naczyniem, w  k tó rym  m ierzy się ciśnienie. Zalutow any 
koniec ru rk i m anom etryczne j połączony je s t za pomocą dźwigni 
ze wskazówką. Pod w pływ em  ciśniena ru rk a  rozprostow uje się 
iw skazów ka zmienia położenie ńa skali.

Ciśnieniu atm osferycznem u odpowiada położenie w skazówki 
m anom etru  n a  działce zerowej. W skazuje on zatem  nadciśnienie. 
Ciśnienie rzeczywiste jest więc o 1 A tm  większe od odczytanego. 
Największe ciśnienie, jakie m ożna m ierzyć danym  m anom etrem , 
zaznaczone jes t zwykle czerwoną kreską na  jego skali,

10. Przepływom ierze

Do m ierzenia ilości przepływ ającego gazu służą gazomierze. 
Szybkość przepływ u gazu m ierzy się za pomocą fleom etrów  i ro - 
tam etrów .
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Gazomierz. Zw ykle stosowany jest w  laboratoriach gazomierz 
,'.mokry” (rys. 89). Składa się on z cylindrycznej obudowy m eta
lowej napełnionej nieco więcej niż do połowy wodą lub roztwo
rem  gliceryny. W obudowie znajduje się obracający się na pozio
m ej osi bęben, podzielony na cztery kom ory. O broty bębna prze
noszone są na wskazówkę wskazującą na tarczy licznika objętość 
przepuszczonego gazu w litrach  (określam y ją  na podstaw ie róż
nicy między końcowym- a początkowym  stanem  licznika). Gaz 
wprowadza się do gazomierza dolnym  tubusem , a odprowadza 
górnym.' Każda kom ora m a w  pobliżu osi otwór, przez, k tó ry  gaz

wchodzi, i  otwór na obwodzie bębna, przez k tóry  gaz wychodzi. 
Gaz przepływ ający przez gazomierz wypełnia kolejno kom ory 
i obraca bęben. A by gazomierz dawał praw idłow e wskazania, 
m usi być dokładnie spoziomowany i napełniony wodą do odpo
wiedniej objętości. Do poziomowania go służą trzy  śruby, na któ
rych  opiera się jego podstaw a i poziomica wodna (libela) um iesz
czona w  obudowie. Pokręcając śrubam i ustaw iam y gazomierz tak, 
by pęcherzyk powietrza ustaw ił się dokładnie w ew nątrz obrączki 
zaznaczonej na szkiełku poziomicy. Do ustalania objętości wody 
służy przelew  boczny z kurkiem . Po jego otw arciu woda nie po
winna- się z niego wylewać, lecz tylko go całkowicie wypełniać 
W tylnej części gazomierza znajduje się lejek, przez który  napełnia 
się go wodą.Co pewien czas wodę należy wym ieniać W ylewa się 
ją  przez przewód z kurkiem  znajdującym  się u  dołu ty lnej ścianki

Rys. 89. Schemat gazomierza
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gazomierza. Od czasu do. czasu wskazania licznika należy spraw 
dzić przepuszczając p rzez  niego znaną objętość gazu.

Fleom ełr (rys. 90). W przewodzie gazowym umieszcza się 
zwężkę z ru rk i kapilarnej połączonej z m anom etrem . P rzed  zwęż
ką gaz zostaje sprężony, a za zwężką ulega rozprężeniu. Na sku
tek  różnicy ciśnień pow staje w  ram ionach m anom etru  różnica po
ziomów cieczy. Różnica ta  jest-tym  większa, im  większa jest szyb
kość gazu w  przewodzie. Jeżeli m ierzy się prżepływ  dużych obję
tości gazu, fleom etr w ypełnia się rtęcią. P rzy  przepływach, m niej
szych objętości —  olejem  parafinow ym , gliceryną lub wodą za
barw ioną błękitem  metylenowym,. Aby fleom etr dawał praw idło

w e wskazania, należy go wycechować dla każdego gazu oddzielnie. 
"W;tym celu przepuszcza się przez niego dany gaz ze znaną p ręd 
kością i odnotowuje na  skali odpowiadającej te j prędkości w y
chylanie cieczy m anom etrycznej. Czynność tę  pow tarza się dla 
różnych, znanych szybkości przepływ u.

R otam etr (rys. 91). Działanie jego polega a a  tym , że przy  prze
pływ ie gazu przez wąską, pierścieniow ą szczelinę, w  k tórej 
umieszczony jest pływ ak, pow staje nad nim  i  pod nim  różnica 
ciśnień. Gaz wchodzi do ro tam etru  od dołu, a  wychodzi z niego 
górą. P ływ ak zostaje uniesiony d o  góry. N a jego powierzchni 
znajdu ją  się odpowiednie nacięcia, dzięki k tó rym  obraca się on

Rys. ■ 90. Schemat fleometru
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szybko dookoła swojej osi nie dotykając ścianek ru rk i. Wysokość, 
na jaką unosi się pływak, zależy od szybkości przepływ u i ciężaru 
właściwego gazu. Przed wykonaniem  pom iaru ro tam etr należy 
dokładnie spoziomować. Do tego celu służy pion znajdujący się

na jego oprawie. Podobnie jak  fłeom etr ro tam etr m usi być wy- 
skalow any dla każdego rodzaju gazu oddzielnie. Szybkość prze
pływ u gazów m ierzy się w  litrach na godzinę.

11. Przyrządy do pom iaru ciężaru właściwego

Ciężarem właściwym danego ciała nazywamy ciężar jednostki 
objętości tego ciała. W pom iarach technicznych pojęcie to ozna
cza ile razy jednostka danego ciała jest cięższa lub lżejsza od 
jednostki objętości wody w tej- samej tem peraturze (d‘) lub 
w tem peraturze 4 °C (d*). Ciężar właściwy zmienia się wraz
7. tem peraturą — przy jej wzroście objętość substancji rośnie, 
a więc ciężar właściwy maleje. W yjątek stanow i woda, k tóra ma 
najm niejszy cieżai właściwy w tem p 4 °C Im stężenie roztworu

Rys 91. Schemat rotametru

Poradnik laborant*-
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jest większe, tym  większy jest jego ciężar właściwy. Na podstawie 
ciężaru właściwego danego roztw oru można więc obliczyć jego 
stężenie.

A reom etr. Ciężar właściwy cieczy oznacza się najczęściej za 
pomocą areom etru  (rys. 92). Działanie jego polega na tym, że 
ciało zanurzone do cieczy traci pozornie tyle ze swego ciężaru, 
ile waży ciecz przez nie w yparta  (prawo Archimedesa). A reom etr 
składa się z pływaka obciążonego u dołu i wąskiej rurki, na k tórej 
znajduje się podziałka. Posiada on stały  ciężar i zanurza się w  cie

czy na głębokość, zależną od ciężaru właściwego tej 
cieczy. Im  jest on m niejszy, tym  większą jest głę-

0,600 bokość zanurzenia areom etru.
Stosowane są trzy  rodzaje skali areom etrów:
a) dające bezpośrednie oznaczenie ciężaru wła

ściwego,
b) wskazujące procentową zawartość oznaczanego 

składnika w  roztworze, dla którego są wyskalowane,
100q np. alkoholomierze, cukrom ierze itp.
 ̂ c) w yskalowane w  specjalnych stopniach pozwa

lających odnaleźć w  odpowiednich tablicach ciężar 
w łaściwy badanego roztw oru lub procentową zaw ar
tość jego składnika (do tego typu areom etrów  należą 
wycofane już na ogół z użycia areom etry  ze skalą 
w  stopniach Baume).

P rzy  oznaczaniu ciężaru właściwego nieznanych 
cieczy należy posługiwać się kom pletem  num erowa- 

Rys. 92. nych areom etrów, k tóre obejm ują zakres ciężarów 
Areometr właściwych od 0,6 do 2,3. Do takiego kom pletu dołą

czony jest areom etr uniw ersalny, za pomocą którego 
wyznacza się odpowiedni dla danej cieczy areom etr do w ykonania 
dokładnego pom iaru.

W y k o n a n i e  o z n a c z e n i a .  Badaną ciecz wlewa się do 
ustawionego pionowo cylindra o odpowiedniej pojemności (areo
m etr m usi się W nim swobodnie mieścić i podczas wykonywania 
pom iaru nie może dotykać jego ścianek). Tem peraturę badanej 
cieczy należy doprowadzić do tem peratury  podanej na skali areo-
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m etru. Suchy i czysty areom etr u jm uje  się za górny koniec, po 
czym ostrożnie i wolno zanurza w  cieczy w cylindrze. Można za
nurzyć go tylko do właściwej głębokości. G dyby zanurzył się głę
biej, ciecz k tóra pozostałaby na jego szyjce powyżej jej zanurzo
nej części, zmieniłaby ciężar areom etru  i w ynik pom iaru nie był
by dokładny. Po zanurzeniu areom etru  w  cieczy należy odczekać 
do osiągnięcia właściwego stanu zanurzenia (w przypadku cieczy
0 dużym  ciężarze właściwym  kilka m inut) i dokonać odczytu na 
podziałce areom etru (bierze się pod uwagę najniższy punkt me- 
nisku cieczy przezroczystej lub najwyższy dla cieczy nieprzezro
czystej). Jeżeli tem peratura cieczy nie została doprowadzona do 
tem peratury  wskazanej na areom etrze, należy zmierzyć jej tem 
pera tu rę  i do odczytanej wartości ciężaru właściwego wprowa
dzić poprawkę znalezioną w odpowiednich tablicach.

Po wykonaniu pom iaru areom etr należy starannie umyć
1 wysuszyć. W celu oczyszczenia jego powierzchni z tłuszczu m yje 
się go alkoholem, benzenem  lub eterem . Czysty i suchy przyrząd 
chowa się do fu terału .

Za pomocą areom etrów  oznacza się ciężar właściwy z dokład
nością do 0,001.

Waga hydrostatyczna (rys. 93). Służy ona podobnie jak  areo
m etr do oznaczania ciężaru właściwego; zasada tego pom iaru jest 
taka sama jak oznaczenia areometrycznego. Waga hydrostatycz
na posiada na końcu ram ienia pływ ak o stałej objętości i stałym  
ciężarze. W pływ aku znajduje się zwykle term om etr. P ływ ak za
nurza się całkowicie w  badanej cieczy. W m yśl praw a Archim edesa 
traci on w tedy pozornie na ciężarze i ram ię wagi odchyla się z po
łożenia równowagi. Wagę równoważy się za pomocą ciężarków, 
które zawiesza się na jej ram ieniu. Ciężar, jak i równoważy wagę 
po zanurzeniu pływ aka w  badanej cieczy, podzielony przez jeigo 
objętość odpowiada ciężarowi właściwemu tej cieczy.

W y k o n a n i e  o z n a c z e n i a .  Czysty i suchy pływ ak za
wiesza się na wadze. Za pomocą ciężarka regulującego, znajdują
cego się po lew ej stronie ram ienia wagi, ustaw ia się go tak, by 
ostrze wskazywało zerową działkę skali. Następnie podstawia się 
pod pływ ak cylinder z wodą destylow aną o temp. 20 °C, zanurza
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się go w niej (całkowicie) i równoważy wagę przez nałożenie na 
je j w yskalowane ram ię odpowiednich ciężarków (Ci). Po odczy
tan iu  ciężaru (cx) pływ ak w yjm uje się z wody, dokładnie osusza 
i z pow rotem  zawiesza na wadze. Teraz podstawia się pod niego

A A %
ih2 i jr n  ^

A D'° '9

r \  0,00Ig __

Rys. 93. Waga hydrostatyczna

cylinder z badaną cieczą ogrzaną do temp. 20 °C i zanurza w mej 
pływak. N astępnie wagę równoważy się ponownie i odczytuje 
ciężar zawieszonych na jej 'ram ieniu  ciężarków (c2)

Ciężar w łaściwy badanej cieczy =  —
c2

12. Refraktom etr

Jeżeli do szklanki z wodą zanurza się bagietką szklaną, to 
przy obserwacji z boku wygląda ona jak złam ana (rys 94) Zja 
wisko to polega na tym, że prom ień świetlny przechodząc z jednego 
ośrodka do drugiego zmienia swój kierunek, czyli się załamuje 
Wielkość związana ze zmianą tego kierunku, zwana współczynm 
kiem  załam ania św iatła lub współczynnikiem refrakcji, jest w stałej 
tem peraturze wielkością stałą > dla danej substancji charaktery  
styczną Oznaczanie tego współczynnika znajduje zastosowanie do
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identyfikacji substancji, do oznaczenia stopnia jej czystości oraz 
do oznaczania jej zawartości w  roztworach. Pom iar, jak i w  tym  
celu należy wykonać, jest prosty, szybki i wym aga bardzo m ałej 
ilości substancji, dzięki czemu ma duże zastosowanie praktyczne.

Z różnych rodzajów przyrządów  służących do w ykonyw ania 
pom iaru współczynnika refrakcji, zwanych refraktom etram i, n a j
częściej- jest stosowany refrak tom etr Abbego (rys. 95). Posiada oń 
dwa pryzm aty, lunetę, w ew nątrz k tórej znajdują się dw ie skrzy
żowane nici, oraz okular. P ryzm aty  w ykonane są ze szkła o du
żym współczynniku refrakcji. Z najdują  się one w  m etalow ej 
oprawce i połączone są ze sobą zawiaskam i pozwalającym i na ich

Rys. 94. Bagietka zanurzona 
W wodzie wygląda jak zła

mana

składanie i rozkładanie. Odległość m iędzy złożonymi p ryzm ata
mi wynosi ok. 0,15 mm. Oprawki posiadają podwójne ścianki, 
m iędzy którym i przepływ a strum ień wody ogrzanej w term osta
cie do odpowiedniej tem peratury . Do odczytyw ania tej tem pera
tu ry  służy specjalny term om etr. P rzyrząd  zaopatrzony jest po
nadto w  lusterko, śrubę, skalę oraz kom pensator. Całość aparatu  
umieszczona jest na m asywnej podstaw ie i tak  skonstruowana, 
że można ją  ustaw iać (przez pochylanie) w  pozycji najw ygod
niejszej do w ykonania pom iaru.

W y k o n a n i e  p o m i a r u .  Przed w ykonaniem  oznaczenia 
powierzchnię pryzm atów  wyciera się ostrożnie w atką zwilżoną 
eterem . Po ich wyschnięciu ustaw ia się refrak tom etr tak, by 
płaszczyzna między obu pryzm atam i zajęła położenie poziome 
i na dolnym  pryzm acie umieszcza się kilka kropel badanej cieczy. 
Następnie zamyka się opraw ki i przekręca znajdującą się na nich 
zakrętkę. W przypadku cieczy łatwo lotnej wlewa się ją pipetką 
z odpowiednio zwężonym końcem do kanalika znajdującego się 
między oprawkami. Z kolei przez płaszcz, w  k tórym  znajdują się
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pryzm aty, przepuszcza się wodę ogrzaną w  term ostacie do odpo
wiedniej tem peratury . Po  upływie 10 min, jeżeli tem pera tu ra  od
czytyw ana, na term om etrze umieszczonym w  oprawce górnego 
pryzm atu  nie zmienia się, przystępuje się do w ykonyw ania po
m iaru.

Lusterko umieszczone pod pryzm atam i ustaw ia się tak, b y  od
bite przez nie św iatło przechodziło przez p ryzm aty  do lunety . 
O kular reguluje się w  ten  sposób, by  skrzyżow anie nici było 
w  nim dobrze widzialne. Ża pomocą śruby  przykręca się układ 
pryzm atów, aż linia graniczna oddzielająca jasną część pola w i
dzenia od ciem nej tra fi dokładnie na p unk t skrzyżowania nici. 
Jeżeli na granicy pól zam iast ostrej linii granicznej otrzym a się 
barw ne pasmo, usuwa się je przez odpowiednie ustaw ienie kom 
pensatora. W artość współczynnika refrakcji odczytuje się na skali 
przyrządu. Odczyt należy powtórzyć kilkakro tn ie (po każdym  jego 
dokonaniu przekręca się skalę i ponownie, w  sposób wyżej poda
ny, ustaw ia się granicę pól w  okularze). P rzy jm uje się w ynik 
średni tych odczytów.

Przy  w ykonyw aniu pom iaru należy postępować bardzo ostroż
nie, pryzm aty są bowiem w ykonane z m iękkiego szkła i bardzo 
łatw o ulegają uszkodzeniu. Po wykonaniu pom iaru  powierzchnię 
ich przem ywa się odpowiednim rozpuszczalnikiem, następnie alko
holem  i eterem . Przeciera się je m iękką lnianą ściereczką.

W razie b raku  urządzenia do regulowania tem pera tu ry  odczy
tu je  się tem peraturę, w  jakiej wykonane jest oznaczenie, i  znaj
duje z odpowiednich tablic wielkość poprawki, jaką należy w pro
wadzić do wartości odczytanej.

R efraktom etr co pewien czas należy sprawdzać za pomocą od
powiednio dobranych cieczy o znanych współczynnikach refrakcji. 
Najczęściej stosuje się do tego celu następujące ciecze:

Ciecz Współczynnik refrakcji w temp. 20 °C (n^°)

Woda
Benzen
Aceton
Toluen

1,3330
1,5017
1,3592
1,4969
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13. Polarym etr

Św iatło m ożna wyobrazić sobie jako. drgania elektrom agne
tyczne rozchodzące się we wszystkich płaszczyznach prostopad
łych do k ierunku  biegu prom ienia świetlnego (rys. 96). Jeżeli 
z tych drgań w yodrębni się drgania rozchodzące się tylko w jed
nej płaszczyźnie, to  otrzym a się św iatło, spolaryzowane. Polary
m etria polega na w ykorzystaniu w pływ u pew nych substancji 
tzw. substancji optycznie czynnych, na zmianę płaszczyzny pola
ryzacji obserwowanego prom ienia. Dla danej substancji wielkość

l
Rys. 96. Rozchodzenie 

• . się światła niespolary-
y * zowanego i spolaryzo-
l wanego

i
kąta skręcania płaszczyzny polaryzacji jes t proporcjonalna do 
grubdści w arstw y substancji skręcającej oraz (jeżeli bada się roz
tw ór tej substancji) do stężenia jej w  roztworze. Poza tym  zależy 
ona od tem pera tu ry  pom iaru i od stosowanej długości fali św ietl
nej. Aby można było porównywać ze sobą substancje pod wzglę
dem ich zdolności skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego, 
wprowadzono pojęcie skręcenia właściwego. Jest to taki kąt, 
o jak i w arstw a substancji stałej (o grubości 1 mm) lub ciekłej 
(o grubości 1 dcm) skręca płaszczyznę św iatła spolaryzowanego 
w tem p. 20 °C, w  świetle sodowym. P rzyrządy do m ierzenia kąta 
skręcania płaszczyzny polaryzacji nażywam y polarym etram i 
(rys. 97).

Zasadniczymi częściami polarym etru  są: urządzenia oświetla
jące, dwa układy optyczne, naczyńko do cieczy i statyw . Jako 
źródło światła stosuje się: żarówkę elektryczną, lam pę sodową lub 
palnik z płytką z soli kam iennej. Układy optyczne, tzw. nikole 
(polaryzator i analizator), polaryzują światło, przepuszczając ze 
św iatła niespolaryzowanego drgania zachodzące tylko w jednej 
płaszczyźnie. Pomiędzy nikole wstawia się naczyńko z badaną 
cieczą. Jest to ru rka  m etalow a zam knięta z obu stron szklanymi

.a) b)
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płytkam i o bardzo dokładnie zmierzonej odległości między nimi. 
Skala aparatu  bywa cechowana w  stopniach lub od razu w pro
centach danej substancji w  roztworze. Jest ona połączona z dźwi
gnią poruszającą się wzdłuż koła z podziałką co 1°. Za pomocą 
noniusza umieszczonego na dźwigni odczytuje się ką t skręcenia 
z dokładnością do 0,05°. Odczytu dokonuje się patrząc w  okular 
lunetki.

W y k o n a n i e  p o m i a r u .  W celu uregulow ania polary
m etru  ru rkę  polaryzacyjną pustą lub lepiej napełnioną czystym  
rozpuszczalnikiem  o tem p. 20 + 3 °C w staw ia się do apara tu  i w łą-

Rys. 97. Polarymetr 
— źródło św iatła, 2 — 

polarym etr

cza lampę. Następnie przekręca się śrubę kalibrującą tak, aby 
uzyskać jednakowe oświetlenie pola widzenia w  okularze i za po
mocą noniusza dokonuje się odczytu (rys. 98). Na skali głównej 
G odczytuje się liczbę stopni całkowitych a na skali N  — dzie
siętne części stopnia (na rys. 98 pokazano, że odczyt wynosi 0,1°).
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Po dokonaniu odczytu ru rk ą  polaryzacyjną w yjm uje się z apa
ratu , p rzepłukuje  i napełnia badanym  roztworem. Tem peratura 
jego powinna wynosić 20 ±  3 °C. Z kolei wstawia się ru rkę  do 
aparatu . Patrząc  przez lunetkę widać, że pole widzenia jest teraz 
oświetlone niejednakow o. Jednakow e jego oświetlenie uzyskuje 
się przez odpowiedni obrót analizatora w lewo lub  w praw o (za
leżnie od tego czy substancja jes t lew oskrętna czy praw oskrętna). 
N astępnie odczytuje się na skali jego położenie w  podany wyżej 
sposób (np. 3,2°). W celu znalezienia kąta skręcenia płaszczyzny 
polaryzacji przez badany roztw ór (ia'^) od w yniku pom iaru dla 
ru rk i napełnionej roztw orem  odejm uje się w ynik otrzym any 
przy  kalibrow aniu przyrządu. Np. w naszym przypadku:

a D° =  3,2 — 0,1 =  3,1°

W praktyce laboratoryjnej na podstawie pom iaru kąta  sk rę
cenia płaszczyzny polaryzacji oznacza się najczęściej stężenie c

Rys. 98. Sposób odczytywania 
rm skali polarymetru za po

mocą noniusza

optycznie czynnego składnika w  roztworze. Posługiwać się w tedy 
należy naśtępującym  wzorem :

w którym :
a™ — znaleziony ką t skręcenia płaszczyzny polaryzacji,
[a] — skręcalność właściwa badanej substancji (podane jest 

w specjalnych tablicach),
l — długość słupa cieczy w ru rce polaryzacyjnej w dcm.

W polarym etrach stosowanych w cukrow nictw ie, czyli tzw 
sacharym etrach, grubość w arstw y roztw oru i stężenie badanego
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produktu  są dobrane tak , aby móc odczytać od razu zawartość 
w  tym  produkcie sacharozy. Podziałka apara tu  jest w tym  przy
padku specjalnie wycechowana.

Po .wykonaniu oznaczenia ru rkę  polaryzacyjną należy staran
nie umyć odpowiednim rozpuszczalnikiem  i wysuszyć.

14. Kolorym etr

Każda substancja pochłania pew ną część prom ieniowania 
świetlnego. Jeżeli zakres pochłaniania prom ieniow ania leży w gra
nicach widm a widzialnego, obserw uje się to  zjawisko jako za
barw ienie substancji. Jeżeli znajduje się on w  zakresie fal k ró t
szych (nadfiolet) lub dłuższych (podczerwień) — niewidzialnych 
dla naszego oka —  m ożna to w ykryć za pomocą specjalnych 
urządzeń, czułych na te  zakresy prom ieniowania. W przypadku 
gdy substancja pochłaniająca (absorbująca) św iatło znajduje się 
w roztworze, pochłania ona tym  więcej światła, im większe jest 
jej stężenie. Inaczej m ówiąc absorpcja prom ieniow ania jest pro
porcjonalna do stężenia substancji w  roztworze. Można to spraw 
dzić porów nując dwa roztw ory substancji barw nej o różnych stę
żeniach, np. roztw ory siarczanu miedziowego. Stw ierdzim y w te
dy, że roztw ór o stężeniu większym m a zabarwienie bardziej in
tensyw ne od roztw oru o stężeniu m niejszym . Zależność tę w y
korzystano w analizie chemicznej do w ykryw ania i ilościowego 
oznaczania różnych substancji na podstawie pom iaru absorpcji 
prom ieniowania przepuszczonego przez ich roztwory.

M etody oparte na pochłanianiu św iatła w  nadfiolecie nazy
wamy spektrofotom etrią w  nadfiolecie, w części widzianej w id
ma świetlnego — kolorym etrią, w  podczerwieni — spektrofoto
m etrią  w  podczerwieni.

Najdawniej znane i najczęściej stosowane są m etody kolory
metryczne. Pom iary absorpcji prom ieniow ania przeprowadza się 
tymi m etodam i najczęściej za pomocą przyrządów  zwanych kolo- 
rym etram i. Bardzo dokładne w yniki pom iarów uzyskuje się za 
pomocą kolorym etrów  fotoelektrycznych
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Zasada działania kolorym etrii fotoelektrycznego polega na 
tym, że wiązka św iatła ze źródła prom ieniow ania przechodzi przez 
układ optyczny kolorym etru  oraz przez naczynie, w  k tórym  znaj
duje się badany roztw ór, i pada na powierzchnię fotoogniwa w y
wołującego powstanie w  jego obwodzie p rądu  elektrycznego o na
tężeniu tym  większym, im  większe je s t natężenie padającego na 
fotoogniwo światła. P rąd  ten  m ierzy się galw anom etrem  w yska- 
lowanym  w  procentach przepuszczalności roztw oru i związanej 
z tym  wartości zwanej ekstynkcją. Na tej zasadzie opracowano 
wiele typów  aparatów  różniących się szczegółami konstrukcji, 
obudową itp.

Poniżej omówiono polski ko lorym etr fotoelektryczny K F  2 
(rys. 99), przeznaczony dla laboratoriów  przem ysłowych.

U k ł a d  k o l o r y m e t r u  K F  2. S trum ień  św ietlny w ysy
łany  przez żarówkę naśw ietlającą, rozdzielony na dwie niezależne 
wiązki, pada na selenowe ogniwo fotoelektryczne. Jedna z wiązek 
jest skierow ana bezpośrednio na ogniwo, druga przechodzi przez 
naczynie z cieczą badaną i ulegając częściowemu pochłanianiu 
oświetla drugie ogniwo. Obydwa ogniwa są połączone przeż gal- 
w anom etr w taki sposób, że pokazuje on różnicę natężenia p rądu  
w obu obwodach. Po sprow adzeniu wskazówki św ietlnej galw a- 
nom etru do położenia zerowego na podziałce znajdującej się na 
tarczy  obrotowej odczytuje się procent przepuszczalności i eks- 
tynkcj ę roztworu.

K olorym etr zasilany je s t prądem  z sieci o napięciu 220 V.
Naczynia kolorym etryczne {kiuwety) z cieczami badanym i 

umieszcza się w  koszyczku, k tó ry  przesuw a się przez pokręcenie 
gałki wprowadzając kolejno naczyńka w  bieg prom ieni św ietl
nych. Położenie naczyniek jest sygnalizowane przez zaświecenie 
żarówki kontrolnej. W bieg prom ieni żarów ki naśw ietlającej 
wprowadza się odpowiednio dobrany do barw y cieczy f iltr  barw ny, 
przez co osiąga się zwiększenie dokładności pom iaru.

W y k o n a n i e  p o m i a r u .  W tyczkę przewodu sieciowego 
aparatu  włącza się do gniazdka instalacji elektrycznej (220 V). 
Gałkę 6 (rys. 99a) przesuwa się o jedną pozycję, tak  by znak na 
obudowie w ypadł na w prost litery  G na tarczy gałki. Następnie
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za pomocą śrubokrętu  ustaw ia się pokrętło 9 w  ten  sposób, aby 
pionowa kreska plam ki św ietlnej pokryła się z pionową kreską 
m atówki. Z kolei gałkę 6 ustaw ia się w  pozycji I, II lub III. 
Wówczas galw anom etr jest włączony w obwód pomiarowy, a po-

Rys. 99. Kolorymetr KF2
1 — gałka filtru , 2 — gałka do przesuw ania kiuw et, 3 — skala galw anom etru, 4 — 
potencjom etr pomiarc>wy, 5 — pokrętło  galw anom etru, 6 — gałka czułości, 7 i 8 — 
lam pki kon tro lne , 9 — pokrętło  do ustaw iania zerowego, 10 —  dźwignia, 11 — wejście

do w nętrza apara tu

szczególne pozycje ustaw ienia odpowiadają stopniom  czułości ob
wodu galw anom etru. W pozycji I  czułość jest najm niejsza, 
a w  pozycji III — najw iększa. Odpowiednią czułość dobiera się
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W zależności od przepuszczalności używanego filtru  i badanego 
roztworu.

P rzed rozpoczęciem pom iaru w  obieg prom ieni św ietlnych na
leży wstawić odpowiedni f il tr  (gałka i )  i odczekać aż do. zniknię
cia. zjaw iska pełzania plam ki św ietlnej gałw anom etru.

Następnie, napełnia się jedno naczyńko ropuszczałnikiem 
a drugie badanym  roztworem, w staw ia się je  do szufladki, wsuwa 
do wnętrza przyrządu i . dźwignią 10 zamocowuje je  w  aparacie 
(rys. 99b). Przez pokręcenie gałką 2 w staw ia się w  bieg prom ieni 
św ietlnych naczyńko z rozpuszczalnikiem  (zapala się odpowied
nie okienko na przedniej ściance kołorym etru). Potencjom etr po
m iarow y 4 ustaw ia się teraz w  położeniu odpowiadającym  100% 
przepuszczalności, włącza galw anom etr i pokrętłem  5 sprowadza 
wskazówkę gałw anom etru do położenia zerowego. Z kolei w  bieg 
prom ieni św ietlnych wprowadza się naczyńko z rozworem  bada-

i Rys. 100, Krzywa wzorcowa
/  I

^  -I
_________ i____ ►

' CK
Stężenie

nym  i przez obrót potencjom etru pomiarowego (pokrętło 4) spro
wadza wskazówkę gałw anom etru do położenia zerowego. N astęp
nie należy odczytać i zanotować procent przepuszczalności lub 
ekstynkcję roztw oru i wyłączyć galw anom etr (położenie G na 
gałce 6).

V/ celu wyłączenia apara tu  ustaw ia się gałkę 6 w  pozycji W.
W y b ó r  f i 11 r  u. W yboru filtru  dokonuje się m ierząc eks

tynkcję tej samej próbki w  tym  samym naczyńku przy w szystkich 
filtrach. N ajlepszy do oznaczania danej substancji je s t ten  filtr, 
przy  którym  wartość ekstynkcji m ierzonego stężenia jest najw ięk
sza (wartość przepuszczalności najm niejsza). P rzy  użyciu danego 
filtru  przeprowadza się wszystkie pom iary badanej substancji.

W y b ó r  g r u b o ś c i  n a c z y n e i e k . W y b ó r  ten  zależy od 
stężenia badanego roztworu. Grubość naczyniek powinna być do
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brana tak, by przepuszczalność przez umieszczony w  nim  roztw ór 
zaw ierała się w granicach 20—80%, przy  czym najw iększą dokład
ność pom iarów osiąga się, gdy wynosi ona 40—50%.

O z n a c z a n i e  s t ę ż e ń .  Przygotow uje się serię roztw orów  
wzorcowych o znanych stężeniach, w ybiera się najodpow iedniej
szy filtr  i w naczyńkach o odpowiedniej grubości m ierzy się ich 
ekstynkcję. W yniki pom iarów należy zestawić w  tabeli. Z o trzy
m anych w ten  sposób wartości w ykreśla się krzyw ą wzorcową 
(rys. 100). N astępnie m ierzy się ekstynkcję próbek o nieznanych 
stężeniach (przyrów nuje się je  w  tak i sam sposób jak  roztw ory 
wzorcowe i umieszcza w  tych  sam ych naczyńkach) i z krzyw ej 
wzorcowej odczytuje się stężenie oznaczonej substancji.

15. Peham etry, m iareczkowanie potencjom etryczne i pom iar pH

M iareczkowanie potencjom etryczne obejm uje te  m etody ana
lizy objętościowej, w  k tórych  p unk t końcowy m iareczkowania 
usta la  się przy  pomocy pom iaru siły  elektrom otorycznej ogniwa 
utworzonego z dwu odpowiednich elektrod i m iareczkowanego 
roztw oru. Potencjał jednej z elektrod, zwanej wskaźnikową, 
zmienia się w  czasie m iareczkow ania w  zależności od stężenia 
m iareczkow anych jonów. (Jon jest to atom  lub zespół atom ów  
obdarzony dodatnim  lub ujem nym  ładunkiem  elektrycznym . 
Pow staje z elektrycznie obojętnych atomów lub cząsteczek w roz
tw orach wodnych lub w  roztw orach niektórych innych rozpusz
czalników). D ruga elektroda, obojętna w  stosunku do m iareczko
w anych jonów służy do określania potencjału pierwszej elek
trody. E lektrodę tę  nazyw am y porównawczą.

Do m iareczkowania kwasów i zasad stosuje się jako elektrody 
wskaźnikowe głównie elektrodę szklaną lub antym onową.

E lektroda szklana (rys. 101) w ykonana jest w  postaci cienko
ściennej banieczki ze specjalnego szkła elektrodowego umocowa
nej na końcu ru rk i ze szkła zwykłego. W ypełniona jest rozcień
czonym roztw orem  kw asu solnego, w  k tórym  zanurzony jest po
k ry ty  chlorkiem  srebrow ym  srebrny drucik połączony z przew o
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dem  wyprow adzającym . Potencjał takiej elektrody zależy od stę
żenia jonów wodorowych w roztworze. Przed użyciem elektrodę 
szklaną należy przez 1 do 8 dni (w zależności od grubości baniecz- 
k i ze specjalnego szkła) wymoczyć w  wodzie. Ze względu na to, 
że banieczka ta  bardzo łatw o ulega stłuczeniu należy obchodzić 
się z nią bardzo ostrożnie.

Elektroda antymonowa (rys. 102a) zbudowana jest z pręcika 
antym onowego połączonego z przew odem  w yprowadzającym . Prę
cik antym onow y um ocowany jes t w  szklanej rurce. A ntym on po
kryw a się na pow ierzchni tlenkiem  antym onu. Działanie elek-

a) b) c)

Rys. 101. Elektroda 
szklana

1
Rys. 102. Elektrody 

a) antym onow a, b) p la ty 
nowa, c) srebrow a

trody  polega na tym, że w  zależności od stężenia jonów wodoro
wych w  roztworze pewna ilość tlenku antym onu ulega rozpusz
czeniu. Potencjał e lektrody ustala się w zależności od ilości jonów 
antym onow ych w roztworze.

W m iareczkowaniach typu  utlenianie-redukcja stosuje się jako 
elektrodę wskaźnikową elektrodę platynow ą (rys. 102b).

Do m iareczkowań strąceniowych, np. przy oznaczaniu jonów 
srebrow ych za pomocą roztw oru jonów chlorkowych stosuje się 
jako elektrodę wskaźnikową elektrodę srebrow ą (rys. 102c).
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Jako elektrody porównawczej używa się we wszystkich w y
m ienionych wyżej m iareczkowaniach, oprócz oznaczania jonów 
srebrow ych nasyconej elektrody kalom elowej.

Elektroda kalomelowa nasycona (rys. 103a) sporządzona jest 
w  następujący  sposób: na w arstw ę rtęc i 1 nałożona je s t w arstw a 
p as ty  2 przygotow ana z kalom elu H g2Cl2 roztartego z rtęcią 
i  roztw oru chlorku potasowego o odpowiednim  stężeniu. Na pastę 
na lany  je s t nasycony roztw ór chlorku potasowego 3. W rtęci

Rys. 103a. Elektroda kalome
lowa

Rys. 103b. Elektroda kalome
lowa w  kluczu elektrolitycz

nym
1 — roztw ór KC1, 2 — Hg, 3 — 
pasta Hg +  Hg2Cl2ł 4 — d ru t p la 
tynow y w yprow adzający , 5 — 
w tyczka m etalow a do gniazdka, 
6 —  opraw ka z tw orzyw a sztucz
nego, 7 — roztw ór KNOa, 8 — 

klucz ze szlifu

zanurzony je s t am algam owany d ru t platynow y 4, połączony 
z  przew odem  w yprow adzającym . K ształt naczyń do sporządzania 
e lek trod  kalom elow ych byw a bardzo różny.

W  przypadku opisanego wyżej m iareczkow ania strąceniowego 
elektrodę kalom elow ą łączy się z m iareczkow anym  roztworem  
przez klucz (mostek) elektrolityczny czyli ru rk ę  w ypełnioną 
roztworem  substancji (np. K N 0 3) zapobiegającej przechodzeniu 
jonów  z e lektrody kalom elowej do badanego roztw oru (rys. 103b).

Pom iar wartości siły elektrom otorycznej ogniwa sporządzone
go z opisanych wyżej elektrod w ykonuje się za pomocą aparatów  
zwanych peham etram i, stosowanych również do pom iarów pH

aj

a — Poradnik  laborant?
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Zbudow ane są one w g dw óch zasadniczych schem atów. Budow a 
urządzenia kom pensacyjnego (rys. 104) polega na  tym , że siłę 
elektrom otoryczną ogniw a złożonego z elektrod kom pensuje się do 
zera  przyłożonym  napięciem . W  tym  celu  przekręcając odpowied
nie pokrętła  regu lu je  się ta k  zm ienne opory potencjom etryczne 
apara tu , za pomocą ruchom ego kon tak tu  C, by  wskazówkę gal-

Rys. 104. Schemat urzą- Rys. 105. Schemat pehametru
dzenia kompensacyjnego lampowego

w anom etru  (G) sprowadzić do zera. W artość siły elektrom otorycz
ne j w  m iliw oltach lub  stężenie jonów wodorowych w  jednost
kach pH  odczytuje się następnie na w yskalow anych tarczach 
potenc j om etrów.

A para t o w skazaniach bezpośrednich (rys. 105) um ożliw ia do
konanie pom iaru tych  wielkości przez obserw ację w ychylenia 
wskazów ki m iliw oltom ierza M wyskalowanego w  jednostkach 
pH  i m iliw oltach.

Oba typy  aparatów  w ykonane są w  bardzo w ielu  odm ianach. 
Posługiw anie się nim i w ym aga szczegółowego przestrzegania do
łączonej do każdego apara tu  instrukcji obsługi. Poniżej zostały 
omówione ty lko ogólne zasady w ykonania jednego ze sposobów 
m iareczkow ania potenc jom etrycznego za pomocą peham etru
o w skazaniach bezpośrednich.

W  analizow anym  roztw orze umieszcza się elek trody  podłą
czone do odpowiednich zacisków peham etru . Po w łączeniu apara tu
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odczytuje się i no tu je jego w skazania w  m iliw oltach (mV). Na
stępnie dobrze m ieszając roztw ór dodaje się do niego odczynnik 
z biurety . Na początku m iareczkow ania porcje odczynnika mogą 
być stosunkowo duże —  np. 1 ml. Po  dodaniu każdej porcji od- 
czekuje się do ustalenia się położenia wskazówki na skali peha
m etru , odczytuje się i no tu je  objętość dodanego odczynnika 
w  m ililitrach oraz w skazania apara tu  w  m iliw oltach. W m iarę 
w zrostu przyrostu  potencjału  na jednostkę objętości odczynnika 
porcje zm niejsza się do 0,1 lub 0,2 ml. P rzy rost ten  osiąga w  pew 
nym  punkcie m aksim um , po czym znowu m aleje. W m iarę 
zm niejszania się przyrostów  potencjału  porcje odczynnika zwięk
sza się do objętości początkowej. M iareczkow anie kończy się 
gdy potencjał p rzestaje  w zrastać lub  p rzy rosty  jego są n ie
znaczne.

Po zakończeniu m iareczkowania sporządza się na papierze 
m ilim etrow ym  w ykres. Na osi odciętych odkłada się objętość 
odczynnika w  ml, na osi rzędnych w skazania apara tu  w mV Po

i p H (m  V]

Rys. 106. Krzywa 
miafeczkowania

połączeniu otrzym anych punktów  otrzym ujem y czw. krzyw ą m ia
reczkowania (rys. 106). P u nk t przegięcia tej krzyw e] znajduje się 
w  następu jący  sposób: w ykreśla się równoległe do siebie styczne 
do krzyw ej przed i po punkcie przegięcia (Si S2). Odległość 
między tym i stycznym i dzieli się na połowę i przez otrzym any 
punk t w ykreśla się prostą (S3) równoległą do stycznych Sj . S'2. 
P unk t przecięcia prostej S3 z krzyw ą m iareczkowania jest szuka
nym  punktem  przegięcia tej krzyw ej R zutuje się go na oś od
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ciętych i odczytuje, objętość odczynnika odpow iadającą*końco
wi m iareczkowania.

Pom iar pH. W artość pH jes t m iarą odczynu badanego roztwo
ru. pH roztw orów  obojętnych rów na się 7, roztw orów  kw aśnych 
zaw arte jest w  granicach od 0 do 7, alkalicznych od 7 do 14.

W celu w ykonania pom iaru pH  za pomocą peham etru  o w ska
zaniach bezpośrednich należy podłączyć do odpowiednich zacisków 
apara tu  e lektrody szklaną i kalom elową. N astępnie suszy się je 
s tarann ie  bibułą i zanurza do roztw oru wzorcowego o stałym  
i znanym  pH, zwanego roztw orem  buforowym. Gałkę kom pensa
to ra  tem pera tu ry  ustaw ia się na tem peraturze pom iaru, gałkę 
przełącznika zakresów na odpowiedni zakres pH. Następnie za 
pomocą gałki „zerowanie” nastaw ia się wskazówkę przyrządu na 
w artość pH roztw oru buforowego. Przełącznik zakresów pH usta
wia się następnie w  położeniu „0”, elektrody w yjm uje się z roz
tw oru  buforowego, dokładnie spłukuje wodą destylow aną, suszy 
starannie  bibułą i zanurza w  badanym  roztworze. Po przełączeniu 
przełącznika zakresów na odpowiedni zakres pH odczytuje się 
wskazaną przez peham etr w artość pH badanego roztw oru. W celu 
uzyskania dokładnego pom iaru  należy wzorcować apara t na roz
tw ór buforow y o pH  możliwie bliskim  pH badanego roztworu.

16. E lektrolizer

Do elektrolitycznego oznaczania substancji w ykorzystano prze
m iany chemiczne (zjawiska utleniania i redukcji) zachodzące 
przy elektrodach w  czasie przepływ u prądu  stałego przez roztw ór 
elektrolitu .

Je s t to najbardziej bezpośrednia m etoda analizy, gdyż po za
kończeniu procesu elektrolizy ważym y sam  oznaczany składnik

Elektrolizę stosuje się najczęściej w  analizie technicznej do 
oznaczania miedzi, kobaltu, ołowiu, niklu, cynku, kadm u i innych 
m etali. Należy ona do oznaczeń bardzo prostych i łatw ych, nie- 
pracochłonnych, a jednocześnie um ożliw iających uzyskanie dużej 
dokładności.

W ykonanie oznaczenia
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Najprostszy schem at apara tu ry  do elektrolizy przedstaw iono 
na rys. 107. W naczyniu K  z roztw orem  elektrolizow anym  zanu
rzone są elek trody  m etalow e —  zazwyczaj z p latyny  lub je j 
stopu. Najczęściej stosowaną i najw ygodniejszą w  użyciu jest 
katoda z siatki platynow ej (rys. 108). Uzyskane przez to zwiększe
nie pow ierzchni e lektrody um ożliw ia zastosowanie większego 
natężenia prądu, a tym  sam ym  przyspieszenie procesu. Można też 
jako katodę w ykorzystać parow nicę platynow ą. Jako anodę sto
su je  się spiraln ie zw inięty  d ru t platynow y (rys. 108a, b), n ie
kiedy siatkę, dla przyspieszenia elektrolizy  stosuje się również

Rys. 107. Schemat apa- Rys. 108. Elektrody stosowane do 
ratury do elektrolizy elektrolizy

anodę w irującą, k tóra miesza roztw ór elektrolitu . E lektrody 
połączone są ze źródłem  prądu  stałego E przez opornik R pozwa
lający regulow ać napięcie prądu. P rąd  stały  czerpie się z baterii 
akum ulatorów  lub z sieci po „w yprostow aniu” przez prostow nik. 
Stosuje się oporniki suwakowe, a jeśli m am y do czynienia z p rą 
dem o wyższym napięciu —  opory lampowe. W obwód układu  
elektrolitycznego włącza się am perom ierz A  o zakresie 0— 10 A 
i w oltom ierz V  o zakresie 0— 10 V

Gotowe elektrolizery, k tó re  produkow ane są przez różne w y
tw órnie zbudowane są na tej samej zasadzie co opisany wyżei 
zestaw
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Przed  rozpoczęciem elektrolizy e lektrody suszy się i waży 
N astępnie podłącza się katodę i anodę, zanurza się je  w odpo
w iednio przygotow anym  elektrolicie. Napięcie i natężenie prądu 
regu lu je  się zgodnie z podanym i w przepisie wskazówkami, 
uw zględniającym i specyficzne w arunki oznaczania danej sub
stancji.

W celu uniknięcia s tra t wydzielonego na katodzie m etalu  
trzeba zwrócić dużą uw agę na w yjm ow anie e lek trod  z roztw oru. 
Nie w yłączając p rądu  w obwodzie usuw a się elektrody z roztw oru, 
opłukując je  jednocześnie silnym  strum ieniem  wody destylow anej 
z tryskaw ki. W yłączenie p rądu  przed wyjęciem  elek trod  może 
prowadzić do pow stania błędów analizy na sku tek  ponownego 
rozpuszczenia się wydzielonego na katodzie m etalu. Po dokład
nym  opłukaniu wodą elek trody  pokrytej oznaczanym m etalem , 
a następnie etanolem  lu b  acetonem , suszy się ją  w  tem p. 100°C 
w  ciągu 3— 5 m in i po ostygnięciu w  eksykatorze waży. Po za
kończeniu oznaczenia, elek trody  czyści się przez rozpuszczenie 
w ydzielonego m etalu  w  odpowiednim  kwasie, dokładne spłukanie 
destylow aną wodą i wysuszenie.

17. Przyrząd do pom iaru lepkości (w iskozym etr)

Lepkością lub tarciem  w ew nętrznym  nazyw a się własność 
cieczy polegającą na tym , że podczas przesuw ania w zględem  sie
bie dw u sąsiednich w arstw  cieczy pow staje pew ien opór. Lepkość 
cieczy jest tym  większa, im  większy jest ten  opór. W pom iarach 
technicznych w yraża się lepkość nie w jednostkach bezwzględ
nych lecz um ownych (stopnie Englera). Jeden stopień lepkości 
Englera (E) jest to  stosunek szybkości w ypływ u z lepkościomierza 
200 m l badanej cieczy w tem peraturze pom iaru do czasu w ypły
w u tej samej ilości wody destylow anej w  tem p. 20°C

W zależności od sposobu prow adzenia pom iarów rozróżnia się 
kilka rodzajów lepkościomierzy. Najczęściej spotyka się w labora
toriach lepkościomierz (wiskozymetr) w ypływow y Englera 
(rys. 109). Istnieją dwa typy  tego przyrządu. Jeden z nich służy do
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Pys. 109. Wiskozymetr wypływowy Englera
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oznaczania lepkości W tem peratu rze  do  50°C, d rugi nadaje  się do 
wykonyw ania pom iarów  w  tem pera tu rach  wyższych i stosuje, się 
go do oznaczenia lepkości olejów  i sm arów  ciężkich.

Lepkościom ierz E nglera  składa się z m etalow ego naczynia 1, 
w  k tó rego  dn ie  znajdu je  się  o tw arta  ru rk a  m etalow a o ściśle 
określonych w ym iarach, zam ykana szczelną zatyczką 2. W  po
kryw ce zna jdu ją  się dw a otw ory, jeden  na  term om etr, d rugi na  
zatyczkę. W ew nątrz  naczynia rozm ieszczone są sym etrycznie 
trzy  kolce w skazujące poziom, do jakiego napełnia się naczynie 
badaną cieczą. N aczynie um ieszczone je s t w  łaźni 3 ogrzew anej 
pierścieniow ym  palnikiem  lub  elektrycznym  urządzeniem  grzej
nym . W  łaźni um ieszcza się te rm om etr i m ieszadło. P od  ru rk ę  
odpływową podstaw ia się szklany odbieralnik m iarow y 4. P rz y 
rząd  m usi być ustaw iony n a  dokładnie poziomej płycie. Czas w y
pływ u z w iskozym etru  200 m l w ody destylow anej w  tem p. 20°C 
jest dla każdego przyrządu  wielkością stałą. D la lepkościom ierzy 
znorm alizowanych wynosi on 50—52 sek.

S p r a w d z e n i e  s t a ł e j  p r z y r z ą d u .  W iskozym etr 
przem yw a się dokładnie eterem , spiry tusem , a  następnie  w odą 
destylow aną. Szczególną uw agę należy  p rzy  ty m  zwrócić n a  czy
stość ru rk i w ypływ ow ej i na usunięcie z  naczynia zanieczyszczeń 
m echanicznych. N astępnie napełnia się naczynie do końca kolców 
poziomowych wodą destylow aną 1 za pomocą łaźni doprow adzą 
jej tem pera tu rę  do 20°C. Podnosząc na chw ilę zatyczkę w prow a
dza się wodę do ru rk i w ylotow ej, tak  by  k rop la  w ody zwisała 
u jej w ylotu. P o  dokładnym  usta len iu  się tem p era tu ry  i poziom u 
wody pod ru rk ą  w ypływ ow ą podstaw ia się czysty, suchy  odbie

r a l n i k  i po  podniesieniu zatyczki puszcza się w  ru ch  sekundo- 
'% iierz. Z atrzym uje się go w tedy, gdy woda w  odbieraln iku  doj

dzie do kresk i oznaczającej objętość 200 ml. T em peratu ra  w ody 
powinna być u trzym ana bez zm iany przez cały czas pom iaru . 
Doświadczenie należy powtórzyć k ilka razy, aż do osiągnięcia 
zgodności trzech  oznaczeń (co najm niej w  granicach 0,5 sek).

O z n a c z e n i e  w ł a ś c i w e .  T em peraturę cieczy w  łaźni 
doprowadza się do tem pera tu ry  wyższej od tem p era tu ry  pom iaru. 
Ciecz badana podgrzewa się do tem pera tu ry  wyższej od tem pera
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tu ry  pom iaru o 1 do 2°C, po czym wlewa się ją  do przyrządu 
i studzi do wskazanej tem pera tu ry  N astępnie wprowadza się ją  
do ru rk i wypływowej i spraw dza poziom cieczy w  naczyniu. Po  
podstaw ieniu odbieralnika podnosi się zatyczkę i w łącza sekundo
mierz. Z atrzym uje się go w tedy, gdy badana ciecz wypełni od
bieralnik do kresk i odpowiadającej objętości 200 ml.

Jeżeli przyrząd był napełniony dokładnie, ciecz w  odbieraln iku 
po całkow itym  spłynięciu, powinna dojść do kresk i oznaczającej 
objętość 240 ml.

Oznaczenie lepkości należy powtórzyć k ilkakrotnie. P rzy  s ta 
rannym  w ykonaniu oznaczenia odchylenia nie pow inny p rzek ra
czać 5% m niejszego w yniku.

Po zakończeniu pom iaru lepkościomierz należy starannie  w y
myć i wysuszyć.

18. Wagi i ważenie

W ażeniem nazyw am y określanie nieznanej m asy danego ciała 
przez porów nanie jej z m asą odważników. Jednostką m asy jes t 
1 kilogram  (kg), o m asie rów nej m asie platynow o-irydow ego 
wzorca przechowywanego w  M iędzynarodow ym  Biurze M iar
i W ag w Paryżu. Jedną tysiączną część k ilogram a nazyw a sie 
gram em  (g), jedną tysiączną gram a —  m iligram em  (mg).

W laboratoriach chem icznych stosuje się zw ykle tzw . w agi 
dźwigniowe rów noram ienne, k tó re  działają na  następującej za
sadzie:

Na podpartej w środku belce wagi w  rów nych odległościach 
od m iejsca podparcia zawieszone są szalki. Belka zaopatrzona je s t 
w  wskazówkę, k tó ra  dla wagi nieobciążonej. powinna znajdow ać 
się na środku skali. Jeżeli na jednej szalce mieści się w ażone 
ciało, a na drugiej odważniki (w takiej ilości, że wskazówka wagi 
po uspokojeniu się w ahań zatrzym uje się na środku skali) m asa 
ciała jest rów na m asie odważników. M iarą czułości wagi jest 
najm niejszy  dodatkow y ciężar, k tó ry  położony na jedną z szalek 
zrównoważonej wagi, spowoduje w yraźne w ychylenie się w ska
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zówki wagi. Dokonując w yboru wagi należy przede w szystkim  
zwrócić uwagę na jej nośność, czyli dopuszczalne obciążenie, 
oraz na w ym aganą dokładność ważenia. Pełnego obciążenia w agi 
należy unikać. Tak więc na wadze o nośności 500 kg waży się 
ciężary n ieprzekraczające 400 kg. N ajm niejsze natom iast obciąże
nie wagi nie powinno wynosić m niej niż 2% jej nośności. Na wadze
o nośności 500 kg m ożna odważać dokładnie m asy większe od 10 kg. 
O dw ażając na niej m asy m niejsze popełniałoby się stosunkow o 
duże błędy Im dokładność ważenia ma być w iększa i im  lżejszy 
iest przedm iot ważony, tym  czulszą wagę należy stosować.

Ze względu na dokładność w ażenia oraz dopuszczalne obcią
żenia stosowane w laboratoriach wagi można podzielić na nastę
pujące typy

Wagi o mniejszej dokładności

Waga pomostowa (rys. 110). Można ją obciążać do 5— 10 kg 
(m aksym alne obciążenie podane jest zwykle na belce wagi). Do
kładność ważenia wynosi do kilku gramów. P rzed ważeniem  na
leży sprawdzić czy szalki wagi są czyste i zrównoważone. Jeżeli

Rys 110. Waga pomo
stowa

jedn? z szalek przeważa, wagę ^aieży zrównowazyć, np. śru tem  
ołowianym. Ważenie w ykonuje się w  następujący sposób: na lewą 
szalkę wagi nakłada się ważony m ateriał, a na praw ą — odważ
niki M ateriału  nie wolno kłaść bezpośrednio na szalkę. W aży się 
go zawsze w opakowaniu lub w odpowiednim naczyniu. Po zakoń
czeniu ważenia odważniki układa się w  pudełku z zagłębieniami 
przeznaczonym i na poszczególne odważniki W razie potrzeby 
szalki wagi oczyszcza się czystą i suchą ściereczką
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Waga techniczna (rys. 111). Nośność wagi technicznej wynosi 
zwykle 500 g, czułość 5— 10 mg.

Najważniejszą częścią wagi jest pozioma belka (dźwignia* 
z umocowaną pośrodku długą wskazówką. Belka opiera się na m e
talow ym  statyw ie za pomocą umieszczonego dokładnie na jej 
środku pryzm atu zwróconego ostrzem  do dołu. Na końcach belki 
znajdują  się dwa m etalow e pryzm aty zwrócone ostrzam i ku  górze 
Na ostrzach ich opierają się wieszaki, na których zawieszone -są 
szalki. W ystające po obu końcach belki śrubki z nakrętkam i, 
tzw. tarow niki, służą do ustaw ienia wskazówki nieobciązone.i 
wagi w punkcie zerowym. P rzy  takim  ustaw ieniu wskazówka 
wagi znajduje się w  środku skali umieszczonej u dołu statyw u

Rys. 111. Waga 
techniczna

Statyw  wagi um ocowany jest na drew nianej podstawie <- trzema 
nóżkami. Dwie z nich zaopatrzone są w śruby, którym i reguluje 
się pionowe ustaw ienie statyw u W łaściwą pozycję wskazuje cię 
żarek zawieszony na nitce obok statywu. Na podstawie wagi znaj 
duje się w yłącznik służący do unierucham iania szalek Belka 
wagi wyłączonej i wieszaki szalek opierają ,się nie na pryzm atach 
lecz na specjalnych ram ionach, k tóre są umieszczone pod belką 
Mówi się w tedy, że waga jest zam knięta lub zaaretow ana Wagę 
włącza się ty lko na czas ważenia Zamknięcie wagi zabezpiecza 
bowiem przed szybkim  stępieniem  ostrzów pryzm atów

Każda waga posiada swój kom plet odważników ułożony 
w specjalnym , drew nianym  pudełku z zagłębieniami na poszczę
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gólne odważniki gram owe i zagłębieniem  przykry tym  szkiełkiem 
na odważniki m iligram owe.

Odw ażniki gram owe są w ykonane z mosiądzu i często są ni
klowane. Na główkach m ają  w ybite  cyfry oznaczające ich masę 
w gram ach. Odważniki m iligram ow e w ykonane są z blachy niklo
wej lub alum iniowej. W ytłoczona jest na nich ich m asa w m iligra
m ach. Do nakładania na szalkę i zdejm ow ania odważników służą 
specjalne szczypce. Nie m ożna dotykać odważników palcami, 
mogłoby to bowiem spowodować ich zanieczyszczenie lub uszko
dzenie. Przypadkow o zanieczyszczone odważniki przeciera się 
delikatnie czystą i suchą ściereczką irchową lub flanelow ą uwa
żając, by nie uszkodzić ich mechanicznie. Bardzo zanieczyszczone 
odważniki można przetrzeć w atką zwilżoną spirytusem . Po 
oczyszczeniu pozostawia się odważniki co najm niej na jeden dzień 
do ustalenia się ich ciężaru.

W agi techniczne mogą być ustaw ione w pomieszczeniach labo
rato ry jnych , jeżeli pozwala na to atm osfera laboratorium . Należy 
je  chronić przed wilgocią, kurzem , wyziewami laboratory jnym i 
oraz zm ianam i tem peratury . Jeżeli zachodzi konieczność przeno
szenia wagi, to  na nowym  m iejscu należy ją  ponownie spoziomo 
wać i ustaw ić w  położeniu zerowym.

T e c h n i k a  w a ż e n i a  n a  w a d z e  t e c h n i c z n e j  
P rzed  przystąpieniem  do właściwego ważenia należy oznaczyć 
p u n k t zerow y wagi (punktem  zerowym nazywam y położenie 
wskazówki odpowiadające równowadze wagi nieobciązonej) 
W tym  celu włącza się ostrożnie wagę i obserw uje ruch  wska
zówki. P rzy  praw idłow ym  włączeniu wskazówka nie powinna 
wychylać się za skalę. Pom ija się jej pierwsze wychylenie i na 
podstaw ie następnych dwu w ychyleń określa punkt zerowy Za 
punkt zerowy przyjm uje się średnią arytm etyczną obu wychyleń 
przy  czym w ychylenia wskazówki nie powinny przekraczac czte
rech działek skali Odchylenia od środka skali w prawo przy j
m uje się za dodatnie w lewo za ujem ne

Np wychylenie wskazówki w prawe wynosj ±,0
w lewe 3 6
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P unk t zerow y wagi w ynosi w te d y —5--------— —  =

2 2
To znaczy, że jes t on przesunięty  o 0,2 działki w  lewo od 

środka skali.
Jeżeli punk t zerow y w agi jes t p rzesunięty  od środka skali 

więcej niż o jedną działkę, wagę należy uregulow ać za pomocą 
tarowników.

Położenie punk tu  zerowego wagi zapisuje się w  dzienniku 
pracy. Następnie na środek lewej szalki zaaretow anej wagi staw ia 
się puste naczynie, w  k tó rym  będzie odważana substancja. Na 
praw ą szalkę staw ia się odważniki w  kolejności od najw iększego 
do najm niejszego (np. najpierw  odważnik o m asie 50 g) i ostroż
nie otw iera się wyłącznik. Jeżeli wskazówka wagi gw ałtow nie od
chyla się w  lewo (przeważa szalka z odważnikiem), n ie  otw iera 
się wagi całkowicie, lecz zam yka ją  i staw ia na m iejsce odważnika
o m asie 50 g kolejny m niejszy odważnik (o m asie 20 g). Znowu 
lekko otw iera się wyłącznik. Jeżeli wskazówka odchyla się w  p ra
wo (przeważa szalka z odważką), wagę zam yka się i na praw ą 
szalkę dostawia drugi, kolejny co do wielkości odważnik. Czyn
ność tę pow tarza się tak  długo, aż po otw arciu wagi wskazówka 
odchyli się od p unk tu  zerowego wagi o tę sam ą ilość działek 
w  praw o co w  lewo. Po zam knięciu wagi nie zdejm ując odważni
ków  zapisuje się w  dzienniku znalezioną masę naczynia. N astępnie 
zdejm uje się z szalek naczynie i odważniki w  kolejności ich m asy, 
spraw dzając równocześnie czy został zanotow any praw idłow y 
w ynik  ważenia. W ten  sposób określa się m asę naczynia, czyli 
tzw . tarę. Jeżeli odważa się określoną ilość substancji, np. 10 g, 
to  na praw ą szalkę wagi staw ia się ty le  odważników ile wynosi 
ta ra  naczynia i dodaje 10 g. Do naczynia nasypuje się przybliżoną 
ilość substancji i staw ia je  na wadze. Lekko włącza się wagę 
j w  zależności od k ierunku  w ychylenia się wskazówki wagi rów
noważy się ją dosypując lub odsypując z naczynia odważaną sub
stancję (czynności tej nie należy wykonywać na wadze aby jej 
przypadkowo nie zanieczyścić)
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Z a s a d y  u ż y w a n i a  w a g  t e c h n i c z n y c h
1. W aga w  stanie, spoczynku pow inna być w yłączona i  nieob- 

ciążona.
2. W łączanie i w yłączanie w agi należy wykonyw ać ostrożnie 

i wolno.
3. N ie można obciążać w agi w ięcej niż w ynosi je j nośność.
4. N ie wolno kłaść odważanej substancji bezpośrednio na szal

kę wagi.
N ależy rów nież unikać w ażenia n a  papierze. Substancje sta łe  

w aży się w  naczyńkach wagowych, na  szkiełkach zegarkow ych 
lub  w  zlewkach. Ciecze, zwłaszcza lotne, w  zam kniętych butelkach 
lub  kolbach. P rzed postaw ieniem  naczynia na  szalkę w agi należy 
spraw dzić czy jest ono czyste i suche, szczególnie jego dno. Naczy
n ia i ważone' substancje pow inny posiadać tem pera tu rę  pokojową.

5. N akładanie i zdejm owanie przedm iotów  i odważników prze
prow adza się przy wadze wyłączonej.

6. P rzedm ioty  i odważniki staw ia się na środku szalek.
7. Do odważania na danej wadze należy stosować ten  sam 

kom plet odważników.
8. Odważniki nakłada się na wagę szczypcami.
9. W agę należy utrzym yw ać w  najw iększej czystości. W szel

k ie  przypadkow e zanieczyszczenia należy usunąć za pomocą m ięk
kiego pędzelka. Zanieczyszczoną szalkę należy zdjąć z wagi i oczy
ścić m iękką, flanelow ą lub  irchow ą ściereczką.

Wagi o wysokiej dokładności

a. W agi analityczne o nośności 200 g i czułości 0,1 mg,
b. W agi półm ikro-analityczne o nośności kilkudziesięciu g ra

m ów  i czułości 0,01 mg,
c. W agi m ikro-analityczne o nośności 1—30 g i czułości

0,001 mg. Budowa wag półm ikro- i m ikroanalitycznych jest b a r
dziej skomplikowana, są one drogie i tru d n e  w  obsłudze. K orzystać 
z nich może tylko personel odpowiednio wykw alifikow any.

Waga analityczna (rys. 112). Zasada działania wagi analitycz
nej jest taka sama jak  wagi technicznej, ze względu jednak na
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znacznie większą dokładność ważenia konstrukcja jej jest bardziej 
skom plikowana i precyzyjna.

W laboratoriach chemicznych stosuje się obecnie praw ie w y
łącznie wagi analityczne półautom atyczne i autom atyczne. Są to 
wagi o krótkiej, rów noram iennej belce. Okres w ahań został w  nich 
skrócony przez zastosowanie tłum ików  pow ietrznych lub m agne-

Rys. 112. Waga analityczna
a) półautom atyczna, b) autom atyczna

tycznych. W wagach półautom atycznych na szalkę wagi nakłada 
się ciężarki począwszy od 1 g. W celu określenia dziesiętnych
i setnych części gram a stosuje się szereg odważników (tzw. koni
ków) nakładanych za pomocą specjalnych dźwigni. M iligram y
i ich dziesiętne części odczytuje się na skali po zatrzym aniu się 
belki wagi. Odczytu dokonuje się za pomocą urządzenia m ikro
skopowego lub projekcyjnego. W wagach całkowicie autom atycz
nych wszystkie odważniki od 0,01 do 200 g wykonane są w postaci 
koników, zawieszanych na odpowiednich poprzeczkach jednej 
z szalek za pomocą układu  dźwigni. P rzy  zm ianie położenia punk
tu  zerowego regulu je  się wagę przesuwem  skali. .

Zaletą tych wag jest szybkość ważenia — nieznany ciężar 
waży się w  ciągu 2 min. a sprawdzenie znanego ciężaru trw 3
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znacznie krócej. Oprócz tego zaletą ich jest m niejsze niż w  wa-' 
gach innego typu niszczenie odważników oraz łatwość dokony
w ania odczytu.

Każda waga analityczna znajduje się w  oszklonej szafce, 
zmontowanej na płycie szklanej lub ze specjalnej m asy. Szafka 
chroni wagę od zanieczyszczeń, zmiany tem pera tu ry  i od ruchu  
powietrza. Drzwiczki boczne szafki służą do w staw iania odważni
ków i przedm iotu ważonego. Drzwiczki przednie otw iera się tylko 
podczas ustaw iania i napraw iania wagi. Szafka stoi na  trzech  
nóżkach. Dwie z nich m ają  postać śrub, jedna jest stała. Za po
mocą tych śrub  ustaw ia się wagę w pozycji ściśle poziomej.

W agi analityczne pow inny być • ustaw ione w  specjalnych po
mieszczeniach (pokojach wagowych) zabezpieczonych przed w y
ziewami laboratoryjnym i, kurzem , wilgocią, zm ianam i tem pera
tu ry  i słońcem. Umieszcza się je na konsolach w m urow anych 
w  fundam entalne ściany. W ym agają one starannej konserw acji
i um iejętnego obchodzenia się.

T e c h n i k a  w a ż e n i a  n a  w a d z e  a n a l i t y c z n e j  
Po spraw dzeniu prawidłowego ustaw ienia wagi włącza się ostroż
nie wagę i odczekuje aż ustaną w ahania. Jeżeli p u n k t zerowy nie 
pokryw a się z zerem  skali, to  przesuw ając za pomocą specjalnego 
urządzenia obraz skali bądź wskaźnik kreskow y naprow adza się 
p u nk t zerowy na zero skali (jeżeli to  nie w ystarcza, upoważniony 
do tego pracow nik powinien wagę w yregulow ać). N astępnie w y
łącza się wagę, otw iera boczne drzwiczki szafki i staw ia na szalce 
wagi ważony przedm iot. Na drugą szalkę nakłada się ręcznie lub  
mechanicznie odważniki, zaczynając od najw iększych. Po każdym  
nałożeniu odważników, przy  zam kniętej szafce ostrożnie włącza 
się wagę obserw ując w ychylenie skali. W ychylenie w  k ierunku  
oznaczonym znakiem  (+ )  świadczy, że cięższy jes t przedm iot 
ważony, a w ychylenie w k ierunku  (—) oznacza, że przew ażają 
odważniki. Nakładanie odważników prowadzi się tak  długo, aż 
równowaga wagi ustali się w  granicach od 0 do +  100 działek 
skali. Ważenie jest w tedy ukończone. Nie wyłączając w agi od razu  
w pisuje się do dziennika ciężar ważonego przedm iotu. Np. nało
żono odważników 21,42 g, odczyt na skali w ynosi 58, ciężar w a
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żonego przedm iotu wynosi zatem  21,4258 g (najm niejsza działka 
skali odpowiada 0,2 m g; 0,1 m g odczytuje się „na oko”). Po doko
naniu  zapisu wagę ostrożnie wyłącza się, zdejm uje ważony przed
m iot oraz wszystkie odważniki i zam yka szafki wagi. Po każdym  
w ażeniu należy sprawdzić p unk t zerow y wagi.

Z a s a d y  w a ż e n i a  n a  w a d z e  a n a l i t y c z n e j .  Pod
czas ważenia na wadze analitycznej należy przestrzegać wszyst
k ich  zasad podanych dla wag technicznych. Poza tym  należy pa
m iętać, że:

1. Wagę można włączać tylko przy  zam kniętej szafce. Szafka 
m usi być również zam knięta, gdy waga znajdu je  się w  stanie 
spoczynku.

2. Odważane naczynia należy pozostawiać na pew ien czas 
przed ważeniem  w  pokoju wagowym, aby przybrały  tem pera tu rę  
otoczenia.

3. R ozm iar naczynia, w  k tórym  w ykonujem y ważenie, nie po
w inien  być zby t duży.

4. Nie należy w ykonyw ać na wadze analitycznej przybliżonego 
w ażenia, k tó re  n ie w ym aga dużej dokładności.

5. Należy unikać kołysania się szalek wagi. Dla zlikwidowania 
ew entualnych w ahań powoli kilkakrotnie włącza się i wyłącza 
wagę, aby podpórkam i szalek zatrzym ać ich ruch.

6. W celu zabezpieczenia wagi przed wilgocią do szafki wagi 
w staw ia się naczynie ze środkiem  osuszającym  (nie wolno stoso
wać w  tym  celu kw asu siarkowego).

7. N apraw y wagi może dokonywać tylko pracow nik do tego 
upoważniony.

19. Przyrządy do rozdrabniania

W laboratoriach chemicznych rozdrabnianie substancji stałe] 
przeprow adza się w celu przygotowania jednolitej porcji m ateria łu
o określonych w ym iarach ziarna, przygotow ania próbki do roz
puszczenia lub przeprow adzenia reakcji chemicznej, k tórej szyb
kość zależy w  dużym  stopniu od pow ierzchni zetknięcia próbki 
z ciekłym  odczynnikiem, a więc od jej rozdrobnienia

8 — Poradnifc laboran ta
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Łamacze szczękowe (rys. 113). Przeprow adza się w nich wstęp
ne rozdrabnianie większych b ry ł tw ardych  m ateriałów , np. m ine- : 
rałów. Zasadniczą częścią łam acza są dwie stalow e rowkowane 
p ły ty , tzw. szczęki, ustaw ione ukośnie względem siebie. Jedna

Rys. 113. Łamacz 
szczękowy

Rys. 114. Dismetnbratoi

Rys. 115. Młynek tarczowy

z nich jest nieruchoma, druga po włączeniu urządzenia napędo
wego w ykonuje ruchy wahadłowe. Dolne kraw ędzie szczęk tworzą 
szczelinę, k tórej szerokość regulu je  się specjalną śrubą nastawczą.



P rzyrządy do rozdrabniania 115

Od szerokości szczeliny zależy średnica otrzym anego ziarna. Po 
nastaw ieniu odpowiedniej szerokości szczeliny włącza się silnik
i w rzuca do łam acza kaw ałki m ateriału . G dy m ateria ł jest bardzo 
gruby, należy go rozdrabniać stopniowo; najp ierw  przy większej, 
a następnie p rzy  m niejszej szerokości szczeliny. Podczas pracy .. 
łam acza należy zabezpieczyć się przed odpryskam i m ateria łu  
(nałożenie na tw arz ochronnej siatk i itp.).

Dismembratory i młynki tarczowe (rys. 114 i 115). Służą do 
rozdrabniania drobniejszych kaw ałków  m ateria łu  (nie większych 
od orzecha laskowego). M ateriał przeznaczony do rozdrabniania 
w sypuje się do dism em bratora przez lej. Rozbijają go osadzone 
na  w irn iku  grube stalowe pręty . M łynek tarczow y składa się z leja 
do nasypyw ania m ateria łu  oraz ślim aka zębatego wprowadzające
go rów nom iernie m ateria ł do tarcz m ielących. Jedna z tych tarcz:

Rys. 116. Młyn kulowy 
bębnowy

jest nieruchom a, a druga, osadzona na wale ślimaka, po włączeniu 
silnika porusza się ruchem  obrotowym. Grubość przem iału regu
lu je  się przez odpowiednie nastaw ienie odległości tarcz. Tarcze są 
wym ienne i w  zależności od rodzaju mielonego m ateria łu  stosuje 
się ich różne rodzaje. Po przejściu przez cały prom ień tarczy 
przem iał spada do dolnego leja. M ateriał bardzo tw ardy  należy 
rozdrabniać stopniowo.

Młynki kulowe (rys. 116). Stosuje się je do uzyskania bardzo 
drobno zmielonego m ateriału . M łynek kulow y składa się z m eta
lowego lub porcelanowego bębna zamykanego pokryw ą lub
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uszczelką dociśniętą jarzm em . Bęben umieszczony jest w obudo
wie połączonej z urządzeniem  obrotow ym . Po załadowaniu m ate
ria łu  do bębna ładu je  się stalow e lu b  porcelanow e kule. Całko
w ite  w ypełnienie bębna powinno wynosić 2/3 jego objętości 
(1/3 objętości ku le  i 1/3 m ateriał). W czasie obrotu bębna kule 
podnoszą się i spadając kruszą m ateriał. Czas m ielenia zależy od 
rodzaju  rozdrabnianego m ateriału . Po zakończeniu m ielenia za
w artość bębna w ysypuje  się n a  m etalow e tace lub kiuw ety 
W m łynkach kulow ych poza zw ykłym  m ieleniem  można rozdrab
niać m ateria ły  w ilgotne lub wykonyw ać tzw. m ielenie „m okre’

Rys. 117. Moździerz udarowy

tzn. mielenie m ateria łu  zawieszonego w cieczy Za pomocą cego 
rodzaju  bębnów przeprow adza się często m ieszanie substancji

P rzy  posługiw aniu się opisanym i wyżej urządzeniam i do roz
drabniania  należy przestrzegać następujących zasad

1. Przed załadowaniem  m ateria łu  urządzenie dokładnie 
oczyścić.

2. Szybkość nasypyw ania m ateria łu  do łamaczy młynków 
dostosować do szybkości mielenia.

3. W razie zauważenia objawów nieprawidłowego działania 
(np. silne trzaski w  m łynku) przyrząd wyłączyć i sprawdzić ich 
przyczynę.

4. Po skończeniu pracy przyrząd otworzyć i s tarannie  oczyscic 
Łamacze, d ism em bratory i m łynki tarczowe czyści się szczotkami 
W m łynkach kulowych nie zawsze jest to wystarczające Jeżeli 
przem iał bardzo silnie przylega do ścian bębna i kul, można usu
nąć go przez zeskrobywanie łopatką.

Moździerz udarow y (rys. 117). Służy do rozkruszam a małych 
kawałków tw ardych m ateriałów  Składa się on z trzech części
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podstawy, nakładanej na nią stalowej ru ry  i dopasowanego do jej 
średnicy tłuczka. Rozdrabnianie w ykonuje się przez uderzanie 
drew nianym  m łotkiem  w  tłuczek. M inerały proszkuje się zw ykle 
w  moździerzach agatowych. M ateriały  kruche — w moździerzach 
porcelanowych. Sposób posługiwania się nim  został opisany w roz
dziale o sprzęcie porcelanowym.

Urządzenia mechaniczne. Do m ielenia dużych ilości m ateria łu  
wygodnie jes t stosować urządzenia m echaniczne pokazane na 
rys. 118.. Moździerz agatow y przym ocowuje się śrubam i do rucho-

Rys. 118. Urządzenie 
mechaniczne do miele

nia

m ej tarczy, k tó ra  po włączeniu urządzenia porusza się ruchem  
obrotow ym . M ateriał jest rozcierany przez tłuczek dociśnięty 
ciężką głowicą.

20. Sita i analiza sitowa

Do określania i spraw dzania stopnia rozdrobnienia substancji 
służą sita (rys. 119). Zw ykle stosuje się sita znorm alizowane, 
w k tó rych  średnica oczek jest dokładnie określona. Sita um iesz
czone są w  m etalow ych puszkach zabezpieczających próbkę od 
stra t. S ita „grube’ o dużej średnicy oczek m ają otw ory wycięte 
w blasze. Sita drobniejsze w ykonane są z m etalow ych siatek, 
a sita gęste z jedw abnych. Często na puszkach podane są średnice 
oczek (w mm). K om plet sit zaopatrzony jest w denko i pokrywkę,
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m iędzy k tórym i m ożna zam knąć szczelnie jedno lub  kilka sit. 
Na sito m ożna nasypać taką porcję m ateriału , jaka  nie spowoduje 
jego zniekształcenia. Dotyczy do szczególnie s it gęstych. P rzy  
zbyt dużym  obciążeniu siatk i rozciągają się i rozkalibrow ują. 
M ateriał przesiew any przez sito m usi być dobrze wysuszony. Za 
pomocą sit spraw dza się czy m ateria ł został należycie rozdrob
niony. W tym  celu przesiew a się go przez odpowiednie sito. Część 
m ateriału , k tó ra  nie została przesiana, proszkuje się dalej. Czyn
ność tę pow tarza się tak  długo, aż cała próbka zostanie należycie 
rozdrobniona.

N iekiedy w ykonuje się tzw. a n a l i z ę  s i t o w ą .  Polega ona 
na określaniu w  próbce procentow ej zaw artości ziaren o określo
nej średnicy. W tym  celu zestawia się odpowiednio dobrane sito

Hys. 119. Komplet sit

jedno na drugim , od najrzadszych do najgęstszych. Na najrzadsze 
sito nasypu je się odważkę (najwygodniej 100 g) dobrze wysuszo
nej próbki. Zestaw sit wraz z denkiem  i pokryw ką umieszcza się 
następnie na w ytrząsarce i poddaje w ytrząsaniu. Czas w ytrząsania 
jest różny dla różnych m ateriałów  i określony w  specjalnych 
przepisach lub normach. Po zakończeniu w ytrząsania zawartość 
poszczególnych sit zsypuje się przez specjalny lejek  do starow a
nych naczyń i waży. Jeżeli do analizy wzięto 100 g substancji, to 
w ynik poszczególnych ważeń (w gram ach) daje od razu  procento
wą zawartość w  próbce ziaren o danej średnicy.
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Po skończeniu analizy sita należy starannie  oczyścić. Sita
o większej średnicy czyści się m iękkim  pędzelkiem . Sita gęste —  
strum ieniem  sprężonego powietrza. Czynność tę należy w ykony
w ać bardzo ostrożnie.

21. U rządzenia do ogrzew ania 

Palniki

Paln ik i gazowe. Najczęściej używane palniki gazowe (Bunsena, 
Teclu i M ekera) opisano na str. 62. Aby otrzym ać płom ień o wyz- 
szej tem peraturze niż w  zw ykłym  palniku, korzysta się z palnika 
innego typu, tzw. d m u c h a w k o w e g o  (rys. 120). Pow ietrze 
wpychane jest do niego za pomocą miecha lub sprężarki. W celu 
otrzym ania płomienia o bardzo wysokiej tem peraturze doprowa-

Rys. 120. Palnik 
dmuchawkowy

dza się do palnika tlen  z bu tli stalow ej. P rzy  zapalaniu najp ierw  
zapala się gaz i regulu je  wielkość płomienia, a następnie stopnio
wo doprowadza się strum ień  powietrza lub  tlenu. P rzy  wyłączaniu 
zam yka się najp ierw  dopływ pow ietrza lub tlenu, a potem  gasi 
gaz. Palnik  dm uchaw kowy stosuje się w  pracach szklarskich oraz 
do prażenia substancji w  wysokiej tem peraturze. Do ogrzewania 
dużych naczyń używa się palników  tró j-  lub czteroczłonowych, 
niekiedy zaś pierścieniowych.

P rzy  w ykonyw aniu specjalnych prac na w yloty zwykłych pal
ników nakłada się nasadki. Do zwykłych prac szklarskich używa 
się nasadki m otylkowej (rys. 121a). Do ogrzewania substancji ma*
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łym , gorącym  płom ieniem  stosuje się nasadkę kom inkową 
(rys. 121b), k tó ra  skupia płom ień na m ałej powierzchni i zabez
piecza go przed m igotaniem . Do ogrzewania dużych naczyń używa 
się rozciągających płom ień nasadek: grzybkowej (rys. 121c)
i krzyżow ej (rys. 121d).

Do ogrzewania wody bieżącej służą tzw. t e r m y ,  czyli ścien
ne piecyki gazowe. Paln ik i gazowe złożone z poziomych ru rek  
z otw orkam i ogrzew ają wężownicę, przez litórą  płynie woda. Na 
ogół dopływ gazu regu lu ją  specjalne autom aty. Dopływ gazu jest

w tedy tym  większy, im  większy jest przepływ  wody. W term ach 
nie posiadających tego urządzenia należy najp ierw  puścić wodę, 
a dopiero potem  włączyć gaz. P rzy  w yłączaniu — zam knąć do
pływ  gazu, a potem  wodę.

Palniki spirytusowe. Stosuje się je w  laboratoriach, w k tórych  
nie ma gazu i elektryczności. Są one znacznie m niej wygodne od 
gazowych i możliwości ich stosowania są mniejsze.

N ajprostszy palnik spirytusow y składa się ze zbiornika szkla
nego lub metalowego, knota osadzonego w oprawce i przykryw ki 
Po zdjęciu przykryw ki nalew a się do zbiornika sp iry tus i zapala 
knot. Nie wolno nalewać sp iry tusu  przy  zapalonym  palniku.

W palnikach spirytusow ych zbudowanych na wzór palnika 
B unsena m ateriałem  palnym  jes t para  spiry tusu. Spiry tus um iesz
cza się nad palnikiem  w  specjalnym  zbiorniku. W celu rozgrzania 
palnika doprowadza się go do rynienki otaczającej palnik i za
pala. Gdy płom ień w  rynience dogasa, odkręca się powoli ku rek
i zapala pary  spirytusu u w ylotu  kom inka. Wielkość płom ienia 
regulu je  się dopływem  spiry tusu  i powietrza. N astępne porcje

Rys. 121. Nasadki na palnik Bunsena lub Tecklu
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spirytusu przechodzą w par,ę pod wpływem ciepła rozgrzanego 
palnika.

Palniki benzynowe i naftowe. Znajdują one niekiedy zastoso
wanie w  laboratoriach. Za pomocą tych  palników otrzym uje się 
wyższą tem peraturę  niż p rzy  użyciu palników  spirytusow ych, są 
one jednak m niej bezpieczne i trudniejsze w użyciu. Sposób ob
chodzenia się z nimi zależy od rodzaju palnika.

Grzejniki elektryczne

Do dłuższego i równom iernego ogrzewania wygodnie jest sto
sować grzejniki elektryczne. Najczęściej są to grzejniki oporowe, 
w których energia elektryczna zostaje zamieniona na cieplną.

G r z e j n i k i  e l e k t r y c z n e  o t w a r t e  m ają spiralę 
grzejną odsłoniętą, umieszczoną na płytce szamotowej. Można 
używać ich ty lko  do ogrzewania substancji niepalnych. P rzy  
ogrzew aniu na nich naczyń szklanych należy podkładać pod nie 
siatki lub  krążki z tek tu ry  azbestowej. Znacznie wygodniejsze 
w użyciu są g r z e j n i k i  k r y t e .  Posiadają one zwykle regu
lację ogrzewania. W razie jej b raku  tem pera tu rę  grzejnika m ożna 
regulować za pomocą włączonej do obwodu prądu  opornicy
o zm iennym  oporze.

Do ogrzania kolb i części apara tu ry  o specjalnym  kształcie 
stosuje się p ł a s z c z e  g r z e j n e ,  w  których spirala grzejna 
izolowana jest azbestem  i umieszczona w specjalnych osłonach. 
T em peraturę płaszczy grzejnych regulu je  się zwykle za pomocą 
opornic lub autotransform atorów .

Term ostaty

Term ostaty  są to  urządzenia do utrzym yw ania naczyń reak
cyjnych lub aparatów  w  stałej tem peraturze. Najczęściej spotyka 
się t e r m o s t a t y  w o d n e  O s t w a l d a .  Są to duże, izolo
w ane cieplnie naczynia, w ypełnione wodą i ogrzewane prądem  
elektrycznym  (czasem gazem). Zwykle są one zaopatrzone w auto
m atyczny regu la to r tem pera tu ry  i mieszadło.

Suszarki

Suszarki służą do ogrzewania i  suszenia substancji w okre
ślonej tem peraturze. Suszarki elektryczne (rys. 122) składają się
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z izolowanej cieplnie kom ory w  kształcie prostopadłościanu lub 
w alca, urządzenia grzejnego z autom atycznym  urządzeniem  do 
utrzym yw ania tem pera tu ry  na pożądanym  poziomie, czyli tzw 
term oregulatora oraz term om etru . Kom ora posiada otwory, przez 
k tó re  następuje  w ym iana powietrza. W ew nątrz niej znajdują się 
dziurkow ane półki do staw iania suszonych naczyń i przedmiotów. 
P rzy  suszeniu w  suszarce należy ściśle przestrzegać warunków  
suszenia podanych dla danej substancji w  przepisach lub normach. 
T em peratu ra  suszenia powinna być zwykle niższa o ok. 50°C od

Rys. 122. Suszarka 
elektryczna

tem p era tu ry  topnienia tej substancji. Nie wolno umieszczac w su
szarce substancji, k tóre w ydzielają kwaśne lub  tru jące  pary 
Naczynia w staw iane do suszarki muszą być czyste. Tygle z dnem 
porow atym  przed wstaw ieniem  do suszarki należy starannie  wy
suszyć od zew nątrz bibułą. Do suszarki, w k tórej znajdują się 
podsuszone już próbki, nie należy wstawiać substancji w ilgotnych 
(substancje już wysuszone m ogłyby w tedy na nowo zwilgotnieć) 
Do suszenia związków topiących się w  niskiej tem peraturze i ła
tw o ulegających rozkładowi używa się suszarek próżniowych. Od 
suszarek zwykłych różnią się tym , że m uszą być szczelne, i są 
połączone z urządzeniem  próżniowym. P rzy  korzystaniu  z nich 
należy zwracać szczególną uwagę na stan  uszczelek oraz praw i
dłowe dokręcanie pokrywy

Suszarki gazowe. Są one niewygodne w użyciu ze względu nu 
utrudnioną regulację tem pera tu ry  oraz nierów nom ierny rozkład 
tem pera tu ry  w ew nątrz suszarki. Niekiedy korzysta się z suszarek 
ogrzew anych parą wodną lub gorącą wodą
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Piece elektryczne

W piecach elektrycznych (rys. 123 i 124) spała się i praży 
osady w wysokich tem peraturach. Rozróżnia się piece oporowe 
(tyglowe i muflowe) osiągające tem p. 850° i 1100°, piece łukowe 
(do 2000°C) oraz indukcyjne, w których można otrzym ywać wyż
sze tem peratury .

Zasada działania pieców oporowych jest taka sama jak  grzej
ników elektrycznych (energia elektryczna zostaje w  nich zamie
niona na cieplną). Zależnie od w ym aganej tem pera tu ry  stosuje

Rys. 123. Piec muflowy Rys. 124. Piece tyglowe

się różne przewody oporowe w ykonane z następujących m ateria
łów: wolfram u, m olibdenu, grafitu , p latyny, sylitu  i in. Jako m a
teria łu  izolacyjnego używa się zwykle szamoty lub  porcelany, 
tlen k u  glinowego oraz m asy sylitowej (sylit o trzym uje się przez 
wyprażenie w  bardzo wysokiej tem peraturze węglika krzem u 
z krzemem).

W nowoczesnych piecach elektrycznych tem pera tu ra  jest re 
gulowana za pomocą term oregulatorów , k tó re  pozw alają na na
staw ienie tem pera tu ry  pieca na określony zakres. Dodatkową
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regulację osiąga się przez włączenie pieca do sieci przez auto
transformator. Co pewien czas należy sprawdzić, czy osiąga tem
peraturę ■ zgodną ze wskazaniami urządzeń nastawczych. Tempera
turę pieca mierzy się za pomocą termopary, pirometru lub sub
stancji topnikowych, które wstawia się do pieca w  małych ty- 
gielkach.

Piece elektryczne umożliwiają równomierne ogrzewanie tygla
i utrzymanie stałej temperatury prażenia. Wadą ich jest dość 
długi czas rozgrzewania się do uzyskania pożądanej temperatury.

Przy obsługiwaniu pieców elektrycznych należy ściśle prze
strzegać instrukcji obsługi. Do wysokiej temperatury należy do
prowadzać piec stopniowo, nie wolno nastawiać go od razu na 
najwyższą temperaturę, gdyż mogłoby to spowodować przegrzanie
i uszkodzenie elementów grzejnych. Należy unikać zanieczyszcze
nia pieca. Topliwe zanieczyszczenia mogą zniszczyć izolację i spo
wodować zwarcie i przepalenie pieca.

Piece oporowe. Rozróżnia się dwa typy oporowych pieców.la
boratoryjnych: p i e c e  t y g l o w e  z niewielką cylindryczną, 
pionową komorą, zamykane szamotową pokrywą (mieści się 
w nich zwykle 1— 5 tygli) i p i e c e  m u f l o w e  z komorą po
ziomą, służące do ogrzewania większych próbek lub większej 
ilości małych tygli (kilkanaście do kilkudziesięciu).

Piece łukowe. Stosuje się je tylko w pracowniach specjalnych 
do otrzymywania bardzo wysokich temperatur. Zasada ich działa
nia polega na wywoływaniu łuku elektrycznego między dwoma 
elektrodami grafitowymi.

Piece indukcyjne. Służą do szybkiego osiągania bardzo wyso
kich temperatur. Działają w nich szybkozmienne prądy induk
cyjne wywołujące szybkozmienne pole elektromagnetyczne, dzięki 
którym w  materiałach oporowych powstają silne prądy wirowe 
rozgrzewające je do bardzo wysokich temperatur.

Łaźnie

Bezpoś- ?dnie ogrzewanie substancji palnikiem lub płytką 
grzejną ze względu na trudność utrzymania stałej temperatury, 
szczególnie jeżeli chodzi o temperatury niższe, jest często niedo
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godne. W celu ogrzania naczynia z próbką równomiernie i do 
określonej temperatury używa się różnego rodzaju łaźni. Łaźnie 
ogrzewa się palnikiem lub w przypadku wykonywania prac ze 
związkami łatwopalnymi —  krytymi, elektrycznymi grzejnikami. 
Wypełnienie łaźni przenosi ciepło od urządzenia grzejnego do na
czynia z ogrzewaną substancją. Najwyższa temperatura, do któ
rej można ogrzać daną łaźnię, zależy od jej wypełnienia. Np. naj
wyższa temperatura łaźni wodnej wynosi 100°C, łaźni olejowej 
200°C. Przy odpowiednim doborze wypełniania łaźni unika się 
niebezpieczeństwa przegrzania ogrzewanej substancji.

Łaźnia wodna (rys. 125). Stosuje się ją do ogrzewania cieczy 
do temperatury nie przekraczającej 100°C. Jest to metalowe,'naj
częściej miedziane, naczynie z dnem okrągłym, płaskim lub stoż-

Rys. 125. Łaźnia wodna Kys. 126. Łaźnia wodną
z przelewem

koWym, przykryte kompletem krążków (fajerek) zachodzących 
jeden na drugi. Zdejmując lub nakładając krążki reguluje. się 
wielkość otworu, dopasowując go do wielkości ogrzewanego na
czynia. Łaźnię napełnia się wodą do poziomu o kilka centymetrów 
niższego od brzegu łaźni. Zwykle. łaźnie wodne posiadają auto
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matyczną regulację poziomu wody (rys. 126 i 127), czyli tzw. prze
lew. Zasada jego działania jest bardzo prosta. Do łaźni dopływa 
stale kroplami woda, uzupełniając w  ten sposób straty wody przez 
parowanie. Nadmiar jej zaś odpływa do zlewu przez rurkę prze
lewową.

Łaźni, zwłaszcza miedzianych, nie należy ogrzewać płomie
niem utleniającym, gdyż powoduje to szybkie ich zniszczenie.

Odmianą łaźni wodnej jest lejek do sączenia na gorąco 
(rys. 128). Jeżeli na łaźni ogrzewa się naczynia platynowe, należy 
używać krążków porcelanowych- lub zwykłe krążki zabezpieczać

Poziom wody

Rys. 127. Schemat urządzenia do Rys. 123. Lejek do sączenia 
automatycznego regulowania po- na gorąco

ziomu wody w  łaźni

bibułą (rys. 129). Prymitywne łaźnie wodne można sporządzać 
samemu ze zlewek lub kolb. W  przypadku ostatnim między ogrze
wane naczynie a szyjkę kolby wstawia się pręcik szklany.

Łaźnia olejowa (rys. 130). Do żeliwnego lub emaliowanego na
czynia nalewa się oleju cylindrowego, parafinowanego lub gli
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ceryny. Olej ten przed użyciem go w łaźni powinien być „wypra
żony” tzn. osuszony przez ogrzewanie. Niewielka bowiem nawet 
ilość wody przy ogrzewaniu oleju powoduje pienienie się jego 
i wypryskiwanie. W  oleju umieszcza się termometr, na którym 
zaznacza się czerwoną kreską najwyższą dopuszczalną tempera
turę ogrzania łaźni (olej cylindrowy można ogrzewać do temp.

Rys. 129. Owijanie krążka paskiem bibuły

180°C, glicerynę do 150°— 160°C). Naczynie z próbką umieszcza 
się tak, by poziom cieczy w naczyniu znajdował się na jednako
wym poziomie z olejem.

Ze względu na przykrą woń i dymienie, zwłaszcza oleju prze
grzanego ogrzewanie za pomocą łaźni olejowych należy wykony
wać pod wyciągiem.

Olej przegrzany bardzo łatwo zapala się. Do gaszenia łaźni 
nie wolno używać wody ani piasku. Najlepiej gasi się ją przez 
nakrycie całej powierzchni łaźni kawałkiem tektury azbestowej. 
Płonącą łaźnię olejową można również gasić gaśnicą pianową 
lub śniegową.

Łaźnia ze stopu metali. Wyższą temperaturę niż w łaźniach 
olejowych osiąga się w kąpielach z łatwotopliwych stopów metali. 
Najczęściej stosuje się do tego celu stop Wooda, który topi się 
w  temp. 71°C. Stop ten nie zapala się, nie wydziela przykrej 
woni. Można ogrzewać go do temp. 350°C Ze względu jednak na
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jego wysoką cenę stosuje się go tylko w  przypadkach specjal
nych. Aby uniknąć przylegania stopionego metalu do naczynia, 
w którym ogrzewa się substancję, przed zanurzeniem go do stopu 
należy okopcić zanurzoną powierzchnię za pomocą świecącego pło
mienia lub pokryć ją grafitem. Naczynie wyjmuje się z łaźni 
przed zastygnięciem stopu.

Łaźnia piaskowa (rys. 131). Jest to płaska, metalowa miska 
napełniona czystym, drobnoziarnistym piaskiem. Piasek ten przed 
użyciem powinien być wyprażony w  celu usunięcia z niego orga-

Rys. 130. Łaźnia olejowa Rys. 131. Łaźn ia , piaskowa

nicznych zanieczyszczeń. Łaźnia piaskowa służy do ostrożnego 
ogrzewania substancji w temperaturach powyżej 200°C. Naczynie 
z próbką ustawia się tak, aby nie dotykało dna łaźni. Obok próbki 
umieszcza się termometr. Zbiornik termometru powinien być 
umieszczony w piasku nieco poniżej dna naczynia. Łaźnia piasko
wa nadaje się między innymi do odparowywania stężonego kwasu
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siarkowego. W razie pęknięcia naczynia kwas wylewa się do 
piasku nie czyniąc dalszych szkód.

Po ogrzaniu łaźni do temperatury o ok. 20°C niższej od prze
widywanej temperatury odparowywania cieczy należy zmniejszyć 
płomień palnika i dalej ogrzewać ją bardzo ostrożnie. Wadą tych 
łaźni jest bowiem trudność regulowania temperatury wypływa
jąca z niedużego przewodnictwa cieplnego piasku. Po skończeniu 
ogrzewania naczynie z próbką należy starannie oczyścić, gdyż 
przylepione do niego ziarenka piasku mogą porysować jego dno.

Łaźnia powietrzna (rys. 132). Łaźnie powietrzne pozwalają na 
Eilne i równomierne ogrzewanie próbek. Najprostszą łaźnię tego 
typu można wykonać z dwóch pierścieni, trójkąta i siatki azbesto-

Rys. 133. Lejek  Babo

wej. Naczynie z próbką umieszcza się w trójkącie opartym na 
górnym pierścieniu. Ogrzewa się siatkę azbestową opartą na dol
nym pierścieniu. Temperaturę, w jakiej znajduje się naczynie, 
reguluje się wielkością płomienia oraz zmianą odległości między 
pierścieniami.

Rys. 132. Łaźnia powietrzna
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Do ogrzewania w strumieniu gorącego powietrza służą l e j k i  
B a b o  (rys. 133). Są one wykonane z żeliwnej blachy. W górnej 
rozszerzonej części posiadają szereg otworów z umieszczonymi 
między nimi azbestowymi żeberkami, których ilość zależy od wiel
kości lejka. Wewnątrz lejka w pewnej odległości od jego dna. 
znajduje się azbestowy krążek. Lejki umieszcza się w kółku na 
statywie lub na trójnogu. Do lejka wstawia się naczynie z prób
ką. Naczynie to opiera się na żeberkach nie dotykając metalowych 
części lejka. Pod lejek podstawia się palnik. Gorące powietrze 
przedostaje się szczeliną między krążkiem azbestowym a ścianka
mi lejka i opływa naczynie z próbką. Temperaturę ogrzewania

Rys. 134. Łaźnia z umieszczonym Rys. 135. Promiennik
wewnątrz promiennikiem podczer- podczerwień'

w ieni

reguluje się wielkością płomienia. Przy dłuższym ogrzewaniu 
w celu zabezpieczenia płomienia przed migotaniem (chwianiem 
się) pod wpływem ruchu powietrza w otoczeniu stosuje się osłony 
azbestowe lub metalowe. Można również nałożyć na palnik ko
minkową nasadkę.

Inne typy łaźni. Do bardzo łagodnego ogrzewania służy ł a ź- 
n ia  ż a r ó w k o  w a (rys. 134) składająca się z osłony metalo
wej i osadzonej w jej dnie żarówki elektrycznej.

Obecnie coraz większe zastosowanie znajdują bardzo wygodne 
w użyciu p r o m i e n n i k i  p o d c z e r w i e n i  (rys. 135). Pro-
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mlenniki mają kształt żarówek. Ich wewnętrzna powierzchnia jest 
od połowy posrebrzana; lustro srebrne stanowi reflektor kieru
jący promieniowanie w  jedną stronę. Źródłem promieniowania 
jest włókno wolframowe. Promienniki umieszcza się nad ogrze
wanym roztworem lub wewnątrz łaźni. Ogrzewanie takie jest 
bardzo równomierne, gdyż ogrzewany roztwór pochłania promie
niowanie w całej masie. Na ogół w  obwód prądu włącza się opor
nicę suwakową umożliwiającą bardzo szybką i dokładną regu
lację temperatury.

Promienniki stosuje się przede wszystkim do odparowywania 
cieczy, w porównaniu bowiem z innymi łaźniami skracają one czas 
i obniżają temperaturę tej czynności.

22. Mieszadła

Mieszanie ma na celu wyrównywanie stężeń, przyspieszanie 
przebiegu reakcji chemicznych, przyspieszanie rozpuszczania ciał 
stałych, równomierne rozprowadzanie ciepła w reakcjach egzo
termicznych.

Mieszadła ręczne. Najprostszym typem mieszadeł są mieszadła 
ręczne, wykonane z prętów szklanych. Stosuje się je wtedy, gdy

3> U C t )

Rys. 136. Najczęściej stosowane mieszadła 
wykonane z prętów szklanych

operuje się małymi ilościami substancji i gdy mieszanie trwa 
krótko, np. przy rozpuszczaniu dobrze rozpuszczalnych związków 
chemicznych.

Mieszadła mechaniczne. Przy rozpuszczaniu substancji trudniej 
rozpuszczalnych, rozpuszczaniu większych ilości próbki, przepro
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wadzaniu długotrwałych reakcji, wymagających mieszania rea
gentów, mieszanie ręczne zastępuje się mieszaniem mechanicznym. 
Mechaniczne urządzenia mieszające składają się z mieszadła i jego 
napędu. Na rys. 136 i 137 pokazano kilka typów stosowanych mie
szadeł. Na rys. 136 przedstawiono najprostsze mieszadła wykonane 
z prętów szklanych, na rys. 137a tzw. mieszadło śrubowe, a na 
rys. 137b mieszadło o ruchomych skrzydełkach, które w stanie 
•spoczynku zwisają pionowo. Dzięki temu można wprowadzić je 
do kolby o wąskiej szyjce. Podczas obrotu mieszadła siła odśrod
kowa ustawia skrzydełka poziomo.

Do mieszania cieczy o różnych gęstościach służy mieszadło 
przedstawione na rys. 137c. Na pręcie szklanym osadzona jest 
bańka szklana, otwarta u dołu. W górnej części bańki znajduje się

szereg otworów. Podczas obrotu mieszadła ciecz na skutek działa
nia siły odśrodkowej zostaje wyrzucona tym otworkami z bańki 
Na jej miejsce wchodzi ciecz znajdująca się niżej, o większej 
gęstości z kolei zostaje wyrzucona w  kierunku górnej warstwy 
cieczy o mniejszej gęstości.

Wszystkie omówione wyżej mieszadła wymagają ściśle piono
wego ustawienia.

Bardzo często koniecznym warunkiem prawidłowego przepro
wadzenia reakcji jest zamknięcie dostępu powietrza do kolby

a) c)

Rys. 137. Mieszadła
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reakcyjnej. Najczęściej spotykanym sposobem uszczelniania mie
szadeł jest tzw. z a m k n i ę c i e  r t ę c i o w e  (rys. 138). Za po
mocą szczelnego, gumowego korka, na mieszadle zamocowana jest 
rurka szklana, zanurzona otwartym końcem w cylindrycznym 
zbiorniku z rtęcią. Zbiornik ten osadzony jest za pomocą drugiego 
gumowego korka na rurce szklanej, przez którą mieszadło jest 
wprowadzone do kolby reakcyjnej. Górny koniec tej rurki wy
staje ponad poziom rtęci.

Do napędu mieszadeł używa się silników elektrycznych lub 
turbinek wodnych. Silniki używane do poruszania mieszadeł po
winny posiadać regulację obrotów. Silnik umieszcza się w sta
tywie nad naczyniem reakcyjnym. Obracając odpowiednio nakręt
kę, znajdującą się na końcu uchwytu wystającego z silnika, zwal-

Rys. 138. Zamknięcie 
rtęciowe

nia się go, umieszcza w nim mieszadło i przesuwając nakrętkę do 
dołu zamyka uchwyt. Można również umieścić silnik w pobliżu 
naczynia reakcyjnego i połączyć go z mieszadłem za pomocą złącza 
elastycznego.

Turbinka wodna składa się z wału umieszczonego w obudowie, 
na którym umieszczone są łopatki, i przekładni przenoszącej ruch
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wału na mieszadło umieszczone w specjalnym uchwycie. W  obu
dowie wału znajduje się doprowadzenie i odprowadzenie wody..

Mieszadła elektromagnetyczne (rys. 139). Mieszadła te są bar
dzo wygodne w użyciu. Składają się one z silnika elektrycznego 
Wprawiającego w ruch magnes lub elektromagnes, umieszczonego

Rys. 140. Wytrząsarki

w  specjalnej obudowie. Silnik posiada regulację obrotów. Na płyt
ce, w której znajduje się elektromagnes, stawia się naczynie 
z mieszadełkiem wykonanym z kawałka żelaza umieszczonego 
w  szklanej bądź plastikowej osłonce. Po wprawieniu w ruch elek
tromagnesu mieszadełko porusza się ruchem wirowym i miesza
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zawartość naczynia. Zwykle mieszadła te są zaopatrzone w elek
tryczne płytki grzejne, które —  w  razie potrzeby —  umieszcza się 
pod naczyniem reakcyjnym. Mieszadła te znajdują zastosowanie 
do mieszania niewielkich ilości cieczy-.o niedużej lepkości, np. pod
czas miareczkowania.

23. W ytrząsarki

Wytrząsarki są to urządzenia mechaniczne do mieszania sub
stancji znajdujących się w  zamkniętych szczelnie naczyniach. 
Rozróżnia się dwa ich rodzaje: wytrząsarki obrotowe (rys. 140), 
w których rama wytrząsarki wraz z  umieszczonym w niej naczy
niem wykonuje ruch obrotowy, a zawartość naczynia przelewa się 
z  dołu do góry naczynia, oraz wytrżąsarki poruszające się ruchem 
wahadłowym. W tych ostatnich naczynie, które poddaje się wy
trząsaniu, umieszcza się W wagoniku (rys. 140b) poruszanym tam 
i z powrotem po szynach lub w  skrzynce (ryś. 140c) poruszającej 
się ruchem wahadłowym. Do. napędu wytrząsarek stosuje się zwy
kle silniki elektryczne.

24. Wirówki

Wirówki służą do odwirowywania trudno sączących się osadów 
i oddzielania osadów od małych ilości cieczy. W  laboratoriach 
chemicznych stosuje się małe wirówki ręczne z probówkami o po
jemności do 20 ml (rys.- 141) i większe z napędem elektrycznym,
o pojemności probówek do 100 ml i szybkości obrotów do 3000 na 
minutę (rys. 142).

Przy nalewaniu cieczy do probówek przeciwległe probówki 
należy napełniać tak, by miały one jednakowy ciężar (trzeba to 
sprawdzić na wadze technicznej). W wirówkach elektrycznych 
szybkoobrotowych w celu zabezpieczenia probówek przed pęknię
ciem dobrze jest wypełnić wodą przestrzeń między gilzą metalo
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wą a znajdującą się w  niej probówką. Czas wirowania nie prze
kracza zwykle 10 min. Po odwirowaniu ciecz ostrożnie zlewa się 
Znad osadu; często wykonuje się to za pomocą lewarka.

Rys 141. W irówka ręczna Rys. 142. W irówka elektryczna

25. Przyrządy i maszyny elektryczne

Silniki elektryczne. Są to maszyny w których energię elek
tryczną prądu przekształca się na energię mechaniczną ruchu

Rys 143 Silnik elektryczny

obrotowego Model silnika elektrycznego prądu stałego przeasia 
wia podana na rys 143 zwojnica obracająca się między biegunami
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magnesu. Pole magnetyczne oddziaływa dynamicznie aa prąd 
płynący w uzwojeniu zwojnicy wytwarzając w niej moment obro
towy, stanowiący źródło ruchu obrotowego silnika. Prąd do zwol
nicy 2 doprowadza się za pośrednictwem szczotek t.

Spośród silników prądu zmiennego rozróżnia się silniki syn
chroniczne, stosowane wówczas gdy należy utrzymać ściśle stałą 
liczbę obrotów, oraz znacznie prostsze w budowie ' niezawod
ne w działaniu silniki asynchroniczne. W laboratoriach sto
suje się silniki do poruszania przyrządów wymagających napędów 
mechanicznych (mieszadła, wytrząsarki itp.). Do pracy w labora
toriach chemicznych nadają się tylko silniki hermetyczne. W za
leżności od przeznaczenia stosuje się silniki różnej konstrukcji 
Do napędu mieszadeł używa się silników pionowych, jednofazo
wych, o małej mocy Większe urządzenia wymagają silników 
trójfazowych Bardzo wygodne w użyciu są silniki z regulacją 
obrotów. Przestawiając śrubę regulatora nastawia się je na jeden 
z kilku zakresów obrotów (zmiana obrotów zachodzi tu skokowo). 
Inny sposób regulacji polega na włączeniu w obwód silnika opor
nicy nastawczej. Zmianę szybkości obrotów osiąga się przez zmia
nę wielkości oporu (w tym przypadku zmiana obrotów zachodzi 
w sposób ciągły).

Transformatory. Służą do przetwarzania energii elektrycznej 
prądu zmiennego z jednego napięcia na inne o tej samej często
tliwości. Przy przetwarzaniu natężenie prądu zmienia się w sto
sunku odwrotnym dó napięcia. Wartość energii przetwarzanej 
W transformatorze nie ulega praktycznie zmianie, ponieważ spraw
ność jego jest bardzo duża.

Transformator jednofazowy (rys. 144a) składa się z dwóch 
uzwojeń nawiniętych na rdzeniu wykonanym z blach. Uzwojenie, 
do którego doprowadza się energię elektryczną nazywa się pier
wotnym. Uzwojenie drugie — wtórne stanowi źródło prądu za
silającego odbiorniki. Jeżeli do uzwojenia pierwotnego o liczbie 
zwojów zx doprowadzimy napięcie prądu zmiennego U lr to w uzwo
jeniu wtórnym o liczbie zwojów z2 pojawi się prąd o napięciu U 2, 
przy czym: Ur z2

2 *1
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Do przetwarzania napięć prądu trójfazowego można zastoso
wać albo grupę trzech jednakowych transformatorów jednofazo
wych albo jeden transformator trójfazowy, którego schemat przed
stawiono na rys 144b

Rys. 144. Transformator 
a) jednofazowy, b) trójfazowy

Prostowniki. Elektrownie dostarczają energię elektryczną 
w postaci prądu zmiennego. W przypadku zapotrzebowania na 
prąd stały stosuje się urządzenia przetwarzające prąd zmienny na 
stały zwane prostownikami Istnieje szereg prostowników działa
jących na różnych zasadach.

P r o s t o w n i k i  e l e k t r o l i t y c z n e .  Składają się z dwóch 
płytek z różnych metali, zanurzonych w elektrolicie (roztworze 
przewodzącym prąd elektryczny). Działanie prostujące (zaworowe) 
takiego prostownika polega na tym, że jedria z elektrod może 
przepuszczać prąd tylko w jednym kierunku

K  e n o t r o n y. Są to dwuelektrodowe lampy próżniowe. Dzia
łanie ich opiera się na zjawisku wysyłania elektronów z rozżarzo
nego metalu Występuje ono tylko wtedy gdy rozżarzona katoda 
naładowana jest ujemnie, a anoda dodatnio. Kenotrony przewodzą 
więc prąd tylko w jednym kierunku. Znajdują zastosowanie 
w? urządzeniach wymagających prądu stałego o wysokim napięciu 
■ t małym natężeniu

G a z o t r o n y  Zbudowane są podobnie do kenotronów z tą 
różnicą, że bańka gazotronu wypełniona jest rozrzedzonym gazem 
szlachetnym lub parami rtęci W przewodzeniu prądu biorą 
w nich udział nie tylko elektrony wysyłane z katody, lecz także 
jony (atomy obdarzone ładunkiem elektrycznym) powstające 
skutkiem zderzeń elektronów ? atomami gazu wypełniającego
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gruszkę. Gazotrony stosuje się przy zasilaniu silników elektrycz
nych, oraz do ładowania dużych baterii akumulatorów.

P r o s t o w n i k i  m i e d z i o w e  (rys. 145). Zbudowane są 
z płytek miedzianych 2, pokrytych cienką warstwą tlenku miedzia- 
wego 3 i połączonych z elektrodą ołowianą 1. Między nimi znajdują 
się dodatkowe płytki przeznaczone do chłodzenia miedzi 4. Działa
nie prostownika polega na tym, że gdy do miedzi i ołowiu przy
łożona zostanie różnica potencjałów, utworzone pole elektryczne

Rys. 145. Prostownik miedziowy

spowoduje wybijanie elektronów z' miedzi. Tlenek miedzią wy 
zaś nie może wysyłać elektronów. Tak więc prąd elektryczny 
może płynąć tylko w jednym kierunku —  od miedzi do ołowiu. 
Prostowniki miedziowe są odporne na uszkodzenia mechaniczne. 
W  celu zwiększenia mocy otrzymywanego prądu można je łączyć 
szeregowo i równolegle. Przy korzystaniu z nich należy unikać 
przeciążenia, które powoduje nagrzewanie się elementów mie
dziowych.

P r o s t o w n i k i  s e l  en owe .  Zasada ich działania jest taka 
sama jak prostowników miedziowych. W porównaniu z nimi po
siadają one większą sprawność. Pozwalają na osiąganie dużego 
natężenia przy niskim napięciu. Znajdują duże zastosowanie w la
boratoriach chemicznych.

Akumulatory. Są to bardzo rozpowszechnione źródła prądu 
stałego, tzw. ogniwa odwracalne — po wyczerpaniu można je 
z powrotem doprowadzić do stanu używalności przez tzw. łado
wanie
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A k u m u l a t o r y  o ł o w i a n e  (rys. 146) zbudowane są 
zwykle z trzech płyt ołowianych: połączonych ze sobą płyt ze
wnętrznych stanowiących elektrodę ujemną (—■), czyli katodę, 
i elektrody wewnętrznej dodatniej (+ ) ,  tzw. anody. Płyty umiesz
czone są w prostokątnym naczyniu szklanym. W celu urucho
mienia akumulatora przez otwory w górnej pokrywie wlewa się 
do tego naczynia chemicznie czysty kwas siarkowy o gęstości 
1,19 (gęstość stężonego kwasu siarkowego wynosi 1,84). Po upły
wie czasu potrzebnego do „nasiąknięcia” płyt ołowianych kwa
sem (ok. 5 godz) łączy się akumulator ze źródłem prądu stałego 
lub przez prostownik —  z siecią. Schemat połączeń przy łado
waniu przedstawiono na rys. 147. Elektrodę dodatnią łączy się 
? dodatnim biegunem źródła prądu, elektrodę ujemną —  z ujem-
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Schemat połączeń 
Rys. 146. Akumulator przy ładowaniu akumulatora

nym. Kierunek przepływu prądu wskazuje na rysunku strzałka. 
Natężenie prądu ładującego powinno być mniejsze od dopusz
czalnego natężenia podawanego zwykle przez wytwórnię akumu
latorów. Podczas ładowania otwory muszą być otwarte, gdyż 
na katodzie wydziela się wodór (ostrożnie z ogniem —  wodór 
tworzy z powietrzem mieszaninę wybuchową!). Ładowanie prze
prowadza się tak długo, aż napięcie akumulatora wyniesie 2,7—- 
—2,75 V i zaobserwuje się obfite i równomierne wydzielanie się 
gazu Akumulatory nowe ładuje się ok. 28 godz, akumulatory 
rozładowane krócej. Anoda naładowanego akumulatora pokryta 
jest dwutlenkiem ołowiu i posiada barwę brunatną, katodę zaś 
pokrywa ołów metaliczny o barwie jasnoszarej. Napięcie wyno

+

T?vs 147
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szące na początku ok. 2,7 V spada prędko do 2 V Gdy z akumu
latora czerpie się prąd, na anodzie wydziela się wodór Na skutek 
zachodzących reakcji obniża się stężenie kwasu i obie elektrody 
pokrywają się warstwą siarczanu ołowiu. Gdy napięcie spadnie 
do 1,8 V, akumulator należy naładować ponownie Im słabszy 
prąd pobiera się, tym dłużej można go czerpać

Akumulatory nieużywane trzeba ładować co 2 miesiące Je
żeli przerwa w ładowaniu ma trwać dłużej, akumulator należy 
naładować i wylać z niego kwas.

Na rys. 148 przedstawiono schemat włączania prostownika 
z akumulatorami pozwalający na pobieranie energii z akumu
latorów przy równoczesnym ich doładowywaniu, co zapewnia

a) b) c)

r*h
;Hib

b  H ' 1 ' l ' l ' b  
L&~

Bys 149 Łączenie akumula
torów

a) szeregowe, b) równoległe, 
c) szeregowo-równoległe

Bys 148 Schemat włączania 
prostownika z akumulatorami

duzą stałość pobieranego prądu i chroni akumulatory przed zbyt 
szybkim wyładowaniem Żądane napięcie do odbiornika 10 z ba 
terii akumulatorów 5 uzyskujemy nastawiając odpowiednio opor 
nik ? i przełącznik napięcia 6 Napięcie tego prądu sprawdzamy 
woltomierzem 9 a natężenie amperomierzem 8 Równocześnie 
akumulatory £> połączone są z prostownikiem / Natężenie prądu 
ładowania reguluje sie opornikiem S Napięcie prądu ładowania
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kontroluje się woltomierzem 4, a natężenie amperomierzem 2. 
Natężenie prądu ładowania powinno być takie same lub nieco 
większe od .natężenia prądu rozładowania.

Akumulatory ołowiane są stosunkowo ciężkie, wrażliwe na 
wstrząsy i na zwarcie. Korzystać z nich można ok. 2 lat.

Większą odpornością odznaczają się a k u m u l a t o r y  za
s a d o w e .  Wypełnia się je roztworem wodorotlenku potasowego 
Anodę stanowi płyta pokryta wodorotlenkiem niklowym, katoda 
wykonana jest z gąbczastego kadmu. Akumulatory te mniej ga
zują, nie wymagają tak częstego ładowania oraz są mniej wraż
liwe na wstrząsy.

Akumulatory można łączyć w większe baterie. Łączenie szere
gowe (rys. 149a) (biegun ujemny jednego akumulatora z biegu
nem dodatnim drugiego) n  akumulatorów daje baterię o napię-

■a) c)

b)

r ° - Rys 150. Typy oporników

-O ^ O —O

DOS

ciu n  razy większym od napięcia jednego akumulatora Łączenie 
równoległe (rys. 149b) n akumulatorów daje baterię o n-krotnie 
zwiększonym natężeniu prądu. Przez połączenie szeregowo-rów- 
noległe (rys. 149c) otrzymuje się baterię prądu stałego o dowol
nym napięciu i natężeniu

Oporniki. Są to przyrządy służące do zmniejszenia napięcia 
prądu w obwodzie Zasadę ich działania pokazano na rys 150
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Spotyka się oporniki stałe i nastaweze (o zmiennym oporze), 
które mogą być z kolei suwakowe (rys. 150a), korbowe (rys. 150b), 
wtyczkowe (rys. 150c). Zakres stosowania opornika (dopuszczalne 
napięcie i natężenie) oraz opór danego opornika podany jest na 
tabliczce znamionowej.

Pomiarowe przyrządy elektryczne. Klasyfikacja najczęściej 
stosowanych przyrządów może być przeprowadzona z różnych 
punktów widzenia. Ze względu na rodzaj mierzonego prądu roz
różnia się przyrządy na prąd zmienny oraz na prąd stały i zmien
ny. Ze względu na charakter pracy rozróżnia się: a) mierniki, 
czyli przyrządy mierzące określoną wielkość elektryczną np. 
napięcie, b) wskaźniki, czyli przyrządy wskazujące na obecność 
lub zanik np. napięcia.

Niżej podano podział mierników w zależności od mierzonej 
wielkości.

Nazwy i oznaczenia mierników

Wielkość mierzona Nazwa miernika Oznaczenie 
na mierniku

Natężenie prądu / amperomierz A
Napięcie, SEM, 17, E woltomierz V
Oporność R omomierz
Moc P watomierz W
Częstotliwość / częstościomierz Hz
Przesunięcie fazowe cp fazomierz cp

Różnica między amperomierzami i woltomierzami polega na 
ich różnym oporze wewnętrznym. Amperomierze włączone sze
regowo w obwód prądu powinny posiadać mały opór wewnętrzny. 
Woltomierze włączone równolegle powinny posiadać duży opór 

' wewnętrzny.
W przypadku gdy zakres stosowanego amperomierza jest nie 

wystarczający stosujemy bocznikowanie (rys. 151a). Polega ono na 
podłączeniu równolegle do amperomierza małego oporu, dzięki 
czemu przez amperomierz przechodzi tylko część mierzonego 
prądu.
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Bocznikowanie woltomierza (rys. 151b) polega na włączeniu 
szeregowo z woltomierzem odpowiednio dobranego oporu.

Ze względu na zasadę działania rozróżnia się przyrządy:
a) magnetoelektryczne, posiadające trwały magnes i ruchomą 
cewkę, stosowane do pomiarów prądu stałego, b) elektromagne
tyczne zbudowane na zasadzie oddziaływania pola magnetycz
nego wytworzonego przez mierzony prąd na umieszczony w tym 
polu rdzeń z miękkiego żelaza; nadają się one do pomiarów za
równo prądu stałego jak i zmiennego, c) elektrodynamiczne i fer- 
rodynamiczne, których działanie opiera się na zasadzie wzajem
nego oddziaływania, przewodów, którymi płynie prąd; stosuje 
się je do pomiarów prądu stałego i zmiennego.

W zależności od dokładności wskazań rozróżnia się szereg 
klas dokładności mierników. Liczba danej klasy określa gra
niczny uchyb względny w procentach. Uchyb określa się przez 
porówanie wartości otrzymanej ze wskazań przyrządu z warto
ścią rzeczywistą mierzoną przyrządem wzorcowym.

Symbole graficzne umieszczane na tarczach podziałowych m ierników

Symbol Objaśnienie symbolu

0 Miernik magnetoelektryczny

c Miernik elektromagnetyczny

Miernik elektrodynamiczny

Miernik do pomiarów prądu stałego
M iernik do pomiarów prądu zmiennego

~
M iernik do pomiaru prądu stałego i zmień 

nego
_L Pionowe ustawienie podczas pomiaru
i— Poziome ustawienie podczas pomiaru

/60‘
Pochyłe ustawienie podczas pomiaru (przj

kącie pochylenia np. 60°)
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Każdy przyrząd pomiarowy ma podany zakres stosowal
ności i może być -używany tylko w tym zakresie. Do mierzenia 
prądu zmiennego i stałego służą tzw- p r z y r z ą d y  u n i w e r -  
• s a l ne .

aj b)

< Z >

Rys. 151. Schemat bocznikowania amperomierzy i woltom ierzy

26. Autoklawy

Autoklawy są to aparaty, w których przeprowadza się reakcje 
chemiczne w wysokich temperaturach i pod zwiększonym ciśnie
niem. Autoklawy wykonuje się z wysokogatunkowych stali, że
liwa, różnych stopów miedzi, glinu i innych metali. Na ogół 
mają kształt cylindrów. Są zaopatrzone w pokrywę, zawór bez
pieczeństwa, zawór wysokociśnieniowy oraz w specjalne urządze
nia uszczelniające i pomiarowe. Budowa i pojemność autoklawu 
zależą od jego przeznaczenia. Stosuje się autoklawy o pojemności 
od jednego do kilku tysięcy litrów.

Aparaty stosowane w laboratoriach chemicznych posiadają 
zwykle pojemność nie większą od 2 litrów. Wytrzymują one 
ciśnienie od 3 do 100 atmosfer (najczęściej spotyka się autoklawy 
na 15— 25 at).

Typowy a u t o k l a w  l a b o r a t o r y j n y  (rys. 152) jest 
to kocioł 1 umieszczony w płaszczu grzejnym z nóżkami 2. Za
myka się go przykręcaną śrubami pokrywą 3, w którą jest wmon
towany manometr 4, wentyl do regulowania ciśnienia 5 oraz 
pochwa do termometru 6. U dołu kociołka umieszczony jest ku
rek do spuszczania produktów 7.

Sposób posługiwania się autoklawem jest następujący: Odkręca 
się śruby zaciskające pokrywę i zdejmuje się ją. Po dokładnym 
oczyszczeniu i wymyciu wewnętrznej powierzchni autoklawu

10 — Poradnik laboranta
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wprowadza się do niego substancje, które poddane zostaną 
reakcji. Następnie zamyka się autoklaw pokrywą i dokładnie ją 
przyśrubowuje. Regulator ciśnienia nastawia się na żądaną war
tość, do pochwy wstawia się termometr z odpowiednio dobraną 
skalą i zamyka się kurek spustowy.

Ogrzewanie rozpoczyna się po stwierdzeniu, że aparat jest 
prawidłowo zamknięty. Jeżeli nie posiada on grzałek elektrycz
nych umieszczonych bezpośrednio w płaszczu grzejnym, stosuje

Rys. 152. Schemat 
autoklawu

się ogrzewanie zewnętrzne. Ogrzewanie przeprowadza się przez 
określony czas. Podczas ogrzewania sprawdza się ciśnienie 
i temperaturę reakcji. Po upływie przewidzianego czasu prze
rywa się je i pozwala aparatowi ostygnąć lub przez otwarcie 
kurka spustowego likwiduje się nadciśnienie. Nie można otwie
rać autoklawu znajdującego się pod ciśnieniem. Gdy wskazówka 
manometru opadnie do zera, ostrożnie odkręca się śruby, któ
rymi przykręcona jest pokrywa. Nie odkręca się ich kolejno.
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lecz po odkręceniu pierwszej odkręca się. przeciwległą itd. Po
krywę zdejmuje się dopiero wtedy, gdy z aparatu przestaje 
wydobywać się para.

Przy pracy z autoklawami należy postępować bardzo ostroż
nie i ściśle według przepisów. Drobna nawet nieuwaga czy nie
ostrożność może spowodować nieszczęśliwy wypadek. Ponieważ 
istnieje bardzo wiele rodzajów tych aparatów przed rozpoczę
ciem pracy należy zapoznać się dokładnie z opisem danego apa
ratu i instrukcją obsługi.

27. Butle gazowe

Gazy nie posiadają własnej postaci ani objętości, dążą do 
zajęcia jak największej objętości i wypełniają każdą objętość, 
w której je zamknięto. Gazy są ściśliwe i sprężyste. Znaczy to, 
że w pewnych warunkach można wielokrotnie zmniejszyć ob
jętość gazu, przy czym po zmianie warunków na pierwotne gaz 
powraca do poprzednio zajmowanej objętości. Te własności ga
zów wykorzystano przy ich przechowywaniu. Gazy przeznaczone 
do użytku laboratoriów czy zakładów produkcyjnych przecho
wuje się w butlach stalowych, w których są one sprężone pod 
dużym ciśnieniem — np. tlen, azot, wodór pod ciśnieniem 
250 atm —  dlatego też butle muszą być grubościenne, bez szwu. 
Ze względu na duże ciśnienie panujące wewnątrz butli należy 
się z nimi obchodzić bardzo ostrożnie.

Przede wszystkim należy unikać stawiania butli na słońcu, 
przy piecach lub kaloryferach, a także zbyt silnego oziębiania. 
Butle nie mogą być narażone na silne wstrząsy i uderzenia. 
W czasie transportu główny zawór musi być osłonięty kołpakiem 
zabezpieczającym przed uderzeniem. Przy wyładowywaniu 
w żadnym wypadku nie można butli zrzucać, gdyż grozi to ro
zerwaniem. Najbezpieczniej jest przenosić je za pomocą specjal
nych dc tego celu noszy metalowych.

W czasie pracy najlepiej ustawić butlę w stojaku (rys 153).
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zabezpieczającym ją przed przewróceniem i jednocześnie umożli
wiającym bardzo wygodne i łatwe przesuwanie jej z miejsca na 
miejsce. W  braku stojaka trzeba koniecznie przymocować butlę 
do ściany lub stołu.

Gazy techniczne znajdują się w butli w stanie gazowym lub 
ciekłym (amoniak, dwutlenek siarki, chlor itp.). Butlę przezna
czoną do przechowywania gazu w  postaci ciekłej pokazano na 
rys. 154. Posiada ona wewnątrz rurkę przechodzącą od zawęru

Rys. 154. Butla sta- 
Rys. 153. Stojak z butlą sta- Iowa do gazów
Iową (z zaworem iglicowym ) ciekłych

głównego do dna. Jednak aby otrzymać gaz z butli z rurką syfo
nową, należy ją odwrócić zaworem ku dołowi.

Aby nie mylić się co do rodzaju gazu zawartego w butli, są 
one odpowiednio znakowane. Oznaczenie barwami butli do gazów 
określa norma PN/M-69210
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Przeznaczenie butli Barwa

Lp.
nazwa gazu wzór

chemiczny

butli napisu paska Napis

1. Acetylen c2h2 biała czerwona — Acetylen C2H2

2 . Amoniak n h 3 żółta czarna — Amoniak N H 3

3. Argon oczysz
czony

Ar czarna niebieska biała Argon

4. Argon surowy Ar górna
połowa
żółta,
dolna
czarna

czarna Argon surowy

5. Azot n 2 czarna żółta brązowa Azot N 2

6. Bezwodnik kwa
su węglowego

co2 czarna żółta — Kwas węglowy

7. Butylen c4H8 czerwona żółta czarna Butylen
8 . Chlor Cl2 ochronna

(khaki)
— zielona —

9. Dwutlenek
siarki

so2 czarna biała żółta Dwutlenek 
siarki S02

10. Fosgen COCl2 ochronna
(khaki)

— czerwona —

11. Gaz Blaua 
lub olejowy

— szara czerwona — Gaz Blaua

12. Hel He brązowa biała — Hel

13. Powietrze
sprężone

— czarna biała — Powietrze

14. Siarkowodór h2s biała czerwona czerwona Siarkowodór
H 2S

15. Tlen o 2 błękitna czarna — Tlen 0 2

16. Wodór h 2 ciemno
zielona

czerwona — Wodór H;

Wszystkie inne gazy 
palne

czerwona biała Nazwa gazu i 
wzór chemiczny

Wszystkie inne gazy 
niepalne

czarna żółta Nazwa gazu 
i wzór che
miczny, 
o ile istnieje
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Butle powinno zabezpieczać się przed korozją i zniszczeniem 
Co trzy lata należy kontrolować ich wytrzymałość. Butli nie
kontrolowanych w ciągu tego czasu używać nie wolno.

Gaz pobiera się z butli za pomocą zaworów. Umożliwiają one 
regulację strumienia gazu oraz zmniejszenie ciśnienia.

Rozróżnia się zawór iglicowy i redukcyjny. Z a w ó r  i g l i 
c o w y  (rys. 153) i (rys. 155) stosuje się w przypadku wprowa
dzania gazu do aparatury pod niskim ciśnieniem. Aby założyć 
zawór, należy odkręcić i zdjąć kołpak butli, a następnie spraw
dzić czy nie ma zanieczyszczeń w zaworze głównym. W tym celu 
odkręca się na chwilę zawór i wypuszcza w bok (nie na siebie 
lub innego pracownika) strumień gazu. Pył lub drobne zanie
czyszczenie zostaną w ten sposób wydmuchane.

Po sprawdzeniu całości gwintów na obu zaworach i uszczelki 
przykręca się zawór iglicowy do głównego zaworu butli. Na
krętkę trzeba mocno docisnąć dobrze dopasowanym kluczem, tak

aby nie zniszczyć jej krawędzi. Podczas otwierania zaworu głów
nego zawór iglicowy powinien być zamknięty. Strumień gazu 
reguluje się przez dokręcanie śruby nastawnej zakończonej stoż
kiem-dopasowanym do otworu (rys. 155).

Z a w ó r  r e d u k c y j n y  (rys. 156 i rys. 157) stosuje się 
przy pobieraniu gazu z butli w celu zmniejszenia panującego 
w niej dużego ciśnienia oraz regulowania go. Działanie zaworu

<--------- - — *

Rys. 155. Przekrój zaworu 
iglicowego
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redukcyjnego przedstawiono na rys. 157. Gaz z butli wchodzi 
przez główny zawór do komory wysokiego ciśnienia 1 połączonej 
z manometrem 2 wskazującym ciśnienie gazu wewnątrz butli. 
Wylot z komory 1 jest zamknięty za pomocą grzybka 3 dociśnię
tego do siodełka sprężyną 4. Gdy dokręca się śrubę nastawną 6 
za pośrednictwem sprężyny 7, ugina się przepona 8 i  unosi grzy
bek 3. Przez powstałą szczelinę gaz przechodzi z komory 1 do 
komory 5 połączonej z manometrem 9, który wskazuje ciśnienie 
robocze. Z komory 5 gaz przechodzi do aparatury po otworzeniu 
wentyla 10. Ciśnienie gazu roboczego nie zmienia się pomimo 
spadku ciśnienia w butli dzięki ruchomej przeponie 8. Gdy 
ciśnienie gazu w komorze 5 maleje, zmniejsza się też jego nacisk

na przeponę 8 i dzięki temu sprężyna 7 silniej ją wygina, powo
dując powstanie większej szczeliny pomiędzy grzybkiem 3 i sio
dełkiem, tym samym następuje większy przepływ gazu z komo
ry 1 do komory 5

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia dla ma
nometru roboczego 9 zaczyna działać zawór bezpieczeństwa 11 
Gaz unosi grzybek 12 dociskany sprężyną 13 i uchodzi na ze
wnątrz W takim przypadku trzeba zaraz zwolnić śrubę na
stawną

11

Rys 15b Zawór redukcyjny Rys. 157. Schemat zaworu 
redukcyjnego
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Zawór redukcyjny zakłada się w  taki sam sposób jak zawór 
iglicowy. Po przykręceniu go do zaworu głównego sprawdza 
się, czy śruba nastawna jest zwolniona i zamyka się wentyl 10. 
Następnie mierzy się ciśnienie w butli za pomocą manometru 2, 
dokręca się śrubę nastawną aż do osiągnięcia na manometrze 9 
żądanego ciśnienia roboczego i  otwiera wentyl 10.

W  przypadku krótkich przerw w pracy wystarczy zamknąć 
wentyl 10. Jeśli pobieranie gazu przerywa się na dłużej, zamyka 
się wentyl główny, wypuszcza gaz z zaworu i zwalnia śrubę 
nastawczą.

Należy uważać, ażeby na skutek niewłaściwego postępowa
nia nie zepsuć zaworu. Nie wolno przekraczać maksymalnie do
puszczalnych ciśnień, zaznaczonych na każdym manometrze czer
woną kreską, arti też dokręcać śruby nastawczej z dużą siłą 
(nigdy za pomocą, klucza!).

1. Przy zaworach głównych butli do gazów palnych (wodór, 
tlenek węgla, etylen itp.) stosuje się gwinty lewe, natomiast do 
gazów niepalnych (tlen, dwutlenek węgla, azot itp.) —  prawe.

U w ag i

Rys. 158. Wyrównywać 
ciśnienia

2. Do pracy z tlenem nie wolno używać uszczelek z tworzyw 
organicznych ani żadnych smarów pochodzenia organicznego. Na



Sprzęt ochrony osobistej 153

skutek silnego działania utleniającego tlenu pod zwiększonym 
ciśnieniem substancje takie spalają się wybuchowo i mogą spo
wodować rozerwanie butli.

Na drodze przepływu gazu z butli do aparatury umieszcza się 
zwykle wyrównywacz ciśnienia (rys. 158). Dopuszcza on gaz 
zawsze pod stałym ciśnieniem regulowanym przez zanurzenie 
T-rurki w rtęci, wodzie, oleju lub innej cieczy na odpowiednią 
głębokość. W  przypadku wzrostu ciśnienia w przewodach nad
miar gazu uchodzi w powietrze. Jeśli pracuje się z gazem pal
nym lub trującym, powinno znajdować się odprowadzenie gazu 
pod dobrze pracujący wyciąg.

28. Sprzęt ochrony osobistej

Sprzętu ochrony osobistej powinien używać każdy pracownik 
laboratorium, gdy w jakikolwiek sposób narażony jest na dzia
łanie czynników szkodliwych dla zdrowia, bądź też na zniszcze
nie ubrania na skutek zetknięcia się ze specjalnie silnie działa
jącymi substancjami chemicznymi. Sprzęt taki wykonuje się 
z materiałów odpornych na działanie tych czynników.

Odzież ochronna. W  laboratorium odzież ochronną dla wszyst
kich pracowników stanowią fartuchy z tkaniny bawełnianej. 
Mogą one być grube drelichowe lub cienkie białe. Te ostatnie 
wyglądają estetycznie tylko wtedy, gdy są czyste. Jeśli nie ma 
możliwości częstej zmiany fartuchów, lepiej używać fartuchów 
drelichowych, które są zwykle ciemniejsze, a zatem praktycz
niejsze.

Jeszcze bardziej wskazane jest noszenie całych kombinezo
nów drelichowych. Zabezpieczają one ubranie w większym stop
niu niż fartuchy przed spaleniem stężonymi kwasami i ługami, 
poplamieniem itd. Należy również zaznaczyć, że chociaż ze wzglę
du na charakter prowadzonych w laboratorium prac nie jest 
konieczne noszenie specjalnego obuwia ochronnego, dobrze jest 
chodzić w pracy w lekkich i wygodnych butach lub nawet mięk
kich pantoflach, których nie szkoda zniszczyć na skutek spla
mienia lub spalenia substancją żrącą
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Laborant często załatwia pewne sprawy w magazynie, *vai- 
sztatach itp. Jeśli jest to związane z wychodzeniem do mnego 
budynku, to szczególnie w zimie potrzebna jest mu watowana 
kurtka. Kurtki takie są ciepłe, a jednocześnie wygodne przy 
przenoszeniu różnych przedmiotów Dzięki nim pracownik nie 
musi narażać na zniszczenie własnego okrycia

Wymieniona odzież wystarcza w zasadzie do wykonywania 
zwykłych prac laboratoryjnych. Do mycia szkła, zwłaszcza jeżeli 
używa się do tego celu kwasów lub chromianki, dobrze jest na
kładać jeszcze fartuch gumowy, chroniący zarówno przed wilgo
cią, jak i żrącym działaniem kwasów

Ochrona rąk. Ręce chroni się przed działaniem zrącycn sub
stancji za pomocą rękawic. W laboratorium używa się przeważnie 
tylko rękawic gumowych. Powinny one być dopasowane do wy
miarów dłoni, wygodne i umożliwiające swobodne poruszanie 
palcami. Do prac z fenolem, wodorotlenkiem, stężonymi kwasami 
siarkowym, azotowym, fluorowodorowym itp. przystępuje się 
tylko w rękawicach (przed włożeniem rękawicy dobrze jest po
sypać ręce talkiem).

Ochrona oczu. Niezmiernie ważna w pracy chemika jest nale
żyta ochrona oczu. We wszystkich przypadkach, gdy może za
istnieć prawdopodobieństwo wydzielania chemicznie czynnych

Ry& 159. Okularj 
ochronne

par i gazów, rozpryskiwania cieczy żrącej itp. naiezy wkłaaac 
okulary (rys. 159). Okulary muszą być szczelnie dopasowane do 
twarzy pracownika za pomocą elastycznej taśmy która pozwala 
na dostosowanie ich do wymiarów głowy

Przy pracy z promieniowaniem szkodliwym dla wzroku prze
zroczyste szkła zastępuje się barwnymi szybkami, np fioleto
wymi przy pracy z promieniowaniem- nadfioletowym Jeślj 
w czasie pracy mogą powstawać odpryski ciał stałych lub istnieje
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niebezpieczeństwo rozerwania aparatury, szybki okularowe po
winny być wykonane z mas plastycznych lub zbrojone siatką dru
cianą.

Zamiast okularów można stosować odpowiednie zasłony, przy
mocowane elastyczną taśmą do głowy pracownika. Osłania ona 
nie tylko oczy, lecz także twarz i szyję.

Ochrona dróg oddechowych. Do ochrony dróg oddechowych 
służą:

1. Urządzenia filtrujące powietrze (pochłaniacze szkodliwych 
substancji),

2. Urządzenia z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz,
3. Urządzenia z doprowadzeniem tlenu z butli.
W  laboratorium używane są zazwyczaj urządzenia filtrujące 

powietrze. Można je stosować przy zanieczyszczeniach atmosfery 
do 1 ,6%, gdy zawartość tlenu w  powietrzu wynosi przynajmniej 
16%. Do filtrowania powietrza służą p o c h ł a n i a c z e  połączo
ne z półmaską zakrywającą tylko nos i usta lub maska, która po
siada również okulary. Pochłaniacze wykonane są w kształcie 
puszki metalowej, którą można łatwo wymienić, gdyż przymoco
wana jest do maski za pomocą gwintu. W  zależności od substan
cji pochłaniającej w pochłaniaczu może on służyć do oczyszczania 
atmosfery z różnych zanieczyszczeń.

Przykłady wypełniania pochłaniaczy:

Substancje pochłaniające Substancje pochłaniane

Chlorek wapniowy para wodna
Wapno sodowane dwutlenek węgla
Pumeks ( 0  ziaren 1—5 mm)

a. nasycony roztworem H 2SO4 amoniak
b. nasycony stężonym roztworem NaOH

lub KOH pary kwasów
Węgiel aktywny ( 0  ziaren 2—3 mm)
Żel kwasu krzemowego ( 0  1—5 mm) pary substancji organicznych
Wata hjgroskopijna pył

Pochłaniacze w zależności od przeznaczenia malowane są na 
różne kolory. Znakowanie polskich pochłaniaczy przemysłowych 
jest następujące
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Symbol Kolor pochłaniacza Substancje pochłaniane

A brązowy substancje organiczne
W żółty kwasy
G żółto-czarny pary rtęci
E czarny arsenowodór
K zielony amoniak
KD szary amoniak i siarkowodór
SO biały tlenek węgla
M czerwony wszystkie gazy (nie chroni

przed dymem)
P czerwony z białym paskiem wszystkie gazy, pary i dymy

Rys. 160. Maska R.S.C
1 — część twarzowa z tka
niny bawełnianej, 2 — szyb
k i okularowe, 3 — taśma 
czołowa, 4 — taśma ciemie
niowa, 5 — taśma potylicz
na, 6 — taśma zapinkowp, 
7 — taśma nośna, S — za
wór wydechowy, 9 — za
w ór wdechowy, 10 — po
chłaniacz, U  — komora za

worowa

a



Sprzęt przeciwpożarowy 157

Do najczęściej stosowanych m a s e k  g a z o w y c h  należy 
maska typu R.S.C. (rys. 160). Jest ona wykonana z podwójnej 
tkaniny bawełnianej. Tkanina zewnętrzna pokryta jest gumą, 
wewnętrzną —  nasycona talkiem i olejem lnianym. Szybki oku
larowe wykonane są z niepalnego tworzywa i osadzone w opra
wie gumowej.

Wewnątrz maski znajduje się kieszonka wdechowa i komora 
zaworów, gdzie następuje rozdział dróg powietrza wdychanego 
i wydychanego przez odpowiednie zawory. W  dolnej części ko
mory znajduje się gwintowany otwór, w który wkręca się po
chłaniacz.

Maskę przymocowuje się do głowy za pomocą kilku taśm 
elastycznych. Przechowuje się ją w puszce blaszanej lub w torbie.

29. Sprzęt przeciwpożarowy

Podręczny sprzęt gaśniczy powinien znajdować się w labora
torium niezbyt daleko od przypuszczalnego miejsca wybuchu 
pożaru. Odległość ta może wynosić najwyżej 15 m.

Sprzęt gaśniczy powinien być kontrolowany i utrzymywany 
stale w stanie używalności. Datę przeprowadzenia kontroli na
leży wpisywać do metryczki każdego urządzenia gaśniczego.

Trzeba pamiętać o tym, że niektórych środków gaśniczych 
nie można stosować w każdym przypadku, np. nie wolno gasić 
wodą płonących cieczy nie mieszających się z nią, substancji 
reagujących chemicznie z wodą ani też urządzeń elektrycznych. 
Z tego powodu każdy pracownik powinien należycie zapoznać 
ze sprzętem przeciwpożarowym, jego przeznaczeniem i sposobem 
użycia.

Gaśnica śniegowa. We wszystkich przypadkach pożaru jest 
uniwersalnym środkiem gaśniczym. Jest to butla z ciekłym dwu
tlenkiem węgla zaopatrzona w zawór oraz zbrojony wąż z dyszą. 
Należy chronić ją przed działaniem podwyższonej temperatury.

Gaśnica płynowa (rys. 161). Używa się jej do gaszenia mate
riałów stałych (węgla, drewna, tkanin itp.). Nie można stosować
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jej do gaszenia instalacji elektrycznych ani pożarów w pobliżu 
przewodów elektrycznych pod napięciem. Gaśnica płynowa za
wiera 5-proc. roztwór kwaśnego węglanu sodowego i osobno 
kwas siarkowy (32° Be). W  momencie użycia roztwory mieszają

się i następuje wyrzucenie otrzymanego roztworu siarczanu so
dowego pod wpływem ciśnienia wydzielającego się dwutlenku 
węgla.

Gaśnica pianowa. Zakres jej używalności jest taki sam jak 
gaśnicy płynowej. Ponadto można używać jej do gaszenia ma
teriałów półpłynnych (tłuszcze, smary). Zawartość gaśnicy pia
nowej jest również zbliżone do zawartości gaśnicy płynowej. 
Różnica polega na dodatku środków pianotwórczych, takich jak 
saponina, lukrecja lub mączka grochowa.

Gaśnica tetrowa (samochodowa). Służy do gaszenia silników, 
instalacji elektrycznych pod napięciem, cieczy łatwopalnych oraz

Rys. 161. Gaśnica płynowa
1 — dysza wylotowa, 2 — rurka 
kamionkowa, 3 — wieszak, 4 — 
sitko, 5 — zamocowania, 6 — zbior
nik powietrzny, 7 — uchwyt, S — 
naczynie z kwasem, 9 — kosz 
druciany, 10 — płytka uderzająca*

11 — zbijak
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materiałów, których nie można gasić wodą. Nie nadaje się do 
gaszenia dwusiarczku węgla i urządzeń telekomunikacyjnych. 
Przy użyciu gaśnicy tetrowej w zamkniętym pomieszczeniu 
wskazane jest używanie masek gazowych, gdyż istnieje możli
wość powstawania takich gazów, jak fosgen, chlor i chlorowodór.

Czterochlorek węgla znajdujący się w gaśnicy wydobywa się 
7 niej pod ciśnieniem 6— 7 atm.

Gaśnica proszkowa (rys. 162). Jako ładunek posiada sproszko
wane sole nieorganiczne (węglany, borany, siarczany), które zo
stają wyrzucone na zewnątrz pod ciśnieniem gazu obojętnego, 
znajdującego sie w zbiorniku gaśnicy lub w osobnej butli stalo-

1

Rys 162. Gaśnica proszkowa
l  — otwór do napełniania, 2 — 
zawór bezpieczeństwa, 3 — butla 
f  dwutlenkiem węgla, 4 — osłona 

ochronna

wej Aby zapobiec zbijaniu się zawartości gaśnicy w grudki, 
miesza się poszczególne składniki z suchym piaskiem lub tlen
kiem żelazowym

Gaśnica proszkowa znajduje zastosowanie przy gaszeniu po- 
zarov przewodów elektrycznych, materiałów stałych i cieczy 
łatwopalnych

Oprócz gaśnic do sprzętu gaśniczego zalicza się.
Koce zwykłe (wełniane lub bawełniane) i azbestowe. Stosuje 

sie dc gaszenia silników i maszyn, niewielkich ilości płynów
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łatwopalnych substancji reagujących chemicznie z wodą, a także 
płonących ubrań i włosów pracowników.

Piasek. Gaśnice proszkowe zastępuje się piaskiem. Skrzynki 
lub specjalne szufle z piaskiem są nieodzowne przy pożarach 
materiałów stałych i ciekłych o dużej powierzchni oraz pożarach 
instalacji elektrycznych, natomiast w żadnym przypadku nie 
wolno używać piasku do gaszenia silników i maszyn

Wiadra lub beczki z wodą. Zastępują one gaśnice płynowe. 
Jeśli znajdują się w pomieszczeniach o temperaturze poniżej 0 cC, 
dodaje się do wody ok. 2 0% chlorku sodowego lub wapniowego.

Hydropult. Jest to pompa ssąco-tłocząca o zasięgu 10 m
Hydronetka wodna. Jest to hydropult wmontowany na stałe 

do zbiornika o pojemności 15 1. Zbiornik powinien być stale na
pełniony

Hydronetka wodno-pianowa. Zamiast wodą wypełniona jest 
5 -proc roztworem środka pianotwórczego lub posiada urządzenie 
do wytwarzania piany powietrznej

Instalacje przeciwpożarowe. Przy dużym zagrożeniu pożaro
wym zakłada się stałe instalacje przeciwpożarowe — sygnaliza- 
cyjno-alarmowe i gaśnicze, ręczne i automatyczne.

Instalacje gaśnicze składają się z sieci rurociągów, umieszczo
nych pod sklepieniem pomieszczenia. Do sieci tej doprowadza się 
odpowiedni środek gaśniczy (woda. para dwutlenek węgla pia
na)

“W laboratoriach instaluje się zwykle zraszacze wodne do ga 
szenia ubrania palącego sie na pracowniku Urządzenie to na
daje się tez do odcinania płonącego pomieszczenia od reszty 
laboratorium jako tzw zasłona wodna

D ODCZYNNIKI LABORATORYJNE

Do prowadzenia prac laboratoryjnych konieczne jest stosowa
nie odpowiedniej wody i odczynników
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1. Woda

Woda jest najczęściej stosowanym rozpuszczalnikiem. Tylko 
do niewielu prac laboratoryjnych używa się zwykłej wody wodo
ciągowej. Rozpuszczanie i rozcieńczanie odczynników, wszystkie 
prace z zakresu analizy chemicznej wykonuje się stosując wodę 
destylowaną.

Woda destylowana. Otrzymuje się. ją przez przeprowadzenie 
zwykłej wody w stan pary i następnie jej skroplenie. Wodę de
stylowaną przygotowuje każde laboratorium na własny użytek.

Rys. 163. Destylarka elektrycz
na

1 — zbiornik, 2 — przelew, 3 — 
grzejn ik, 4 — chłodnica, 5 — od
p ływ  wody destylowanej, 6 — do
p ływ  zimnej wody, 7 — kolano 
ru ry odprowadzającej wodą, 8 — 

odpływ wody chłodzącej

Do tego celu służą specjalne urządzenia —  destylarki elektrycz
ne lub gazowe. Na rys. 163 przedstawiono schemat destylarki elek
trycznej. Przed rozpoczęciem destylacji napełnia się zbiornik 2 wo
dą przez* kurek 6. Gdy osiągnie ona pożądany poziom w aparacie 
i wypłynie przez przelew 2 wylotem S można włączyć ogrzewanie. 
Dopływ wody do aparatu należy tak regulować, aby temperatura 
wypływającej wody destylowanej wynosiła 30— 40cC. Przy 
zmiennym ciśnieniu wody należy uważać na właściwe "ustawienie

11 — Poradnik laboranta
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kurka. Kończąc destylację wyłącza się najpierw ogrzewanie, po
tem dopływ wody, a następnie wypuszcza się wodę z aparatu.

Jeśli woda jest bardzo twarda, poleca się stosowanie dodatku 
8— 12-proc. roztworu sześciometafosforanu sodowego, którego 
nadmiar nie jest szkodliwy.

W małych ilościach można otrzymać wodę destylowaną posłu
gując się zestawem destylacyjnym ze szkła.

Woda destylowana powinna być pozbawiona nawet śladów 
wszelkich zanieczyszczeń; w tym celu aparatura destylacyjna 
powinna być wykonana z odpowiedniego materiału. Jeśli desty
luje się wodę na małą skalę, naczynia szklane powinny być ze 
szkła wielokrotnie już używanego, aby nie istniała jak najmniej
sza nawet możliwość wyługowania jego składników.

Zbiorniki metalowe w destylarkach powinny być ocynkowane.
Duże ilości wody destylowanej przechowuje się w kilkudzie- 

sięciolitrowych balonach szklanych zamkniętych szklanym kor
kiem. Woda do bieżącego użytku stoi zwykle na półce stołu labo

ratoryjnego lub specjalnej półeczce nad zlewem w butlach szkla
nych o pojemności 5 lub 10 litrów. Butle do wody destylowanej 
zamyka się korkiem, w którym znajduje się rurka napełniona 
wapnem sodowanym (rys. 164). Wapno sodowane zabezpiecza 
wodę przed działaniem kwaśnych składników powietrza — C02 

i H2S. Butla do wody destylowanej posiada u dołu tubus, który 
zamyka się korkiem gumowym. Przez korek przeprowadza się 
rurkę na jej koniec nakłada się kawałek węża gumowego ze
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ściskaczem sprężynowym. Wylot węża dobrze jest zaopatrzyć 
rurką szklaną o zwężającym się przekroju, aby można było 
otrzymać cienki strumień cieczy, wygodny do opłukiwania na
czyń szklanych itp.

W  niektórych przypadkach należy pozbyć się gazów roz
puszczonych w wodzie. Najprostszym sposobem usuwania tlenu 
i  dwutlenku węgla jest gotowanie wody w ciągu pół godziny, 
a po ustaniu wrzenia zabezpieczenie naczynia z wodą rurką 
z wapnem sodowanym.

Przy dużej ilości wody lepiej stosować inny sposób, polega
jący na przepuszczaniu przez wodę powietrza oczyszczonego 
z  amoniaku i Ć02. Do tego celu stosuje się zestaw płuczek 
oczyszczających powietrze, który dołącza się do naczynia z wodą 
destylowaną. Zestaw taki pokazano na rys. 165. Strumień po
wietrza oczyszcza się z kurzu przepuszczając go przez sączek

i

t f f f
Rys. 165. Zestaw do usuwania C 0 2 z wody 

przez przepuszczanie powietrza

ze szkła porowatego A  lub watę; następnie płuczka B z rozcień
czonym kwasem siarkowym uwalnia go od amoniaku. Dwutlenek 
węgla pochłania się w wieżyczce z wapnem sodowanym lub 
płuczce z KOH. Między płuczką C i naczyniem z wodą umiesz
cza się płuczkę D  zabezpieczającą od przedostania się zawar
tości płuczki do balonu z wodą. Ruch powietrza wywołuje się 
za pomocą pompy ssącej. Uwalnianie wody od C02 w powyższy 
sposób trwa około jednej doby
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Tlen rozpuszczony w wodzie można usunąć przepuszczając 
przez nią w ciągu kilku godzin oczyszczony azot.

Woda redestylowana. Jest to woda dwukrotnie destylowana, 
używana do specjalnych celów, np. w kolorymetrii. Otrzymuje 
się ją przez destylację wody po raz pierwszy w zwykły sposób, 
a po raz drugi przez destylację zalkalizowanego destylatu z do
datkiem nadmanganianu potasowego w ilości 0,025 g/l. Pierwszą 
partię destylatu w ilości 1/10 całości odrzuca się. W specjalnych 
przypadkach drugą destylację wykonuje się w aparaturze kwar
cowej, srebrnej lub — rzadko —  w platynowej.

Woda odmineralizowana. Ostatnio coraz powszechniej do 
otrzymywania wody czystej, pozbawionej soli używa się specjal
nych substancji, tzw. wymieniaczy jonowych. Substancje te wy

mieniają kationy soli na jony wodorowe (kationity) i aniony na 
jony wodorotlenowe (anionity). Proces ten następuje przy prze
puszczaniu wody przez kolumny wypełnione odpowiednimi sub

Rys. 166. Aparat do re- 
destylacji wody odmine- 

ralizowanej
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stancjami. Czystość wody otrzymanej w  ten sposób odpowiada 
czystości wody destylowanej. Ostatnio, przy dużym zapotrze
bowaniu na wodę • o bardzo dużym stopniu czystości, coraz 
częściej stosuje się aparaty, w których wodę odmińeralizowaną 
poddaje się jeszcze redestylacji.

Na rys. 166 podano schemat takiego urządzenia. Przez otwór 
20 w dole kolumny wypełnionej wymieniaczem jonowym 17 
wprowadza się z odpowiednią prędkością wodę zasilającą. Od- 
mineralizowana woda wypływa przez otwór 16, regulator prze
pływu 18 i zwężkę 1 do kolby kwarcowej 4. Wodę w kolbie 
ogrzewa się do wrzenia za pomocą wtopionej w aparaturę spi
rali umieszczonej wewnątrz spiralnie zwiniętej rurki kwarco
wej 3. Para skrapla się w przestrzeni 12 i  spływa do kolby 6 po 
ściankach rury 7. Raz przedestylowaną wodę doprowadza się do 
wrzenia za pomocą drugiej spirali 3. Para wodna ulega skrople
niu w przestrzeni 11 i po zewnętrznych ściankach chłodnicy 10 
spływa do rynienki 9, a z niej do rurki wylotowej 8. W  górnej 
części aparatu znajdują się otwory 13 wyrównujące panujące 
wewnątrz ciśnienie z ciśnieniem otaczającym.

Prąd z sieci doprowadza się do końcówek 2. Woda chłodząca 
dopływa rurką 15, odpływa przewodem 14. Stały poziom w kol
bach 4 i 6 utfzymują rurki przelewowe 5 i  19.

Całość aparatury kwarcowej umieszczona jest na specjalnej 
podstawie ze statywem.

2. Odczynniki

Odczynniki chemiczne, stosowane zwykle w  laborato
rium różnią się między sobą czystością. Rozróżnia się odczynni
ki c z y s t e  (cz.) o największej ilości zanieczyszczeń; c z y s t e  
do  a n a l i z y  (cz.d.a.) o określonej górnej granicy zanieczysz
czeń i c h e m i c z n i e  c z y s t e  (ch.cz.) o najwyższym stopniu 
czystości. Oprócz nich do prac nie wymagających stosowania 
odczynników o wysokiej czystości używa się również odczynni
ków technicznych.
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Trzeba pamiętać, że ceny odczynników wzrastają znacznie 
ze wzrostem stopnia czystości odczynnika —  w związku z tym 
odczynników o wysokiej czystości należy używać tylko w ko
niecznych przypadkach.

Kwas/

Kwasy należą do najbardziej typowych odczynników. Spotkać 
je można w każdym laboratorium niezależnie od jego specyfiki.

Większe zapasy kwasów przechowuje się w balonach. Nie
wielkie ilości (0,5— 1 1) przeznacza się do podręcznego użytku. 
Do tych ilości najlepiej nadają się butelki z doszlifowanym kor
kiem i kołpakiem przedstawione na rys. 54.

Przelewanie stężonych kwasów z dużych balonów jest połą
czone z niebezpieczeństwem, trzeba więc zachować przy tym od
powiednie środki ostrożności. Pracownik przystępujący do tej

Rys. 167. W ywrotka do 
przelewania cieczy

czynności powinien założyć okulary ochronne. Balon najlepiej 
jest umieścić w specjalnym stojaku metalowym (wywrotka, rys. 
167) w którym balon łatwo i bez trudu można przechylać. Można 
też posługiwać się lewarem (rys. 168).

Jeżeli przy przelewaniu kwas wydziela gryzące pary, dobrze 
jest używać do tego butli zamkniętych z lewarem (rys. 169).

W laboratorium najczęściej stosowane są kwasy: solny, siar
kowy i azotowy

Stężony kwas solny — HCI — jest to roztwór ok. 38% chloro
wodoru w wodzie, tzn. 100 g kwasu zawiera 38 g gazowego 
chlorowodoru i 62 g wody.
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Naczyń z kwasem solnym nie należy stawiać w pobliżu butli 
z amoniakiem. Rozpuszczone w  wodzie gazy wydobywają się 
z butli i reagują ze sobą w  powietrzu, tworząc biały nalot 
soli amonowych na wszystkich naczyniach stojących w pobliżu 

Stężony kwas azotowy —  H N03 —  jest 6 8 -proc. (100 g kwa
su zawiera 68 g HNOs i 32 g wody).

Używa się również tzw. dymiącego kwasu azotowego o cha
rakterystycznym wyglądzie —  żółta ciecz, a nad nią brunatne

Do pompy 2  pompy

A

Rys. 169. Przelewanie cieczy za po
mocą lewaru i  pompki wodnej

Rys. 168. Przelewanie cieczy z du
żego naczynia za pomocą lewaru

dymy tlenków azotu. Jest on bardziej stężony od poprzedniego 
(96— 98 proc.), a gęstość jego wynosi 1,5.

Stężony kwas siarkowy — H2S04 — ok. 98-proc. jest ciecz 
oleistą o gęstości 1,84. Należy pamiętać, ze p r z y  r o z c i e ń 
c z a n i u  w o d ą  w l e w a  s i ę  z a w s z e  k w a s  do w o d y  
a nie odwrotnie. W  przypadku wlewania wody do kwasu — woda 
jako lżejsza pozostaje na powierzchni i gwałtownie reagując roz
grzewa się i pryska



168 Wyposażenie laboratorium

Spotyka się też dymiący kwas siarkowy, czyli oleum. Jest 
to 30- lub 60-proc roztwór trójtlenku siarki w kwasie siar
kowym

Zasady

Wodorotlenek sodowy — NaOH —  znajduje się w handlu 
w postaci pastylek, płatków i pałeczek. Chłonąc wilgoć rozpływa 
się. Rozpuszcza się bardzo łatwo w wodzie z wydzieleniem du
żej ilości ciepła. Do rozpuszczania go używa się naczyń kamion
kowych lub z tworzyw sztucznych, gdyż roztwory wodorotlenku 
wyługowują składniki szkła.

Wodorotlenek potasowy —  KOH —  posiada wygląd i włas
ności podobne do wodorotlenku sodowego; silniej wiąże się z Wo
dą, wydzielając ciepło.

Zbite w bryły kawałki wodorotlenków trzeba rozbić w  miarę 
możności szybko —  nie dopuszczając do działania wilgoci. Przy 
tej czynności konieczne jest nałożenie okularów i rękawic 
ochronnych dla ochrony przed oparzeniem skóry i oczu przez 
pryskające odłamki.

Wodorotlenek amonowy — NH4OH —  jest 25-proc. roztwo
rem amoniaku w wodzie; ma silny charakterystyczny zapach 
nawet w znacznym rozcieńczeniu

Metale

Najczęściej stosowanymi metalami w laboratorium są rtęć 
 ̂ sód

Rtęć. Jest jedynym metalem ciekłym w temperaturze pokojo
wej Ze względu na swoje własności ma duże zastosowanie 
w aparatach do pomiarów fizykochemicznych; do napełniania 
barometrów, termometrów i manometrów

Wszystkie prace z rtęcią przeprowadza się na tacy żelaznej 
lub winidurowej W przypadku rozlania się rtęci ruchliwe jej 
kuleczki dostają się np do szpar w podłodze. Rozpryśnięte i nie 
usunięte krople rtęci zatruwają swoimi parami powietrze labo
ratorium Jeżeli pomimo zachowania wszelkich ostrożności rtęć 
się rozleje to należy ją zebrać w sposób podany na str 274
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(rys 220) Jej trujące działanie można zmniejszyć przez posypa
nie siarką lub pyłem cynkowym (utworzony siarczek lub amal
gamat rtęci mają mniejsze działanie trujące).

Sód. Jest metalem lekkim (lżejszy od wody!) i miękkim. Daje 
sie kroić nożem lub nawet metalową łopatką laboratoryjną.

Sód przechowuje się pod naftą', gdyż zapala się samorzutnie 
na powietrzu i w zetknięciu z wodą. Pozostałe po pracy kawałki 
sodu niszczy się rozpuszczając w 2 0 -krotnej ilości alkoholu, lub 
natychmiast przenosi się do nafty. Nie wolno pracować z Sodem 
be? okularów'

Sole

Najliczniejszą grupę odczynników chemicznych stanowią sole. 
Jest ich bardzo dużo, mają różne własności fizyczne i chemiczne. 
Wiele z nich jest silnymi truciznami, z którymi należy obcho
dzić się umiejętnie. Po każdym zetknięciu się z nimi trzeba wy
myć ręce, szczególnie przed jedzeniem.

Najczęściej soli używa się w postaci roztworów wodnych. 
Do niektórych prac stosuje się ich roztwory w etanolu lub in
nych rozpuszczalnikach. Roztwory te mają określone stężenie. 
Należą do nich np. odczynniki do analiz jakościowych, roztwory 
wskaźników itp

3. Pospolite i handlowe nazwy niektórych chemikaliów

Amalgamat (rtęć) —  stop metalu z rtęcią (amalgamat dentystycz
ny —  70 cz. rtęci i 30 cz. miedzi)

Amoniak do pieczenia —  węglan amonowy kwaśny lub obojętny 
NH4HCO3 lub (NH4)2COł 

Anhydryt — siarczan wapniowy CaS04 

Antychlor — tiosiarczan sodowy Na2S20 3 

Arszenik —  bezwodnik arsenawy As20 3 

Azotniak — cyjanamid wapniowy CaCN2

Biel cynkowa (cynkwajs, pigment biały) — tlenek cynkowy ZnO 
Bikarbonat (dwuwęglan sodowy — kwaśny węglan sodowy 

NaHCO,
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Bisulfat (dwusiarczan sodowy) — kwaśny siarczan sodowy NaIiS04 

Bisulfit — kwaśny siarczyn sodowy NaHS03 

Boraks — czteroboran sodowy Na2B40 7  10 HzO 
Braunsztyn — dwutlenek manganu MnOz
Burowa płyn — 8 -proc wodny roztwór zasadowego octanu gli

nowego
Chlorek bielący (chlorek wapna, wapno chlorowane) podchlory- 

nochlorek wapniowy Ca(C10)Ci 
Cukier gronowy (cukier skrobiowy, dekstroza) — glikoza 

CeH1206 H20
Cukiei lodowaty — cukier otrzymany z powolnej krystalizacji 

syropu cukrowego w temp 50— 60°C 
Cukier ołowiawy — octan ołowiawy Pb(CH3COO) 2 • 3 HzO 
Cynkwajs — patrz biel cynkowa 
Czad — tlenek węgla CO
Diament — bezbarwny, krystaliczny czysty węgiel
Emetyk — winian antymonylopotasowy K(Sb0)C4H40 6 • V2 H20
Esencja octowa — ocet drzewny
Eter naftowy — mieszanina lekkich składników ropy naftowej, 

otrzymywana przy destylacji frakcyjnej w temp.
40— 70°C‘

Etei siarczany (eter siarkowy) eter etylowy C2H5OC2H5 

Eutektyczny stop — stop cyny, ołowiu i kadmu (50 +  32 +  18) 
Formalina (formol. formaldehyd) — wodny roztwór aldehydu 

mrówkowego
Gips palony — siarczan wapniowy palony w temp 105— 120°C
Glejta - tlenek ołowiawy PbO
Grafit -  odmiana krystaliczna węgla czarnego
Halit — sól kuchenna NaCl
Hydrosulfity — sole kwasu podsiarkowego H2S20 4

Kalomel -  chlorek rtęciawy Hg2Cl2
Kamień piekielny (lapis) — azotan srebrowy AgNOg
Karbid — węglik wapniowy CaC2

Karbino) -  metanol, spirytus drzewny
Karbo) -  fenol nieoczyszczony
Karborund -  węglik krzemu SiC



Pospolite i handlowe nazwy chemikaliów 171

Korund — tlenek glinowy A120 3 

Kwarc — dwutlenek krzemu Si02 

Kwas pruski — cyjanowodór HCN 
Lapis — patrz kamień piekielny
Magnezja (proszek błyskawiczny) —  mieszanina metalicznego 

magnezu, chloranu potasowego i azotanu wapniowego 
Mleko wapienne — zawiesina wodorotlenku wapniowego Ca(OH) 2 

w wodzie
Ocet drzewny (esencja octowa) —  kwas octowy CH3COOH 
Perhydrol — 30-proc. roztwór wodny nadtlenku wodoru H20 2 

Potaż —  węglan potasowy K 2C03 

Potaż żrący — wodorotlenek potasowy KOH 
Saletra amonowa —  azotan amonowy NH4NO3 

Saletra chilijska (saletra sodowa) —  azotan sodowy NaN03 

Saletra indyjska (saletra potasowa) —  azotan potasowy KNO3 

Saletra norweska (saletra wapniowa) — azotan wapniowy 
Ca(N03) 2

Salmiak — chlorek amonowy NH4C1
Soda do pieczenia (soda oczyszczona, bikarbonat, „sodka” ) — 

kwaśny węglan sodowy NaHC03 

Soda kalcynowana — bezwodny węglan sodowy Na2C03 

Soda kaustyczna (soda żrąca, kamień żrący) — wodorotlenek 
sodowy NaOH

Soda krystaliczna —  węglan sodowy uwodniony Na2C0 3  * 10 H20 
Sól Bertholleta — chloran potasowy KCIO3 

Sól Fischera — azotynokobaltan potasowy K 3Co(N02) 6 

Sól fizjologiczna — roztwór wodny NaCl o ciśnieniu osmotycz- 
nym równym ciśnieniu osmotycznemu krwi 

Sól glauberska (mirabilit) — siarczan sodowy Na2S04 10 HaO 
Sól gorzka (sól angielska) — siarczan magnezowy MgS04 7 HaO 
Sól kamienna (sól kuchenna, halit) — chlorek sodowy NaCl 
Sól Magnusa — chloroplatynian czteroaminoplatynowy 

[Pt(NH3)4]PtCl4
Sól Mohra — siarczan amonowo-zelazawy FeNH4(S04) 2 6 H20
Sól Peligota — chlorochromian potasowy KCr03Cl
Sól Schlippego — tioantymonian siarkowy Na3SbS4 9 HaO



172 Wyposażenie laboratorium

Sól Seignette’a —  winian sodowo-potasowy KNaC4H40 6 • 4 H20 
Sól szczawikowa — kwaśny szczawian potasowy 

(COO)2HK(COOH ) 2 • 2 h 2o  
Sublimat —  chlorek rtęciowy HgCl2 
Szkło wodne sodowe —  czterokrzemian sodowy Na2Si40 9 

Talk — minerał 3 MgO • 4 Si02 • H20 
Tetra —  czterochlorek węgla CC14 

Tri (trikolor) —  trójchloroetylen C1CH =  CC12 

Wapno chlorowane —  patrz chlorek bielący 
Wapno gaszone (wapno lasowane) —  wodorotlenek wapniowy 

Ca(OH) 2

Wapno palone — tlenek wapniowy CaO



III. C ZYN N O ŚCI LABORATORYJNE

A . C Z Y N N O Ś C I P O R ZĄ D K O W E

Wydajność i ułatwienie pracy zależy w dużej mierze od stanu 
laboratorium. Konieczne jest utrzymywanie wręcz idealnego po
rządku. Każda rzecz, każdy przedmiot powinien posiadać swoje 
stałe miejsce —  wtedy bez kłopotu można go znaleźć. Po skoń
czeniu pracy nie wolno odkładać na później mycia, czyszczenia
i naprawy użytego sprzętu. Czyste, całe i suche naczynia oraz 
odstawia się na właściwe miejsce.

Na stołach i pod wyciągiem nie powinno znajdować się nic 
poza aparaturą i przyborami potrzebnymi w  danej chwili, usta
wionymi porządnie i celowo.

Korki, rurki, bibuła, narzędzia itp. powinny mieć osobne 
szufladki. W  pracy pomaga bardzo umieszczenie na szufladkach 
napisów informujących o ich zawartości. Zlewki, kolby, szkło 
laboratoryjne po wymyciu i osuszeniu należy chować do szafek. 
Butelki i słoiki z chemikaliami powinny posiadać wyraźne ety
kietki. Gdy zawartość poszczególnych butelek czy słoików się 
wyczerpie, trzeba pamiętać o szybkim ich uzupełnieniu.

Odpadki stałe wyrzuca się do kamionek, a ciekłe —  zależnie 
od ich własności — do zlewu lub zakopuje się w ziemi.

Na oknach i drzwiach laboratorium nie można kłaść ani 
wieszać ubrań, teczek itp. Do ich przechowywania służy szatnia 
lub wydzielony kąt w laboratorium.

Po skończonej pracy należy sprzątać dokładnie, nie odkła
dając tej czynności na później. Przede wszystkim trzeba dbać
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o utrzymanie czystości w całym pomieszczeniu. Do obowiązków 
laboranta należy usunięcie kurzu z butelek, słoików, półek, 
sprzętów i mebli, a jeśli nie ma specjalnego pracownika, również 
zamiatanie podłogi. Obowiązuje przy tym zasada jak przy sprzą
taniu mieszkania: najpierw się zamiata, później ściera kurz, 
wreszcie otwiera szeroko okna i wietrzy.

Zdarza się, że podczas pracy ciecz wyleje się na stół i utwo
rzy plamę. Należy szybko ściągnąć ją wilgotną ścierką, później 
wytrzeć stół do sucha. Od czasu do czasu stół laboratoryjny 
trzeba odświeżyć, poczernić, nasycić olejem lnianym.

Naczynia szklane trzeba myć zaraz po użyciu. Brudne szkło 
zbiera się na tacach; przed myciem należy poinformować się, 
czy naczynia nie- zawierają substancji wybuchowych i szkodli
wych, oraz o najlepszych rozpuszczalnikach i środkach czyszczą
cych.

Niemniej ważne jest zachowanie czystości osobistej. Fartuch 
roboczy powinien być zawsze czysty i cały. Przebieranie się 
w ubranie inne niż te, w którym przychodzi się do pracy, też 
nie jest przesadą, a wręcz przeciwnie —  chroni przed przykrymi 
konsekwencjami różnych wypadków, które mimo zachowania 
środków ostrożności przecież się zdarzają.

B. C Z Y N N O Ś C I Z W IĄ Z A N E  Z  U T R Z Y M A N IEM  SPRAW- 
N O Ś C I S P R Z Ę T U  LA B O R A T O R Y JN E G O

Sprzęt laboratoryjny można podzielić pod względem tworzy
wa na cztery zasadnicze grupy: a) sprzęt żelazny i metalowy,
b) drewniany) c) szklany, d) gumowy i inny. Zależnie od tworzy
wa stosuje się inny sposób konserwacji i czyszczenia.

1. Sprzęt żelazny i metalowy

Najpodatniejszy na korodujące działanie czynników zewnętrz
nych jest sprzęt żelazny. W laboratorium istnieje dużo możli
wości zabrudzenia go lub zniszczenia pod działaniem chemika
Liów
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Sprzęt żelazny oczyszcza się z rdzy mechaniczne: drucianą 
szczotką, papierem ściernym, drobno tłuczoną cegłą. Pomaga 
również moczenie w nafcie, nacieranie mieszaniną pyłu cynko
wego z ługiem, mycie roztworami detergentów.

Przed rdzewieniem zabezpiecza się sprzęt żelazny przez na
noszenie powłok ochronnych z lakieru asfaltowego, wazeliny 
lub mieszanin wazeliny z woskiem; ochronnie działa również 
warstewka powstała przez pociągnięcie stężonym roztworem 
dwuchromianu sodowego łub potasowego. Gwinty żelazne za
nurza się przed użyciem w mieszaninie grafitu z olejem.

Sprzęt miedziany —  łaźnie, lejki do sączenia na gorąco i in. 
ulegają łatwo niszczącemu działaniu czynników zewnętrznych. 
Czyszczenie ich podobnie jak wyrobów mosiężnych (łapy, łączni
ki, palniki) odbywa się mechanicznie. Do czyszczenia nadają się: 
pasta MgO z benzyną, proszek (1 +  1) zmielonej kredy i ziemi 
okrzemkowej, maść (1  +  1) tlenku żelazowego i wazeliny tech
nicznej, w ostateczności proszek do szorowania.

Ochrona tego rodzaju sprzętu polega na pokryciu go bez
barwnym lakierem, co jednak w praktyce stosuje się bardzo 
rzadko.

2. Sprzęt drewniany

Podstawki do probówek, kolb, pipet itp. czyści się mecha
nicznie drobnym papierem ściernym. Przedmioty drewniane 
można uodpornić na działanie wody i osłabić ich palność przez 
odpowiednią impregnację. Prostym sposobem jest nasycenie mie
szaniną 70 g siarczanu amonowego, 50 g boraksu, 1 g kleju sto
larskiego i 879 g wody albo mieszaniną 5 g kleju stolarskiego,
2 g chlorku cynku, 80 g salmiaku, 57 g boraksu i 568 g wody 
Nasycone tymi preparatami przedmioty drewniane są wodo- 
i ognioodporne

Czernienie powierzchni stołów laboratoryjnych przeprowadza 
się przez jej nasycenie roztworem taniny, a następnie ok 10-proc 
roztworem chlorku zelazowego, po wyschnięciu zaś kilkakrotnie 
olejem lnianym



176 Czynności laboratoryjne

Ładniejszy, głębszy odcień czerni otrzymuje się stosując na
stępujące roztwory:

Roztwór 1: 125 g siarczanu miedzi, 125 g chloranu potaso
wego w 1 1 wody.

Roztwór 2: 150 g chlorowodorku aniliny, 1 1 wody.
Powierzchnię stołu nasyca się roztworem 1 dwukrotnie w od

stępie 24 godz. Również w odstępie 24 godz powleka się ją dwu
krotnie roztworem 2. Powierchnię przeciera się drobnym papie
rem ściernym i po 24— 48 godz natłuszcza na gorąco olejem lnia
nym. Czernioną powierzchnię naciera się od czasu do czasu wos
kiem.

Można również postępować w następujący sposób: Powierzch
nię stołu nasyca się roztworem 140 g chlorowodorku aniliny 
w  1 1 wody, po wsiąknięciu —  roztworem 20  g siarczanu miedzi 
i 1 g wanadianu amonowego w 1 1 wody. Po wsiąknięciu tego 
roztworu nasyca się powierzchnię gorącym roztworem 35 g dwu
chromianu potasowego i 50 g kwasu siarkowego w 1 1 wody 
kilkakrotnie, aż do osiągnięcia jednolitego, czarnego zabarwie
nia (po 1— 2 dniach). Po wyschnięciu naciera się powierzchnię 
gorącym olejem lnianym lub mieszaniną (1  +  1) parafiny 
i wosku, także na gorąco. Po pewnym czasie wyciera się na su
cho ściereczką do połysku.

3. Sprzęt gumowy i inny

Korków gumowych nie można używać do pracy z rozpusz
czalnikami organicznymi, stężonym kwasem siarkowym i azo
towym, gdyż substancje te działają na gumę rozpuszczając ją 
lub ekstrahując poszczególne składniki. Korków gumowych nie 
można stosować także do prac w wysokich temperaturach, gdyż 
pękają lub twardnieją. Zjawisku temu można częściowo zapobiec 
przez wrzucenie korków gumowych na 1 min do parafiny ogrza
nej do temp. 100 °C i następnie wygrzewanie na siatce lub 
azbeście w temp. 100— 105 °C. Korki gumowe są odporne na
tomiast na działanie alkaliów
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Podobnie zachowują się węże gumowe. Należy często spraw
dzać szczelność gumowych przewodów gazowych, gdyż stara 
guma jest łamliwa i gaz może ulatniać się przez drobne pęknię
cia.

Korki i przewody gumowe (węże) należy przechowywać mo
żliwie bez dostępu światła i powietrza, np. pod wodą albo zwil
żone gliceryną. Do konserwacji nie można używać tłuszczów, 
które niszczą gumę.

Stare, twarde wyroby gumowe można niekiedy odświeżyć 
przez wygotowanie w rozcieńczonym ługu sodowym.

Siatki azbestowe mogą służyć długo, jeśli się ich nie moczy 
i niepotrzebnie nie ogrzewa; trzeba pamiętać, aby nie ogrzewać 
siatki bezpośrednio ostrym płomieniem utleniającym. Wykru
szony azbest można uzupełnić wilgotnymi włóknami azbestowy
mi przez wciskanie

4. Sprzęt szklany

Ze sprzętem szklanym i porcelanowym należy się obchodzić 
specjalnie ostrożnie, gdyż tworzywo to jest niezmiernie wrażli
we na uderzenia; czynniki chemiczne atakują je w różnym stop
niu, zależnie od gatunku szkła. Każde szkło ulega w pewnym stop
niu rozpuszczającemu działaniu wody, kwasów, a szczególnie 
alkaliów. Z tego powodu nie powinno się przechowywać w na
czyniach szklanych stężonych roztworów alkalicznych. Porcelanę 
nagryzają roztwory alkaliczne, kwas fosforowy, 'fluorowodór

Naczynia szklane nie wymagają specjalnych zabiegów konser
wacyjnych poza stałym utrżymywaniem ich w czystości.

Coraz częściej używa się aparatury szklanej zaopatrzonej 
w szlify, ułatwiające łączenie poszczególnych części ze sobą. Szli
fy  są zazwyczaj znormalizowane —  umożliwia to łączenie róż
nych części, nie wykonanych specjalnie dla danej aparatury 
Szlify indywidualne, dobrze dopasowane, mają tę wadę, że po 
stłuczeniu się jednej części nie można dobrać innej i pozostała 
nie nadaje się już do użytku.

12 — Poradnik laboranta
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Przy pracy z aparaturą ze szlifami należy dbać o to, aby 
były one czyste, żeby między oszlifowane części nie dostały się 
ziarnka piasku lub ostre cząsteczki ciał stałych. Rozkładając 
aparaturę na poszczególne części szlifów należy kłaść na czy
stym papierze. Oszlifowane części przechowuje się po włożeniu 
między nie kawałka papieru, co zapobiega zatarciu się szlifu. 
W  szlifach indywidualnych trzeba przywiązywać poszczególne 
części do siebie mocnym sznurkiem, aby ich nie zamienić, nie 
stłuc, nie zgubić.

Chociaż praca z aparaturą ze szlifami jest szybka i łatwa, 
zdarza się że nie można jej rozebrać z powodu zatarcia się szli
fów. Jednym z powodów jest zatarcie mechaniczne, szczególnie 
gdy części oszlifowane są bardzo dobrze dopasowane. Zatarcie 
tego rodzaju zdarza się również wtedy, gdy aparaturę rozbiera 
się dopiero po jej ostygnięciu. Tak zatarte szlify można otworzyć 
przez krótkie ogrzanie gorącą wodą lub małym świecącym pło
mieniem, albo przez ostrożne ostukanie kawałkiem drewna.

Częściej jednak zdarza się zatarcie szlifów spowodowane 
działaniem substancji chemicznych, takich jak para wodna, kwas 
fosforowy, alkalia itp. Ogrzewanie szlifu rzadko wtedy pomaga 
Najskuteczniej działa dłuższe lub krótsze (nawet przez kilka dni) 
moczenie w nafcie albo w roztworze o składzie: 10 g wodzianu 
chloralu, 5 g gliceryny, 5 g wody i 3 g 25-proc. kwasu solnego.

Szlifów szklanych nie łączy się na sucho, gdyż powodowałoby 
to zawsze ich zacieranie się. Środkiem uszczelniającym są smary, 
różniące się swym składem zależnie od temperatury, ciśnienia
i rodzaju substancji, w zetknięciu z którymi szlify mają pra
cować.

W niskich temperaturach smaruje się szlify cienką warstewką 
wazeliny lub mieszaniny wazeliny z parafiną. Tłuszczów i olejów 
raczej się nie stosuje, gdyż jełczeją i są miękkie.

W temperaturach wyższych używa się do smarowania miesza
niny lanoliny i wosku pszczelego w różnych stosunkach: od
5 ’ 1 do 1 ■ 2 w temperaturach bardzo wysokich. W wysokich 
temperaturach używa się też jako smaru grafitu lub mieszaniny 
grafitu z parafiną.
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Przy destylacji próżniowej i w ogóle przy pracach pod 
zmniejszonym ciśnieniem najlepiej stosować do smarowania szli
fów mieszaninę 4 g kalafonii, 3 g wosku, 6 g wazeliny; albo
6 g kauczuku, 6 g wazeliny i 1 g parafiny. Można też zastosować 
mieszaninę oleinianu glinu z woskiem pszczelim.

W przypadku pracy z rozpuszczalnikami organicznymi do 
uszczelniania szlifów używa się smaru „beztłuszczowego” spo
rządzonego przez roztarcie 25 g dekstryny z 35 g gliceryny, pod
grzanie otrzymanej masy, dwukrotne jej zagotowanie i prze
sączenie przez watę. Mieszanina ta jest silnie higroskopijna i trze
ba przechowywać ją w szczelnie zamkniętym naczyniu.

W razie zauważenia nieszczelności w aparaturze łączonej za 
pomocą szlifów uszczelnia się ją kitem otrzymanym przez sto
pienie równych części wosku i kalafonii. K it ten topi się w temp. 
47 cC i rozpuszcza w czterochlorku węgla zmieszanym z alkoho
lem etylowym.

K ity i smary usuwa się na ciepło przez wytarcie bibułą i my
cie rozpuszczalnikiem przede wszystkim benzenem.

Mycie naczyń szklanych

Do mycia naczyń szklanych nie można nigdy używać piasku 
lub innych ostrych proszków, gdyż może to spowodować powsta
wanie rys w szkle i jako skutek tego pękanie jego przy ogrze
waniu lub zmianie temperatury. Szkła laboratoryjnego nie wy
ciera się ścierką wewnątrz pod żadnym pozorem! Po uzyskaniu 
takiego stanu, że woda ścieka po ściankach równomiernie, nie 
zostawiając kropel, naczynia suszy się.

Mycie sposobami mechanicznymi. Wszelkie naloty, osady itp. 
trzeba usunąć przed właściwym myciem sposobami mechanicz
nymi. Do tego celu służą przede wszystkim różnego rodzaju 
szczotki (rys. 170). Nie można myć naczyń szczotkami uszkodzo
nymi, z których wystaje niezabezpieczony drut, gdyż kończy się 
to zazwyczaj stłuczeniem mytego szkła.

Kolby i naczynia, których nie można myć za pomocą szczotki, 
myje się przez wrzucenie do środka strzępków gazety (środek do
mowy: obierzyny ziemniaczane) i wstrząsanie z niewielką ilością
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wody aż do utworzenia się gęstej papki (po wymyciu naczynia nie 
można tej papki wylewać do zlewu!).

Niekiedy skuteczniejsze jest mycie zawiesiną roztartego węgla 
drzewnego lub drobnej ziemi okrzemkowej w 8-proc. ługu sodo
wym. Zawiesina taka nie rysuje szkła; można ją stosować do 
mycia pipet, biuret i naczyń z wąskimi otworami.

Mycie wodą. Po usunięciu osadów należy zawsze sprawdzić, 
czy naczynia nie uda się wymyć wodą, zimną lub gorącą. Dobre 
rezultaty, szczególnie przy myciu naczyń analitycznych, daje 
ciepły roztwór mydła lub 10-proc. roztwór wodny fosforanu tiój- 
sodowego z następnym przemyciem wodą ciepłą i zimną wodo

ciągową. Po stwierdzeniu, że naczynie zostało wymyte (to jest 
wtedy, gdy woda spływa po ścianach równomiernie) opłukuje 
się je wodą destylowaną

Naczynia szklane, szczególnie nowe, można myć również parą 
wodną, co daje duży stopień czystości, a ponadto uodparnia na 
dalsze działanie wody Mycie to polega na przepuszczaniu przez 
naczynie strumienia pary wodnej w ciągu co najmniej godziny 
Podstawowym urządzeniem, niezbędnym do tego rodzaju mycia, 
jest kociołek, jaki stosuje się do destylacji z parą wodną.

Mycie kwasami. Osady nie rozpuszczające się w wodzie można 
wymywać rozcieńczonym albo stężonym kwasem siarkowym lub 
solnym. Kwasy usuwają naloty wodorotlenków, tlenków, węgla
nów itp (np po destylacji wody), osady w chłodnicach wodnych

Rys. 170. Szczotki 
do mycia naczyń
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Po wymyciu kwasem płucze się naczynie wodą wodociągową i na 
koniec spłukuje wodą destylowaną.

Lejki Buchnera i Schotta z płytkami ze spiekanego szkła 
myje się kwasem solnym lub azotowym. Do mycia lejków 
z płytkami porowatymi nie można używać alkaliów! Lejek wkła
da się do zlewki i wlewa tyle kwasu, aby płytka była całkowi
cie zanurzona. Zależnie od zanieczyszczenia stosuje się kwas sol
ny, azotowy, lub ich mieszaninę (wodę królewską). Następnie 
zawartość zlewki ogrzewa się pod wyciągiem prawie do tempe
ratury wrzenia przez pół godziny, chłodzi i płucze dużą ilością 
wody, przepuszczanej w kierunku odwrotnym do sączenia. Lejki 
gęste wygotowuje się kilkakrotnie w wodzie i płucze również 
w kierunku odwrotnym do sączenia.

Mycie mieszaniną chromową. Kiedy żaden z wymienionych 
sposób nie daje pozytywnego wyniku, stosuje się do mycia mie
szaninę chromową (tzw. chromiankę). Sporządza się ją przez roz
puszczenie na gorąco ok. 15 g dwuchromianu potasowego, roz
tartego w moździerzu, w 500 ml stężonego kwasu siarkowego. 
Inny sposób sporządzenia mieszaniny chromowej jest następują
cy: na gorąco rozpuszcza się 50 g dwuchromianu potasowego 
(lub sodowego) w jak najmniejszej ilości wody i po ostudzeniu 
wlewa ostrożnie 500 ml stężonego kwasu siarkowego. Do spo
rządzania mieszaniny chromowej używa się odczynników tech
nicznych! Chromiankę przechowuje się w butelkach ze szlifem. 
Świeżo przyrządzona ma kolor brunatnoczerwony, zużyta ziele
nieje, nie nadaje się już do mycia. Chromiankę rozkładają łatwo 
substancje organiczne, jak alkohole, eter, oleje, parafina itp. 
Przed użyciem chromianki trzeba koniecznie myć naczynia po 
tego rodzaju substancjach mechanicznie i dużą ilością wody.

Mycie mieszaniną chromową przeprowadza się w ten sposób, 
że do naczynia nalewa się mieszaniny, do 1/4— 1/3 jego objętości
i ostrożnie obracając zwilża nią ścianki, po czym wylewa z po
wrotem do butelki. W przypadku uporczywych zanieczyszczeń 
zalewa się naczynie chromianką na kilkanaście minut Potem 
płucze się dużą ilością wody wodociągowej i na koniec wodą 
destylowaną.
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Mycie naczyń po smołach. Przeprowadza się stężonym kwa
sem siarkowym lub stężonymi 40-proc. roztworami ługów. Za
leżnie od rodzaju smoły czy żywicy czas mycia waha się od 
kilku minut do kilku godzin. Naftę usuwa się przez działanie 
5— 1 0-proc. mleka wapiennego.

Stężonych kwasów ani ługów nie można wylewać bezpo
średnio do zlewu; wylewa się je po silnym rozcieńczeniu, a zlew 
spłukuje dużą ilością wody.

Mycie rozpuszczalnikami organicznymi. Naczynia zanieczysz
czone smołami, żywicami i substancjami odpornymi na mycie 
kwasami i ługami myje się rozpuszczalnikami organicznymi. Ży
wice, smoły i tłuszcze rozpuszcza benzen, trójchloroetylen, nafta; 
natomiast alkohol, aceton, chloroform rozpuszczają wiele sub
stancji organicznych występujących w postaci krystalicznej. 
Przed wlaniem rozpuszczalnika należy możliwie dokładnie wy
trzeć naczynie papierem. Po wymyciu rozpuszczalnik zlewa się 
do odpowiednich naczyń opatrzonych właściwym napisem (w ce
lu późniejszej regeneracji). Naczynie przemywa się następnie 
alkoholem lub acetonem, później kolejno wodą ciepłą, zimną i de
stylowaną.

Większość rozpuszczalników jest palna, należy więc zachować 
szczególne środki ostrożności, pogasić palniki, unikać rozlania 
palnej cieczy.

Mycie nadmanganianem potasowym. Do usuwania zanie
czyszczeń tłuszczami stosuje się 5-proc. roztwór nadmanganianu 
potasowego. Po wlaniu do mytego naczynia tego roztwToru zakwa
sza się go, wlewając cienkim strumieniem 5 ml stężonego kwasu 
siarkowego na każde 100 ml roztworu. Nie można użyć kwasu 
solnego ze względu na możliwość wydzielania się wolnego chloru! 
Mieszanina ogrzewa się samorzutnie. Po użyciu kwaśny roztwór 
nadmanganianu wylewa się do zlewu. 'Roztwór nie zakwaszony 
można stosować kilkakrotnie. 5-proc. roztwór nadmanganianu 
potasowego alkalizowany ługiem sodowym lub potasowym ma 
słabsze działanie utleniające niż roztwór zakwaszony.

Osad na naczyniach lub plamy na rękach po myciu nadman
ganianem potasowym usuwa się rozcieńczonym kwasem szcza
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wiowym, octowym lub mrówkowym albo roztworem kwaśnego 
siarczynu sodowego, po czym płucze dobrze wodą.

Suszenie naczyń szklanych

Nie wyciera się naczyń ścierką. Niekiedy naczyń nie suszy się 
wcale, gdyż jest to zbędne. Jeśli jednak potrzebna jest aparatura 
sucha albo suchy sprzęt szklany, suszy się je w rozmaity sposób.

Najczęściej Suszy się naczynia przez zawieszenie na drewnia
nych kołkach. Woda ścieka na podstawioną rynienkę lub do zle
wu, gdyż deski z kołkami wiesza się zazwyczaj nad zlewem. Test 
to długi sposób suszenia, gdyż może ono trwać nawet parę im. 
Kołki trzeba często czyścić, żeby nie wprowadzać zanieczyszczeń 
do wnętrza suszonych naczyń. Możliwości nawet przypadkowego 
zanieczyszczenia wewnętrznej powierzchni naczyń można unik
nąć przez suszenie na stołach lub półkach z wyciętymi otworami 
różnej wielkości. W  otwory te stawia się naczynia ustawiając je 
do góry dnem. Pod spodem znajduje sie âca do ściekającej 
wody.

Jak już wspomniano, naczynia schną na powietrzu bardzo 
długo. W  celu przyspieszenia można suszyć w strumieniu po
wietrza, zimnego lub gorącego. Rurkę doprowadzającą powietrze 
wkłada się aż do dna suszonego naczynia. Trzeba pamiętać, że 
naczyń mierniczych (kolb, biuret, pipet) nie można ogrzewać 
w radnym przypadku, gdyż ulegają one „rozkalibrowaniu” .

Szybki sposób suszenia polega na płukaniu naczynia alkoho
lem lub acetonem. Potem1 przepuszcza się strumień chłodnego 
powietrza. (Wszystkie palniki należy przy tym pogasić!).

Małe przedmioty szklane i porcelanowe można suszyć po wy
myciu v/ suszarce w temp. 105— 110 °C. Na półkach z otworami 
układa się na czystej bibule naczynia dnem do góry i pozostawia 
na kilka godzin.

C. OBRÓBKA SZKŁA

Umiejętność obróbki szkła ma szczególne znaczenie dla che
mika, zwłaszcza przy montażu aparatury, gdzie poszczególne 
części łączy się często odpowiednio wygiętymi rurkami szkla
nymi
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Do prostych robót, jakie wykonuje się zwykle w labora
torium, w zupełności nadaje się zwyczajny palnik szklarski 
(dmuchawkowy), przedstawiony na rys. 120. W przypadkach gdy 
mamy do czynienia ze szkłem cienkim, łatwo topliwym (mięk
kim) można stosować do drobnych robót palnik Teclu, Mekera 
lub motylkowy. Zasadę działania palnika dmuchawkowego przed
stawiono na rys. 171. Przez kurek 1 doprowadza się do palnika 
sprężone powietrze pod nadciśnieniem 0,2— 0,5 atm. Kurek 2

Rys. 171. Schemat budowy Rys. 172. Urządzenie do
zwykłego palnika szklarskiego sprężania powietrza

służy do doprowadzenia gazu świetlnego. Powietrze przepływa
jące przez kurek 1 dostaje się do wewnętrznej rurki 3 i wycho
dzi przez mały otwór w końcówce 4, tworząc silny strumień. Gaz 
po przejściu przez kurek 3 dostaje się do zewnętrznej rurki pal-' 
nika i za końcówką miesza się z powietrzem. Wielkość płomie
nia, jaki daje zapalona mieszanka, można regulować przez prze-
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suwanie nasadki palnika i manipulację kurkami powietrza i ga
zu. Palnik jest osadzony na podstawie żeliwnej w ten sposób, 
że w zależności od potrzeby można zmieniać kąt nachylenia pło
mienia.

Sprężone powietrze najwygodniej jest czerpać z instalacji. 
W  razie jej braku w laboratorium powietrze do palnika spręża 
się za pomocą miecha nożnego, małego kompresorka elektrycz

nego lub urządzenia pokazanego na rys. 172. Ten ostatni sposób 
sprężania powietrza jest wygodny i łatwy. Do obróbki szkła 
bardzo trudno topliwego zamiast sprężonego powietrza należy 
użyć tlenu z butli stalowej.

W  razie braku palnika dmuchawkowego można sporządzić 
palnik ręcznie z rurek szklanych i kauczukowych w sposób po
kazany na rys. 173.

1. Cięcie szkła

Przy obróbce szkła pierwszą zasadniczą czynnością jest jego 
cięcie.
, P łyty tnie się za pomocą diamentu szklarskiego. Szkło kła

dzie się na równej powierzchni stołu, przykłada linię i wzdłuż 
niej prowadzi się diament, lekko przyciskając i nachylając w kie
runku prowadzenia. Małe kółeczko oprawione w uchwyt clia-

Rys. 173. Ręczny palnik 
szklarski
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mentu powinno być zwrócone w stronę linii, przy której wyko
nuję się rysę. .

W podobny sposób wykonuje się rysę stalowym kółkiem, któ
re jednak trzeba znacznie mocniej przyciskać do szkła.

Po wykonaniu rysy szkło układa się w ten sposób, aby rysa 
pokrywała się z krawędzią stołu i lekko naciska wystającą 
część płyty. Jeśli rysa wykonana jest prawidłowo, szkło pęka 
równo.

Łatwiejsze jest cięcie rurek  i prętów. Na prętach i rurkach 
bardzo cienkich robi się małą rysę za pomocą noża szklarskiego, 
piłki lub pilnika, a następnie trzym ając rurkę rysą ku dołowi 
przełamuje na rysie, zginając rurkę do góry (rys. 174a).

Rys. 174. Łarrtanie rurki szklanej

Na rurkach o większej średnicy (do 10 mm) nacina się rysę 
na 1 / 2  obwodu, po czym .trzymając rurkę rysą do góry łamie się 
ją, naciskając jej końce ku dołowi (rys. 174b). W obu przypad
kach przy zginaniu rurkę należy rozciągać.

Jeśli ru ry  lub pręty mają bardzo dużą średnicę (np. butle) 
wykonuje się rysę na całym obwodzie. Odcięcie ru ry  następuje 
po przyłożeniu do rysy rozgrzanej do czerwoności bagietki lub 
rozżarzonego drutu.

2. Szlifowanie i obtapianie

Jeśli ucięta rurka lub bagietka posiada brzeg nierówny, po
wstałe ząbki można usunąć uderzając w nie skośnie siatką m eta
lową, np. brzegiem siatki azbestowej, służącej do ogrzewania, 
w sposób pokazany na rys. 175.
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Ostre kanty rurki przed jej użyciem należy zatopić, aby unik
nąć przecinania węży bądź skaleczenia rąk. W tym  celu ogrzewa 
się rurkę powoli w niskiej tem peraturze w płomieniu świecącym 
palnika. Obracając rurkę dookoła osi zwiększa się dopływ po
wietrza. Gdy brzegi zmiękną i zaokrąglą się, studzi się powoli 
zmniejszając płomień i nie przestając obracać.

Powolne ogrzewanie i chłodzenie szkła ma na celu uniknięcie 
powstania naprężeń, a  tym  samym uzyskanie jego trwałości.

Krawędzie szerokich rur, butli oraz płyt szklanych mogłyby 
popękać w czasie zatapiania na skutek nierównomierności ogrza
nia dużego przedmiotu stosunkowo małym płomieniem palnika.

Rys. 175 Obcinanie 
ząbków

Dlatego też szlifuje się je na mokro na kamieniu szlifierskim. 
Dobrze jest stosować proszek karborundowy zmieszany z małą 
ilością terpentyny, który rozprowadza się na powierzchni blachy 
żelaznej o równej powierzchni.

Początkowo szlifowaną krawędź ustawia się pod kątem 4 5 ° do 
blachy, a po usunięciu małych szczerb pozostałych po cięciu 
szkła ustawia się ją prostopadle i szlifuje całą krawędź. W czasie 
szlifowania płyty suwa się ją wzdłuż krawędzi; rurą lub butelką 
wykonuje się ruchy okrężne

Najładniej wyglądają krawędzie szlifowane najpierw grub
szym proszkiem, a później szlamem karborundowym. Jeśli nie 
bierze się pod uwagę względów estetycznych, można używać do



188 Czynności laboratoryjne

szlifowania karborundu z wodą (nie z terpentyną) lub nawet 
mieszaniny drobnego przesianego piasku i wody.

Analogicznie do szlifowania krawędzi m atuje się płyty szklą- 
ne. Różnica polega na tym, że kładzie się je płasko i wykonuje 
ruchy okrężne aż do uzyskania jednolitej powierzchni.

3. Wyginanie rurek

Przy wyginaniu rurek, podobnie jak przy wykonywaniu 
wszystkich prac związanych z obróbką szkła w płomieniu palni
ka, obowiązuje zasada powolnego ogrzewania szkła najpierw

Rys. 176. Sposób trzymania 
rury szklanej przy obracaniu 

w płomieniu palnika

obok płomienia, a następnie stopniowo w coraz większym i sil
niejszym płomieniu. Gdy szkło zmięknie i nada mu się żądany 
kształt, nie należy od razu wyciągać go z płomienia, lecz staran-

Rys. 177. Palnik m otyl
kowy i gięcie rurki 

szklanej

nie wygrzać. Wygrzanie polega na chłodzeniu przedmiotu prze/L 
stopniowe obniżanie tem peratury płomienia, który zmniejsza się 
ograniczając jednocześnie dopływ powietrza
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Zasadniczą czynnością przy obróbce szkła jest stałe obra
canie ru ry  lub innego przedmiotu w płomieniu w celu równo
miernego nagrzania całości. Sposób trzym ania ru ry  w czasie 
pracy pokazano na rys. 176. Niewątpliwie obracanie ru r w pło
mieniu z jednoczesnym manipulowaniem palnikiem oraz innymi

Rys. 178. Wyginanie 
rurki szklanej

narzędziami szklarskimi nie jest łatwe i wymaga wiele uwagi 
i cierpliwości, jednak opanowanie tej podstawowej czynności
i  nabranie wprawy jest konieczne do osiągnięcia dobrych rezul
tatów  w obróbce szkła.

Wyginanie rurek najlepiej przeprowadzić za pomocą palnika 
motylkowego. Rurkę obraca się w jego płaskim i szerokim pło
mieniu aż do zmięknięcia szkła. Wówczas przestaje się rurkę

Rys. 179. Dobrze i źle wygięte rurki szklane

obracać i trzym a się ją w płaszczyźnie płomienia, skierowaną 
skośnie ku dołowi (rys. 177). Rurka zgina się pod wpływem 
własnego ciężaru łagodnym łukiem do żądanego kąta załamania.

Rurki o większej średnicy wygina się pod ostrymi kątami 
wr płomieniu dmuchawki. Aby uniknąć przewężenia światła rury, 
zgrubienia ścianki wewnątrz łuku i rozciągnięcia na zewnątrz, 
postępuje się w następujący sposób: jeden koniec rurki zatapia 
się lub szczelnie zamyka korkiem, rozgrzewa się szkło w odpo
wiednim miejscu, po wyjęciu z płomienia, lekko rozciągając 
szybko zgina się w płaszczyźnie pionowej tak, aby końce odchyli
ły się ku górze, a wygięcie pozostało na dole (rys 178), równo
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cześnie ze zginaniem dmucha się lekko w niezatopiony koniec 
aż do uzyskania prawidłowego kształtu. Źle wygiętą rurkę można 
poprawić przez rozgrzanie odpowiedniej jej części i ostrożne 
wydmuchanie. Dobrze i źle wygięte ru rk i przedstawiono na 
rys. 179.

4. Łączenie rurek

Rurki szklane dają się łączyć ze sobą pod warunkiem, że są 
wykonane z jednego gatunku szkła. Różne gatunki szkła mają 
różne współczynniki rozszerzalności cieplnej, na skutek czego po 
ostudzeniu w miejscu złączenia powstają naprężenia powodujące 
pęknięcia.

Przed złączeniem rurk i należy je dobrze oczyścić (w razie 
potrzeby wymyć chromianką) i osuszyć. Końce rurek należy 
obciąć prostopadle do osi, usunąć ząbki i obtopić krawędzie. Na-

£
Rys. 180. Przygotowanie rurki 

do złączenia

stępnie krawędź każdej rurki należy uformować w kształcie le- 
jeczka (rys. 180), posługując się stożkiem drewnianym lub węglo
wym. Drugi koniec jednej z rurek zamyka się korkiem. Oba 
lejkowate zakończenia rurek ogrzewa się następnie w płomieniu 
palnika dmuchawkowego, ciągle je obracając. Po zmięknięciu 
szkła wyjmuje się rurki z płomienia i szybko dociska. W miejscu 
sklejenia powstaje zgrubienie, które można usunąć. W tym  celu 
gorące jeszcze spojenie wprowadza się do małego ostrego pło
mienia dmuchawki i nie obracając rozgrzewa część zgrubienia 
do zmięknięcia. Rozgrzane miejsce wydmuchuje się ostrożnie 
po wyjęciu z płomienia. W ten sposób postępuje się aż do wy
dmuchania całego zgrubienia W przypadku rozszerzenia się ru r
ki w miejscu złączenia należy, ogrzać ją stale obracając, nieco 
większym płomieniem i rozciągnąć, po czym złączone miejscu do
brze wygrzać
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5. Dołączanie bocznika (wykonanie T-rurki)

Dołączenie bocznika wykonuje się w sposób zbliżony do łą
czenia dwóch rurek. Jeden koniec rurki, do której trzeba dołą
czyć bocznik, zamyka się korkiem i ogrzewa powoli miejsce prze
widziane na dołączenie. Następnie zmienia się płomień na mały 
ostry i nagrzewa to miejscu nie obracając. Po zmięknięciu szkła 
wydmuchuje się banieczkę, którą kilkakrotnie nagrzewa się i co
raz bardziej wydmuchuje. Gdy banieczka pęknie, obtapia się 
krawędź powstałego otworu.

Rurkę na bocznik przygotowuje się obtapiając jeden jej ko
niec w kształcie lejeczka, a drugi zamykając korkiem. Dalej po
stępuje się zupełnie tak samo jak przy łączeniu rurek.

6. Wykonanie kapilary do destylacji próżniowej

Na wykonanie dwóch kapilar do destylacji próżniowej po
trzeba 50 cm grubościennej rurki o średnicy 5—7 mm. Środek 
rurki ogrzewa się obracając w płomieniu dmuchawki; po zmięk-

Rys 181 Wyciąganie 3 
kapilary do destylacji

próżniowej ^

6 := =

nięciu szkła rozciąga się rurkę na długość 30 cm. Gdy rurka 
ostygnie przecina się ją na zwężeniu na połowę Z każdej części 
można zrobić jedną kapilarę W tym  celu ogrzewa się rurkę po
niżej zwężenia, trzymając ją lewą ręką ukośnie, grubszą stroną 
ku dołowi Obracaną rurkę pogrubia się w miejscu ogrzewania
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na długość 2 ,5 — 3  cm zmniejszając średnicę wewnętrzną az bę
dzie mało widoczna. Zgrubienie wyciąga się niezbyt szybko otrzy
mując grubościenną kapilarę (2 - 3  mm), którą obcina się w naj
cieńszym miejscu. Po zanurzeniu kapilary w eterze przy dmu
chaniu w jej drugi koniec powinny wychodzić małe pojedyncze 
pęcherzyki. Na rys. 181 przedstawiono poszczególne stadia wy
konywania kapilary.

7. Wykonanie ampułki

Ampułki, bardzo potrzebne do odważania próbek cieczy lot
nych wykonuje się z rurek cienkościennych o średnicy 3— 6  mm. 
Rurkę ogrzewa się obracając w płomieniu świecącym w eg-

Rys. 182. Wykonanie 
ampułki

1 2

łości 5__7 cm od brzegu. Po zmięknięciu szkła wyjmuje się rurkę
z płomienia, wyciąga na długość ok. 15 cm, po czym rozcina się 
rurkę w środku zwężenia i krótszy kawałek odrzuca się. Następ
nie trzymajac rurkę szerszym końcem ku dołowi, obraca się ją 
w ostrym płomieniu w miejscu, gdzie zaczyna się zwęzeme. Po
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zmięknięciu szkła ponownie rozciąga się na długość 15 cm. Kilka 
milimetrów poniżej rozszerzenia rurki rozgrzewa się ją do zato
pienia i rozdzielenia na dwie części. Oddzielony kawałek trzym a 
się kapilarką do góry, a dolną banieczkę ogrzewa się w małym 
płomieniu. Po zmięknięciu szkła wydmuchuje się do pożądanej 
wielkości. Pozostałość wykorzystuje się w identyczny sposób do 
wykonania następnych ampułek. Na rys. 182 pokazano poszcze
gólne stadia wykonywania ampułki.

Kapilary do oznaczania tem peratury topnienia wykonuje się 
w sposób podobny do otrzymywania ampułek. Rurkę o średnicy 
3— 6  mm wyciąga się na kapilarę o średnicy 1 mm i wycina od
cinki o długości 30—40 mm.

D. C Z Y N N O Ś C I Z W IĄ Z A N E Z U STA W IA N IEM  A P A R A T U R Y

W skład aparatury laboratoryjnej wchodzą przede wszystkim 
naczynia i przyrządy szklane. A paraturę montuje się zazwyczaj 
na żelaznych statywach, przymocowując ją w odpowiednim 
miejscu za pomocą łap i łączników. W niektórych laboratoriach 
do montowania aparatury, szczególnie w nieco większej skali, 
stosuje się metalową kratę z przesuwanymi prętami. Umożliwia 
to przymocowanie uchwytów w dowolnym-miejscu.

Aparaturę należy montować planowo, rozpoczynając od części 
cięższych, stawiając je na mocnych statywach i przytrzymując 
odpowiednimi łapami. Ponieważ szkło jest nieelastyczne, trzeba 
unikać powstawania wszelkich naprężeń i nacisku. Nie można 
chwytać szkła bezpośrednio metalowymi uchwytami; łapy należy 
zaopatrzyć w korkowe lub gumowe podkładki, albo — przy wyż
szych tem peraturach — w podkładki azbestowe.

A paraturę szklaną łączoną na szlify montuje się w ten  sam 
sposób, umocowując dopiero po założeniu szlifu. Pod cięższe 
części aparatury trzeba wstawić dodatkowe podstawki, nie ogra
niczając się tylko do łap.

Gdy aparatura nie posiada szlifów, łączy się ją za pomocą 
korków lub rurek z tworzyw sztucznych, gumy lub zwykłych

13 — Poradnik ignoranta
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korków wykonanych z kory drzewa korkowego. Powinny one 
wchodzić do otworu najwyżej do 1/3 swej długości.

W dobrze zrobionym k o r k u  z w y k ł y m  naturalne jego 
kanaliki ułożone są w poprzek osi korka. Przed użyciem korek 
należy zmiękczyć przez wygniecenie go w ugniataczu (rys. 70). 
Ugniatanie wykonuje się wolno; korek obraca się tak, by ugnieść 
go ze wszystkich stron. Prawidłowo zmiękczony korek powinien 
poddawać się z łatwością uciskowi palców, nie pękać przy wier-

Rys. 183. Bory do 
korków

ćeniu otworów i szczelnie przylegać do ścianek naczynia. Po 
pewnym czasie korki twardnieją z powrotem i proces zmiękcza
nia należy powtórzyć, stwardniałe nie nadają się bowiem do 
szczelnego zamykania naczyń.

Korki zwykłe są mało odporne na działanie kwasów i zasad. 
W celu uodpornienia ich na te substancje impregnuje się je spec
jalnymi mieszaninami. Mieszaniny te przygotowuje się zazwyczaj 
z odpowiednio dobranych ilości żelatyny i gliceryny oraz parafi
ny i gliceryny. W celu uszczelnienia powleka się powierzchnię 
korków parafiną, kolodium (eterowym roztworem acetylocelulo
zy), lakiem, roztworem kauczuku itp. Uszczelnienie takie zawodzi 
przy pracy z rozpuszczalnikami organicznymi.

Do wiercenia otworów w korkach zwykłych stosuje się bory 
z cienkościennych rurek mosiężnych lub stalowych. Posiadają
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one jeden koniec zaostrzony specjalnym nożem, a drugi opra
wiony w specjalny uchwyt (rys. 183). Korek ustawia się na pod
kładce z miękkiego drewna lub korka i wkręca weń, lekko przy
ciskając, nasmarowany gliceryną bor o średnicy nieco mniejszej 
od średnicy rurki, przeznaczonej do umieszczenia w otworze. Ma
łe otwory wypala się w korkach rozżarzonym drutem.

Nowe k o r k i  g u m o w e  są zwykle pokryte talkiem. Przed 
użyciem myje się je z tego względu wodą lub 2 -proc. ługiem. 
W celu uodpornienia ich na działanie wysokiej tem peratury na
syca się je rozgrzaną do temp. 100 cC parafiną i suszy w suszar
ce Po dobraniu korka odpowiedniej wielkości zwilża się go lekko 
wodą lub gliceryną i ruchem śrubowym wsuwa do szyjki na
czynia Naczynie to trzyma się przy tym za szyjkę tuż przy jej 
otworze Podobnie postępuje się przy wyjmowaniu korka. Jeżeli 
korek ulegnie tzw zapieczeniu należy uciskać kciukiem boczne 
jego ścianki tak długo, aż uzyska się rozluźnienie. Jeżeli to nie 
pomaga, między ściankę szyjki a korek należy wsunąć cienki 
drucik zwilżony gliceryną lub wodą i dalej poruszać korkiem aż 
do rozluźnienia

Zasada wiercenia otworów w korkach gumowych jest taka 
sama jak vi korkach zwykłych, ze względu jednak na to. że 
wiercenie w gumie jest znacznie trudniejsze, wygodniej jest po
sługiwać się w tym celu specjalną, obrotową maszynką, zaopa 
trzoną w. komplet rurkowych wierteł

Przed włożeniem do otworu w korku rurki szklanej należy 
ją obtopić, a następnie zwilżyć gliceryną lub wodą. Korek ujmuje 
się mocno palcami lewej ręki, tak by wywiercony w nim otwói 
nie trafiał w dłoń Rurkę należy uchwycić możliwie blisko wpro
wadzanego końca i wprowadzić ją do korka ruchem śrubowym 
Zasada wyjmowania rurek i prętów szklanych z korków jest taka 
sama W przypadku „zapieczenia’ między rurkę a korek wkłada 
się v, kilku miejscach zwilżony gliceryną lub wodą drut i pró
buje jł) obluźnić

W celu odświeżenie wygotowuje się korki gumowe w. kilku 
procentowyn ługu
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W przypadku wykonywania prac z gazami wymagana jest 
wyjątkowa szczelność aparatury. Nie wystarczające jest tylko 
uszczelnienie korków, trzeba zwrócić uwagę na szczelność wszy
stkich połączeń. Rurki szklane obcina się równo i łączy ze sobą 
do styku za pomocą węża gumowego. Trzeba zwrócić uwagę na 
szczelne przyleganie rurek  do wewnętrznych powierzchni węża 
gumowego. Używa się więc wężów gumowych grubościennych
o prześwicie tak małym, aby można go było nałożyć na rurkę 
z pewną trudnością. Dla zabezpieczenia przed dyfuzją gazów 
przez gumę nasyca się używane przy montażu kilkucentym etro
we kawałki węża wazeliną. W tym  celu zanurza się je w kolbie 
z rozpuszczoną wazeliną, kolbę ogrzewa się i następnie wypom
powuje powietrze, unikając przerzucenia pieniącej się wazeliny 
do przewodów. Gdy pienienie nieco ustanie, przerywa s^ę wy 
pompowywanie powietrza, aby wazelina weszła w pory gumy. 
Czynność wypompowywania i wpuszczania powietrza do kolby 
powtarza się tak długo, aż wazelina przestanie się pienić. Ka
wałki węża wyjmuje się jeszcze na gorąco i dobrze odsącza z wa
zeliny. Po wytarciu bibułą (nie zostawiać włókienek wewnątrz 
ani zewnątrz węża!) pozostawia się je na 24 godz. Przed nało
żeniem na rurkę wylot węża gumowego smaruje się jeszcze lekko 
gliceryną i wyciera bibułą.

Jeśli trzeba zabezpieczyć wąż przed zsunięciem się z rurki, 
owija się go w miejscu, gdzie obejmuje rurkę szklaną, paskiem 
taśm y izolacyjnej, a następnie kawałkiem miękkiego d ru tu  że
laznego o średnicy ok. 1 mm. Wolne końce drutu skręca się ob
cęgami i przygina do gumy. Takie wzmocnienie aparatury sto
suje się również, gdy dana część jest wypełniona rtęcią.

W celu sprawdzenia szczelności aparatury  wytwarza się 
w niej najpierw nadciśnienie, a potem podciśnienie i obserwuje 
stałość poziomu cieczy w zamontowanym manometrze. Jeśli ciecz 
w tym  urządzeniu będzie dążyła do wyrównania poziomu w obu 
ramionach, trzeba znaleźć źródło nieszczelności

Zestawiona aparatura musi stać pewnie, gdyby umocowania 
na statywach, trójnogach itp były zbyt chwiejne należy je



Destylacja 197

usztywnić przez przymocowanie do półki lub innego ciężkiego 
przedmiotu. &

Należy zwrócić uwagę, aby aparaturę zestawiać prosto i ce
lowo, aby nie było odchyleń od pionu i poziomu, aby całość wy
glądała porządnie i estetycznie. Praca na dobrze zestawionej apa
raturze zapewnia bezpieczeństwo, ma duży wpływ na dokład
ność pracy i jej wyniki.

E. D EST YLA C JA

Destylacja polega na przeprowadzeniu cieczy przez ogrzewa
nie do wrzenia w parę, oziębieniu jej i skropleniu oraz zebraniu 
w postaci destylatu. Wykonuje się ją w celu rozdzielenia ciekłych 
mieszanin, oznaczenia ich składu oraz w celu zbadania czystości 
wielu produktów organicznych.

W laboratoriach wykonuje się następujące rodzaje destylacji:
1 Destylacja zwykła polegająca na oddzieleniu bardziej lot

nego składnika — przez odparowanie i skroplenie — lub roz
dzielenie kilku składników — przez kolejne oddzielenie frakcji, 
które oddestylują z mieszaniny przy wzrastającej tem peraturze 
wrzenia (destylacja frakcyjna).

2  Destylacja z parą wodną polegająca na odparowaniu lot- 
niejszego składnika do przepływającego przez kolbę destylacyjną 
strumienia pary wodnej. Stosuje się ją do rozdzielania mieszanin 
związków w których część jest lotna, a część nielotna z parą 
wodną

3 Destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem stosowana jest do 
rozdzielania substancji o wysokiej tem peraturze wrzenia lub roz
kładających się w tem peraturze wrzenia

1 Destylacja zwykła (pod ciśnieniem atmosferycznym)

Aparatura do destylacji (rys 184) składa się z kolby destyla
cyjnej 1 termometru 3 chłodnicy 4, przedłużacza 5, odbieralni
ka 6 oraz urządzenia grzejnego 7 (palnik, grzejnik elektryczny lub
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łaźnia). Kolbę destylacyjną zamocowuje się na statywie za pomocą 
łapy. Pod kolbą podkłada się opartą na metalowym pierścieniu siat
kę azbestową, a pod nią umieszcza się palnik lub grzejnik. W przy
padku destylacji cieczy niskowrzących kolbę zanurza się w łaźni 
wodnej. Szyjkę kolby destylacyjnej zamyka się korkiem, w któ
rym  znajduje się otwór na term ometr. Termometr musi posiadać 
skalę dobraną do tem peratury wrzenia destylowanej substancji.

Umieszcza się go tak, by środek zbiornika z cieczą termome- 
tryczną znajdował się na wysokości dolnego poziomu rurk i od
prowadzającej. Rodzaj korka zależy od cieczy, która będzie de
stylowana. Jeżeli działa ona na gumę (rozpuszczanie, pęcznienie, 
ługowanie) nie można stosować korków gumowych. Drugi korek 
nakłada się na rurkę odprowadzającą 2 i zamyka nim wkład 
chłodnicy. Rurkę tę wprowadza się do chłodnicy aż do miejsca, 
które otoczone jest płaszczem chłodzącym.

Do chłodzenia destylatów, których tem peratura wrzenia nie 
przekracza 120 °C, stosuje się chłodnice wodne Liebiga. W przy
padku cieczy niskowrzącej łączy się niekiedy chłodnicę Liebiga 
z pionową chłodnicą spiralną. Do substancji wrzących w temp. 
120—150 °C stosuje się chłodnice powietrzne (przez płaszcz 
chłodnicy Liebiga za pomocą pompy wodnej przeciąga się stru
mień powietrza) Dla substancji wrzących powyżej temp 150 °C

3

Rys. 184. Aparatura do 
destylacji
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wystarczają same ru rk i chłodzące bez płaszczy. Podczas desty
lacji substancji stałych w  celu uniknięcia zestalania się destylatu 
w chłodnicy przez płaszcz można przepuszczać wodę ogrzaną 
do odpowiedniej tem peratury lub przy stosowaniu tylko ru rk i 
chłodzącej ogrzewa się ostrożnie palnikiem, z dala jednak od jej 
wylotu.

Przy rozdzielaniu mieszanin cieczy i oznaczaniu domieszek 
w  ciekłych substancjach organicznych stosuje się często zamiast 
kolb destylacyjnych kolby kuliste zaopatrzone w kolumny rekty
fikacyjne (rys. 28). Działanie tych kolumn polega na przedłu
żaniu drogi par, zanim wejdą do chłodnicy oraz na zwiększaniu 
powierzchni zetknięcia skroplonych w kolumnie składników, opa
dających w dół, z parami unoszącymi się do góry. Dzięki temu 
następuje lepsze rozdzielenie na składniki niżej wrzące, przecho
dzące do chłodnicy, i wyżej wrzące, spadające z powrotem do 
kolby destylacyjnej. W ymiary kolumny dostosowuje się do ro
dzaju i ilości destylowanej cieczy. W celu uniknięcia zbyt silnego 
skraplania się cieczy stosuje się izolację cieplną kolumny (np. 
przez owinięcie jej papierem azbestowym). Im tem peratura 
wrzenia substancji jest niższa, tym kolumna rektyfikacyjna po
winna być dłuższa.

Chłodnicę przymocowuje się za pomocą łapy (najlepiej czte- 
ropalczastej) do statywu pod takim samym kątem, pod jakim 
umieszczona jest ru rka  odprowadzająca kolby destylacyjnej. 
Płaszcz chłodnicy łączy się z dopływem i odpływem wody. Na 
koniec chłodnicy za pomocą korka nakłada się przedłużacz, któ
rego koniec wprowadza się do odbieralnika. Jeżeli destyluje się 
ciecze bardzo lotne, palne lub trujące, stosuje się przedłużacz 
z odprowadzeniem, na które nakłada się wąż gumowy służący 
do odprowadzania par cieczy do wyciągu lub zlewu, a odbieral
nik zamyka się szczelnie korkiem z umieszczonym w nim koń
cem przedłużacza.

Sposób ogrzewania wybiera się w zależności od tem peratury 
wrzenia cieczy. Jeżeli nie przekracza ona 90 °C, stosuje się łaźnie 
wodne Przy destylowaniu cieczy wyżej wrzących — palniki lub 
elektryczne płytki grzejne
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Po zestawieniu aparatury  w yjm uje się z kolby destylacyjnej 
korek z term ometrem i wkłada do niej lejek szklany. Koniec 
lejka powinien znajdować się poniżej ru rk i odprowadzającej kol
by. Przez lejek wlewa się ciecz przeznaczoną do destylacji. Ciecz 
ta  nie powinna zajmować więcej niż 2/ 3 objętości kolby. W celu 
zapobieżenia przegrzewaniu się zawartości kolby do zimnej 
jeszcze cieczy wrzuca się kilka małych kawałków niepolewanej 
porcelany, z której podczas ogrzewania wydzielają się małe pę
cherzyki powietrza. Porowatej porcelany nie wolno wrzucać do 
cieczy ogrzanej do tem peratury wrzenia, może to bowiem spo
wodować bardzo gwałtowne wrzenie i wyrzucenie pewnej ilości 
cieczy na zewnątrz kolby. Zamiast porcelanek można wrzucić do 
kolby kilka szklanych kapilarek, zatopionych na wysokości ok 
10 mm od dolnego końca, lub kilka kawałków pumeksu. Niekie
dy, np. przy odpędzaniu amoniaku z silnie alkalicznego roztworu, 
zapobiega się przegrzewaniu cieczy przez wrzucenie do kolby 
destylacyjnej kilku kawałków granulowanego cynku, z którego 
w alkalicznym roztworze wydzielają się pęcherzyki wodoru.

Po wlaniu cieczy do kolby zamyka się ją korkiem z termo
metrem, doprowadza do chłodnicy wodę i rozpoczyna ogrzewa
nie. Ogrzewanie cieczy do wrzenia przeprowadza się powoli. Za 
początkową tem peraturę wrzenia przyjm uje się tem peraturę, 
w której do odbieralnika ścieka pierwsza kropla destylatu. Tem
peraturę tę należy zanotować.

Jeżeli za pomocą destylacji oczyszcza się ciecz od nielotnych 
zanieczyszczeń, tem peratura wrzenia cieczy jest stała, a zanie
czyszczenia pozostają w kolbie destylacyjnej. Jeżeli zanieczyszcze
nia są lotne, tem peratura wrzenia stopniowo wzrasta lub też nie 
ulega zmianie w przypadku, gdy destyluje mieszanina substan
cji o stałej tem peraturze wrzenia (tzw. mieszanina azeotropowa).

Rozdzielenie mieszaniny cieczy oraz oznaczenie składu ciekłej 
mieszaniny jest możliwe wtedy, gdy znana jest zależność tem
peratury  wrzenia mieszaniny od jej składu. W przypadku zwyk
łych mieszanin rozdzielanie odbywa się na tej zasadzie, że pary 
destylatu są bogatsze w składniki o niższej tem peraturze wrze
nia (lotniejsze) niż ciecz pozostająca w kolbie destylacyjne]



Destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem 201

Ciecz należy ogrzewać tak, by destylat opadał do odbieral
nika w postaci kropel, a nie strumieniem* Przy wykonywaniu 
destylacji należy notować tem peraturę wrzenia i objętość desty
latu. Na podstawie tych danych można bowiem sporządzić potem 
wykres zależności ilości destylatu od tem peratury wrzenia, cha
rakteryzujący destylowaną substancję. Po oddestylowaniu frakcji 
cieczy wrzącej w określonych granicach tem peratury zmienia się 
odbieralnik. Destylację trzeba prowadzić bez przerwy. Za jej 
koniec przyjm uje się na ogół moment, kiedy tem peratura po 
osiągnięciu najwyższej wartości zaczyna opadać. Należy wtedy 
przerwać ogrzewanie i odczekać, aż reszta destylatu spłynie 
z chłodnicy.

Sposób rozdzielania przez destylację najczęściej spotykanych 
mieszanin jest dokładnie opisany. Należy w tym  przypadku po
stępować ściśle według odpowiedniego przepisu.

2. Destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem

A paratura do destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem składa 
się z następujących części: kolby Claisena z termometrem i rurką 
kapilarną, chłodnicy, przedłużacza z bocznikiem, odbieralników, 
próżniomierza, zbiornika zabezpieczającego i pompy wodnej. Na 
rys. 185 pokazano sposób zestawienia tych części ze sobą.

Koniecznym warunkiem wykonania destylacji pod zmniejszo
nym ciśnieniem jest szczelność aparatury. Z tego względu naj
lepiej jest stosować aparaturę składającą się z części połączonych 
„na szlif”. Jeżeli części te nie są doszlifowane, łączy się je za 
pomocą grubościennych węży i korków gumowych. Niekiedy 
połączenia te trzeba uszczelniać przez smarowanie ich wazeliną 
lub stopem wazeliny z parafiną.

Poza kulistymi kolbami Claisena stosuje się również kolby
o dnie stożkowym, które są przeznaczone do destylacji małych 
ilości cieczy, (pozostałość po destylacji jest w nich mniejsza niż 
w  kolbach kulistych). W prostej szyjce kolby umieszcza się osa-
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dzoną w  gumowym korku kapilarę sięgającą praw ie do jej dna. 
Na górny koniec kapilary naciąga się gumową rurkę, w  której 
środek w kłada się cienki miedziany drucik zabezpieczający ją  
przed sklejeniem się. Na ru rkę nakłada się ściskacz śrubowy, 
za pomocą którego — w  razie potrzeby — reguluje się szybkość 
przechodzących przez kapilarę pęcherzyków powietrza (kapilara 
zastępuje stosowane przy zwykłej destylacji porcelanki). W wy
giętej szyjce kolby umieszcza się .termometr. Środek zbiorniczka 
z rtęcią, podobnie jak  przy zwykłej destylacji, powinien znaj
dować się na dolnym poziomie ru rk i odprowadzającej. W . razie 
potrzeby stosuje się kolby destylacyjne zaopatrzone w  kolumny 
do destylacji frakcyjnej.

Chłodzenie destylatu odbywa się zwykle za pomocą chłodnic 
Liebiga. Jeżeli tem peratura wrzenia cieczy pod zmniejszonym 
ciśnieniem przekracza 150 °C, zamiast chłodnicy wodnej stosuje 
się samą rurkę chłodzącą. Zwykle do odbierania destylatu używa 
się grubościennych kolb kulistych, które umieszcza się na koń
cach rozgałęzionego przedłużacza. Można stosować również do 
tego celu cylindryczne, naczynie ze szczelną pokrywą, w którym 
na obrotowej podstawce umieszczone są szerokie probówki. U góry 
w  ściance cylindra znajduje się otwór, przez który wprowadza 
się wylot chłodnicy. Drugi znajdujący się w  dolnej części na
czynia otwór służy do łączenia go z naczyniem zabezpieczającym 
połączonym z manometrem i pompą próżniową.

Naczynie to  zaopatrzone jest również w  kurek, za pomocą 
którego można połączyć aparaturę z otaczającą atmosferą w  celu 
wyrównania ciśnienia. Do zmniejszania ciśnienia używa się 
najczęściej pomp wodnych metalowych, które obniżają je do 
ok. 10 mm Hg. Większe rozrzedzenie osiąga się za pomocą 
pomp olejowych. Stosuje się je jednak rzadziej ze względu na 
to, że wymagają specjalnych urządzeń do pochłaniania par ko
rodujących metale i rozcieńczających olej. Między kran wodny 
a pompę należy założyć ochronne sitko metalowe, gdyż zanie
czyszczenia pochodzące z instalacji wodociągowej mogą zatykać 
dyszę pompy
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Po zestawieniu aparatury  sprawdza się jej szczelność. W tym 
celu łączy się ją z uruchomioną pompą próżniową i mierzy ciś
nienie. Jeżeli nie osiąga się dostatecznego rozrzedzenia należy 
lepiej dopasować korki (powinny wchodzić do otworów na głę
bokość V3—■ V2 wysokości) i głębiej wcisnąć węże gumowe. Na
stępnie w yjm uje się z kolby Claisena korek z kapilarą, za pomo
cą lejka napełnia kolbę substancją przeznaczoną do destylacji 
(najwyżej do V2 objętości), wstawia na miejsce korek z kapilarą 
i zakręca ściskacz. Przez odpowiednie ustawienie kurka trój droż
nego łączy się aparaturę z uruchomioną pompą wodną. Po ustale
niu się ciśnienia pęcherzyki powietrza uchodzące z kapilary po
winny być małe, a liczba ich nie powinna przekraczać kilku na se
kundę. Po puszczeniu przez chłodnicę strumienia wody rozpoczyna 
się ogrzewanie. Do ogrzewania kolb destylacyjnych przy desty
lacji próżniowej stosuje się odpowiednie łaźnie. Tempera
tura  łaźni powinna przekraczać tem peratury wrzenia sub
stancji o 10—15 °C. Kolbę zanurza się w łaźni do 2/ 3 objętości. 
Kiedy ciecz w kolbie zacznie wrzeć, należy tak uregulować szyb
kość destylacji, by destylat spływał do odbieralnika z szybkością 
2—3 kropel na sekundę. Osiąga się to przez ogrzewanie łaźni do 
odpowiedniej tem peratury. Czysta substancja destyluje w gra
nicach 1—2 °C; w przypadku mieszaniny poszczególne jej skład
niki destylują kolejno, w zależności od ich tem peratury wrzenia. 
Poszczególne frakcje zbiera się w osobnych odbieralnikach.

Po ukończeniu destylacji przerywa się ogrzewanie i obniża 
łaźnię tak, by kolba destylacyjna mogła szybko ostygnąć. Następ
nie oddziela się aparaturę od pompy próżniowej i od otaczającego 
powietrza, zamyka się kurek manometru i całkowicie zwalnia 
ściskacz umieszczony na kapilarze (zabezpiecza to przed wejściem 
do kapilary pozostałości w kolbie). Po czym bardzo powoli 
i ostrożnie ustawia się kurek naczynia zabezpieczającego w ten 
sposób, by połączyć aparaturę z otoczeniem. Po wyrównaniu ciś
nień odłącza się odbieralnik z destylatem i rozmontowuje apa
ra tu rę  destylacyjną. Z kolby Claisena w yjm uje się term om etr 
i kapilarę. Jeżeli w kolbie pozostała smoła, należy usunąć ją, pó
ki jest jeszcze gorąca i płynna. Odłączony m anometr przechyla
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się ostrożnie, w  lewo, a gdy rtęć wypełni zatopione jego ram ię 
ostrożnie i  wolno otwiera się kurek i  po wyrównaniu ciśnienia 
zamyka się go ponownie. Pozostałe części aparatury  myje się 
x suszy. Korki przechowuje się do następnej destylacji

3. Destylacja z parą wodną

Rozrozma się dwa rodzaje destylacji z parą wodną: desty
lację z. parą. wodną nasyconą i destylację z parą wodną prze
grzaną, którą przeprowadza się w  przypadku substancji o wy
sokiej tem peraturze wrzenia. A paratura do destylacji z parą

wodną nasyconą (rys. 186) składa się Z kociołka do wytwarzania

b S l ^ k a 11? :  7  deStylaCyjnCj *’ Chł0dnicy Liebi§a 6  i °d-

Kociołek do wytwarzania pary  wykonany jest naiczęściei

wskaż r 'itrmmk jvgo : ynosi zwykie 2 h p°siada °n ^0-wskaz 1 1 boczną rurkę odprowadzającą parę. W górnym otwo
rze za pomocą korka umieszcza się szklaną rurkę 4 wystającą

l e l i ''wskutek n° imnie;i “  5 0  Cm ' Si?gaią°ą prawie d° "  wskutek ogrzewania ciśnienie pary w kociołku wzrasta

Rys. 186. Aparatura do destylacji z parą wodną
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poziom wody w tej rurce podnosi się. Należy wówczas' zmniej
szyć płomień ogrzewającego go palnika.

Kociołek połączony jest ru rką gumową z ru rką szklaną 3 
sięgającą prawie do dna kolby destylacyjnej. Rurka ta  powinna 
być zgięta tak  jak pokazano na rysunku. Rurka 5 odprowadza
jąca pary  cieczy i parę wodną z kolby sięga nieco poniżej korka. 
Kociołek ogrzewa się palnikiem 7 bezpośrednio. Aby ilość cie
czy w kolbie destylacyjnej zanadto się nie zwiększała w  Czasie 
destylacji, ogrzewa się ją małym płomieniem drugiego palnika 9. 
W tym  celu umieszcza się pod nią na żelaznym pierścieniu siatkę 
azbestową. Kolbę ustawia się pod odpowiednim kątem.

Rys. 187. Odbieralnik do de
stylacji z parą wodną cieczy 
nie mieszających się z wodą

Przy oddestylowaniu większych ilości cieczy bardzo _wygodnie 
jest stosować odbieralnik pokazany na rys. 187. Jest tó butla 
z szeroką szyją; wstawia się do niej lejek, przez k tóry spływa 
destylat. Butla posiada w górnej części tubys, w który za pomocą 
korka wstawia się rurkę. Przez ru rk ą  tę  po ukończeniu destylacji 
zlewa się lżejszą ciecz. Do tubusa znajdującego się w  dolnej 
części butli wstawia się ru rkę syfonową do odprówadzańia cieczy 
cięższej.

Po zestawieniu aparatury do kolby destylacyjnej Wlewa się 
ciecz przeznaczoną do destylacji. Może ona zajmować najwyżej 
7 5 —V4 objętości kolby. Przed rozpoczęciem destylacji odłącza się 
od aparatury kociołek i znajdującą się w -nim  wodę ogrzewa do 
wrzenia. W kolbie destylacyjnej osadza się korek z rurkam i 
i przywiązuje do szyjki sznurkiem lub drutem , zabezpieczając go 
w ten sposób przed wyskoczeniem z. kolby podczas destylacji.
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Ponieważ nie można puszczać pary  do cieczy zimnej (ulegałaby 
skropleniu i objętość cieczy w kolbie zwiększałaby się), zawartość 
kolby destylacyjnej należy ogrzać prawie do wrzenia. Następnie 
boczną rurkę kociołka łączy się ,z ru rką doprowadzającą parę do 
kolby i puszcza wodę do chłodnicy. Destylację z parą wodną 
przeprowadza się. z taką szybkością jak destylację zwykłą. 
W przypadku, gdyby z chłodnicy uchodziły nieskroplone pary 
destylatu, należy zmniejszyć szybkość destylacji przez zmniej
szenie dopływu pary  lub zwiększyć przepływ wody w chłodnicy. 
Często podczas destylacji substancji stałych następuje krzepnięcie

Rys: 188. Przegrzewącze 
pary

ich w chłodnicy. Wtedy wyłącza się dopływ wody chłodzącej, 
a gdy to nie pomoże, wówczas przygotowanym uprzednio prętem 
szklanym usuwa się „korek”.

Po ukończeniu destylacji odłącza się kociołek od kolby desty
lacyjnej i dopiero potem gasi się palniki. Po ostygnięciu usuwa 
się z kolby pozostałość i całą aparaturę starannie myje i sugzy. 
Podobnie jak w przypadku destylacji próżniowej korków nie 
wyrzuca się, lecz myje się je i przechowuje do następnej desty
lacji.

Destylację z parą wodną przegrzaną wykonuje się w taki sam 
sposób jak destylację z parą wodną nasyconą. W celu otrzymania
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pary przegrzanej parę wodną wytworzoną w kociołku podgrze
wa się w specjalnych przegrzewaczach (rys. 188). U wylotu prze- 
grzewacza umieszcza się termometr, za pomocą którego odczytuje 
się tem peraturę pary wchodzącej do kolby destylacyjnej.

F. SU B LIM A C JA

Sublimacja polega na przeprowadzeniu substancji stałej przez 
ogrzewanie w stan gazowy, a następnie — przez oziębienie — 
ponownie w stan stały. Stosuje się ją do oczyszczania i wydzie
lania z mieszaniny substancji, które przechodzą w parę nie topiąc 
się (nie przechodzą przez stan ciekły). Do takich substancji na
leży np. jod, bezwodnik ftalowy, naftalen itp. Temperatura 
sublim acji jest niższa od tem peratury topnienia i rozkładu danej 
substancji. Stosując sublimację osiąga się duży stopień czystości; 
można w ten sposób oddzielić substancję od takich zanieczysz
czeń, od których bardzo trudno jest oddzielić ją przez krystali
zację. Sublimacja powoduję ponadto bardzo małe straty  sub
stancji. Ze względu jednak na to, że bardzo niewiele substancji 
sublim uje łatwo i z dużą wydajnością, stosuje się ją dość rzadko

Sublimację małych ilości substancji najprościej jest przepro
wadzać między dwoma szkiełkami zegarkowymi z dobrze doszli
fowanymi do siebie ■ brzegami. Substancję umieszcza się w tym 
celu na dolnym szkiełku zegarkowym i przykrywa krążkiem 
rzadkiej bibuły do sączenia, na którym umieszcza się drugie 
szkiełko. Następnie ogrzewa się dolne szkiełko mikropalnikiem 
Sublimat zbiera się na górnym szkiełku.

Większe ilości substancji sublimuje się stosując parownicę lub 
zlewkę bez dziobka, przykrytą szkiełkiem zegarkowym (chło
dzonym kawałkiem lodu) lub lejkiem, którego nóżkę zatyka się 
korkiem z waty. Naczynie z substancją ogrzewa się na łaźni 
piaskowej, której tem peraturę kontroluje się termometrem 
Można również zestawić aparat do sublimacji ze stożkowej kolby 
w szyjce której umieszcza się probówkę napełnioną zimną wodą 
Do sublimowania większych ilości substancji (np jodu) używa
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się aparatu sublimacyjnego z chłodzeniem wodnym (rys. 189) 
A parat taki składa się z porcelanowej lub szklanej zlewki przy
kry tej azbestową płytką. W otworze tej płytki umieszczona jest 
chłodnica posiadająca szeroki okrągły płaszcz wodny, do którego 
ru rką  sięgającą prawie do jego dna dopływa woda. Odprowadze
nie wody znajduje się w górnej części płaszcza. Naczynie z sub
stancją ogrzewa się na łaźni piaskowej. Ogrzewanie należy tak 
regulować, by substancja nie uległa stopieniu. Po przesublimo-

Rys. 189. Aparat do 
sublimacji jodu

^ 7777̂ 77777̂ 777,
waniu substancji przerywa się ogrzewanie i po ostygnięciu apa
ra tu  zeskrobuje się sublimat do uprzednio przygotowanych, su
chych i czystych naczyń.

Sublimację (np. jodu) powtarza się zwykle dwa lub trzy razy 
Sublimację substancji łatwo ulegających rozkładowi przepro

wadza się pod zmniejszonym ciśnieniem. Aparat stosowany do 
tego celu różni się od wyżej opisanego tym, że wykonany jest ze 
szkła grubościennego i części jego są do siebie doszlifowane 
A parat ten łączy się z manometrem, kolbą zabezpieczającą i przez 
kurek dwu- lub trójdrożny — z pompą próżniową. Po umieszcze-

14 — Poradnik laboranta
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niu w aparacie przeznaczonej do sublimacji substancji wypompo
wuje się z niego powietrze, a po ustaleniu się żądanego ciśnienia 
rozpoczyna się ogrzewanie. Postępowanie z aparaturą do zmniej
szania ciśnienia jest takie same jak przy destylacji pod zmniej
szonym ciśnieniem.

Niekiedy wykonuje się sublimację w strumieniu gazu obo
jętnego, np. C 02. Gaz obojętny doprowadza się do naczynia, 
w którym znajduje się sublimowana substancja. Gaz unosi pary 
sublimowanej substancji z ogrzanej przestrzeni i dzięki temu 
sublimacja przebiega szybciej.

G . EKSTRA KCJA

Ekstrakcja polega na wydzieleniu jednego lub więcej składni
ków z mieszaniny substancji stałych, ciekłych lub z roztworu za 
pomocą odpowiednio dobranych rozpuszczalników. Proces ten nie 
powinien powodować zmian chemicznych ekstrahowanej sub
stancji. Rozpuszczalnik nie może więc reagować ani z tą substan
cją, ani z innymi substancjami znajdującymi się w mieszaninie 
czy roztworze. Należy dobierać taki rozpuszczalnik, który roz
puszcza tylko żądany składnik, pozostałych zaś składników prak
tycznie nie rozpuszcza wcale. Powinien on być czysty i po odparo
wywaniu nie może dawać żadnych pozostałości. Ekstrakcję prze
prowadza się w tem peraturze pokojowej lub w tem peraturze 
wrzenia rozpuszczalnika. Na ogół stosuje się rozpuszczalniki
o niskich tem peraturach wrzenia (eter etylowy, eter izopropy
lowy, eter naftowy, benzyna, chloroform, czterochlorek węgla, 
benzen). Ekstrakcja ma zastosowanie przede wszystkim do roz
dzielania substancji organicznych. Do ekstrahowania substancji 
nieorganicznych stosuje się jako rozpuszczalnik najczęściej wodę.

1 Ekstrakcja z roztworów (nieciągła)

Ekstrakcję z roztworów wykonuje się w rozdzielaczach (patrz 
śti 25) Na przykład za pomocą rozdzielaczy wyodrębnia się sub
stancje przedestylowane z parą wodną. W tym  celu do rozdzie
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lacza o odpowiedniej wielkości wlewa się całą zawartość odbie
ralnika i pozostawia się tak długo aż między warstwami cieczy 
utworzy się wyraźna granica rozdziału. Niekiedy dobrze jest — 
w celu przyspieszenia rozdziału — trzymając rozdzielacz pionowo 
zmieszać jego zawartość ruchem kołowym. Gdy między warst
wami cieczy wytworzy się wyraźna granica rozdziału, pod roz
dzielacz podstawia się czyste naczynie i po wyjęciu z rozdzie
lacza korka ostrożnie odkręca się kurek i wypuszcza dolną w ar
stwę cieczy. Po jej wypłynięciu podstawia się drugie naczynie 
i wylewa do niego przez górny otwór rozdzielacza górną warstwę 
Po opróżnieniu rozdzielacza z obu warstw  cieczy wlewa się do 
niego z powrotem wodną warstwę destylatu w celu w yekstra
howania rozpuszczonej w niej substancji. Roztwór wodny po
winien zajmować V2 — 2/ 3 objętości rozdzielacza. Z kolei wlewa się 
do rozdzielacza odpowiednio dobrany rozpuszczalnik (nierozpusz- 
czający się w wodzie i dobrze rozpuszczający ługowaną substan
cję). Ilość dodanego rozpuszczalnika zależy od przewidywanej za
wartości substancji w wodzie. Z reguły powinna być ona mniejsza 
od połowy objętości roztworu. Nie należy wprowadzać od razu 
dużych ilości rozpuszczalnika, lepiej jest ekstrahować mniejszymi 
jego ilościami większą ilość razy. Postępowanie dalsze opisano 
już na str. 26. Wszystkie ekstrakty suszy się (np. nad bezwod
nym siarczanem sodowym) przelewa do kolby destylacyjnej 
i cddestylowuje się rozpuszczalnik. Substancja wyekstraho
wana z wody pozostaje w kolbie destylacyjnej.

Jeżeli substancja ekstrahowana jest dobrze rozpuszczalna 
w wodzie, to w celu zmniejszenia jej rozpuszczalności przed wy
konaniem ekstrakcji dodaje się niekiedy do roztworu soli kuchen
nej w ilości potrzebnej do jego nasycenia (jest to tzw. wysalanie).

2. Ekstrakcja z mieszaniny substancji stałych (ciągła)

Przeprowadza się ją najczęściej w aparacie Soxhleta (rys. 190). 
Składa się on z kolby okrągłodennej 1, ekstraktora 2 i chłodnicy 
kulkowej 3. Części aparatu powinny być połączone ze sobą za
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pomocą znormalizowanych szlifów 7. Środkowa część aparatu 
(ekstraktor) łączy się dwoma rurkam i z kolbą. Przez rurkę szer
szą 4 pary rozpuszczalnika przechodzą z kolby do ekstraktora. 
Wygięta syfonowo ru rka  węższa 5 służy do przeprowadzania roz
tworu z ekstraktora z powrotem do kolby; całkowicie wypełniona 
cieczą działa jako lewar. Substancji stałej nie umieszcza się 

w ekstraktorze bezpośrednio, lecz w gilzie 6 wy
konanej z porowatego, ceramicznego m ateriału 
lub z grubej bibuły do sączenia. Średnica gilzy 
powinna być taka, by można ją było lekko wło
żyć i wyjąć z ekstraktora. Do czystej i suchej lub 
przepłukanej czystym rozpuszczalnikiem gilzy 
wsypuje się sproszkowaną substancję i przykrywa 
kawałkiem w aty lub opakowuje, zginając wysta
jącą część gilzy. W braku gilzy fabrycznej przy
gotowuje się ją w  następujący sposób: Prosto
kątny kawałek grubej bibuły do sączenia nawija 
się w  połowie szerokości na probówkę lub rurkę
o średnicy nieco mniejszej od wewnętrznej śred
nicy ekstraktora. Wystającą połowę otrzymanego 
w ten sposób rulonu zgina się i spłaszcza na ścian
ce probówki. Wysokość gilzy powinna być taka, 
by nie była ona wyższa od kolanka rurk i odpro
wadzającej. Po włożeniu do ekstraktora gilzy na
pełnionej substancją łączy się go z kolbą i napeł
nia rozpuszczalnikiem. Wlewa się go tyle, by 
cała gilza była zanurzona i po napełnieniu rurki 
odprowadzającej rozpuszczalnik spłynął do kolby. 
Następnie umocowuje się na ekstraktorze chłod
nicę i przez nią wlewa drugą porcję rozpuszczal
nika w takiej ilości, by jego poziom nie doszedł 

do kolanka rurki odprowadzającej. Ponieważ stosuje się zwy
kle rozpuszczalniki niskowrzące, kolbę ogrzewa się na łaźni 
wodnej lub na grzejniku elektrycznym. Ogrzewanie rozpoczyna 
się po otwarciu dopływu wody do chłodnicy. Po upływie pewnego 
czasu rozpuszczalnik zaczyna wrzeć i parować. Skroplone

i

190. Apa- 
Soxhleta
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w chłodnicy pary spływają na gilzę z substancją. Podczas eks
trakcji próbka styka się ze świeżo oddestylowanym, czystym roz
puszczalnikiem. Dzięki temu niewielkie stosunkowo jego ilości 
wystarczają do wykonania całkowitej ekstrakcji. Ilość wyekstra
howanej substancji stopniowo wzrasta w kolbie. Teoretycznie 
ekstrakcję powinno się prowadzić tak  długo, aż całkowita ilość 
wyekstrahowanego składnika przejdzie do kolby. Przy dłuższym 
wykonywaniu ekstrakcji rozpuszczalnik może częściowo odparo
wać przez chłodnicę. Należy wtedy uzupełnić jego objętość 
W tym  celu gasi się palnik i do chłodnicy wstawia się lejek, przez 
k tóry wlewa się potrzebną ilość rozpuszczalnika. Jeżeli część roz
puszczalnika rozleje się i obleje aparat, należy go starannie wy
trzeć i dopiero potem włączyć ogrzewanie.

Jeżeli ekstrahowana substancja jest barwna i zabarwia roz
twór, to proces ekstrakcji prowadzi się tak  długo, aż roztwór 
w ekstraktorze stanie się bezbarwny. Ekstrakcję substancji bez
barwnej wykonuje się przez określony czas odpowiedni dla da
nej próbki.

W przypadku stosowania rozpuszczalników łatwopalnych, np. 
eteru, benzenu itp. należy przestrzegać szczególnych środków 
ostrożności. Łaźni wodnej nie należy ogrzewać palnikiem, lecz 
wlać do niej odpowiednio ogrzaną wodę i w miarę jej stygnięcia 
dolewać gorącej. Przy pracy z eterem woda w łaźni powinna po
siadać temp. 60 °C.

Po zakończeniu ekstrakcji przerywa się ogrzewanie i po 
ostygnięciu aparatu wyjmuje z niego chłodnicę (statyw odstawia 
się na bok). Z kolby wyjmuje się ostrożnie ekstraktor i znajdu
jącą się w nim ciecz przelewa ostrożnie do kolby. Z ekstraktora 
w yjmuje się gilzę, opróżnia ją ze znajdującej się w niej substan
cji, myje i suszy.

Ekstrakt przenosi się ilościowo do kolby destylacyjnej (prze
lewa się bardzo ostrożnie całą jego zawartość, płucze kilkakrotnie 
kolbę rozpuszczalnikiem i dołącza przepłuczyny do ekstraktu) 
i oddestylowuje rozpuszczalnik Po odpędzeniu rozpuszczalnika 
pozostałość przenosi się do przygotowanego uprzednio czystego 
i suchego naczynia.
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A parat Soxhieta myje się. starannie i suszy. Dobrze jest ozna
czyć jego części, by nie myliły się z częściami innych aparatów.

W przypadku wykonywania analiz seryjnych, na jednej łaźni 
wodnej ogrzewa się od razu kilka aparatów Soxhleta. Zestawia 
się je w ten sposób, że woda wypływająca z chłodnicy jednego 
aparatu doprowadzona jest do chłodnicy następnego. Wodę wy
pływającą z chłodnicy ostatniego aparatu odprowadza się do 
zlewu.

Wadą ekstrakcji w  aparacie _ Soxhleta jest długotrwałe 
ogrzewanie substancji znajdującej się w kolbie.

H . K R Y ST A LIZ A C JA

Krystalizacja jest najlepszym sposobem oczyszczania substan
cji stałych. Polega ona na wykorzystaniu różnej rozpuszczalności 
substancji i jej zanieczyszczeń w odpowiednio dobranym roz
puszczalnika. Krystalizację przeprowadza się następująco:

1. Rozpuszcza się substancję w gorącym rozpuszczalniku.
2. Przesącza się gorący roztwór oddzielając w ten sposób 

substancję od nierozpuszczalnych zanieczyszczeń.
3. Oziębia się roztwór, co powoduje wykrystalizowanie sub

stancji.
4. Otrzymane kryształy odsącza się, przemywa i suszy.
Dobór rozpuszczalnika zależy od właściwości oczyszczanego

produktu. Powinien on spełniać następujące warunki:
1. Nie reagować chemicznie z substancją.
2. Dobrze rozpuszczać ją na gorąco, źle na zimno.
3. Zanieczyszczenia powinny być w nim w miarę możności 

jak najmniej rozpuszczalne.
4. Substancja powinna z niego łatwo krystalizować.
5. Powinien być łatwy do usunięcia z powierzchni kryształów. 

Należy przy tym  pamiętać, że rozpuszczalniki bardzo lotne, np. 
eter, nie są wygodne w użyciu, gdyż łatwo ulatniają się z kry
ształów pozostawiając trudne do wykrycia zanieczyszczenia. Przy
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pracy z rozpuszczalnikami łatwopalnymi należy przestrzegać 
szczególnych środków ostrożności.

W y k o n a n i e  k r y s t a l i z a c j i .  Przed rozpuszczeniem 
surowy produkt należy rozetrzeć w moździerzu, gdyż proces roz
puszczania przebiega wtedy równomiernie i szybko. Następnie 
odważoną ilość produktu umieszcza się w kolbie kulistej lub 
stożkowej zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną (ilość rozpuszczal
nika nie powinna się zmniejszyć podczas ogrzewania). Aby uni
knąć przegrzewania się roztworu, do kolby wrzuca się kilka ka-

Rys. 191. Ogrzewanie w  
kolbie pod chłodnicą 

zwrotną

wałków niepolewanej porcelany lub pumeksu. Jeżeli stosowany 
rozpuszczalnik jest niskowrzący, kolbę wstawia się do łaźni wod
nej. W przypadku rozpuszczalników wysokowrzących ogrzewa 
się ją grzejnikiem elektrycznym lub palnikiem (rys. 191).

Przy zgaszonym palniku wlewa się przez chłodnicę niewielką 
porcję rozpuszczalnika i po otwarciu dopływu wody do chłodnicy 
ogrzewa roztwór do wrzenia. Jeżeli produkt się nie rozpuści, do
daje się następną porcję rozpuszczalnika. W razie stwierdzenia, 
że po dodaniu dalszych jego ilości nie ubywa części nierozpusz
czalnej, roztwór należy przesączyć. Jeżeli krystalizuje się sub
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stancję, która jest w stanie czystym bezbarwna', a roztwór jej 
jest silnie zabarwiony (zabarwienie pochodzi od zanieczyszczeń) 
odbarwia się go za pomocą kostnego lub drzewnego węgla aktyw
nego. W tym  celu zdejmuje się zestaw do krystalizacji z urządze
nia grzejnego i dodaje do niego małą porcję węgla (węgiel należy 
dodawać bardzo ostrożnie, gdyż ogrzana ciecz zaczyna pod jego 
wpływem gwałtownie wrzeć i pienić się). Z kolei wrzuca się do 
roztworu nową porcelankę i gotuje przez 5-—10 min. Przeciętnie 
dodaje się 1—2 g węgla na 100 g suchego produktu. Najłatwiej 
odbarwia się roztwory wodne, trudniej roztwory rozpuszczalni
ków organicznych.

W celu oddzielenia roztworu od składników nierozpuszczal
nych oraz od zanieczyszczeń mechanicznych gorący roztwór na
leży możliwie szybko przesączyć. W razie potrzeby umieszcza 
się lejek w ogrzewaczu napełnionym gorącą wodą. Przy pracy 
z rozpuszczalnikami organicznymi nie wolno ogrzewać go pod
czas sączenia (niebezpieczeństwo pożaru!).

Jeżeli roztwór po rozpuszczeniu produktu jest bezbarwny 
i klarowny, nie dodaje się węgla i nie sączy go, lecz od razu 
przystępuje do krystalizacji. Ze względu na to, że szybki spadek 
tem peratury powoduje gwałtowne przesycanie się roztworu, co 
wpływa na tworzenie się osadu drobnokrystalicznego lub nawet 
bezpostaciowego, należy ochładzać go powoli (substancja drobno- 
krystaliczna jest z reguły bardziej zanieczyszczona od grubo- 
krystalicznej). Krystalizację można przyspieszyć przez pocieranie 
bagietką ścianek naczynia lub przez „zaszczepienie” przechło- 
dzonego roztworu kilkoma kryształkami czystej substancji. 
W tym  celu kilka kropel przesączonego roztworu odparowuje się 
na szkiełku zegarkowym i otrzymaną w ten sposób suchą pozo
stałość dodaje do przechłodzonego roztworu.

O d s ą c z a n i e  k r y s z t a ł ó w .  W zależności od potrzeby 
chłodzi się roztwór w tem peraturze pokojowej, w strumieniu zim
nej wody, lodówce lub w mieszaninie chłodzącej. Po ochłodzeniu 
odsącza się wytrącone kryształy na lejku Buchnera lub Schotta 
pod zmniejszonym ciśnieniem (patrz str. 18). Następnie przemywa 
się kryształy dwu- lub trzykrotnie, a w przypadku substancji bar
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dzo łatwo rozpuszczalnych — jednokrotnie małą ilością czy
stego i zimnego rozpuszczalnika. W tym  celu odłącza się pom
pę próżniową i wlewa do lejka rozpuszczalnik. Po dokładnym 
wymieszaniu jego zawartości odciąga się roztwór ponownie. Po 
odsączeniu i przemyciu kryształów usuwa się pozostały w nich 
roztwór przez ugniatanie substancji w lejku łopatką lub sze-

Eys. 192. Suszenie kry
ształów w  strumieniu  

gorącego powietrza

rokim, płaskim korkiem szklanym. Podczas wykonywania tej 
czynności pompa próżniowa powinna być włączona. Następnie 
przenosi się substancję do krystalizatora.

S u s z e n i e  s u b s t a n c j i .  Wybór sposobu suszenia zależy 
od właściwości przekrystalizowanej substancji. Substancje nie- 
higroskopijne i nisko topliwe suszy się zwykle na powietrzu. 
Związki higroskopijne i łatwo topliwe — w eksykatorach zwy
kłych lub próżniowych, wypełnionych środkiem suszącym dosto
sowanym do rodzaju rozpuszczalnika. Substancje o wysokiej tem 
peraturze topnienia suszy się zwykle w suszarkach. Niekiedy 
wygodnie jest zastosować stosunkowo szybki sposób suszenia 
substancji w strumieniu gorącego powietrza (rys. 192). Lejek 
sitowy z suszonym związkiem umieszcza się w szyjce kolby 
ssawkowej i przykrywa lejkiem szklanym wykonanym z trudno 
topliwego szkła. Następnie przeciągając powietrze ogrzewa się 
nóżkę lejka małym płomieniem palnika motylkowego
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!. O Z N A C Z A N IE  G R A N IC  T E M P E R A T U R Y  W R Z EN IA  JE D N O 
R O D N Y C H  S U B S T A N C JI O R G A N IC Z N Y C H

Oznaczenie to polega na przedestylowaniu określonej ilości 
cieczy w ściśle określony sposób.

A paratura do oznaczania (rys. 193) składa się z okrągłodennęj 
kolby destylacyjnej 2 o pojemności ok. 150 ml, ze szlifem, połą
czonej z  nasadką z kulistym  rozszerzeniem 2, w której umieszcza 
się term om etr 6, chłodnicy Liębiga 3, przedłużacza 4 i cylindra

miarowego o pojemności 100 ml. Palnik gazowy umieszcza się 
w osłonie 5 zamkniętej od góry nakładką azbestową z otworem
o średnicy 50 mm, w który wstawia się kolbę destylacyjną. 
Osłona posiada otwory do doprowadzania powietrza i odprowa
dzania produktów spalania. Termometr powinien posiadać skalę 
z podziałką co 0,5 °C.

W y k o n a n i e  o z n a c z e n i a  Do czystej i suchej kolby 
wlewa się 1 0 0  ml badanej cieczy i wrzuca kilka kawałków niepo- 
lewanej porcelany Po puszczeniu wody do chłodnicy rozpoczyna 
się ogrzewanie Ogrzewać należy tak. by ciecz destylowała
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z szybkością 4—5 ml na minutę (ok. 2 krople na sek). Za począt
kową tem peraturę wrzenia przyjm uje się tem peraturę odczy
taną na termometrze w  chwili, gdy pierwsza kropla destylatu 
spadnie do odbieralnika. Po przedestylowaniu ok. 50 ml cieczy 
obok termometru umieszczonego w  nasadce destylacyjnej za
wiesza się term ometr pomocniczy tak, by jego zbiornik z rtęcią 
znajdował się w połowie wystającego słupka rtęci term ometru 
pierwszego. Po przedestylowaniu ok. 60 ml cieczy należy od
czytać tem peraturę na term om etrze pomocniczym (tj) oraz ciśnie
nie barometryczne (B). Za tem peraturę końcową przyjm uje się 
tem peraturę odczytaną w chwili, gdy słupek rtęci w  term o
metrze pierwszym zaczyna gwałtownie opadać.

Do odczytanej tem peratury należy dodać poprawkę na wysta
jący słupek rtęci Arf (patrz oznaczanie tem peratury topnienia, str. 
223) i poprawkę na ciśnienie barometryczne A2t  — 0,043 (760 — B) 
gdzie: 0,043 — mnożnik przeliczeniowy ciśnienia na tem peraturę, 

760 — ciśnienie normalne, w mm słupka rtęci,
B — ciśnienie odczytane na barometrze, w  mm słupka 

rtęci.
Należy wykonać co najmniej 2 oznaczenia i przyjąć wynik 

średni.

J. O Z N A C Z A N I E  T E M P E R A T U R Y  K R Z EP N IĘ C IA

Oznaczenie to polega na stopniowym oziębianiu stopionej sub
stancji i odczytaniu na termometrze tem peratury jej krzepnięcia.

Do oznaczania tem peratury krzepnięcia substancji krzepną
cych w tem peraturze od — 5° do 30°C stosuje się aparat pokazany 
na rys. 194. Składa się on z probówki 1 zamkniętej zwykłym 
korkiem 2, posiadającej otwór o średnicy o ok. 1 mm większej 
od umieszczonego w nim term om etru 3.

Temperaturę krzepnięcia substancji krzepnących w temp 
30—150 °C oznacza się w aparacie (rys. 195), w którym probówka 
została zastąpiona przez naczynie próżniowe. Do termometru
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umieszczonego w tym  naczyniu przywiązuje się w czasie wyko
nywania oznaczenia term om etr pomocniczy, za pomocą którego 
oznacza się poprawkę na wystający słupek rtęci.

P rzy oznaczaniu tem peratury krzepnięcia substancji krzepną
cych w wyższych tem peraturach stosuje się aparat pokazany na 
rys. 196. Aparat do oznaczania tem peratury krzepnięcia wstawia

i/
»1

Rys. 194. Aparat do 
oznaczania tempera
tury krzepnięcia pro
duktów o tempera
turze krzepnięcia od 

- 5 °  do +30°C

Rys. 195. Aparat do 
oznaczania tempera
tury krzepnięcia pro
duktów o tempera
turze krzepnięcia od 

30° do 150°C

Rys. 196. Aparat do 
oznaczania tempera
tury krzepnięcia od 

150° do 300°C

się do płaszcza szklanego napełnionego olejem parafinowym lub 
parafiną.

Przed wykonaniem oznaczenia substancję badaną należy wy
suszyć. W tym  celu do substancji krzepnących poniżej temp. 
100 C, po ich stopieniu, wprowadza się kawałek gipsu wysuszo
nego w temp. 170°C. Substancje krzepnące powyżej temp. 100°C 
suszy się do stałego ciężaru w suszarce w temp. 105—110°C.
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Przed umieszczeniem badanej substancji w aparacie należy 
ją  dokładnie sproszkować.

W y k o n a n i e  o z n a c z e n i a :  Substancję wprowadza się 
do aparatu i ogrzewa do tem peratury o 10—15cC wyższej od 
przypuszczalnej tem peratury krzepnięcia, po czym powoli się 
ją  studzi, poruszając wolno termometrem w górę i w dół, aż do 
chwili, w której zostanie zauważone zmętnienie (przy oznaczaniu 
tem peratury krzepnięcia substancji niskokrzepnących studzi się 
aparat przez zanurzanie go w łaźni z wodą z lodem lub z lodem 
i solą kuchenną). Źa tem peraturę krzepnięcia przyjm uje się tem 
peraturę, w której podczas krzepnięcia substancji słupek rtęci 
zatrzyma się na pewien czas. Jeżeli podczas krzepnięcia badanej 
substancji zaobserwuje się pewne podniesienie się słupka rtęci, 
za tem peraturę krzepnięcia przyjm uje się najwyższą zaobserwo
waną temperaturę.

Poprawkę na w ystający słupek rtęci oblicza się podobnie jak 
przy oznaczaniu tem peratury topnienia (str. 223).

Należy wykonać co najmniej 2 oznaczenia. Różnica między 
dwoma wynikami nie powinna wynosić więcej niż 0,5°C. P rzyj
m uje się wynik średni.

K. O Z N A C Z A N IE  G R A N IC  T E M P E R A T U R Y  T O P N IE N IA  
L U B  T E M P E R A T U R Y  R O Z K Ł A D U

Oznaczenie polega na ostrożnym stopieniu substancji i odczy
taniu na termometrze początkowej i końcowej tem peratury top
nienia lub rozkładu danej substancji.

Aparat do oznaczania tem peratury topnienia (rys. 197) składa 
się z kolby okrągłodennej 1 z szeroką szyjką, o pojemności 
200 ml. Napełnia się ją do 2/3 objętości stężonym kwasem siarko
wym lub bezbarwnym olejem parafinowym o tem peraturze wrze
nia nie niższej od 240°C. Za pomocą gumowego korka 6 umieszcza 
się w niej probówkę 2 i mieszadło z pręta szklanego 5. Średnica 
probówki powinna być mniejsza od średnicy szyjki kolby
o 10—12 mm. W probówce umieszcza się osadzany w korku 7 te r
mometr 3 tak, aby odległość zbiornika rtęci od dna probówki wy
nosiła ok 5 mm Termometr powinien być dobrany w ten sposób
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by przypuszczalna tem peratura topnienia lub rozkładu znajdo
wała się na jego skali.

W y k o n a n i e  o z n a c z e n i a .  Próbkę badanej substancji 
po wysuszeniu proszkuje się bardzo starannie w moź- 
dzierzyku agatowym lub porcelanowym. Następnie zanurza 
się w niej otw artym  końcem kapilarę 4 o długości 30—40 mm
i średnicy ok. 1 mm, u dołu zatopioną. Po napełnieniu kapilary 
odwraca się ją i ubija znajdującą się w niej substancję szklaną 

nitką lub Stukając nią o otwartą powierzchnię. 
Wysokość ubitej warstwy powinna wynosić 2— 
—3 mm. Jeśli substancja jest higroskopijna lub 
łatwo się rozkłada, kapilarę należy zatopić. Na
stępnie kapilarę z substancją przywiązuje się 
cienkim drucikiem do dolnego końca termometru. 
Przy oznaczaniu tem peratury topnienia termo
m etr z kapilarą wstawia się do probówki na po
czątku pomiaru, przy oznaczaniu tem peratury 
rozkładu — do aparatu ogrzanego do tem peratury
o ok. 10°C niższej od przewidywanej tem peratury 
rozkładu. Jeżeli oznaczana tem peratura jest tak 
wysoka, że przy dokonywaniu odczytu słupek 
term om etru będzie wystawał ponad brzeg pro
bówki, do term om etru z kapilarą przywiązuje się 
term om etr pomocniczy, tak by przy dokonywaniu 
pomiaru jego zbiornik z rtęcią znajdował się mniej 
więcej w połowie słupka rtęci wystającego ponad 
probówką. A parat ogrzewa się tak, by w ciągu 
pierwszych 10—15 min ogrzewania tem peratura 
aparatu podniosła się do tem peratury o 20—30°C 
niższej od przewidywanej tem peratury topnienia.
Dalszy wzrost tem peratury do tem peratury o 5°C 

niższej od przewidywanej tem peratury oznaczenia powinien wy
nosić 2°C na minutę, a dalej — 0,5°C na minutę. Za początek 
tem peratury topnienia przyjm uje się temperaturę, przy której 
występuje zwilżenie substancji, a na koniec — temperaturę, 
w której stopiona substancja staje się przezroczysta.

rat do ozna
czania tem pe
ratury topnie

nia
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Za tem peraturę rozkładu przyjm uje się temperaturę, w któ
rej substancja ulega pociemnieniu lub wydzielają się z niej pro
dukty rozkładu. Odczytanie oznaczonej tem peratury  ułatwia sto
sowanie do tego celu lupy. Do odczytanej tem peratury należy 
dpdać poprawkę At na wystający słupek rtęci. Poprawkę oblicza 
się wg następującego wzoru:

At =  0,00016 n  (t—1°)
W którym:

0,00016 — współczynnik pozornej rozszerzalności rtęci w szkle,
n — wysokość słupka rtęci wystającego ponad probówkę, 

w  stopniach skali termometru,
t  — tem peratura topnienia lub rozkładu odczytana na term o

metrze, w °C,
t° '— tem peratura otaczającego powietrza odczytana na te r

mometrze pomocniczym, w °C.
Oznaczenie wykonuje się co najmniej dwa razy. Odczytane 

tem peratury nie powinny różnić się od siebie więcej niż o 0,5°C. 
Za oznaczoną tem peraturę przyjm uje się średnią z obu oznaczeń.

W opisanym wyżej aparacie można oznaczać tem peratury 
topnienia i rozkładu niższe od 230°C. Oznaczenie tem peratury 
topnienia lub tem peratury rozkładu substancji topiących się po
wyżej temp. 230 °C wykonuje się w specjalnych blokach m eta
lowych.

Wskazania term om etru sprawdza się przez oznaczanie tem 
peratury  topnienia specjalnych wzorców, przygotowanych z che
micznie czystych substancji posiadających tem peraturę topnienia 
zbliżoną do tem peratury oznaczanej.

Oznaczenie tem peratury topnienia należy wykonywać zawsze 
w  okularach ochronnych.

L. R EG EN ER A C JA  I O C Z Y S Z C Z A N IE  R O Z P U S Z C Z A L N I
KÓW  O R G A N IC Z N Y C H

Regenerację odczynników przeprowadza się w przypadku du
żego ich zużycia oraz pracy z rozpuszczalnikami kosztownymi 
Oczyszczanie stosuje się w celu otrzymywania produktów czy 
stych z produktów technicznych
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Regenerację i oczyszczanie rozpuszczalników przeprowadza 
się metodami chemicznymi lub fizykochemicznymi. Metody che
miczne polegają na usuwaniu zanieczyszczeń przez działanie na 
nie odpowiednimi odczynnikami i przeprowadzeniu ich w ten 
sposób w związki chemiczne dające się łatwo oddzielić. Niekiedy 
przeprowadza się sam rozpuszczalnik w związek, który po od
dzieleniu od domieszek łatwo się rozkłada dając czysty produkt 
wyjściowy. Do metod chemicznych zalicza się również suszenie 
rozpuszczalników takimi środkami, jak pięciotlenek fosforu i sód 
metaliczny. Zwykle stosuje się następujące metody oczyszczania 
rozpuszczalników: a) suszenie, b) destylację, c) wymrażanie,
d) adsorpcję zanieczyszczeń na węglu aktywnym lub innym środku 
adsorbującym, e) przemywanie. Wybór metody zależy od własno
ści chemicznych i fizykochemicznych rozpuszczalnika i jego za
nieczyszczeń. Nie można np. suszyć alkoholu chlorkiem wapnio
wym, gdyż tworzy z nim połączenie chemiczne.

Niżej podano sposoby oczyszczania najczęściej stosowanych 
rozpuszczalników.

1. Alkohol etylowy

Zwykły rektyfikowany spirytus zawiera 95,6% alkoholu i 4,4% 
wody. Alkohol 99,5-proc. otrzym uje się przez gotowanie alkoholu 
95,6-proc. przez 10 godz z tlenkiem wapniowym. Techniczny 
tlenek wapniowy praży się uprzednio przez 1 — 2  godz w piecu 
elektrycznym. Na 1 litr rektyfikatu stosuje się 250 g tlenku 
wapniowego. Mieszaninę ogrzewa się pod chłodnicą zwrotną 
zamkniętą od góry rurką zabezpieczającą, wypełnioną tlenkiem 
wapniowym (chroni się w ten sposób mieszaninę przed pochła
nianiem wilgoci z otoczenia). Po oziębieniu mieszaniny alkohol 
się oddestylowuje. Dalsze odwodnienie przeprowadza się za po
mocą jednej z następujących metod:

Odwadnianie za pomocą magnezu. Do kolby kulistej o pojem
ności 1,5 1, połączonej z chłodnicą zwrotną zabezpieczoną rurką 
z chlorkiem wapniowym, wlewa się 75—100 ml 99,5-proc. alko
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holu, wsypuje 5 g drobnych wiórków magnezowych i 0,5 g jodu. 
Na skutek zachodzących reakcji na zimno lub po lekkim ogrzaniu 
rozpoczyna się wydzielać wodór. Ogrzewanie prowadzi się do 
całkowitego rozpuszczenia magnezu. Reakcję można przyspieszyć 
przez dodanie do mieszaniny reakcyjnej jeszcze 0,5 g jodu (łącz
na ilość jodu nie powinna przekroczyć 1 g). Następnie ogrzewa 
się zawartość kolby do wrzenia przez pół godziny. Po ostudzeniu 
zawartości kolby umieszcza się ją w zestawie do destylacji i od- 
destylowuje alkohol w zwykły sposób. Wylot aparatury desty
lacyjnej należy zabezpieczyć przy tym  rurką z chlorkiem wap
niowym. Pierwsze 25 ml destylatu trzeba odrzucić. W wyniku 
stosowania tej metody otrzymuje się alkohol 99,95-proc.

Odwadnianie za pomocą sodu i szczawianu etylu. Do kolby 
kulistej o pojemności 1,5 1, połączonej z chłodnicą zwrotną, wle
wa się 1 litr alkoholu 99,5-proc., dodaje stopniowo 7 g sodu
1 zamyka chłodnicę rurką z chlorkiem wapniowym. Po zaprze
staniu wydzielania się pęcherzyków wodoru dodaje się 25 g su
chego szczawianu etylu i ogrzewa mieszaninę do wrzenia przez
2 godz. Następnie oddestylowuje się alkohol jak wyżej. Otrzy
m uje się alkohol 99,95-proc.

Odwodniony alkohol jest bardzo higroskopijny
Handlowy alkohol bezwodny jest odwodniony za pomocą de

stylacji z benzenem i zawiera niewielką jego domieszkę.

2. Alkohol metylowy

Techniczny alkohol metylowy zawiera 0,6—1% acetonu i ok
0,5% wody. Produkt handlowy dobrze oczyszczony zawiera 0,02% 
acetonu i 0,1% wody. W celu oczyszczenia tego produktu od 
acetonu do 500 ml alkoholu dodaje się 25 ml furfurolu i 60 ml 
10-proc. roztworu wodorotlenku sodowego. Mieszaninę tę ogrze
wa się przez 6  godz pod chłodnicą zwrotną do wrzenia. Następnie 
oddestylowuje się alkohol przez wysoką kolumnę destylacyjną 
W kolbie destylacyjnej pozostaje żywica utworzona z alkoholu 
i furfurolu. Alkohol metylowy 99,95-proc otrzymuje się przez

15 — Poradnik laboranta
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przeprowadzenie destylacji produktu handlowego z zastosowa
niem kolumny destylacyjnej. Zbiera się frakcję wrzącą w temp. 
64cC i odwadnia magnezem, jak przy otrzymywaniu 99,95-proc. 
alkoholu etylowego.

3. Benzen

Produkt techniczny zawiera ok. 0,02% wody i małą ilość tio
fenu. Obecność tiofenu wykrywa się za pomocą reakcji z izatyną:
3 ml benzenu wytrząsa się z roztworem 10 mg izatyny w 10 ml 
stężonego kwasu siarkowego. Wystąpienie po pewnym czasie 
niebiesko-zielonego zabarwienia roztworu dowodzi obecności tio
fenu. W celu usunięcia tiofenu do 1 litra benzenu dodaje się 
100—150 m l kwasu siarkowego i poddaje wytrząsaniu. Benzen 
przemywa się kwasem dopóty, dopóki w pobranej z niego próbce 
reakcja z izatyną da wynik ujemny. Po oddzieleniu w arstw y 
kwasu benzen przemywa się wodą, 1 0 -proc. roztworem sody 
i znowu wodą. Następnie suszy się go chlorkiem wapniowym i po 
odsączeniu destyluje, zbierając frakcję wrzącą w temp 80°C. 
Oczyszczony benzen przechowuje się nad sodem.

4. Eter naftowy

Techniczny eter naftowy zawiera domieszki węglowodorów 
nienasyconych. Oczyszcza się go podobnie jak benzen przez wy
trząsanie ze stężonym kwasem siarkowym. Po oddzieleniu prze
mywa się eter nasyconym roztworem nadmanganianu potaso
wego, aż do uzyskania trwałego fioletowego zabarwienia warstwy 
nadmanganianu. Po przemyciu wodą suszy się chlorkiem wapnio
wym i destyluje, zbierając frakcję wrzącą w temp. 40—60 °C 
Przechowuje się go nad sodem.

5. Eter etylowy

Produkt techniczny zanieczyszczony jest wodą, alkoholem 
i nadtlenkiem, który powstaje w nim pod wpływem działania 
światła i tlenu z powietrza. Nadtlenek ten jest łatwo zapalny
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i silnie wybuchowy. Dlatego należy się wystrzegać pracy z wię
kszą ilością eteru bez oczyszczenia go i uprzedniego sprawdzenia 
czy nie zawiera nadtlenku. W celu wykrycia nadtlenku Wytrząsa 
się kilka mililitrów eteru z taką samą ilością 2 -proc. roztworu 
jodku potasowego zakwaszonego kilkoma kroplami kwasu solne
go. W przypadku obecności w badanej próbce nadtlenku roztwór 
zabarwia się na kolor żółtobrunatny. W celu usunięcia nadtlenku 
wytrząsa się eter z roztworem soli żelazawych. Do 1 litra eteru 
dodaje się 2 0  ml roztworu przyrządzonego przez rozpuszczenie 
30 g siarczanu żelazawego w 55 ml wody destylowanej i zakwa
szonego kwasem siarkowym. Gdy w pobranej próbce reakcja, na 
obecność nadtlenku da wynik ujemny, przemywa, się eter
0,5-proc. roztworem nadmanganianu potasowego, 5-proc. roz
tworem wodorotlenku sodowego i wodą. Następnie suszy się eter 
chlorkiem wapniowym przez 24 godz i przesącza do butelki 
z ciemnego szkła. Do osuszonego eteru wkręca się za pomocą 
specjalnej .prasy (przed użyciem należy ją starannie Wysuszyć) 
sód w postaci cienkiego drutu, w. ilości 5 g na 1 litr  eteru (prasę 
po użyciu należy przemyć alkoholem, aby usunąć z niej resztki 
sodu). Gdy przestaną wydzielać się pęcherzyki wodoru (ok. 
24 godz), dodaje się jeszcze 2,5 g sodu i po 12 godz przenosi się 
eter wraz z sodem do kolby destylacyjnej umieszczonej na łaźni 
wodnej ogrzewanej elektrycznie i oddestylowuje znad sodu. 
A paratura destylacyjna musi być przy tym  zabezpieczona przed 
dostępem wilgoci. Destylat przechowuje się w butli z ciemnego 
szkła, w ciemnym i chłodnym miejscu. Można również wkręcić 
do destylatu ok. 1 g sodu. Zamyka się w tedy butelkę rurką 
z chlorkiem wapniowym osadzoną w szczelnym korku.

6. Aceton

Produkt techniczny zanieczyszczony jest metanolem i wodą. 
Oczyszcza się go następującymi metodami:

1. Do kolby kulistej o pojemności 1 litra wlewa się 700 ml 
acetonu i dodaje 2 0  ml roztworu azotanu srebrowego przygoto
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wanego przez rozpuszczenie 3 g azotanu srebrowego w 20 ml wo
dy destylowanej. Mieszaninę wytrząsa się przez 10 min. Następ
nie osad odsącza się i suszy aceton siarczanem wapniowym. Po 
wysuszeniu destyluje się stosując kolumnę destylacyjną. Czysty 
aceton wrze w temp. 56,2 °C.

2. Techniczny aceton ogrzewa się pod chłodnicą zwrotną ze 
stałym  nadmanganianem potasowym, który dodaje się porcjami, 
aż do otrzymania trwałego fioletowego zabarwienia roztworu. 
Następnie suszy się roztwór siarczanem wapniowym i oddesty
lowuje jak wyżej. Metodę tę stosuje się do oczyszczania 
większych ilości acetonu.

7. Chloroform

Handlowy produkt zawiera ok. 1% alkoholu etylowego. W celu 
oddzielenia od alkoholu przemywa się chloroform kilkakrotnie 
małą ilością stężonego kwasu siarkowego. Gdy nie powstaje już 
pod wpływem kwasu brunatne zabarwienie, przemywa się go 
wodą, suszy bezwodną sodą i destyluje. Czysty chloroform wrze 
w  temp. 61 °C. Chloroform przechowuje się w butelkach z ciem
nego szkła

8. Czterochlorek węgla

Produkt techniczny zawiera ok. 4% dwusiarczku węgla. Oczy
szcza się go przez wytrząsanie z roztworem 60 g wodorotlenku 
potasowego w 60 ml wody i 100 ml alkoholu. Na 1 litr cztero
chlorku węgla bierze się całą ilość tak przygotowanego roztworu 
W ytrząsanie należy prowadzić w tem peraturze 50—60°C (roztwór 
przemywający ogrzewa się w tym  celu do odpowiedniej tem pera
tury). Prowadzi się je ok. 30 min. Następnie przemywa się czte
rochlorek węgla wodą i powtarza przemywanie połową stosowa
nej poprzednio ilości roztworu wodorotlenku potasowego. Z kolei 
przemywa się go wodą i suszy chlorkiem wapniowym, który 
wiąże resztki alkoholu i destyluje Czysty czterochlorek węgla 
wrze w temp 76,5cC
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9. Octan etylu

Produkt techniczny zawiera duże ilości alkoholu i kwasu 
octowego. Oczyszcza się go przez wytrząsanie z równą objętością 
5-proc. roztworu kwaśnego węglanu sodowego. Następnie w celu 
.usunięcia z niego resztek alkoholu przemywa się go roztworem 
chlorku wapniowego. Suszy się granulowanym chlorkiem wapnio
w ym  lub siarczanem magnezowym i po przesączeniu destyluje. 
Czysty octan etylu wrze w temp. 77°C.

M. P O B IER A N IE  P R Ó B EK  I P R Z Y G O T O W A N IE  ŚRED N IEJ  
PRÓ BKI

W  celu sprawdzenia jakości posiadanych surowców, kontroli 
produktów  pośrednich, końcowych i odpadkowych danego za
kładu bada się ich skład chemiczny i własności fizyczne. Na ogół 
oznaczenie wykonuje się na małej próbce substancji (ważącej 
często poniżej 1 g) i na jego podstawie wydaję orzeczenie o całej 
p a rtii m ateriału wynoszącej nieraz kilkaset ton. Próbka, z której 
odważa się m ateriał do żądanego oznaczenia, musi zatem po
siadać przeciętny skład chemiczny i własności fizyczne całej 
p a rtii m ateriału. W arunek ten jest spełniony tylko wtedy, gdy 
próbka jest prawidłowo pobrana. Ze względu na wielką roz
maitość spotykanych materiałów, różnorodność procesów pro
dukcyjnych i warunków lokalnych sposobów pobierania próbek 
nie można ująć w ścisłe przepisy ogólne. (Ściśle ujm ują je tylko 
norm y ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny dla po
szczególnych materiałów). Obowiązują tu  następujące określenia.

Partia materiału. Jest to całkowita ilość materiału, która ma 
zostać poddana ocenie. Wielkość partii zależy przede wszystkim 
od jednorodności badanego materiału, im jest on bardziej jedno
rodny, tym  może być ona większa. Np. dla węgla pochodzącego 
z  te j samej kopalni może wynosić maksimum 1 0 0 0  ton.

Próbka pierwotna. Jest to próbka pobrana jednorazowo z jed
nego miejsca danej partii, np. zawartość jednej szufli, butelki lub 
innego przyrządu do pobierania próbek
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Próbka jednostkowa. Otrzymuje się ją  przez zmieszanie ze 
sobą próbek pierwotnych z jednego opakowania, np. worka lub 
cysterny.

Próbka ogólna. Jest to suma próbek pierwotnych lub jednost
kowych pobranych z partii materiału.

Średnia próbka laboratoryjna. Jest to część badanego m ate
riału wyodrębniona z badanej partii materiału, reprezentująca 
jej średnie właściwości i otrzymana z próbki ogólnej przez pra
widłowe jej zmniejszenie. Z tej próbki odważa się m ateriał do 
wykonywania wymaganych oznaczeń.

1. Ogólne zasady pobierania próbek

Próbki powinny być pobierane w  trakcie ruchu produktu* 
czyli w czasie jego przeładowywania, łatwo jest bowiem wtedy 
z całej partii m ateriału w równych odstępach czasu, jednakowy
mi porcjami pobrać próbki pierwotne. W przypadku cieczy pod
łącza się do przewodu ją transportującego boczną rurkę zaopa
trzoną w kurek, przez który odlewa się mały strumień cieczy. 
Jeżeli nie ma możności pobierania próbki „w ruchu”, próbki 
pierwotne należy pobierać z miejsc rozrzuconych po powierzchni 
zmagazynowanego materiału systemem szachowym z całej gru
bości warstwy, tak aby była reprezentowana całość materiału. 
W przypadku gdy materiał znajduje się w opakowaniach, opa
kowania, z których pobiera się próbki, należy wybierać w sposób 
losowy, aby uniknąć świadomego wyboru lepszego lub gorszego 
materiału. Jeżeli opakowania zawierają nie więcej niż 100 g 
produktu, zawartość pojedynczego opakowania pobiera się w ca
łości i przyjm uje za próbkę pierwotną

W przypadku gdy norma przedmiotowa nie określa wielkości 
próbki ogólnej, powinna ona być tym  większa, im bardziej nie
jednolity jest skład materiału, im trudniejsze jest pobranie prób
ki, im większe i bardziej niejednolite są wym iary brył, im mniej
sza jest zawartość głównego składnika w materiale oraz im jest on 
cenniejszy Wielkość próbki pierwotnej ograniczona jest pojem
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nością przyrządu do jej pobierania, zwiększenie próbki ogólnej 
osiąga się więc przez zwiększenie ilości próbek pierwotnych. Dla 
partii m ateriału znacznie różniącej się wyglądem i własnościami 
poszczególnych jej części z każdej z nich pobiera się próbki pier
wotne w ilości odpowiadającej stosunkowi tych części w partii. 
Dla cieczy, materiałów mazistych, ciastowatych i sproszkowa
nych wielkość próbki ogólnej powinna wynosić 1 % wielkości 
partii. Dla materiałów w kawałkach — 5%.

Zanieczyszczenia przypadkowe, nie wpływające na wartość 
partii materiału, odrzuca się (np. korek, słomę). Zanieczyszczeń 
przypadkowych obniżających wartość oraz innych zanieczyszczeń 
wyrzucać nie wolno. Większość nieopakowanych materiałów zmie
nia swój skład (wysycha, przyciąga wodę, ferm entuje itp.), dla
tego czynność pobierania próbek powinna być wykonana mo
żliwie szybko. Próbkę ogólną zaraz po jej pobraniu należy 
zmniejszyć do wielkości średniej próbki laboratoryjnej i nale
życie opakować.

2. Pobieranie próbek cieczy

Przy pobieraniu próbek cieczy jednolitych, znajdujących się 
w niewielkich naczyniach (np. butelkach), w których możliwe 
jest dokładne zmieszanie zawartości, wystarcza po zmieszaniu 
odlać lub zaczerpnąć część ich zawartości. W innych przypad
kach do pobierania próbek stosuje się następujące przyrządy:

Rura zgłębnikowa (rys. 198). Jest to rura  ze szkła lub stali 
kwasoodpornej. Zanurza się ją powoli, tak by poziom cieczy 
wewnątrz ru r znajdował się na tej samej wysokości co w na
czyniu, do dna naczynia. Następnie zamyka się górny otwór 
i ostrożnie wyjmuje ją z cieczy. Opróżnia się ją przez otwarcie 
tego otworu.

Zgłębnik (rys. 199). Składa się z dwóch koncentrycznych rur, 
zamkniętych u dołu denkiem. Na całej długości ru r znajdują się 
otwory Przy odpowiednim ustawieniu ru r względem siebie otwo
ry pokrywają się i ciecz wchodzi do wnętrza rury  W celu po
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brania próbki zamknięty zgłębnik zanurza się w cieczy. Następ
nie otwiera się go, napełnia cieczą, zamyka i wyjmuje.

Za pomocą ru ry  zgłębnikowej i zgłębnika pobiera się ciecz 
z całej w arstw y cieczy.

Butelka do pobierania próbek (rys. 200). Służy do pobierania 
próbek z wysokich warstw cieczy. Zakorkowaną, obciążoną bu
telkę zanurza się w cieczy na odpowiednią głębokość. Przez po
ciągnięcie linki, do której przywiązany jest korek, otwiera się

Rys. 198. Rura 
zgłębnikowa do 
produktów cie

kłych

Rys. 199. Zgłębnik 
do produktów  

ciekłych

Rys. 200. Butelka 
do pobierania 

próbek ciekłych

ją i napełnia cieczą. Poziomy, z których zostaną pobrane próbki, 
muszą być każdorazowo określone przez kierownictwo labora
torium. Określa się je w zależności od kształtu i objętości zbior
nika. Jeżeli zawartość zbiornika składa się z dwóch nie miesza
jących się warstw cieczy (np. wody i nafty), należy ustalić gru
bość tych warstw i pobrać próbki z każdej osobno W celu 
zmniejszenia próbki ogólnej do wielkości średniej próbki labo
ratoryjnej miesza się ją dokładnie i pobiera jej odpowiednią 
część.
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3. Pobieranie próbek materiałów półciekłych, mazistych i cia* 
stowatych

Z małych zbiorników, po bardzo dokładnym wymieszaniu ich 
zawartości, pobiera się próbki czerpakiem. Ze zbiorników więk
szych, materiałów w postaci bloków, gdy wskazane jest pobranie 
próbki z całej grubości warstwy, pobiera się próbki za pomocą 
specjalnych zgłębników.

Rys. 201. Zgłębnik do pro- Rys. 202. Zgłębnik
duktów półciekłych, mazi- (tzw świder)

stych i ciastowatych

Zgłębnik pokazany na rys. 201 składa się z rury zamkniętej 
u dołu denkiem, rozciętej wzdłuż na pół i połączonej zawiasami 
Otwiera się zgłębnik za pomocą specjalnej rączki i zanurza w ma
teriale. Po napełnieniu zamyka się go i wyjmuje

Do pobierania próbek o większej gęstości stosuje się specjał 
ny świdei- (rys 202) Wykonany jest on ze spirali metalowej, 
której skok na końcu świdra jest zmniejszony, co uniemożliwia
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wysuwanie się m ateriału przy wyjmowaniu świdra. Za pomocą 
specjalnych rączek zgłębnik wkręca się w materiał, a po napeł
nieniu wyjmuje i opróżnia wypychając z niego próbkę specjal
nym prętem.

Próbkę ogólną zmniejsza się do średniej próbki laboratoryj
nej w taki sam sposób jak w przypadku materiałów ciekłych.

U. Pobieranie próbek materiałów stałych

W celu pobrania próbki pierwotnej w wybranych miejscach 
partii wykonuje się studzienki o średnicy 40—50 cm i głębokości 
równej grubości warstwy. Aby do próbki nie brać m ateriału zsy

pującego się z. górnych warstw studzienkę rozszerza się od gory
4 odrzuca zbędną część materiału (rys 203)

Do pobierania próbek z materiałów sproszkowanych i w po 
staci niewielkich brył stosuje się zgłębnik (rys 204) Składa się

Rys 205 Zgłębnik 
(tzw wbijak)

Rys 204. Zgłębnik ao 
produktów sypkich
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on z dwóch koncentrycznych ru r mających podłużne wycięcie 
i przesuwających się dookoła osi podłużnej. Denko zgłębnika jest 
stożkowe, co ułatwia zagłębianie go w  materiale'. Sposób posłu
giwania się nim jest taki sam jak opisanymi poprzednio zgłęb
nikami do cieczy i materiałów mazistych.

Do pobierania próbek z brył m ateriału służy tzw. wbijak 
(rys. 205). Składa się on z ru ry  z rączkami i wyjmowanej głowi
cy. Wbija się go w m ateriał uderzając drewnianym młotkiem 
w głowicę, wyciąga za rączki, zdejmuje głowicę i pobraną 
próbkę wypycha prętem.

W celu zmniejszenia próbki rozdrabnia się ją na kawałki
o średnicy mniejszej niż 25 mm i zmniejsza metodą ćwiartko- 
wania. W tym  celu miesza się próbkę starannie na czystym, po
krytym  blachą lub wycementowanym miejscu i co najmniej 3 ra 
zy usypuje z niej stożek, za każdym razem na innym miejscu.

Rys. 206. Zmniejszanie 
próbki ogólnej

Ostatni stożek rozpłaszcza się, tak by powstała warstwa o gru
bości 15—30 cm, w kształcie koła i za pomocą desek z zaostrzo
nymi brzegami, zbitych na krzyż dzieli na 4 części (rys. 206). 
Dwie przeciwległe ćwiartki odrzuca się. Pozostałe dwie rozdrab
nia się do ziaren o średnicy ok. 5 mm i formuje z nich nowy sto
żek. Stożek ten rozpłaszcza się i ćwiartuje ponownie. Czynność 
tę, już bez dalszego rozdrabniania powtarza się tak długo, aż 
próbka zostanie zmniejszona do potrzebnej wielkości, którą okre
ślają normy przedmiotowe lub kierownictwo laboratorium.

Następnie dzieli się ją na trzy równe części i umieszcza 
w trzech suchych i czystych naczyniach, szczelnie zamkniętych 
w celu zabezpieczenia próbki przed wpływami atmosferycznymi. 
Naczynia blaszane zamyka się pokrywką i lutuje lub zakleja
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specjalną taśmą. Słoiki szklane zamyka się doszlifowanymi kor
kami szklanymi, które się zaparafinowuje. W każdym naczyniu 
powinna znajdować się ilość próbki wystarczająca do wykonania 
co najmniej dwóch kompletów wymaganych oznaczeń (przecięt
nie 100—500 g lub 500—1000 ml).

Na każdym naczyniu ' należy umieścić etykietkę ■ z napisem * 
zawierającym:

a) nazwę lub numer dostawcy,
b) oznaczenie produktu wg Polskich Norm lub obowiązują

cego cennika,
c) datę wyprodukowania, num er wagonu, num er specyfi

kacji itp..
d) wielkość próbki,
e) datę i miejsce pobrania próbki,
f) inne dane przewidziane w normie przedmiotowej lub za

strzeżone w umowie między dostawcą a odbiorcą.
Jedną porcję średniej próbki laboratoryjnej analizuje dostaw

ca, drugą odbiorca, trzecia pozostaje u dostawcy na wypadek 
kontrolnej analizy rozjemczej.

5 Pobieranie próbek do kontroli produkcji

Kontrola produkcji jest jednym z najważniejszych zagadnień 
przemysłowych. Celem jej jest sprawdzenie czy proces techno
logiczny prowadzony jest prawidłowo. W zależności od wyników 
tej kontroli bieg tego procesu można odpowiednio zmieniać. Ze 
względu na ogromną różnorodność procesów produkcyjnych moż
na podać tylko ogólne wytyczne i wskazania dotyczące pobiera
nia próbek

Miejsce pobierania próbek powinno być uzgodnione przez kie
rownictwo produkcji i laboratorium. Należy pobierać je w miej
scach, w których substraty wchodzą do reaktorów, i w punktach 
odpływu produktów Pobieranie próbek do kontroli produkcji 
musi być wykonywane możliwie szybko. Poza tym  obowiązują 
wszystkie omówione wyżej zasady pobierania średniej próbki la
boratoryjnej
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N . S Ą C Z E N IE  1 D EK A N T A C JA

1. Materiały filtracyjne

W praktyce laboratoryjnej często zachodzi potrzeba oddzie
lania ciał stałych od ciekłych. Czynność oddzielania kryształów 
po krystalizacji,, usuwania przypadkowych zanieczyszczeń me
chanicznych z cieczy, jak np. kawałków korka itp., nazywa się 
sączeniem.

Do sączenia używa się ciał porowatych, które przepuszczają 
ciecz a zatrzymują ciała stałe. Najczęściej stosowana jest bibuła, 
z której wycina się sączki; oprócz niej używa się lejków z płyt
kami ze spiekanego szkła, w aty zwykłej i szklanej, azbestu-. Do 
sączenia dużych ilości niektórych osadów wygodne są worki płó
cienne.

Do dokładnych ilościowych prac analitycznych stosuje się go
towe sączki o różnej gęstości, które zakłada się do lejków ana
litycznych przedstawionych na rys. 16. Gotowe sączki mają śred
nicę 5, 7, 9, 11 cm. Sączki do analizy ilościowej pozostawiają po 
spaleniu nie więcej niż 0,0001 g popiołu. Dzieli się je na: łatwo 
przepuszczalne czyli miękkie, średnio przepuszczalne czyli śred
nie i trudno przepuszczalne, zbite czyli twarde. Sączki hartowane 
z bibuły utwardzonej przez obróbkę kwasem azotowym posiadają 
większą wytrzymałość mechaniczną i zwiększoną odporność na 
działanie ługów i kwasów, jednak nie można ich używać do są
czenia roztworów zbyt kwaśnych lub alkalicznych.

Do prac nieilościowych używa się bibuły do sączenia w ar
kuszach. Z dużego arkusza wycina się sączek w sposób następu
jący: kawałek bibuły składa się na cztery części, wkłada do lejka 
dla ustalenia wielkości sączka. Górna krawędź sączka musi być
5 mm poniżej krawędzi lejka. Nadmiar bibuły obcina się nożycz
kami. Do wycinania bardzo dobrze jest używać blaszanego sza
blonu (rys. 207)

W ycięty krążek bibuły składa się na pół, a potem jeszcze raz 
prawie na pół. tzn. tak, aby zagięte brzegi tworzyły kąt 3 4 
Po rozłożeniu sączka otrzymuje się stożek, którego kąt rozwarcia
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jest trochę większy niż 60°. Ma to na celu uzyskanie sączka 
przylegającego do lejka tylko górną powierzchnią, co powiększa 
powierzchnię sączącą i przyspiesza sączenie. Aby górny brzeg 
przylegał ściśle do lejka, obrywa się róg sączka jak pokazano na 
rys. 208.

Jeżeli chodzi o szybkość sączenia, to dobre wyniki dają sącz
ki fałdowane. Nadają się one szczególnie do oddzielania stosun-

8 4  7

do wycinania Rys. 208. Składa- Rys. 209. Składanie sącz-
sączków nie sączka ka fałdowanego

kowo małych ilości zanieczyszczeń od dużych ilości cieczy, a tak
że w preparatyce organicznej. Sączki fałdowane można sporzą
dzać w sposób podany na rys. 209. Kawałek bibuły (okrągły lub 
kwadratowy) składa się wzdłuż linii AB, a następnie w kierunku

Rys. 210. Czubek fałdo
wanego sączka zabez
pieczony małym sącz

kiem  gładkim

linii uwidocznionych na rys. 209 według kolejności numerów. 
Wzdłuż linii ciągłych składa się w jedną stronę, dzieląc koło na
4, 8  i 16 części, a wzdłuż kreskowanych zagina się w odwrotną 
stronę, dzieląc na 32 części. Czubek sączka fałdowanego pozo
stawia się niezbyt mocno zaprasowany, gdyż może się później 
łatwo przedrzeć

Przy dużych wielkościach sączków fałdowanych czubek sącz- 
Ka zabezpiecza się przez włożenie między lejek i sączek małego 
sączka gładkiego (rys 2 1 0 )
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Krążków bibuły używa się również do lejków Buchnera (rys.
1 7) Wielkość ich musi być dobrze dopasowana do średnicy lejka, 
aby osad nie przechodził przez otwory w lejku. Za duży krążek 
marszczy się na brzegach, nie przylega do ścianek lejka i również 
może przepuszczać osad

Sączki z bibuły nie nadają się do sączenia stężonych kwasów
i ługów oraz substancji silnie utleniających. Wszystkie te sub
stancje niszczą bibułę i zanieczyszczają się jej składnikami.

Bardzo wygodne do sączenia są lejki i tygle z płytkami ze 
spiekanego szkła (patrz rozdz. II).

Stężone ługi i kwasy sączy się przez warstwę azbestu, który 
jest odporny na ich działanie. Warstwę sączącą przygotowuje się 
w tyglach Goocha lub lejkach Buchnera w następujący sposób: 

Azbest długowłóknisty (długość włókna ok. 5 mm) ogrzewa 
się w ciągu 1 — 2  godz ze stężonym kwasem solnym w zlewce 
przykrytej szkiełkiem zegarkowym. Po odlaniu kwasu solnego 
masę zalewa się wodą destylowaną i miesza bagietką szklaną. 
Najkrótsze włókna tworzą zawiesinę w wodzie, dłuższe po pew
nym czasie opadają na dno.. Zawiesinę usuwa się, a pozostały 
azbest zalewa się ponownie wodą. Czynność „odmulania azbestu 
powtarza się 3—4 krotnie.

Warstwę sączącą przygotowuje się na tyglu lub lejku z dnem 
dziurkowanym. W przypadku stosowania tygla Goocha umiesz
cza się go za pomocą uszczelki gumowej w specjalnym lejku (tzw. 
tulipanie). Tulipan lub lejek Buchnera umieszcza się w kolbie 
ssawkowej w korku gumowym. Kolbę ssawkową łączy się 
z pompką wodną (rys. 21). Wszystkie części zestawu łączy się za 
pomocą grubościennego węża gumowego. Trzeba pamiętać o kol
bie zabezpieczającej przed przerzuceniem wody z pompy do 
przesączu.

Przed włączeniem pompy wodnej tygiel napełnia się masą 
azbestową z wodą. Gdy woda przestaje spływać, dolewa się nie
wielkie nowe porcje masy i włącza powoli pompę. Gdy warstwa 
sącząca osiągnie grubość 2 —3 mm, kładzie się dziurkowaną płyt
kę porcelanową i pokrywa warstwą drobnego azbestu o grubości
1 mm.
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Tygiel przemywa się dobrze od kwasu solnego, sprawdzając 
obecność chlorków za pomocą reakcji, z AgN03, i następnie 
suszy.

W arstwę azbestu na lejku Buchnera przygotowuje się w ana
logiczny sposób. Lejek może być bez suszenia używany do są
czenia stężonych kwasów i ługów.

2. Sposoby sączenia

Sączenie pod ciśn ien iem  atm osferycznym

Do sączenia pod ciśnieniem atmosferycznym stosuje się lejki 
z sączkami z bibuły. Lejek stawia się w otwór specjalnej pod
stawki drewnianej lub kółka przymocowanego do statywu. Są
czek gładki zakłada się tak, aby górna jego krawędź ściśle przy
legała do lejka i nie tworzyły się fałdy mogące dopuścić powie
trze do nóżki lejka.

Przed rozpoczęciem sączenia zwilża się sączek wodą destylo
waną, napełniając go całkowicie. Woda powinna szybko spływać 
tworząc ciągły słupek w rurce lejka. Pod lejek podstawia się na
czynie do zbierania cieczy — tzw. przesączu. Ostro ścięta nóżka 
lejka swoją dłuższą krawędzią powinna dotykać ścianki naczynia. 
W czasie sączenia naczynie z cieczą i osadem trzyma się w pra
wej ręce, w lewej zaś — nieco ukośnie — zatopioną na końcach 
bagietkę szklaną (rys. 211). Do bagietki przykłada się krawędź 
naczynia z roztworem i powoli zlewa się roztwór.

Sączek można napełniać do 5 mm poniżej jego górnej kraw ę
dzi. Gdy na sączek zaczynają spływać kryształy, sączenie prze
biega znacznie wolniej. Należy wtedy odczekać aż ciecz w lejku 
opadnie do połowy i dopiero wtedy można dolać nową porcję. 
Kiedy cały roztwór zostanie wylany na sączek, osad pozostały 
w naczyniu zmywa się, popłukując go małymi porcjami wody 
destylowanej lub roztworu, który potem używa się do przepłu
kiwania osadu. Resztki osadu wymywa się za pomocą tryskawki 
{rys. 2 2 a).
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W niektórych przypadkach sączenie trzeba przeprowadzać na 
gorąco w obawie, by nie rozpoczęło się wydzielanie kryształów 
z roztworu. Ten sposób sączenia stosuje się najczęściej przed 
krystalizacją w celu usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych. Są
czenie na gorąco przeprowadza się w zwykły sposób z tą  tylko 
różnicą, że lejek szklany wstawia się do lejka metalowegp wy^- 
pełnionego wodą (rys. 128), którą ogrzewa się palnikiem gazo
wym. Przy dłuższym sączeniu i stałym podgrzewaniu trzeba pa

miętać o uzupełnieniu wody w płaszczu grzejnym. Urządzenie 
takie nie nadaje się do sączenia roztworów w łatwopalnych roz
puszczalnikach organicznych; trzeba wtedy zastosować ogrzewa
nie elektryczne lub po silnym ogrzaniu wody w płaszczu trzeba 
gasić palnik.

Podobnie postępuje się przy sączeniu w niskiej temperaturze. 
Płaszcz chłodzący (rys. 212) wypełnia się lodem lub mieszaniną 
chłodzącą o odpowiedniej temperaturze.

Rys. 211 Prawidłowe 
nalewanie na sączek

Rys. 212. Lejek do 
sączenia w  niskich 

temperaturach

16 -  Poradnik laboranta
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Sączenie pod zm nie jszonym  ciśnieniem .

Zasada sączenia pod zmniejszonym ciśnieniem jest taka sama 
jak pod ciśnieniem atmosferycznym. Różnica polega na  tym, że 
ciecz wciągana jest do kolby ssawkowej na skutek podciśnienia 
wytworzonego w niej przez pompę wodną (lub w  inny sposób).

Do sączenia pod zmniejszonym ciśnieniem służą lejki i tygle 
z płytkam i ze szkła spiekanego, lejki Buchnera, w których m ate
riałem filtracyjnym  jest krążek bibuły, oraz omówione już tygle 
Goocha z dnem pokrytym  w arstw ą włókna azbestowego. Lejki 
umieszcza się w kolbie ssawkowej za pomocą korków gumowych; 
tygle wkłada się uprzednio do tulipana z gumową uszczelką. Tu- 
bus kolby ssawkowej łączy się grubościennym wężem gumowym 
z drugą kolbą ssawkową (zabezpieczającą) lub z- flaszką Wulfa, 
a tę dopiero z pompką wodną.

Sączek na lejku Buchnera zwilża się rozpuszczalnikiem i uru
chamia pompę. Na skutek ssania dociska się do dna lejka. Wtedy 
wyłącza się pompkę i wlewa na lejek roztwór znad kryształów, 
po czym znów uruchamia pompę. Po przesączeniu roztworu prze
nosi się na lejek kryształy, wypłukując ich pozostałość roz
puszczalnikiem lub roztworem znajdującym się w  kolbie ssąw- 
kówej

Osad ubija się korkiem szklanym i dokładnie odsysa roz
puszczalnik, a następnie kilkakrotnie przemywa.

Lejki z dnem porowatym są wygodniejsze w użyciu, gdyż nie 
wymagają dopasowywania sączka z bibuły, a poza tym  można 
dobrać gęstość płytki sączącej do właściwości osadu.

3, Przemywanie

P rzem yw anie na sączku

Osad na sączku (lub lejku Schotta) przemywa się za pomocą 
tryskawki odpowiednim rozpuszczalnikiem lub roztworem. Prze
mywanie rozpoczyna się od spłukania osadu na dno sączka, na
stępnie dodaje się ciecz myjącą małymi porcjami — porcję na
stępną dolewa się dopiero po całkowitym przesączeniu poprzed
niej
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Przemywanie przeprowadza się tak długo, aż przesącz nie bę
dzie zawierać zanieczyszczeń, które usuwa się z osadu, co stwier
dza się za pomocą reakcji kontrolnych; np. gdy osad wymywa 
się z wodorotlenków, przesącz nie powinien zabarwiać się wobec 
fenoloftaleiny na różowo.

P rzem yw anie p rzez  dekan tac ję

Roztwory galaretowate przemywa się nieco inaczej. Roztwór 
zlewa się znad osadu, a następnie dodaje pewną ilość wody, do
kładnie miesza i pozostawia do opadnięcia osadu. Czynność tę  
powtarza się wielokrotnie. Często do tego typu przemywania osa
dów używa się gorącej wody, a nawet gotuje się osad w wodzie. 
Wielokrotne zlewanie klarownej cieczy znad osadu nazywa się 
przemywaniem przez dekantację. Po całkowitym odmyciu osadu 
odsącza się go najczęściej pod zmniejszonym ciśnieniem.

lt. Zestawy specjalne do sączenia i przemywania

W specjalnych przypadkach ciecz w czasie sączenia należy 
chronić przed działaniem składników powietrza.

Wodorotlenki sodu i potasu przygotowane do przyrządzania 
z nich roztworów mianowanych powinno chronić się od dwu
tlenku węgla, bezwodne roztwory, np. odczynnik Fischera, przed 
dostępem wilgoci. Proste urządzenie, które służy do odizolowa
nia układu sączonego od powietrza, przedstawiono na rys. 213

Do sączenia zawiesin sączących się powoli służy urządzenie 
pokazane na rys. 214.

O . P R Z Y G O T O W Y W A N IE  R O ZTW O R Ó W

1. Uwagi ogólne

Roztworami nazywa się mieszaniny jednorodne substancji 
chemicznych, tzn. takie, których nie można rozdzielić za pomocą 
metod fizycznych (np. przez sączenie lub odwirowanie)
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Rys. 213. Zestaw do sączenia bez Rys. 214. Urządzenie do
dostępu dwutlenku w ęgla sączenia zawiesin

Rozróżnia się roztwory ciał stałych w cieczach (np. cukier 
w  wodzie), cieczy w cieczach (np. alkohol w wodzie), gazów 
w  cieczach (np. powietrze w  wodzie) oraz ciał stałych w ciałach 
stałych czyli stopy (np. mosiądz — roztwór cynku w miedzi).

W roztworach ciekłych odróżnia się rozpuszczalnik oraz sub
stancję rozpuszczoną. Rozpuszczalnikiem jest zwykle woda lub 
ciecze organiczne, jak np. alkohol (etylowy, metylowy), aceton, 
eter, benzyna lub inne.

Rozpuszczalność substancji jest zależna od tem peratury. 
Zwykle w danej tem peraturze można rozpuścić tylko pewną 
określoną ilość substancji. Roztwór, w  którym  w tej tem peratu
rze nie można już rozpuścić więcej danej substancji, nazywa się 
roztworem nasyconym.
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Odwrotnie, roztwór, w którym bez zmiany tem peratury roz
puści się jeszcze większa ilość danej substancji, jest roztworem 
nienasyconym.

Na ogół rozpuszczalność ciał stałych zwiększa się ze wzro
stem tem peratury, zdarza się jednak, że po osiągnięciu pewnej 
tem peratury z roztworu nadal podgrzewanego zaczynają się wy
dzielać substancje stałe, tzn. maleje ich rozpuszczalność.

Jeżeli w pewnych warunkach tem peratury i ciśnienia roz
puści się więcej substancji niż wynika z danych doświadczal
nych. to roztwór taki nazywa się roztworem przesyconym. Z roz
tworu takiego bardzo łatwo w ytrąca się nadm iar rozpuszczonej 
substancji.

Rozpuszczalność cieczy w cieczach również wzrasta przy pod
noszeniu tem peratury. W tem peraturach bliskich wrzenia ciecze 
mieszają się prawie nieograniczenie.

Przy rozpuszczaniu niektórych cieczy, np. alkoholu etylowego 
w wodzie, występuje zjawisko kontrakcji; polega ono na zmniej
szaniu się objętości — i tak mieszając ze sobą 1 0 0  ml alkoholu
i 1 0 0  ml wody otrzymuje się objętość roztworu mniejszą niż 
2 0 0  ml.

Gazy również rozpuszczają się w cieczach, ale rozpuszczalność 
ich ze wzrostem tem peratury maleje. Można to zauważyć przy 
ogrzewaniu wody: wydobywają się z niej pęcherzyki rozpuszczo
nego powietrza. Podobnie dzieje się z wodą sodową, która posta
wiona w ciepłym miejscu traci szybko rozpuszczony w niej dwu
tlenek węgla.

Do związków chemicznych rozpuszczalnych w wodzie 
należą do nich kwasy i zasady nieorganiczne, przeważająca ilość 
soli nieorganicznych, sole sodowe i potasowe kwasów organicz
nych. a także niskocząsteczkowe kwasy organiczne. Związki or
ganiczne rozpuszczają się, zależnie od typu, w różnych cieczach 
organicznych

Przed przygotowaniem roztworu należy zapoznać się z włas
nościami rozpuszczanej substancji, odpowiedniego rozpuszczalni
ka oraz sposobem postępowania z nimi. Wiadomości te należy 
zaczerpnąć z kalendarzy chemicznych lub odpowiednich podręcz
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ników. Dzięki znajomości własności związków, z którymi się pra
cuje, można zapobiec wybuchom, pożarom itp. Jest to szcze
gólnie ważne przy pracy z łatwopalnymi substancjami organicz
nymi.

W pracy laboratoryjnej konieczna jest znajomość stężenia, 
przygotowywanych roztworów, czyli ilości substancji zawartej 
w określonej objętości roztworu.

Stężenie roztworu można określić w gramach, mililitrach, mo
lach lub gramorównoważnikach na 1 litr (lub na 1 0 0  ml) roztwo
ru, albo też w procentach (wagowych i objętościowych).

Do obliczenia stężenia roztworu potrzebna jest znajomość 
jednostek m iary masy i objętości.

Jednostką m iary masy jest 1 gram (1 g). Jednostką miary 
objętości jest 1 litr ( 1  1), czyli objętość, jaką zajmuje 1 kg wody 
w temp. 4 °G, zważony w próżni.

W praktyce laboratoryjnej objętość mierzy się W mililitrach.
1 m ililitr (1 ml) jest jedną tysięczną częścią litra. Dawniej dla 
tej wielkości używano nazwy 1 centymetr sześcienny ( 1  cm3); 
jest ona jednak niezbyt ścisła, gdyż w normalnych warunkach, 
“tem peratury i ciśnienia objętość 1  ml wynosi 1,000028 cm3.

2. Roztwory pomocnicze

Roztworami pomocniczymi nazywa się takie roztwory, któ
rych  stężenie nie jest ściśle oznaczane. Należą do nich roztwory 
nasycone, procentowe (wagowe i objętościowe) oraz roztwory
o znanej ilości gramów lub mililitrów w określonej objętości 
roztworu

R oztw ory nasycone

Roztwory nasycone zawierają maksymalną ilość substancji, 
jaka może rozpuścić się w danej temperaturze. Przygotowuje 
się je różnymi sposobami.

Z tablic rozpuszczalności odczytuje się ilość substancji, która 
rozpuszcza się w tem peraturze pokojowej. Substancję waży się
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w  nieco większej ilości niż podano w  tablicy i rozpuszcza się 
W odpowiednim rozpuszczalniku.

* Jeśli przy rozpuszczeniu substancji roztwór ogrzewa się, to 
po ochłodzeniu powinny pojawić się kryształy, których nie od
sącza się. Obecność ich utrzym uje roztw ór w  stanie nasycenia.

W  przypadku gdy jest nie znana rozpuszczalność danej sub
stancji, rozpuszczalnik ogrzewa się i dodaje substancję dopóty, 
dopóki rozpuszcza się ona w cieczy.

Jak  zwykle, gdy mamy do czynienia z rozpuszczalnikami or
ganicznymi, ogrzewanie przeprowadza się n a  łaźni, a naczynia 
zaopatruje się w  chłodnicę zwrotną. P rzy rozpuszczaniu sub
stancji trudno rozpuszczalnych dobrze jest stosować' mieszanie 
mechaniczne.

R oztw ory p rocen tow e

Roztwory procentowe wagowe zawierają określoną ilość ciała 
stałego, ciekłego lub gazowego w 100 g roztworu. Przyjęto wyraz 
„procentowy” zastępować symbolem %, który oznacza zawsze 
■procent wagoWy.

Roztwory procentowe objętościowe są roztworami cieczy, za
w ierającymi określoną ilość mililitrów substancji ciekłej w 1 0 0  

m l roztworu. W yraz „procentowy” zastępuje się również symbo
lem %, lecz dodaje się zawsze przymiotnik „objętościowy”. Wy
jątek stanowią roztwory alkoholu, dla którego znak % oznacza 
procent objętościowy, a dla roztworów procentowych wagowych 
dodaje się przymiotnik „wagowy”. Np. dziesięcioprocentowym 
roztworem wagowym (1 0 %) jest taki roztwór, który przygotowa
no rozpuszczając 10 g substancji w 90 g rozpuszczalnika.

Podobnie dziesięcioprocentowym roztworem objętościowym 
( 1 0 % obj.) jest roztwór powstały ze zmieszania 10 ml substancji
i  90 ml rozpuszczalnika.

Roztwory przyrządza się w takich ilościach, aby nie niszczyć 
niepotrzebnie odczynników. Odpowiednią ilość substancji waży 
się w odważonym uprzednio naczyniu i przenosi ilościowo do 
odpowiedniej ilości rozpuszczalnika. Przy sporządzaniu małych 
ilości roztworów do odważonej substancji można dodać rozpusz
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czalnika do uzyskania żądanej liczby gram ów roztw oru; np. spo
rządzając 50 g 10-proc. roztw oru wodnego soli kuchennej odważa 
się 5 g NaCl, a następnie dolewa wody aż ciężar roztw oru w y
niesie 50 g.

Roztw ory często używane można od razu przygotować 
w  w iększych ilościach. Jeżeli .potrzeba 10 kg tego samego 10-proc. 
roztw oru soli, to 1 kg soli rozpuszcza się w  9 kg wody. Poniew aż
1 1 wody waży w przybliżeniu 1 kg, w ystarczy odm ierzyć 9 1 
wody

Ciała stałe rozpuszczają się łatw iej gdy są rozdrobnione. P rzy  
obliczaniu ilości substancji trzeba zwrócić uwagę na obecność 
wody krystalizacyjnej.

W ażny jest dobór naczynia do rozpuszczania. Jeżeli podczas 
rozpuszczania wydziela się gaz, to dobrze jest używać kolby 
stożkowej o większej objętości niż roztw ór. Na rys. 215 przedsta
wiono sposób przykryw ania różnych naczyń dla zabezpieczenia 
roztw oru przed zanieczyszczeniami z zew nątrz łub  rozpryska- 
niem  kropelek roztworu.

Należy unikać bezpośredniego rozpuszczania w  butelkach. Są 
one w ykonane z grubego szkła, nieodpornego na  ogrzewanie.

Rys. 215. Sposób przy
krywania naczyń w cza
sie rozpuszczania sub

stancji

Substancja rozpuszczająca się często wydziela pew ną ilość ciepła, 
a niejednokrotnie należy ją  podgrzać w celu szybszego rozpusz
czenia, lepiej więc rozpuszczać w innym  naczyniu, a następnie — 
po oziębieniu — przelać do przygotowanej bu telk i opatrzonej od
powiednim  napisem

Substancje rozpuszczaj-ące się gw ałtow nie w rzuca się m ałym i 
porcjam i do całej ilości rozpuszczalnika i miesza bagietką szkła-
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ną. W ten  sposób postępuje się z w odorotlenkam i sodu i potasu, 
a także z sodem m etalicznym .

Ciecze odważa się w  am pułkach, pipetkach wagowych, lub  
odmierza się cylindrem  lub  p ipetą po przeliczeniu ich ciężaru 
na objętość w edług wzoru

c

w  którym : c — m asa cieczy rozpuszczonej,
d  — gęstość cieczy rozpuszczonej, 
v  — objętość cieczy rozpuszczonej.

P rzy  stosowaniu rozpuszczalników organicznych zachodzi cza
sem  potrzeba podwyższenia tem pera tu ry . Ze Względu na ogólne 
bezpieczeństwo oraz w  celu uniknięcia s tra t rozpuszczalnika na
leży ogrzewać w tedy  pod chłodnicą zw rotną.

Roztwory najlepiej przechowywać w  szczelnie zam kniętych 
naczyniach z doszlifowanymi korkam i szklanym i, gdyż wiele 
rozpuszczalników organicznych działa niszcząco na korki zwykłe
i gumowe.

W przypadku konieczności sporządzania roztw oru gazu w cie
czy postępuje się w  sposób następujący:

Całą ilość rozpuszczalnika w lew a się do kolby. Kolbę w aży 
się łącznie z rozpuszczalnikiem  i ru rkam i doprowadzającym i
i odprow adzającym i gaz, po czym przepuszcza przez roztw ór 
osuszony gaz. Całość w aży się co pew ien czas aż do osiągnięcia 
pożądanego ciężaru. Naczynie dobrze jest chłodzić .lodem lub 
zim ną wodą.

Jeżeli po przygotow aniu roztw oru nie jest on klarow ny, na
leży przesączyć go przez sączek fałdow any lub  lejek  z dnem  
porow atym . Jeżeli osad jest ciężki, to po odczekaniu aż osiądzie 
on na dnie można ściągnąć roztw ór lew arem  lub ostrożnie zlać 
z w ierzchu (zdekantować) do innego naczynia.

Przykłady obliczeniowe. Poniżej podano przykłady obliczania 
ilości substancji potrzebnej do sporządzania roztworów procen
towych.

P r z y k ł a d  1. Przyrządzić 50 g 8-proc. roztw oru wodnego 
azotanu srebrowego A gN 03.
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100 g roztw oru zaw iera 8 g A gN 03 
I g  » » 8 ; 100 =  0,08 g A gN 03

50 g ,, „  0,08 • 50 =  4 g A gN 03
5 0 - 4  =  46 g

O d p o w i e d ź .  Należy rozpuścić 4 g A gN 03 w 46 g wody. 
P r z y k ł a d  2. P rzyrządzić 250 g 5-proc. roztw oru węglanu 

sodowego z  sody krystalicznej Na2C 0 3 • 10 H20 .
Oblicza się najp ierw  ile gram ów  bezwodnego węglanu potrze

ba do otrzym ania żądanego roztw oru:
5-proc. roztw ór zaw iera w  100 g —  5 g Na2C 0 3

» „ „ 1 g — 5 : 100 =  0,05 g Na2C 0 3
„ „ 250 g — 250-0,05 =  12,5 g Na2C 0 3 

N astępnie oblicza się w  ilu gram ach Na2C 0 3 • 10 HzO znaj
duje się 12,5 g N aC 03. C iężary cząsteczkowe odczytuje się z ta 
blic.

Ciężar cząsteczkowy Na2C 0 3 -1 0 H 20  286,17
N a2C 0 3 106,00

Jeżeli 106,00 g N a2C 0 3 znajduje się w  286,17 g Na2C 0 3 • 10H20  
to 1 g „ „ 286,17

106 g
a 12,5 g „ „ „ 286,17-12,5

106 _
i or

~  106  =  3 3 ,7 4 6  g N a2C ° 3 10 H2°
250 — 33,75 =  216,25 g

O d p o w i e d ź .  Należy rozpuścić 33,75 g sody krystalicznej 
w 216,25 g wody.

P r z y k ł a d  3. Przygotow ać 1 l itr  10-proc. roztw oru wodo
ro tlenku potasowego. P rzy  przygotow yw aniu określonej objętości 
roztw oru postępuje się następująco:

W tablicach w yszukuje się ciężar właściwy żądanego roz
tw oru: 10-proc. roztw ór KOH w tem p. 20 °C (przeciętna tem pe
ra tu ra  pokojowa) ma ciężar właściwy 1,09
Ciężar 1 litra  10-proc. roztw oru KOH wynosi 1000 i,09 =  *u90g 
Dalej oblicza się jak poprzednio-
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10-proc roztwór zaw iera w 100 g 10 g KOH
w 1 g roztw oru jest 10 100 =  0,1 g KOH 
« 1090 g „ „ 1090 • 0,1 =  109 g KOH

O d p o w i e d ź .  Trzeba rozpuścić 109 g KOH i dopełnić wo
dą  do objętości 1 litra.

Wzory obliczeniowe. Znając już sposób rozum owania przy 
obliczaniu ilości substancji potrzebnych do sporządzania roztwo
rów procentowych można posługiwać się gotowym i wzorami 
obliczeniowymi'

Ilość substancji x  potrzebna do sporządzenia określonej ilości 
gramów roztw oru wynosi

% • p 
x  ~  100

Ilość substancji potrzebna do sporządzenia określonej obję
tości roztw oru wynosi

% • v  • d
y =  100

Jeśli roztw ór przygotow uje się z soli uwodnionej, wzory m ają 
postać:

% • p  • M k  % • p • d • Mfc
~~ 100 - M b y i ~  100 • Mb

gdzie x, y  — ilość substancji w gram ach,
% — zawartość procentowa przygotowywanego roz

tw oru,
p — ilość przygotowywanego roztw oru w gram ach, 
v  — objętość przygotowywanego roztworu, 
d — ciężar w łaściwy przygotowywanego roztworu,

M k — ciężar cząsteczkowy soli uwodnionej,
M b — ciężar cząsteczkowy soli bezwodnej.

Mieszanie dwóch roztworów. Z dwóch roztworów procento
wych jednej substancji można sporządzić roztw ór o stężeniu po
średnim. posługując się następującym  schematem:

A C - B
\  y  
c 

/  \
B A — C
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M ając do dyspozycji roztw ór A  i roztw ór B  można z n ich  
przygotować roztw ór C. Schem at obliczenia polega na tym , że  
z lew ej strony  w ypisuje się pod sobą stężenia roztw oru p rzezna
czone do zmieszania, a w  środku pożądane stężenie roztw oru.
Z praw ej strony  u góry  w ypisuje się różnicę stężeń C —  B,  
a u dołu różnicę stężeń A  i C.

Różnica C — B  oznacza ilość części wagowych lub objętościo
wych roztw oru A,  a różnica A  — C ilość części roztw oru B.  N p. 
z 50 i 10-proc. roztw oru soli kuchennej można przygotow ać roz
tw ór 20-proc. m ieszając 10 części roztw oru 50-proc. i 30 części 
roztw oru 10-proc., co obrazuje schemat:

50 20 — 1 0 =  10
\  /

20
Z1 \

10 50 — 20 =  30

Podobny schem at obliczenia m ożna zastosować do rozcieńczania 
roztw oru czystym  rozpuszczalnikiem.

P r z y k ł a d .  Sporządzić 50-proc. w odny roztw ór z handlo
wego alkoholu etylowego.

Handlowy alkohol zaw iera 5% wody, a więc jest roztw orem  
95-proc. Rozcieńcza się czystą wodą, czyli 0-proc. roztw orem  
alkoholowym:

95 50 — o =  50
\  />

50
/■ N.

0 95 — 50 =  45

O d p o w i e d ź .  Aby otrzym ać 50-proc. roztw ór alkoholu 
etylowego, trzeba zmieszać 50 części alkoholu 95-proc. i 45 części *
wody.

Roztwory o stężeniach (o +  b) i (o : c)

Stężenie roztw oru można określić przez podanie w  naw iasie 
ilości gram ów lub m ililitrów  substancji rozpuszczanej a i ilości 
rozpuszczalnika b.

Rozcieńczony roztw ór wodorotlenku amonowego (1 +  2) jest 
m ieszaniną jednej objętości stężonego roztw oru NH4OH (25-proc.)
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i  dwóch objętości wody. Roztwór w ęglanu sodowego (3 +  50) 
oznacza, że 3 g w ęglanu rozpuszczono w  50 g wody.

Podobnie określa się stężenie przez podanie stosunku użytej 
ilości substancji a do ilości otrzym anego roztw oru c. Rozcieńczo
n y  kw as siarkow y (1 : 10) zawiera jedną część objętościową lub 
w agow ą stężonego kw asu siarkowego w 10 częściach roztw oru. 
R oztw ór cukru (2 ; 25) zaw iera 2 g cukru w  25 g roztw oru.

R oztw ory (a +  b) i (a : c) są jednakowe, jeśli a +  b = c .
Podaw anie stężeń w  postaci stosunku (a : c) jest źródłem  wie

lu  pom yłek, gdy zam iast ilości roztw oru podaje się ilość użytego 
rozpuszczalnika, należałoby więc stosować jednoznaczny sposób 
określan ia  stężenia jako sum y ilości substancji rozpuszczonej 
i  rozpuszczalnika (a +  b).

Roztwory molowe i normalne

R oztw ór molowy. Roztwory molowe zaw ierają 1 gram oczą- 
steczkę w  1 litrze  roztw oru, tzn. ilość gram ów związku odpowia
d a jącą  jego ciężarowi cząsteczkowemu.

1 m  roztw ór NaOH zaw iera 40 g NaOH w 1 litrze roztw oru.
Stężenie roztw orów  m olowych może w yrażać się w ielokrot

nością m ola (roztw ory 2 m, 3 m  itd.) lub jego częścią (0,5 m, 
0,1 m, 0,01 m).

R oztw ór norm alny. Roztw ory norm alne zaw ierają w  1 litrze 
1 gram orów now ażnik chemiczny, tzn. tak ą  ilość gram ów związku, 
ja k a  odpowiada działaniu chemicznem u jednego gram oatom u wo
d o ru .

W ielkość gram orównoważnika zależy od rodzaju związku oraz 
o d  reakcji, w  jak iej bierze udział.

R oztw ory norm alne dwóch substancji reagu ją  ze sobą w  rów 
n y c h  objętościach. Zw ykle przygotow uje się roztw ory ok. 2 n 
i  0,5 n.

P rzy  sporządzaniu roztworów norm alnych kwasów w arto  pa
m iętać , że

stężony kw as solny jest ok. 12 n
,, kwas azotowy „ „ 15 n  
„ kw as siarkow y „ ,, 36 n
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3. Roztwory o ściśle oznaczonych stężeniach

Jak  już wspomniano, stężenia roztw orów  pomocniczych mogą 
być znane ty lko w  przybliżeniu, jednak  stężenia w ielu innych 
roztw orów  stosowanych w  laboratoriom  m uszą być ściśle okreś
lone.

Roztw ory te  są używ ane w  analizie chem icznej do oznaczeń 
objętościowych. Z aw ierają one w  jednostce objętości ściśle ozna
czoną ilość substancji. Są to  roztw ory  molowe, norm alne, o m ia
nie racjonalnym  i zw ykłym  oraz roztw ory przeznaczone do ozna
czeń kolorym etrycznych —  tzw . roztw ory  podstawowe.

O kreślenia roztw orów  m olow ych i  norm alnych podano już 
przy  om aw ianiu roztw orów  pomocniczych (str. 253).

M iano roztw oru określa się liczbą gram ów składnika ozna
czanego, odpowiadającą jednem u m ililitrow i roztw oru  użytego 
do m iareczkow ania w  danych w arunkach oznaczenia. Jeśli np. 
1 m l kw asu solnego odpowiada 0,0075 g NaOH, to  zaw artość 
NaOH w  próbce wynosi 0,15 g, gdy na  zm iąreczkowanie jej zu
żyw a się 20 m l kwasu

M iano roztw oru zależne jes t od w arunków  reakcji, dlatego 
ustala  się je  w edług znanej ilości substancji w  ściśle określonych 
w arunkach. Na skutek tego m iano tego samego roztw oru może 
być różne dla różnych substancji oznaczanych.

Do seryjnych oznaczeń przem ysłow ych tego samego związku 
stosuje się roztw ory o m ianie racjonalnym . Są to  roztw ory tak  
dobrane, że ilość m ililitrów  zużyta na  zm iareczkowanie określo
nej ilości badanej próbki podaje od razu zaw artość składnika 
w  m iligram ach lub procentach Stosując te  roztw ory om ija się 
długie i kłopotliw e liczenie

Roztwory podstawowe zaw ierają w i m l ustalone jednostko
we liczby gram ów lub m iligramów substancji, np. 0,01 g, 0,001 g,
0,1 mg i 0,001 mg. Z roztworów tych  przygotow uje się przez roz
cieńczenie roztw ory wzorcowe używane w  kolorym etrii

Przygotow yw anie roztworów m usi odbywać się z możliwie 
najw iększą dokładnością
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Nieduże ilości roztw orów  norm alnych powinno się przygo
tow yw ać w kolbach m iarowych. Dotyczy to przede w szystkim  
roztworów, k tó re  z biegiem czasu ulegają rozkładowi.

Odczynniki używ ane w codziennej p racy  laboratory jnej w du
żych ilościach wygodnie jest przyrządzać w iększym i porcjam i. 
Zwykle przygotow uje się około 40 1 roztw oru i przechow uje 
w  balonach o odpowiedniej objętości.

Jeśli dysponuje się odczynnikiem o absolutnej czystości, p rzy
gotowanie roztw oru o dokładnie znanym  m ianie jest proste. Od
powiednią ilość substancji odważa się na wadze analitycznej, roz
puszcza się w  wodzie i rozcieńcza do żądanej objętości.

W innych przypadkach odważa się na w adże analitycznej nie
co więcej substancji niż w ypada z obliczenia i przyrządza się 
roztw ór bardziej stężony. Po obliczeniu norm alności oblicza się 
ilość wody, jaką trzeba dodać i rozcieńcza odpowiednio roztw ór. 
N astępnie ponownie ustala  się norm alność roztw oru. Jeśli no r
malność przygotowanego roztw oru różni się od żądanej najw yżej
o pięć jednostek na czw artym  znaku po przecinku, można to  po
m inąć w  obliczeniach, gdyż b łąd  pow stały z tego powodu jest 
m niejszy od zwykłego błędu m iareczkowania. P rzy  w iększych 
różnicach roztw ór trzeba ponownie rozcieńczyć wodą i oznaczyć 
normalność.

Do ustalania norm alności używ a się tzw . substancji wzorco
w ej o spraw dzonej czystości (ilość domieszek nie może przekra
czać 0,01—0,02%), niehigroskopijnej, o możliwie dużym  ciężarze 
równoważnikowym . Z substancji te j sporządza. się odważki lub 
roztw ór, z którego pobiera się p ipetą odpowiednią część i m ia
reczkuje

Substancję wzorcową umieszcza się najlepiej w  kolbkach 
stożkowych, rozpuszcza lub  rozcieńcza wodą i dodaje roztw oru 
wskaźnika. Ilość substancji wzorcowej powinna być dobrana tak, 
aby przy  m iareczkow aniu zużywać ok. 30—40 m l roztworu. Roz
tw ór odczynnika w lewa się do b iu re ty  i otw ierając kurek  praw ą 
ręką reguluje się szybkość dodawania odczynnika. Kolbkę z sub
stancją wzorcową trzym a się w  lew ej-ręce. W czasie dodawania 
odczynnika zaw artość kolby miesza się energicznie przez poru
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szanie jej ręką lub  za pomocą m ieszadła m agnetycznego. Koniec 
m iareczkow ania rozpoznaje się po zm ianie barw y  wskaźnika. Od
czytu je  się w tedy  poziom odczynnika, w  biurecie, po czym przy
stępu je  do obliczeń norm alności.

Norm alność n  roztw oru użytego dó m iareczkow ania oblicza 
się wg wzoru

c
n  =  a • M

gdzie:
c .—7 odważka substancji wzorcowej w  gram ach, 
a —  objętość roztw oru zużytego do m iareczkowania, 

w  m ililitrach,
M  —  m ilirów now ażnik substancji wzorcowej.

Jeśli norm alność n  ustala  się przez m iareczkowanie określo
nej objętości innego roztw oru o znanej normalności, to

b • m
r i = ~ Y ~

gdzie:
b — objętość roztw oru miareczkowanego, w  m ililitrach, 

m  —  norm alność roztw oru m iareczkowanego, 
a  —  objętość roztw oru zużytego do m iareczkowania 

w  m ililitrach.
W  laboratorium  najczęściej używ a się 1 i 0,2 n  roztw ory 

kw asu solnego i w odorotlenku sodowego oraz 0,1 n  roztw ór tio
siarczanu sodowego. Roztwory te  przygotow uje się w  większych 
ilościach. W  m iarę zużyw ania przelew a się je z balonów do 
m niejszych bu tli o pojem ności 5— 10 1. B utle te  połączone są 
z b iuretam i, jak  pokazano na rys. 3 i umieszczone na górnej 
półce stołu laboratoryjnego lub specjalnego stołu do m iareczko
wania.

Butle zabezpiecza się przed działaniem  atm osfery  laborato
ry jne j (par kw aśnych i amoniaku) oraz przed odparow aniem  
roztw oru.

Najlepsze zabezpieczenie stanow ią dwie płuczki. Pierw sza, 
połączona bezpośrednio z butlą  zaw ierającą roztw ór i w ypełniona
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ty m  sam ym  roztw orem , zabezpiecza przed parow aniem , druga, 
zaw ierająca 30-proc. NaOH lub  stężony kw as siarkow y, chroni 
przed działaniem  dw utlenku w ęgla lu b  odpowiednio —  p a r amo
niaku. Można też  stosować płuczki w ypełnione w apnem  sodowa
nym  lub  askarytem .

A skary t przygotow uje się ogrzew ając w  parow nicy na  łaźni 
elektrycznej 60 g w odorotlenku sodowego zwilżonego kilkom a

Rys. 216. Biureta ze zbiorni- Rys. 217. Zestaw do miareez- 
kiem u góry i kurkiem po- kowania z biuretą lewarową 

dwójnym z automatycznym zerem

kroplam i wody. Do gorącego stopu dodaje się m ałym i porcjam i 
w łóknistego azbestu tak  długo, aż nie przestanie się zwilżać. Za
w artość parow nicy w ylew a się na płytkę żeliwną i suszy w  eksy-

17 — Poradnik laboranta



258 Czynności laboratoryjne

katorze, a  następnie rozdrabnia na  ziarna o średnicy 2—3 mm. 
A skary t pow inien m ieć zabarw ienie zielonożółte.

M iano roztworów; należy co pew ien czas spraw dzać i —  w ra 
zie potrzeby  —  wprowadzać zm iany na etykiecie, zaznaczając 
datę  spraw dzenia. Od czasu do czasu trzeba również zwrócić 
uwagę na płuczki zabezpieczające. Nie można dopuścić, aby roz
tw ory  w nich zaw arte p rzestały  spełniać swe zadanie.

M ałe ilości roztw orów  wygodnie jes t przechowyw ać w  goto
w ych zestaw ach do m iareczkow ania (rys. 216 i 217) z tego 
względu, że nastaw ianie zerowego poziomu cieczy w biurecie od
byw a się autom atycznie.



IV. PRZEPISY RÓŻNE

W ytrawianie napisów na szkle

Ściankę naczynia zalewa się cienką w arstw ą gorącej para
finy. G dy parafina  ostygnie, w ydrapuje  się na niej ostrym  ry l
cem  odpowiedni napis, a  następnie zalewa się w ydrapane m iejsce 
kw asem  fluorowodorowym  zmieszanym z fluorkiem  amonowym. 
Czas traw ien ia  zależny jest od gatunków  szkła (należy to uprzed
nio wypróbować). Po zmyciu kw asu wodą i usunięciu parafiny  
n a  ściance szkła pozostaje trw a ły  napis.

Oczyszczanie rtęci

Rtęć bardzo zanieczyszczoną należy przesączyć przez tygiel 
z  dnem- porow atym , przez skórkę zamszową lub przez sączek 
z  b ibuły  do sączenia, k tó ry  przed .umieszczeniem na lejku gęsto 
nak łuw a się szpilką. N astępnie wykłóca się ją  z 10-proc. kwasem  
azotowym  i przem yw a wodą. Taką rtęć przepuszcza się przez 
urządzenie pokazane na rys. 218, zaw ierające lekko zakwaszony 
•'kwasem azotow ym  5-proc. roztw ór azotanu rtęciawego. R ura 
a p a ra tu  m a wgniecione garby, k tóre służą do przedłużania drogi 
kropelek  rtęci. Dolną część ru ry  napełnia się suchą i czystą 
rtęc ią  i nalew a na nią roztw ór azotanu rtęciawego. Do odprowa
dzania zużytego roztw oru służy ku rek  nad  powierzchnią rtęci. 
R tęć nalew a się do ru ry  przez lejek  zakończony ru rk ą  kap ilar
n ą  lub  przez ru rk ę  zakończoną p ły tką  porow atą. Koniec ru rk i 
"powinien być zanurzony w  cieczy. Oczyszczona rtęć  zbiera się 
w  odbieralniku. W  c e lu . otrzym ania rtęc i o dużej czystości po
wyższe czynności należy powtórzyć, kilkakrotnie.
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Jeżeli zachodzi konieczność oczyszczania w iększych ilości 
rtęci, stosuje się urządzenie pokazane na rys. 219. Zam iast le jk a  
z kap ilarą  zanurza się w  cieczy le jek  szklany G3, k tó ry  łączy 
się z bu telką  napełnioną rtęc ią  za pomocą lew arka zaopatrzo
nego w  k u rek  lub  ściskacz śrubow y.

Rys. 218. Zestaw do che
micznego czyszczenia 

rtęci

Rys. 219. Zestaw do che
micznego czyszczenia 
większych ilości rtęci

Rtęć spływ a do roztw oru azotanu rtęciawego w postaci drob
nej mgiełki, co powoduje dobre jej oczyszczenie. Gdy roztw ór 
azotanu rtęciawego zostanie w yczerpany, obserw uje się w yraźne 
rozw arstw ienie rtęci zbierającej się u  dołu kolumny,
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Urządzenie to  n ie w ym aga stałego dozoru, szybkość prze
pływ u rtęci m ożną regulow ać zą pomocą ściskacza śrubowego. 
Tak oczyszczoną r tę ć  desty lu je  się pod zm niejszonym  ciśnieniem.

W szystkie czynności p rzy  oczyszczaniu rtęc i pow inny być 
w ykonyw ane nad tacą  z drew na, sta li lub  z tw orzyw  sztucznych.

Sporządzanie mieszanin do usuwania laków i farb olejnych

a) 10 g skrobi kukurydzianej i 20 g KOH m iesza się Z 200 ml 
wody.

b) 700 g gaszonego w apna i 140 g ługu potasowego (1,16) m ie
sza się z 160 g szarego m ydła na gęstą maź.

c) Sporządza się m ieszaninę o składzie: aceton 20 g, benzen 
30 g, octan etylu 20 g, parafina 7 g, te tra lin a  23 g.

d) 20 g parafiny  topi się i dodaje ostrożnie 20 g acetonu i 60 g 
benzenu, miesza się na zimno. Po naniesieniu na powierzchnię 
odbarw ianą oczekuje się 5— 10 m in i zeskrobuje.

Sporządzanie atram entów trawiących do pisania na metalach

a) Na mosiądz i żelazo: 4 g siarczanu miedziowego, 4 g kw a
su octowego 5— 10-proc., 12 g wody, 2 g gum y arabskiej i 1 g sadzy

b) Na miedź i cynę: 25 g siarczanu miedziowego, 24 g chlorku 
amonowego, 26 g wody, 10 g kwasu solnego stężonego, 10 g gu
m y arabskiej, 5 g sadzy.

c) Na cynk i cynę: 6 g siarczanu miedziowego, 3 g chloranu 
potasowego, 5 g kw asu octowego lodowatego, 90 g wody, 0,05 g 
b łękitu  rezorcynowego.

Przedm ioty, na k tórych  pisze się a tram entam i trawiącym i, 
pow inny być czyste i pozbawione śladów tłuszczu. Do nanoszenia 
a tram en tu  używa się stalowego pióra. A tram enty  traw iące nie 
są zbyt trw ałe, dlatego należy je sporządzać na k ró tk i czas przed 
użyciem

Usuwanie kamienia kotłowego

Z naczyń em aliowanych lub alum iniowych usuwa się kamień 
za pomocą 10-proc. kwasu solnego Jeśli osad jest n iew ielki 
w ystarcza wygotowanie z rozcieńczonym kwasem  octowym B ar
dzo dobrze działa fosforan trójsodowy
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Sporządzanie kitów

K it szklarski: a) K reda  85 g, surow y olej ln iany  15 g; b) K re
da 83 g, olej ln iany  10 g, pokost 7 g; c) K reda 100 g, gips 100 g, 
zarobić szkłem  w odnym  na  pastę.

Kit do metalu i szkła: a) 100 g sproszkowanego pum eksu i 50 g 
szelaku rozpuszcza się w  50 g sp iry tusu  i dodaje 100 g sproszko
w anej siarki. K it m iesza się na gorąco i k lei gorącą masą; b) G ra
fit 30 g, szpat 40 g, w apno 20 g. Składniki zarabia się olejem 
lnianym  na gęstą masę. Nakłada się na oczyszczone powierzchnie 
m etalu  i szkła; c) 40 g g lejty , 20 g bieli ołowianej zarabia się 
pokostem  lnianym  na gęstą m asę; d) 20 g kalafonii, 40 g glejty, 
40 g gipsu palonego zarabia się olejem  faktysow ym  na gęstą 
masę.

Kit ogniotrwały: a) 1 g boraksu, 5 g tlenku cynkowego i 10 g 
dw utlenku m anganu m iesza się na gęstą papkę ze szkłem  wod
nym . K it ten  tw ardn ie je  wolno; b) Miesza się 1 g proszku azbe
stowego i 1 g piasku ze szkłem  wodnym . K it ten  n ie jest od
porny  na  działanie wody; c) 1 g  proszku azbestowego, 1 g m ąki 
szam otowej, 1 g tonu m iesza się z wodą do uzyskania konsysten
cji mazi; d) Do 5 g cerezyny stopionej z 30 g oleju ln ianego dodaje 
się 40 g proszku azbestowego, 100 g k redy  i 50 g talku .

Kit wodoodporny. 4 g cem entu i 1 g w apna prażonego miesza 
się  z niew ielką ilością w ody do uzyskania pożądanej konsystencji.

Kit kwasoodporny. a) 19 g oleju lnianego, 8 g proszku azbe
stowego i 73 g g lejty  miesza się starannie. K it ten  jest odporny 
na działanie kw asu azotowego; b) 10 g proszku azbestowego, 1 g 
m ączki barytow ej i 10 g szkła wodnego (50° Be) m iesza się na 
pastę. K it ten  jest odporny na działanie kw asu solnego i dw u
tlenku  siarki; c) Miesza się na gorąco 25 g proszku szklanego, 
1 g wosku, 3 g szelaku, 1 g kauczuku surowego w  proszku 
j 20—30 g siarki; d) 100 g odpadków celuloidowych rozpuszcza 
się w  400 g-acetonu  i 96 g octanu ety lu  i m iesza z roztw orem  
12 g terpen tyny  w  70 g benzenu. K it ten  nadaje  się do k iuw et 
szklanych.

K it ługoodporny. Sporządza się roztw ór surowego kauczuku 
w  benzynie, tró jchloroetylenie (tri) lub  dw usiarczku węgla.
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K it odporny na działanie alkoholu, a) K azeinę miesza się ie 
szkłem  w odnym  na gęstą pastę; b) 3 g kauczuku, i g żywicy 
kum aronow ej stap ia  się i używ a na gorąco.

Kit uniwersalny (cement pompejański). 250 g cukru rozpusz
cza się w  750 ml w ody  i  zadaje 65 g gaszonego wapna. Miesza 
się często i  po trzech  dniach trzym ania w  tem p. 70—75 cC chło
dzi się, dopełnia w yparow aną wodę i zbiera klarowną ciecz 
W  200 g tak  otrzym anej cieczy moczy się przez 3 godz 550 g kle
ju  zwierzęcego i rozpuszcza przez ogrzanie. Po uzupełnieniu wy 
parow anej wody dodaje się 50 g kw asu octowego 96-proc t g 
fenolu.

Sporządzanie klejów

Klej stolarski. M iesza się 16 g bieli ołowianej, 8 g bieli cyn
kowej, 0,5 g kam fory z 14 g wody i 1 g spirytusu

Klej do etykiet na naczynia szklane, a) 20 g skrobi, 20 g kleju 
stolarskiego i 10 g terpen tyny  gotuje się do otrzym ania przezro
czystej m asy; 15 g białej dekstryny  moczy się w zimnej wodzie 
(20 ml) i rozpuszcza przez ostrożne ogrzewanie. Następnie dodaje 
się 3 g gliceryny 10 g rozcieńczonego kwasu octowego aieco 
olejku goździkowego

Woda Królewska

Sporządza się ją przez mieszanie i  c2 stężonego kwasu soi 
nego i 1 cz stężonego kwasu azotowego

Przygotowanie żelu Krzemionkowego do eicsykatorow

Zel krzemionkowy wysuszony w cemp 150— i80 “C taiewa 
się na gorąco 5-proc roztworem  wodnym azotanu tub chlorku 
kobaltawego i suszy w tem p 150— 180 °C

Zel krzemionkowy barwiony solami kobaltu jest wygodny 
jako środek suszący do napełniania eksykatorów rurek zabez
pieczających ponieważ niebieską barwę zachowuje tylko * sta 
nie bezwodnym
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Sporządzanie stopów
M etal Kose’a, a) 80 g ołowiu, 80 g  bizm utu, 30 g cyny; b) 10 g 

ołowiu, 20 g  bizm utu, 10 g cyny.
S top Wooda: a) 20 g ołowiu, 10 g kadm u, 40 g bizm utu, 10 g 

cyny, t t .  60—70 °C; b) 40 g ołowiu, 10—20 g kadm u, 70 g bizm u
tu , 20 g cyny, t t .  66—70 °C; c) 20 g  ołowiu, 10 g kadm u, 40 g biz
m u tu , 40 g cyny, tt. 60 °C.

Stop Lipowitza. 80 g  ołowiu, 30 g kadm u, 150 g b izm utu, 80 g 
cyny, t t .  70 °C.

Im pregnacja ognioodporna słom y i drewna

Słomę lub  w ióry  drew niane do opakowań balonów  z kw asem  
azotow ym  należy zaim pregnow ać przeciwogniowo:

a) Słomę lub’ w ióry  zanurza się w  roztw orze o składzie: 50 g 
fosforanu amonowego, 25 g siarczanu amonowego i 25 g chlorku 
amonowego w  1 litrze  wody.

b) Słomę lu b  w ió ry  zanurza się w  roztw orze 45 g kw asu bo
rowego, 65 g boraksu v/ 1 1 wody.

c) Słomę lub  w ióry  im pregnuje się roztw orem  zaw ierającym  
w  1 litrze  75 g octanu sodowego, 75 g fosforanu sodowego, 20 ml 
g liceryny  (28° Be) i  resz tę  wody.

Suszenie cieczy 1 gazów

Ciecze Substancje suszące

Aldehydy CaCI2
Alkohole k 2c o 3 CuSO.4, CaO, Na2S0 4 , Mg
Aminy NaOH, KOH, K:COj
Chlorowcopochodne węglowodorów CaCi2
Etery proste CaCli, Na
Etery złożone Na2S0 4 , CaCl?
Fenole Na2S04
Ketony K2CO., CaCl2 (dla wyższych ketonow)
Kwasy Na2SOj
Nitryle K2CO..
Nitrozwiązks CaCl', Na2SO»
Węglowodory CaCl2, Na
Zasady organiczne KOH, K1CO3, BaO
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Gazy Substancje suszące

1̂ 2) CH43 SOżj Ol; CO, COjj H2 H2SO4 stęż., CaCl2; w przypadku ko
nieczności specjalnie dokładnego susze
nia — wata szklana z P2O5

NH3 mieszanina KOH+CaO
HC1, Cl2 CaCl2j H2SO4 stęż.
HBr CaBr2
HJ Caj2
Tlenki azotu Ca(N03)2
h 2s CaCl2
Ozon CaCl2
C2H4 H2SO4 stęż. (chłodzić!)

Sporządzanie mieszanin oziębiających

M ieszaniny sól-woda. (Tem peratura soli i wody przed zmie
szaniem  rów na się 10— 15 °C).

Sól Liczba gramów soli 
na 100 g wody

Temperatura minimalna 
uzyskana w wyniku 
chłodzenia, w °C

Na(CH3COO) 85 -4 ,7
NH4C1 30 -5 ,1
N aN 03 75 -5 ,3
Na2S20 3 • 5 H20 110 - 8,0
CaCl2 • 6 H20 250 -12,4
NH 4NO3 60 -13,6
n h 4n o 3 133 -18,0
KSCN 150 -23,7

M ieszanina sól-lód. Dane liczbowe dotyczą substancji oziębio
nych przed zmieszaniem  do temp, 0 °C; lód można zastąpić rów ną 
ilością wagową śniegu
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Sól
9

Ilość gramów soli 
na 100 g lodu

Temperatura minimalna 
uzyskana w wyniku 

chłodzenia, w °C

CaCl2 • 6 H20 41 -9 ,0
CaCl2 30 \
Na2S20 3 • 5 H20 67,5 J — 11,0

KC1 30 — 11,0
NH4CI 25 — 15,8
N aN03 59 -18,5
(NH4)2S04 62 -19 ,0
NaCl 33 - 21,2

82 -21,5
CaCl2 • 6 H20 125 -40,5

[l43 1-55,0

Mieszaniny 66-proc. H2S0 4-lód

Ilość gramów kwasu na 100 g lodu 8 13 25 40 72 100

Temperatura minimalna uzyskana w wy
niku chłodzenia, w °C - 1 6 - 2 0 -2 5 -3 0 -3 5 -3 7

M ieszaniny dwie sole-lód. T em peratu ra  soli przed zmiesza
n iem  rów na 0 °C.

Ilość gramów soli na 100 g lodu Temperatura minimalna uzyskana 
w wyniku chłodzenia, w °C

1,4 g Na2S04 • 10 H20  +  10,5 g K2S 04 -3 ,1
24,5 g KCl+4,5 g K N 03 - 11,8
55,3 g NaN03+48 g NH4N 0 3 -17,7
12 g K.C1+  19,4 g NH4C1 -18,0
62 g NaN03 +  10,7 g K N 03 -19,4
9,6 g Na2S04 10H20  +  69 g (NH4)2S04 - 20,0

18,8 g NH4Cl+44 g NH4N 0 3 - 22,1
12 g NH4Cl +  50,5 g (NH4)2SO„ -22,5
9 g K N 03+74 g NH4N 0 3 -25,0
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Mieszaniny ciecz-stały CO2

Ciecz Temperatura minimalna uzyskana 
w wyniku chłodzenia, w °C

.Etanol bezwodn> - 72
Eter etylow> 77
Chloroform 77
Aceton < -78



V. BEZPIECZEŃSTW O I HIGIENA PRACY

P raca  w  laboratorium  chem icznym  jest n iejednokrotnie b a r
dziej niebezpieczna niż w  działach produkcyjnych zakładów  
przem ysłow ych.

Podstaw ow ym  tw orzyw em  ap a ra tu ry  laborato ry jnej jest 
szkło, a jego kruchość jest częstym  powodem wypadków . W  po
rów naniu  z zakładem  przem ysłow ym  b rak  jest w  laboratorium  
sta łych  osłon i zabezpieczeń, instalow anych osobno dla każdego 
aparatu .

W praw dzie operuje się w  laboratorium  m ałym i ilościam i sub
s tancji chem icznych i  ap a ra tu rą  o stosunkowo m ałych rozm ia
rach, ale już m iligram y n iektórych związków potrafią  człow ieka 
pozbawić życia, a  w ybuch m ałej kolbki desty lacyjnej może spo
wodować pożar całego budynku.

Ze względu n a  różnorodność p racy  w ypadki zdarzają się 
w  laboratoriach stosunkowo częściej niż w  działach produkcy j
nych, gdzie proces technologiczny jes t ściśle opracow any. N aj
częściej są to  oparzenia term iczne i chemiczne, drobniejsze lub  
poważniejsze zranienia, w ybuchy i pożary. Z atrucia, szczególnie 
chroniczne, zdarzają się znacznie rzadziej.

N iektórzy pracow nicy odnoszą się do spraw  bezpieczeństwa 
pracy  z niefrasobliw ą beztroską. A  przecież nie m a chyba nic 
szkodliwszego niż bezcelowe narażanie własnego i cudzego życia 
i zdrowia! W  laboratorium  praw ie każda czynność w ykonyw ana 
niedbale lub  nieum iejętnie może mieć p rzykre następstw a.

Przede w szystkim  unikać należy zbytniego zagęszczenia, usu
nąć z laboratorium  niepotrzebne m eble i sprzęty, nie m agazy



Pożary, oparzenia, wybuchy 239

nować rzeczy zbędnych. K ażdy pracow nik powinien mieć dosta
tecznie dużo m iejsca do pracy.

N ależyta organizacja pracy i stale przestrzeganie przepisów 
B H P mogą praw ie całkowicie usunąć niebezpieczeństwo w ypad
ków.

Pracow nicy zatrudnieni w  laboratoriach radiochem icznych, 
m ający  sta le  do czynienia z substancjam i prom ieniotwórczym i, 
narażeni są na poważne niebezpieczeństwo u tra ty  zdrowia. Oprócz 
norm alnych przepisów BH P m uszą oni znać jeszcze wiele spec
jalnych  sposobów postępow ania.

Ponieważ jednak  zainteresow ane insty tucje  przed zatrudnie
niem  nowych pracow ników prowadzą specjalne przeszkolenie, 
nie będziemy omawiać tego zagadnienia w  niniejszym  poradniku.

1. Pożary, oparzen ia term iczne, wybuchy

Pożary. Pożar może powstać w  laboratorium  przy  nieostroż
nym  obchodzeniu się z substancjam i palnym i. Jeśli są one łatwo 
lo tne lub gdy w  pow ietrzu pow staną m ieszaniny gazów, par cie
czy łatw o zapalnych lub pyłu, może nastąpić również wybuch

W  celu zabezpieczenia się przed możliwościami takich w ypad
ków trzeba należycie uszczelnić apara tu rę  przy ogrzewaniu pod 
chłodnicą zw rotną, a  przy  destylacji trzeba sprawdzić, czy chłod
nica m a w ystarczającą zdolność w ykraplania p a r Należy również 
pam iętać o tym , ab y  chłodnica pracow ała równom iernie, a skrop
lm y  nie zam ykały całego przekroju, gdyż może w tedy nastąpić 
przerzucenie cieczy poprzez chłodnicę, a naw et rozerw anie na
czynia.

W szystkie prace z substancjam i łatw opalnym i należy prze
prow adzać pod wyciągiem  z dobrą w entylacją. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na ogrzewanie. N ajlepiej jest stosować wtedy 
k ry te  m aszynki elektryczne, ale i one nie dają dostatecznej osło
n y  przy pracy z eterem  i dwusiarczkiem  węgla Jest zrozumiałe 
że ogrzewanie cieczy łatw opalnych może odbywać się tylko prze- 
ponowo, za pośrednictw em  łaźni
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Pow odem  pożaru może być również- „przeskoczenie” palnika. 
P a ln ik i należy utrzym yw ać w  porządku i  czystości. P rzy  zapa
lan iu  paln ika  nie m ożna się . nad n im  pochylać. Na stole drew 
nianym  pod każdym  palnikiem  pow inna znajdować się podkładka 
azbestowa. W ychodząc z laboratorium  trzeba  koniecznie pogasić 
w szystkie palniki, a zawsze kontrolow ać szczelność przewodów 
i  kurków  gazowych.

W  w ypadku pożaru nie m ożna dopuścić do paniki. W m iarę 
możności pożar należy zlokalizować, usunąć z najbliższego oto
czenia m ate ria ły  łatw opalne i  bu tle  ze sprężonym i gazami.

Płonące ubran ie  pracow nika gasi się przez szczelne owinięcie 
kocem  (zw ykłym  lub  azbestowym) albo wodą, jeśli pożar nie był 
spowodowany w ybuchem  eteru , benzenu lub  innych rozpuszczal
n ików  nie m ieszających się z wodą. P rz y  gaszeniu ognia trzeba 
pam iętać o rodzaju  palących się- substancji i  stosować odpowied
n ie środki gaszące (p a trz . str. 157). Użycie niew łaściw ych środ
ków  może spowodować dalsze rozprzestrzenianie się ognia.

Substancja paląca się Sposoby gaszenia

Rozpuszczalniki organiczne nie miesza
jące się z wodą

gaśnica śniegowa lub tetrowa; odciąć 
dopływ powietrza; piasek; na ubraniu 
tłumić ogień za pomocą koców

Rozpuszczalniki organiczne mieszające się 
z wodą (aceton, alkohol, kwas octowy)

wszystkie rodzaje gaśnic, woda, piasek; 
na ubraniu tłumić ogień za pomocą 
koców, woda (prysznice)

Sód, potas, amidek sodowy itp. tylko piasek, nie używać gaśnic!

Ciała stałe nieorganiczne (fosfor, magnez, 
nikiel Raneya)

gaśnica śniegowa, piasek (po ostygnię
ciu wrzucić do wiadra z wodą)

Inne substancje stałe (drzewo, papier, gu
ma i in.)

wszystkie rodzaje gaśnic, woda, piasek

Instalacje elektrycznej silniki gaśnica śniegowa; uzwójenie silników 
po ugaszeniu oziębiać za pomocą gaś
nicy śniegowej; przede wszystkim wyłą
czyć spod napięcia!
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O parzenia term iczne. N ajlepszym  środkiem  na  oparzenia te r 
m iczne (spowodowane, przez zetknięcie się z ogniem, gorącym i 
przedm iotam i, w rzącą wodą, parą) jest okład z alkoholu etylo
wego (spirytusu), a  następnie opatrunek  z jałow ej gazy. Ściera
nie m iejsc oparzonych, sm arow anie tłuszczem  lub  wazeliną,, 
a także moczenie wodą' jest ze wszech m iar niewskazane.

P rzy  oparzeniach dużych powierzchni ciała należy usunąć 
ubranie przez rozcięcie. Jeśli na skutek oparzenia pow stały pę
cherze (bąble), nie usuw a się ich, lecz stosuje także okłady z al
koholu, następnie przysypuje pabiam idem  i  zakłada jałow y 
opatrunek.

W ybuchy. W  celu osiągnięcia bezpieczeństwa p rzy  wykony
w aniu prac m ogących spowodować w ybuch należy wykonywać 
je  w  specjalnym  pomieszczeniu, a  jeśli takiego nie ma, p rzy  
zgaszonych palnikach i wyłączonych m aszynkach elektrycznych. 
P rzy  pracy  należy chronić oczy okularam i ochronnym i. W szelkie 
zapasy m ateriałów  w ybuchow ych i łatw opalnych należy prze
chowywać w  specjalnym  m agazynie poza laboratorium .

E ksykatory  próżniowe, z których wysysa się powietrze, na
leży owijać kocem, aby  uchronić się przed zranieniem  odłam ka
m i szkła w  razie ew entualnego wybuchu.

W szelkie bu tle  z gazam i należy umieszczać z dala od źródeł 
ciepła (pieców, kaloryferów , suszarek itp.) i obchodzić się bardzo 
starannie  z reduktoram i. O dkręcanie ich „na siłę” za pomocą 
narzędzi jest wzbronione.

2. Zatrucia i oparzenia chemiczne

Szkodliwe działanie substancji chemicznych, z jakim i ma się 
do czynienia w  laboratorium , można podzielić ogólnie na tru jące  
i  żrąco-parzące.

Trucizną może być w zasadzie każdy związek — nie ma 
ścisłego rozgraniczenia m iędzy substancjam i tru jącym i a nie
szkodliwym i dla zdrowia. Działanie toksyczne zależy od dawki, 
sposobu wprow adzenia do organizmu (doustnie, bezpośrednio dc
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krw i) i od częstości w nikania truc izny  do ustro ju . Do niektórych 
tru c izn  organizm  może się stopniowo przyzwyczaić (np. arsze- 
nik), inne natom iast grom adzą się powoli i dają  znać o sobie pc 
dłuższym  czasie (ołów, weronal). Tego rodzaju chroniczne za
tru c ia  są chorobam i zawodowymi, ale w  laboratoriach zdarzaj? 
się raczej rzadko. Może w ystąpić także uczulenie na pewne sub
stancje, w tedy  naw et m ałe i nieszkodliwe dla innych ilości tych 
związków mogą spowodować ciężkie objaw y chorobowe.

Na działanie większości trucizn  narażone są przede w szyst
kim  nerk i i w ątroba. W iele związków chem icznych m a własność: 
rakotw órcze. Konieczne jest stosowanie przy  pracy  z nim i ręk a 
w ic ochronnych, pochłaniaczy itd.

Trucizny mogą atakow ać organizm  głównie przez skórę, dro
gi oddechowe lub  przew ód pokarm owy.

Zdrowa skóra jest dostateczną zaporą dla substancji tru ją 
cych, ale już najm niejsze skaleczenie u łatw ia przeniknięcie icl 
do ustro ju . N iektóre związki, jak  cyjanowodór, tlenek  węgla 
fosgen, tlenk i azotu, anilina, fenol i in. przenikają przez skórę 
praw ie wcale jej nie uszkadzając.

Skóra jest narażona na wszelkiego rodzaju oparzenia sub
stancjam i żrącymi. N a skutek  zniszczenia skóry znika jej dzia
łalność ochronna i trucizna łatw o przenika w  głąb organizm u 
do krwiobiegu. W tak i sposób działa np. brom, fenol, fosfor, po
w odując długo nie gojące się rany. P rzy  częstym  stykaniu  sic 
z chem ikaliam i może nastąpić częściowa m artw ica tkank i obja
w iająca się zaczerwienieniem, swędzeniem, w ypryskam i na skó
rze. Dlatego zawsze trzeba pam iętać o zakładaniu rękaw ic ochron
nych przy  pracy  z substancjam i szkodliwymi. Częściową ochron? 
m oże być cienka w arstw a lanoliny lub  innej m aści ochronnej

Szczególnie niebezpieczne są oparzenia śluzówek. Oko m o ż m  
oparzyć przez potarcie brudną ręką lub na skutek  pryśnięcie 
cieczy parzącej. Rzadziej zdarzają się oparzenia ust i podniebie
nia, np. p rzy  nieostrożnym  w ciąganiu cieczy do pipety.

Należy dbać o zachowanie czystości p rzy  pracy, myć ręct 
po każdym  zetknięciu się skóry rąk  z chemikaliam i, przy p ra 
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cach z substancjam i żrącymi zakładać rękaw ice i okulary  
ochronne

Szczególnie niebezpieczne jest przelew anie kwasów i ługów 
* dużych balonów do m niejszych podręcznych naczyń, jak  rów 
nież przenoszenie naczyń z tym i związkam i. T rzeba przede 
wszystkim sprawdzić, czy kosz jest cały i uchw yty mocne. Ba
lony powinny przenosić zawsze dwie osoby na specjalnych no
siłkach. w żadnym  przypadku na plecach lub opierając o brzuch. 
Kwasy i ługi można przelew ać tylko przez le jk i szklane lub ema
liowane, albo stosując specjalne syfony lub  lew ary, połączone 
poprzez kolbkę ssawkową z pom pką wodną.

P ipety  do prac z roztw oram i żrącym i lub  tru jącym i pow inny 
być zaopatrzone w odpowiednie pom pki gum owe lub  tłokow e, 
aby nie trzeba było wciągać cieczy ustam i.

W laboratorium  istnieje możliwość zatrucia się rtęc ią  z roz
bitych term om etrów , zamknięć rtęciow ych itp . Rtęć paru je  już 
w tem peraturze pokojowej i po dostaniu się do organizm u w y
w ołuje zatrucie chroniczne. Chronić się można przed tym  zbiera
jąc — w razie rozlania — najdrobniejsze naw et kropelki rtęci. 
Dużą pomocą w takich przypadkach jest przewód gumowy, pod
łączony do pom pki próżniowej poprzez kolbkę ssawkową (rys. 
220) W kolbce zbiera się rtęć, wciągana przew odem  gum owym  
jak  odkurzaczem. Niewidoczne kropelki i m iejsce po rozlanej 
rtęc i przysypuje się sproszkowaną siarką. Tworzący się siarczek 
rtęci nie jest już szkodliwy, gdyż nie jest związkiem  lotnym .

Zatrucie przez przew ód pokarm ow y może zdarzyć się w  la 
boratorium  tylko przez nieostrożność lub nieprzestrzeganie pod
staw ow ych zasad higieny osobistej Najczęściej następuje w pro
wadzenie trucizny  do organizmu w raz z jedzeniem, np. gdy po 
p racy  z truciznam i nie um yje się rąk , albo gdy jedzenie rozkłada 
się na brudnym  stole laboratoryjnym . Pam iętać należy, żeby 
jeść tylko w osobnych pomieszczeniach lub  przy  osobnym stole, 
nigdy przy stole laboratoryjnym .

Największa możliwość zatrucia istnieje przez drogi oddecho
we. Trucizna (gazy, pary , pył) przedostaje się do płuc i stąd  
szybko do krwiobiegu, zatruw ając w  krótkim  czasie cały orga-

18 — P o ra d n ik  la b o ra n ta
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nizm. Dlatego przy  pracach, w  których w ydzielają się gazy 
i pary  szkodliwe d la zdrowia, należy nosić m askę z odpowied
nim pochłaniaczem  (patrz sprzęt ochrony osobistej, str. 156).

P a ry  większości rozpuszczalników działają szkodliwie na or
ganizm i nie można teg o . niebezpieczeństwa lekceważyć. P race 
z rozpuszczalnikam i należy w ykonyw ać pod wyciągiem, a przy
najm niej przy  dobrej w entylacji,

W przypadku zatrucia lub  oparzeń chemicznych poszkodo
w anem u należy udzielić natychm iast pierwszej pomocy, nie cze
kając na lekarza. Pomoc polega na zastosowaniu środków usu-

Rys, 220. Przyrząd do 
zbierania rozlanej rtęci

w ających truciznę z organizmu (środki w ykrztuśne, przeczysz
czające), lub środków likw idujących działanie trucizny  Należy 
ty lko pam iętać, że w  żadnym  przypadku nie wolno stosować 
środków w ykrztuśnych przy  zatruciu  kwasam i, ługam i oraz 
w  przypadku gdy chory stracił przytomność.

Czasem konieczne jest zastosowanie środków pobudzających 
działalność serca i układu oddechowego.

Niezależnie od udzielenia pierw szej pomocy trzeba wezwać 
lekarza zakładowego lub Pogotowie Ratunkowe.

Pierw szą pomoc ułatw ia znajomość przyczyn zatrucia. Po
niżej podano przykłady najczęściej w ystępujących w  laborato
riach zatruć oraz pierwsza pomoc w tych  przypadkach.
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3. Pierwsza pomoc w zatruciach

W przypadku zatrucia chorego przenieść na świeże pow ietrze, 
wezwać lekarza, spowodować w ym ioty —- o ile zatrucie nie było 
spowodowane kw asam i lub ługam i i chory jest przytom ny. Jako  
środek w ym iotny można stosować papkę gorczycy z wodą, roz
tw ór w odny em etyku, ciepłą wodę z solą albo zwykłe m ydliny.

G dy trucizna nie jest znana, albo b rak  od tru tk i specyficżnej, 
stosuje się od tru tkę uniw ersalną o składzie: 2 cz. węgla drzew 
nego, 1 cz. tlenku  magnezu i 1 cz. kw asu taninowego. Jedną 
łyżeczkę tej m ieszaniny podaje się w  szklance wody.

P rzy  zatruciach substancjam i żrącym i podaje się po w stęp
nych zabiegach białko jajka, mleko, kleik ow siany lub  łyżkę 
oleju m ineralnego (parafiny).

N astępnie stosuje się środki pobudzające: gorącą kawę, her
batę; do wąchania pary  alkoholu, kw asu octowego, am oniaku 
i in. Sztucznego oddychania nie można stosować przy  zatruciu  
gazami żrącymi.

Środki przeczyszczające podaje się jeszcze kilka dni po za
truciu  w celu całkowitego usunięcia resztek truc izny  z orga
nizmu.

W przypadku zatruć najczęściej stosowanym i w laborato rium  
chem ikaliam i używa się następujących środków zaradczych;

A c e t o n  — spowodować wym ioty, podać odtru tkę uniw er
salną, nie pozwolić zasnąć.

A l d e h y d y  — w razie potrzeby zastosować sztuczne od
dychanie, podać kilka razy  po 1—2 ml 1-proc. am oniaku, na
stępnie 5-proc. roztw ór kwaśnego węglanu sodowego. Podawać 
białko jajka, mleko, kleik owsiany, środki pobudzające.

A l k o h o l e  — spowodować wym ioty, podać mleko, białko 
ja jka  w razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Na
stępnie wynieść chorego na świeże pow ietrze i co parę godzin 
podawać 0,5 g N aH C 03 w  szklance wody. W skazane środki prze
czyszczające
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A n i l i n a  i p o c h o d n e  — sztuczne oddychanie, środki 
cucące. Spowodować w ym ioty, zmienić ubranie, w ym yć ciało 
i włosy. Podaw ać 5-proc. kw as octowy i węgiel aktyw ny,

A r s z e n i k ,  z w i ą z k i  a r s e n u  — spowodować wymio
ty , podać roztw ór 4 g Na2S20 3 w  450 ml wody lub świeżo osa
dzony w odorotlenek żelazowy i tlenek magnezowy. Następnie 
podawać mleko, białko jajka, środki pobudzające, wreszcie 30 g 
oleju rycynowego.

B e n z e n  i h o m o l o g i  — wynieść chorego na świeże po
w ietrze, podać środki pobudzające; sztuczne oddychanie zasto
sować tylko w  przypadku zaburzeń oddechowych.

B r o m  w r o z t w o r a c h  — spowodować wym ioty, podać 
roztw ór skrobi i 5-proc. roztw ór N aH C 03, mleko, białko jajka, 
środki pobudzające.

C h l o r o f o r m ,  c h l o r a l  ( p a r y )  — nacierać głowę 
i piersi zim ną wodą, w  razie potrzeby zastosować sztuczne od
dychanie.

C h l o r  w  r o z t w o r a c h  —  podać 2 ml am oniaku 
w 100 ml wody, spowodować wym ioty, podawać mleko, białko 
jajka, roztw ór 4 g Na2S20 3 w  450 ml wody, stosować środki po
budzające.

C y j a n k i  — jak  najszybciej usunąć chorego z pomieszcze
nia z za tru tą  atm osferą, zastosować sztuczne oddychanie, tlen, 
środki nasercowe. Spowodować wym ioty, podać 10 ml 3-proc. 
w ody utlenionej w  szklance wody, środki pobudzające.

F e n o l  —  podać natychm iast 120 ml alkoholu etylowego 
w  120 m l wody, spowodować wym ioty, podawać mleko, białko 
jajka, olej m ineralny.

G a z y  t r u j ą c e  (C 02, CS2, acetylen, etylen, H 2S, gaz 
św ietlny, tlenki azotu, fosgen) — przenieść chorego na świeże 
powietrze, stosować sztuczne oddychanie naw et w  ciągu 4 godz; 
w skazany tlen. Chorego trzym ać w cieple, otulić kocami, po
duszka elektryczna.

Z atrucia fosgenem i tlenkam i azotu dają objaw y z opóźnie
niem. Chorego przewieźć ostrożnie do szpitala; bezwzględny od
poczynek i unikanie wszelkich wysiłków. Chorego trzym ać
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w cieple, podawać tlen; skuteczny jest upust krw i i zastrzyki 
dożylne 20-proc. roztw oru glikozy.

G a z y  ż r ą c e  (NH3, Cl, Br, HC1, HF, SOa) — przenieść 
chorego na świeże powietrze, zastosować sztuczne oddychanie 
naw et do 4 godz, dawać do w dychania kw as octowy rozcieńczony 
przy zatruciu  amoniakiem , a pary  rozcieńczonego am oniaku przy 
zatruciu Br, Cl, HC1.

K w a s y  m i n e r a l n e  — nie stosować środków w ym iot
nych, podać natychm iast tlenek  m agnezowy lub  wodę wapienną, 
pow tarzając daw ki w  krótkich  odstępach. Nie dawać węglanów! 
Podawać mleko, białko jajka. Po zabiegach podawać co 15 m in 
po łyżce oleju parafinowego, zastosować środki pobudzające.

N a d m a n g a n i a n y  — spowodować wym ioty, podawać 
mleko, białko jajka, 5 ml 3-proc. wody utlenionej w  100 m l wo
dy zakwaszonej lekko kw asem  octowym.

N i t r o b e n z e n  — spowodować wym ioty, podać 100 ml 
3-proc. roztw oru kwasu octowego, a następnie dużo wody.

P i r y d y n a  — spowodować wym ioty, podać 2 g kw asu ta -  
ninowego w 50 ml wody.

R t ę ć  ( z w i ą z k i )  — spowodować wym ioty, podać 4 g tio
siarczanu sodowego w 450 m l wody.

Z a s a d y  ( a l k a l i a )  ż r ą c e  —  nie stosować środków 
wym iotnych. Podawać 5-proc. roztw ór kw asu octowego, sok 
z cytryny, białko jajka, mleko.

4. Porażenie prądem elektrycznym

Jednym  z podstaw owych w arunków  bezpieczeństwa pracy 
jest dobry stan  przewodów i urządzeń elektrycznych oraz w łaś
ciwa ich konserw acja. Wtyczki, kontakty  i gniazdka powinny 
działać bez zarzutu, przew ody nie mogą być uszkodzone. Silniki
i ap a ra ty  elektryczne pow inny być uziemione. Nie wolno w yko
nywać samem u napraw  instalacji elektrycznych, zawsze należy 
wezwać elektrom ontera.

Ratow anie porażonego prądem  polega przede wszystkim  na 
odizolowaniu go od źródła prądu, a następnie zastosowaniu
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sztucznego oddychania, naw et wielogodzinnego. Po odratow a
n iu  należy podawać środki pobudzające. O parzenia skóry tra k 
tu je  się tak  jak  oparzenia term iczne.

5. Skaleczenia

W iększość w ypadków  skaleczeń i zranień zdarza się w  labo
rato rium  p rzy  pracy  że. sprzętem  szklanym; (montaż aparatury , 
otw ieranie za tartych  szlifów itd.), trzeba więc z nim  postępo
wać specjalnie ostronie. P rzy  w ykonyw aniu prac szklarskich na
leży  zwrócić baczną uwagę na praw idłow e w ykonyw anie wszel
kich czynności. K orki m ożna w kładać do szyjek kolb tylko po 
uprzednim  starannym  w ygnieceniu w  ugniataczu do korków, 
a  ru rk i szklane przesuw ać przez odpowiednio wyw iercone otwo
ry , trzym ając ru rk ę  możliwie najbliżej otworu, żeby uniknąć 
złam ania ru rk i. W skazane jest zwilżenie ru rk i wodą, gliceryną 
lub  olejem, co u łatw ia  w suw anie jej do otworu.

P ierw szą pomoc p rzy  skaleczeniach oczu polega na wydo
byciu okruchów szkła, specjalnym i szczypczykami lub za pomocą 
długotrw ałego przem yw ania oczu wodą z tryskaw ki. Nie wolno 
pocierać oka. Pod powiekę można wpuścić kroplę oleju rycyno
wego i  koniecznie skierować osobę poszkodowaną do lekarza 
okulisty.

P rz y  zwykłych skaleczeniach i zranieniach należy ranę 
oczyścić, zdezynfekować i nałożyć opatrunek. P rzy  skaleczeniach 
poważniejszych konieczne jest jak  najszybsze zatamowanie 
upływ u krw i za pomocą opaski uciskowej, k tó rą  zakłada się po
w yżej m iejsca zranienia. W razie b raku  opaski można zastąpić 
ją  wężem gumowym. O patrunek  uciskowy trzeba zdjąć najpóź
niej po upływie 1 godz. Chory m usi zostać poddany opiece le- 
karsk iej. *

6. Wyposażenie apteczki laboratoryjnej

W yposażenie apteczki zależy od rodzaju prac wykonyw anych 
w laboratorium  i związanych z nimi możliwych wypadków Za
pas leków należy przechowywać w osobnej, łatw o dostępnej szaf
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ce i uzupełniać w  m iarę zużycia, zw racając uwagę na term iny 
ważności leków. W każdej apteczce pow inny znajdować się: 

Ś r o d k i  o p a t r u n k o w e :  w ata higroskopijna, gaza ja 
łowa, bandaże, przylepiec zw ykły i z opatrunkiem  (Poloplast, 
Prestoplast);

Ś r o d k i  d e z y n f e k c y j n e  i r o z p u s z c z a l n i k i :  
alkohol etylow y (spirytus rektyfikow any), jodyna, 3-proc. woda 
utleniona, eter, chloroform, benzyna czysta do m ycia m iejsc koło 
ran y  (nie wolno przem yw ać rany!).

Ś r o d k i  n a s e r c o w e :  krople w alerianow e, kardiam id, 
kam fora, kofeina, koram ina lub podobne prepara ty

Ś r o d k i  s t o s o w a n e  p r z y  z a t r u c i a c h  i o p a 
r z e n i a c h :  5-proc. roztw ór kwaśnego węglanu sodowego,
2-proc. roztw ór w ęglanu sodowego, 10-proc. roztw ór amoniaku.
3-proc. roztw ór kw asu borowego, 5-proc. roztw ór kw asu cy try 
nowego, 5-proc. roztw ór kw asu octowego, 1-proc. roztw ór nad
m anganianu potasowego, 5-proc. roztw ór siarczanu miedziowego. 
10-proc. roztw ór chloroform owy m entolu, 1- i 10-proc. roztw ór 
siarczanu sodowego, 1-  i 10-proc. roztw ór siarczanu magnezo
wego, 5-proc. roztw ór rongalitu  lub  hydrosiarczynu sodowego, 
woda wapienna, oliwa jadalna, olej rycynow y, skrobia (do ab
sorpcji jonów azotanowych), tlenek  magnezowy

M a ś c i :  m aść m agnezowa na oparzenia fluorowodorem 
(1 cz. MgO +  2 cz. wazeliny lub  gliceryny), maść rtęciow a żółta 
m aść ichtiolowa, 10 proc. maść taninow a

L e k i  r ó ż n e :  aspiryna (polopiryna),. kodeina, pabiaigina 
cibazol, krople Inoziemcowa, zasypka pabiamidowa, płyn Buro- 
wa (alacet), ponadto leki związane z ratow nictw em  w w ypad 
kach specyficznych.

W apteczce laboratory jnej powinny znajdować się ponadto 
nożyczki, pinceta, term om etr, m ała szklaneczka lub kieliszek 
kieliszek do płukania oka, strzykaw ka i igły do zastrzyków ora* 
opaska uciskowa do tam owania krwotoków
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Tablica mas atomowych
obliczonych w stosunku do C12 =  12 (1963 r.)

Nazwa Symbol Liczba
atomowa

Masa atomowa

Ajnsztajn Es 99 (254)
Aktyn Ac 89 (227)
Ameryk Am 95 (243)
Antymon Sb 51 121,75
Argon Ar 18 39,948
Arsen As 33 74,9216
Astat At 85 '  (210)
Azot N 7 14,0067
Bar Ba 56 137,34
Berkel Bk 97 (247)
Beryl Be 4 9,0122
Bizmut Bi 83 208,980
Bor B 5 10,811
Brom Br 35 79,909
Cer Ce 58 140,12
Cez Cs 55 132,905
Chlor Cl 17 35,453
Chrom Cr 24 51,996
Cyna Sn 50 118,69
Cynk Zn 30 65,37
Cyrkon Zr 40 91,22
Dysproz Dy 66 162,50
Erb Er 68 167,26
Europ Eu 63 151,96
Ferm Fm 100 (253)
Fluor F 9 18,9984
Fosfor P 15 30,9738
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cd.

Nazwa Symbol Liczba
atomowa

Masa atomowa

Frans Fr 87 (223)
Gadolin Gd 64 157,25
Gal Ga 31 69,72
German Ge 32 72,59
Glin Al 13 26,9815
Hafn Hf 72 178,49
Hel He 2 4,0026
Holm Ho 67 164,930
Ind In 49 114,82
Iryd Ir 77 192,2
Iterb Yb 70 173,04
Itr Y 39 88,905
Jod J 53 126,9044
Kadm Cd 48 112,40
Kaliforn Cf 98 (251)
Kiur Cm 96 (248)
Kobalt Co 27 58,9332
Krypton Kr 36 83,80
Krzem Si 14 28,086
Ksenon Xe 54 131,30
Lantan La 57 138,91
Lir Li 3 6,939
Lorens Lw 103 (257)
Lutet Lu 71 174,97
Magnez Mg 12 24,312
Mangan Mn 25 54,9381
Mendelew Md 101 (256)
Miedź Cu 29 63,54
Molibden Mo 42 95,94
Neodym Nd 60 144,24
Neon Ne 10 20,183
Neptun Np 9? (237)
Nikiel Ni 28 58,71
Niob Nb 41 92,906
Nobel No 102 (254)
Ołów Pb 82 207,19
Osrn Os 76 190,2
Pallad Pd 46 106,4
Platyna Pt 78 195,09
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cd.

Nazwa Symbol Liczba
atomowa

Masa atomowa

Pluton Pu 94 (242)
Polon Po 84 (210)
Potas K 19 39,102
Prazeodym Pr 59 140,907
Promet Pm 61 (147)
Protoaktyn Pa 91 (231)
Rad Ra 88 (226)
Radon Rn 86 (222)
Ren Re 75 186,2
Rod Rh 45 102,905
Rtęć Hg 80 200,59
Rubid Rb 37 85,47
Ruten Ru 44 101,07
Samar Śm 62 150,35
Selen Se 34- 78,96
Siarka S 16 32,064
Skand Sc 21 44,956
Sód Na 11 22,9898
Srebro Ag 47 107,870
Stront Sr 38 87,62
Tal Tl 81 204,37
Tantal Ta 73 180,943
Technet Tc 43 (99)
Tellur Te 52 127,60
Terb Tb 65 158,924
Tlen o 8 15,9994
Tor T h 90 232,038
Tul Tm 69 168,934
Tytan Ti 22 . .47,90
Uran U 92 238,03
Wanad V 23 50,942
Wapń Ca 20 40,08
Węgiel C 6 12,01115
Wodór H 1 1,00797
Wolfram W 74 183,85
Złoto Au 79 196,967
Żelazo Fe 26 55,847

Liczby w nawiasach oznaczają masę atomową najtrwalszego izotopu.
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Ciężary cząsteczkowe niektórych związków i ich togarytm y (mantysy)

Związek Nazwa J C. cz. Ig

AgBr bromek srebrowy 187,796 27396
AgCN cyjanek srebrowy 133,898 12677
AgCl chlorek srebrowy 143,337 15636
AgNOj azotan srebrowy 169,888 23016
Ag:0 tlenek srabrowy 231,760 36504
Ag2S siarczek srebrowy 247,82 39414
AlCij chlorek glinowy 133,34 12496
AI2O3 tlenek glinowy 101,98 00834
Al(OH)3 wodorotlenek glinowy 77,99 89204
AIPO4 fosforan glinowy 121,95 08618
A12(S04)3 siarczan glinowy 342,12 53418
BaO tlenek barowy 153,36 18571
Ba(OH)2 wodorotlenek barowy 171,38 23396
BaS siarczek barowy 169,42 22896
BaS04 siarczan barowy 233,42 36814
BiP04 fosforan bizmutowy 303,98 48284
Bi2S3 siarczek bizmutawy 514,18 71111
BrOj trójtlenek bromu 127,916 10692
c h 4 metan 16,042 20526
CH3Br bromek metylu 94,950 97749
CHUCI chlorek metylu 50,491 70322
c 2h 2 acetylen 26,036 41557
C2H5Br bromek etylu 108,976 03733
C2H5Cl chlorek etylu 64,517 80967
c 6h 6 benzen 78,108 89270
CO tlenek węgla 28,010 44731
co2 dwutlenek węgla 44,010 64355
cs2 dwusiarczek węgla 76,13 88156
CaC2 węglik wapniowy 64,09 80679
CaC03 węglan wapniowy 100,09 00039
CaCl2 chlorek wapniowy 110,99 04528
Ca(N03)2 azotan wapniowy 164,10 21511
CaO tlenek wapniowy 56,08 74881
Ca(OH)2 wodorotlenek wapniow} 74,10 86982
CaS siarczek wapniowy 72,14 85818
CaS04 siarczan wapniowj 136,14 13399
CaSiOj krzemian wapniowy 116,14 06498
CdS siarczek kadmowy 144,47 15978
CdS04 siarczan kadmowy 208,47 1 31904
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cd.

Związek Nazwa C. cz. łg

CIO tlenek chloru 51,457 71144
C1205 pięciotlenek chloru 150,914 17873
CoO tlenek kobaltawy 74,94 87471
C0 SO4 siarczan kobaltawy 155,00 19033
CrO tlenek chromawy 68,01 83257
Cr203 tlenek chromowy 152,02 18190
C r03 bezwodnik chromowy 100,01 00004
CuCNS rodanek miedziawy 121,65 08511
CuCl2 chlorek miedziowy 134,48 12866
CU2O tlenek miedziawy 143,14 ■ 15576
CuO tlenek miedziowy 79,57 90075
CU2S siarczek miedziawy 159,20 20194
CuS siarczek miedziowy 95,63 98059
CUSO4 siarczan miedziowy 159,63 20311
CuS04 5 H20 siarczan miedziowy uwodniony 249,71 39744
FeCO. węglan żelazawy 115,85 06390
FeCl2 chlorek żelazawy 126,75 10295
FeCl2 4 H2O chlorek żelazawy uwodniony 198,82 29846
FeCl3 chlorek żelazawy 162,21 21008
FeO tlenek żelazawy 71,84 85637
FesOj tlenek żelazawo-żelazowy 231,52 36459
Fe2 0 3 tlenek żelazowy 159,68 20325
Fe(OH)? wodorotlenek żelazowy 106,86 02882
FeS siarczek żelazawy 87,90 94399
FeS2 dwusiarczek żelazowy 119,96 07904
FeSOj siarczan żelazawy 151,90 18156
H2CO. kwas węgłom 62,026 79257
HC) chlorowodór 36,465 56188
HCIO kwas podchioraw\ 52,465 71987
HCIO-. kwas chlorowY 84,465 92668
HF fluorowodói 20,01 30125
HJ jodowodói 127,93 10697
HNOi kwas azotaw> 47,016 67224
HNO. kwas azotowy 63,016 79945
h 2o tlenek wodoru (woda) 18,0160 2556?
H jPO. kwas ortofosforawy 82,00 91381
H3PO, kwas ortofosforowa 98,00 9912?
H2S siarkowodói 34,08 5325P
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cd.

Związek Nazwa C. cz. Ig

h 2s o 3 kwas siarkawy 82,08 91424
h 2s o 4 kwas siarkowy 98,08 99158
Hg2Cl2 chlorek rtęciawy 472,13 67406
HgCl2 chlorek rtęciowy 271,52 43380
HgO denek rtęciowy 216,61 33568
HgS siarczek rtęciowy 232,67 36674
J2O5 pięciotlenek jodu 333,84 52354
JO3 trójtlenek jodu 174,92 24284
KA1(S04)2 • ałun glinowo-potasowy 474,38 67612

• 12 H20
KBr bromek potasowy 119,012 07559
KCN cyjanek potasowy 65,114 81367
KCNS rodanek potasowy 97,17 98753
k 2c o 3 węglan potasowy 138,202 14052
KCl chlorek potasowy 74,553 87247
k c i o 3 chloran potasowy 122,553 08832
KCIO4 nadchloran potasowy 138,553 14161
K 3Fe(CN)6 żelazicyjanek potasowy 329,24 51751
K4Fe(CN)6 żelazocyjanek potasowy 368,33 56624
KJ jodek potasowy 166,02 22016
KM11O4 nadmanganin potasowy 158,03 19874
k n o 3 azotan potasowy 101,104 00477
k 2o denek potasowy 94,192 97401
KOH wodorotlenek potasowy 56,104 74899
K2PtCl6 chloroplatynian potasowy 486,16 68678
K2SO4 siarczan potasowy 174,25 24117
LiCl chlorek litowy 42,397 62734
Li20 tlenek litowy 29,880 47538
Li2S04 siarczan litowy 109,94 04116
M gC03 węglan magnezowy 84,33 92598
MgCl2 chlorek magnezowy 95,23 97877
MgO tlenek magnezowy 40,32 60552
Mg(OH)2 wodorotlenek magnezów? 58,34 76597
MgSOj siarczan magnezowy 120,38 08055
M nC03 węglan manganawjf 114,94 06047
MnO tlenek manganawj 70,93 85083
Mn2Oj trójtlenek manganu 157,86 19827
M n02 dwudenek manganu 86,93 9^917
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cd.

Związek Nazwa C. cz. Ig

M112O7 siedmiotlenek manganu 221,86 34608
M11SO4 siarczan manganowy 150,99 17895
NH3 amoniak 17,032 23126
NH4OH wodorotlenek amonowy 35,048 54468
(NH4)2S siarczek amonowy 68,14 83340
(NH4)2S04 siarczan amonowy 132,14 12103
n 2o podtlenek azotu 44,016 64361
NO tlenek azotu 30,008 47724
n , o 3 trójtlenek azotu 76,016 88091
n o 2 dwutlenek azotu 46,008 66283
N2o 5 pięciotlenek azotu 108,016 03349
NaCN cyjanek sodowy 49,015 69033
NaCNS rodanek sodowy 81,08 90891
Na2C 03 węglan sodowy 106,004 02533
NaCl chlorek sodowy 58,454 76681
NaClO podchloryn sodowy 74,454 87188
NaC103 chloran sodowy 106,454 02716
N aN03 azotan sodowy 85,005 92944
Na20 tlenek sodowy 61,994 79235
NaOH wodorotlenek sodowy 40,005 60211
Na3P 0 4 fosforan sodowy 163,97 21476
NiO tlenek niklawy 74,69 87326
N iS04 siarczan niklawy 154,75 18963
Pj Oj trójtlenek fosforu 109,96 04123
p2o 5 pięciotlenek fosforu 141,96 15217
PbC03 węglan ołowiawy 267,22 42687
PfcO tlenek ołowiawy 223,21 34871
Pb20 3 tlenek ołowiowo-ołowiowy 462,42 66504
Pb30 4 tlenek ołowiawo-ołowiowy 685,63 83609
Fb0 2 tlenek ołowiowy 239,21 37878
FbS siarczek ołowiawy 239,21 37889
FbS04 siarczan ołowiawy 303,27 48183
Fd(CN)2 cyjanek palladawy 158,7 20058
PtCl4 chlorek platynowy 337,06 52771
FtS2 siarczek platynowy 259,35 41389
Rb2S04 siarczan rubidowy 267,02 42654
SOi dwutlenek siarki 64,06 80659
SO? trójtlenek siarki 80,06 90342
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cd .

Związek Nazwa C. cz. Ig

Sb20 3 trójtlenek antymonu 291,52 46467
Sb20 5 pięciotlenek antymonu 323,52. 50990.
Sb2S3 trójsiarczek antymonu 339,70 53110
Sb2S5 pięciosiarczek antymonu 403,82 60619
SiF4 fluorek krzemowy 104,06 01728
Si02 dwutlenek krzemu 60,06 77859
SnCl2 chlorek cynawy- 189,61 27786
SnCl2 .2  H20 chlorek cynawy uwodniony 225,65 35344
SnO tlenek cynawy 134,70 12937
Sn02 tlenek cynowy 150,70 17811
SrCOj węglan strontowy 147,64 16921
T i0 2 dwutlenek tytanu 79,90 90255
uo2 dwutlenek uranu 270,07 43147
v2o7 siedmiotlenek uranu 588,14 76948
u3o8 uranian uranawy (blenda) 842,21 92543
wo3 trójtlenek wolframu Ź31,92 36534
ZnC03 węglan cynkowy 125,39 09827
ZnCl2 chlorek cynkowy 136,29 13446
ZnO tlenek cynkowy 81,38 91052
ZnS siarczek cynkowy 97,44 98874
Z11SO4 siarczan cynkowy 161,44 20801

C iężary właściwe wody

. r, »C d t, °C d

15 0,99913 21 0,99802
16 0,99897 22 0,99780
17 0,99880 23 0,99756
18 0,99862 24 0,99732
19 0,99843 25 0,99707
20 0,99823
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C iężar/ właściwe wodnych roztw orów  N aO H

ł 15J4 °Be

Liczba gramów 
NaOH w

d \5 °Be

Liczba gramów 
NaOH w

100 g 
roztworu

1 ml
roztworu

100 g 
roztworu

1 ml 
roztworu

1,011 1,4 1 0,010 1,331 35,8 30 0,400
1,056 7,4 5 0,053 1,383 40,1 35 0,485
1,111 14,2 10 0,110 1,434 43,8 40 0,573
1,166 20,4 15 0,175 1,482 47,0 45 0,667
1,222 26,2 20 0,244 1,530 50,0 50 0,766
1,277 31,4 25 0,318

C iężary właściwe wodnych roztworów KO H

4 5 cBe

Liczba gramów 
KOH w

4 S °Bó

Liczba gramów 
KOH w

100 g 
roztworu

1 ml 
roztworu

' 100 g 
roztworu

1 ml 
roztworu

1,008 1,2 1 . 0,010 1,290 32,4 30 0,388
1,045 6,0 5 0,052 1,344 37,0 35 0,469
1,092 12,1 10 0,109 1,399 41,1 40 0,563
1,140 17,7 15 0,170 1,456 45,2 45 0,655
1,188 22,8 20 0,237 1,514 49,0 50 0,760
1,239 27,7 25 0,310

C iężary właściwe Wodnych roztworów N H 3

4 3

Liczba gramów 
NH3 w

dis

Liczba gramów 
NH3 w

100 g 
roztworu

1 ml
roztworu

100 g 
roztworu

1 ml
roztworu

1,000 0,00 0,00 0,920 21,75 0,2000
0,990 2,31 0,0223 0,914 23,68 0,2162
0,980 4,80 0,0470 0,910 25,00 0,2272
0,970 7,31 0,0708 0,908 25,65 0,2327
0,960 9,91 0,0951 0,900 28,33 0,2547
0,950 12,74 0,1210 0,890 31,75 0,2826
0,940 15,63 0,1468 0,882 34,95 0,3083
0,930 18,64 0,1732
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Ciężary właściwe wodnych roztworów H NO 3

4 5 °Be

Liczba gramów 
HNO3 w

d l5 °Be

Liczba gramów 
HNO3 w

100 g 
roztworu

1 ml
roztworu

100 g 
roztworu

1 ml
roztworu

1,000 0,0 0,10 0,001 1,325 35,4 51,53 0,683
1,025 3,4 4,60 0,047 1,350 37,4 55,79 0,753
1,050 6,7 8,99 0,094 1,375 39,4 60,30 0,829
1,075 10,0 13,15 0,141 1,400 41,2 65,30 0,914
1,100 13,0' 17,11 0,188 1,425 43,1 70,98 1,011
1,125 16,0 21,00 0,236 1,450 44,8 77,28 1,121
1,150 18,8 24,83 0,286 1,475 46,4 84,45 1,245
1,175 21,4 28,62 0,336 1,485 47,1 87,70 1,302
1,200 24,0 32,36 0,388 1,500 48,1 94,09 1,411
1,225 26,4 36,03 0,441 1,505 48,4 96,39 1,451
1,250 28,8 39,82 0,498 1,510 48,7 98,10 1,481
1,275 31,1 43,64 0,556 1,515 49,0 99,07 1,501
1,300 33,3 47,49 0,617 1,520 49,4 99,67 1,515

Ciężary właściwe wodnych roztworów HCI

“ 4 °Be

Liczba gramów 
HCI w

4 * °Be

Liczba gramów 
HCI w

100 g 
roztworu

1 ml 
roztworu

100 g 
roztworu

1 ml
roztworu

1,000 0 ,0 0,16 0,0016 0,175 21,4 34,42 0,404
1,025 3,4 5,15 0,053 1,180 22,0 35,39 0,418
1,050 6,7 10,17 0,107 1,185 22,5 36,31 0,430
1,075 10,0 15,16 0,163 1,190 23,0 37,23 0,443
1,100 13,0 20,01 0,220 1,195 23,5 38,16 0,456
1,125 16,0 24,78 0,279 1,200 24,0 39,11 0,469
1,150 18,8 29,57 0,340

Ciężary właściwe wodnych roztworów H2SO4

d l5 “Be

Liczba gramów 
H2SO4 w

4 5 °Be

Liczba gramów 
H2SO4 w

100 g 
roztworu

1 ml 
roztworu

100 g 
roztworu

l ml 
roztworu

1,000 0 0,09 0,001 1,100 13,0 14,35 0,158
1,025 3,4 3,76 0,039 1,125 16,0 17,66 0,199
1,050 6,7 7,37 0,077 1,150 18,8 20,91 0,239
1,075 10,0 10,90 0,117 1,175 21,4 24,12 0,283

19 — P o ra d n ik  la b o ra n ta
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cd.

d i5 °Be

Liczba gramów 
H2SO4 w

4 * °Be

Liczba gramów 
H2SO4 w

<24
100 g 

roztworu
1 ml

roztworu
100 g 

roztworu
1 ml 

roztworu

1,200 24,0 27,32 0,328 1,700 59,5 77,17 1,312
1,225 26,4 30,48 0,378 1,725 60,6 79,36 1,369
1,250 28,8 33,43 0,418 1,750 61,8 81,56 1,427
1,275 31,1 36,29 0,462 1,775 63,0 84,02 1,491
1,300 33,3 39,19 0,510 1,800 64,2 86,92 1,564
1,325 35,4 42,08 0,557 1,810 64,6 88,30 1,598
1,350 37,4 44,82 0,605 1,820 65,0 90,05 1,639
1,375 39,4 47,47 0,653 1,830 65,40 92,10 1,685
1,400 41,2 50,11 0,702 1,835 65,7 93,56 1,717
1,425 43,1 52,63 0,750 1,840 65,9 95,60 1,759
1,450 44,8 55,03 0,798 1,8405 95,95 1,765
1,475 46,4 57,37 0,846 1,8410 96,38 1,774
1,500 48,1 59,70 0,896 1,8415 97,35 1,792
1,525 49,7 62,06 0,946 1,8410 98,20 1,808
1,550 51,2 64,26 0,996 1,8405 98,52 1,814
1,575 52,7 66,53 1,048 1,8400 98,72 1,816
1,600 54,1 68,70 1,099 1,8395 98,77 1,817
1,625 55,5 70,85 1,151 1,8390 99,12 1,823
1,650
1,675

56,9
58,2

72,96
75,08

1,204
1,259

1,8385 99,31 1,826

Ciężary właściwe wodnych roztworów kwasu octowego CH 3CO O H
Liczba gramów Liczba gramów

4 5
C H 3 COOH w

d l5
C H 3 COO H  w

100 g 1 ml 100 g 1 ml
roztworu roztworu roztworu roztworu

1,001 1 0,010 1,065 55 0,586
1,007 5 0,050 1,069 60 0,641
1,014 10 0,101 1,071 65 0,696
1,025 15 0,154 1,073 70 0,751
1,028 20 0,205 1,075 75 0,806
1,035 25 0,259 1,075 80 0,860
1,041 30 0,312 1,074 85 0,913
1,047 35 0,366 1,071 90 0,964
1,052 40 0,421 1,066 95 1,012
1,05? 45 0,475 1,055 100 1,055
1,062 50 0,531
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C iężary właściwe i zawartości S 0 3 w dymiącym H2S 0 4 w tem p. 35°C

C. wł. % ogólnego SO3 % wolnego SO3 % ogólnego H2S04

i.8186 81,63 0 100,00
1,8270 81,99 2 100,45
1,8360 82,36 4 100,90
1,8425 82,73 6 101,35
1,8498 83,09 8 101,80
1,8565 83,46 10 102,25
1,8919 85,30 20 104,50
1,9280 87,14 30 106,75

0,1 m 
0,01 m 
0,001 m
0,001 mm =  0,000001 m 
0,000001 mm
10~10 m = 10-7 mm =  0,0001 ^

1 m3

1000 cm3

Jednostki
a. Jednostki długości: 
metr (m) 
decymetr (dcm) 
centymetr (cm) 
milimetr (mm) 
mikron (pi.) 
milimikron (mp.)
Angstrom (A)
b. Jednostki objętości: 
kilolitr (kl) 
hektolitr (hl) 
litr (1)
decylitr (dcl) 
centylitr (cl) 
mililitr (ml) 
mikrolitr (J )
c. Jednostki masy: 
tona (t) 
kwintal (q) 
kilogram (kg) 
decygram (dcg) 
centygram (cg) 
miligram (mg)
1 gamma (7)
d. Jednostki ciśnienia:
1 atmosfera metryczna (techniczna) (at) =  1 kG/cm2 =  735,53 mm Hg w temp. 0CC 
1 atmosfer* fizyczna (Atm) =  1,0333 kG/cm2 =  760 mm Hg w temp. 0°C 
1 Atm =  1,01325 megabarów
1 megabar =  10s barów =  750,06 mm Hg

1000 1 = 
100 1 
1 dcm3 - 
0,1 1 
0,01 1 
0,001 1 = 
0,000001

1000 kg 
100 kg 
1000 g 
0,1 g 
0,01 g 
0,001 g 
0,001 mg

1 cm3 
=  10-6

=  masa 1 m3 wody



292 Tablice

C iężary właściwe niektórych cieczy organicznych

Związek
Temperatura, °C

10 14 18 20 24

Aceton 0,803 0,799 0,794 0,792 0,787
Alkohol amylowy 0,819 0,816 0,813 0,812 0,809
Alkohol etylowy 0,799 0,796 0,792 0,791 0,788
Alkohol metylowy 0,804 0,800 0,797 0,795 0,792
Benzen 0,887 0,884 0,881 0,879 0,876
Chloroform 1,496 1,488 1,480 1,476 1,468
Eter etylowy 0,724 0,720 0,715 0,713 0,709
Gliceryna (23° Be) 1,232 1,229 1,227 1,226 1,223
Kwas octowy 1,069 1,065 1,060 1,058 1,504
Octan etylu 0,910 0,905 0,900 0,898 0,893
Dwusiarczek węgla 1,277 1,272 1,267 1,265 0,259

Ciężary właściwe roztw orów  wodnych alkoholu etylowego i procentowa 
zawartość C2H ;  O H

4? % wag. % obj.

Liczba 
gramów 
w 100 ml 
roztworu

41 % wag. % obj.

Liczba 
gramów 

w 100 ml 
roztworu

0,990 5,76 7,18 5,70 0,860 75,29 81,52 64,69
0,980 13,08 16,14 12,81 0,850 79,40 85,97 67,43
0,970 21,32 26,03 20,66 0,840 83,43 88,23 70,02
0,960 28,52 34,47 27,36 0,835 85,41 89,79 71,26
0,950 34,56 41,33 32,80 0,830 87,35 91,29 72,44
0,940 39,86 47,18 37,44 0,825 89,26 92,72 73,58
0,930 44,75 52,39 41,58 0,820 91,13 94,09 74,66
0,920 49,39 57,21 45,40 0,815 92,96 95,38 75,69
0,910 53,88 61,73 48,99 0,810 94,73 96,61 76,67
0,900 58,27 66,03 52,40 0,805 96,46 97,76 77,58
0,890 62,61 70,16 55,67 0,800 98,13 98,84 78,44
0,880 66,89 74,11 58,81 0,79425 100,00 100,00 79,36
0,870 71,12 77,90 61,82 .
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Ciężary właściwe roztw orów  wodnych alkoholu metylowego i procentOY/a 
zaw artość CH 3O H

d l5 % wag. 4 5 % wag. d l5 % wag.
0,997 1 0,944 36 0,875 70
0,989 6 0,937 40 0,863 75
0,983 10 0,926 46 0,850 80
0,974 16 0,919 50 0,837 85
0,968 20 0,907 56 0,824 90
0,959 26 0,898 60 0,810 95
0,954 30 0,884 66 0,796 100

Rozpuszczalność niektórych związków w  wodzie w różnych tem peratu rach
W tablicy podano liczbę gramów substancji bezwodnej rozpuszczonej w 100 g nasy
conego roztworu w danej temperaturze. W kolumnie drugiej podano liczbę cząsteczek 
wody krystalizacyjnej w substancji występującej w fazie stałej w stanie równowagi 
z roztworem nasyconym.

Substancja
n Temperatura, °C

h 2o 0 10 20 30 40 50 60 80 100

NH4NO1 54,2 59,1 63,9 70,8 74,8 78,0 80,4 86,2 91,0
Ba(N03)2 4,8 6,2 8,3 10,4 12,4 14,6 16,9 21,3 25,5
ai(n o 3)3 53,5 61,8 68,6 73,2 77,0 80,0 82,5 86,7 90,1
Co(K 03)2 6

3
45,7 50,0 55,9

62,0 68,0
Mg(N03)j 6 39,8 41,2 42,7 44,1 44,7 51,5
Cu(N03)2 6

3
45,0 48,9 55,6

61,5 63,2 64,2 67,5
Ni(NQ3)2 6

3
44,3 49,1 51,3 54,3 58,2

61,99 63,95
Pb(N03)2 26,7 30,8 34,3 37,8 41,0 44,0 46,8 £1,8 56,0
KNO. 11,6 17,7 24,1 31,5 39,1 46,2 52,5 62,8 71,1
MaNG, 42,2 44,5 46,8 49,0 51,2 53,3 55,5 59,7 64,5
AgNOj 53,5 61,8 68,6 73,2 77,0 80,0 82,5 86,7 90,1
Sr(N03)2 4

0
28,3 35,5 41,5 46,7

47,7 48,5 49,3 50,3
NaNOj 41,9 43,8 45,8 47,8 49,6 51,0 57,0 62,0
KBr 34,5 39,7 43,2 44,8 46,2 48,8 51,2
NaBi 2 44,3 47,5 49,5 51,4 53,7 54,2 54,8
KBrO? 3,0 4,5 6,4 8,8 11,7 14,7 18,6 25,3 33,2
NaBrOj 21,6 27,7 38,4 38,5 43,1 47,6
Ba(C103)2 1 14,5 17,5 20,6 22,8 24,9 26,8 31,5 34,0
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Substancja
n Temperatura, °C

h 2o 0 10 20 30 40 50 60 80 100

KCIOj 3,2 4,8 6,8 9,2 12,7 16,5 20,6 28,4 36,0
NaClO? 45,1 49,7 56,5 59,5 63,6 67,1
NH4C) 23,0 25,0 27,3 29,3 31,4 33,5 35,6 39,6 43,6
BaCł2 2 24,0 25,0 26,3 27,6 29,0 30,4 31,7 34,4 37,0
ZnCl2 2,5 73,1 78,6 81,9 83,0 84,4 86,0
CoCh 6 30,2 31,0 34,9

2 36,1 48,3 48,4 49,0 50,7
MgCl2 6 34,6 34,9 35,3 36,5 37,9 39,8 42,2
Mn Cl; 4

2
38,3 42,4 44,7 49,5

52,1 53,0 53,7
CuClj 2 40,7 41,5 42,2 44,7 45,0 49,8
NiCl2 6 34,5 36,0 37,9

' 2 41,6 42,3 43,2 46,1 46,7
KCl 22,2 23,8 25,5 27,2 28,7 30,1 31,3 33,8 36,0
HgCli 4,12 5,3 6,2 8,8 10,2 12,2 19,5 35,1
NaCl 26,3 26,3 26,4 25,5 25,7 26,9 27,1 27,6 28,2
SrClj 6 30,6 32,6 35,0 37,5 40,0 42,7 45,4
CaCl;. 6

4
2

37,3 39,4 42,7
50,1 53,5

57,8 59,5 61,4
FeCli 4 38,4 39,6 40,8 42,2 43,9 45,8
FeCl:. 6 42,7 45,0 47,9 51,6
K2CrOi 36,4 37,9 38,9 39,5 40,1 40,8 42,1 44,5 46,5
Na2CrCh 4 47,0 49,0 51,2 53,5
Na2B40i 10

5
1,38 1,58 2,52 3,75 9,52

16,7 23,9 34,3
K 2Cr20- 4,43 7,5 11,1 15,4 20,6 25,9 31,2 41,1 50,5
Na2Cr20- 2 62,0 63,0 64,3 66,3 68,8 71,3 73,9 79,4
KJ 56,1 57,7 59,1 60,4 61,5 62,7 63,8 65,8 67,6
Naj 2 61,4 62,8 64,2 65,5 67,2 69,5 72,0 74,7 75,2
H3BO. 2,5 3,5 4,8 6,3 8,0 10,4 12,9 19,1 28,7
HJO, 70,3 * 71,2 73,7 75,9 78,3 80,8
KClOa 0,7 1,1 1,7 2,05 5,1 10,9 18,2
KMnO) 2,75 4,10 6,00 8,3 11,2 14,4 20,0
Na2HPO„ 12

2
1,8 3,7 7,2 22,6

44,5 47,6 49,3
Na2PCX 12 4,3 ?,6 10, k 14,0 16,8 22,7 28,5 35,1
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cd.

n Temperatura, °C
Substancja h 2o 0 10 20 30 40 50 60 80 100

(NH4)2S04 41,4 42,2 43,0 43,8 44,8 45.8 46,8 48,8 50,8
ZnSOrt 7

6
1

29,4 32,0 36.6
41,2 43,1 43,4

46,2 44,0
AJ2(S04):t 13 23,8 25,1 26,7 28,8 31,4 34,3 37,2 42,1 47,1
CdSO„ 8/3

1
43,0 43,2 43,4 44,0 45,0

46,7 37,7
CoSO, 7

6
1

20,3 23,4 26,6 29,7 32,8
34,3 35.5

35,0 28,0
MgSOa 7

6
1

23,6 26,2 29,0 31,3
33,5 35,5

38,6 40,6
MnSO/ 5

1
37,4 38,6

39,4 37,3 34,2 25,0
NiSO« 6 32,3 34,2 35,4 39,2 43,,4
KiSOj 6,87 8,47 10,0 11,5 13,0 14,2 15,4 17,6 19,4
NTa,SO, 10 4,5 8,2 16,1 23,8

0 33,5 32,5 32,0 30,5 30,0 29,9
CaSOi 2 0,176 0,193 0,202 0,210 0,211 0,201
FeSOa 7 13,5 17,0 21,0 24,8 28,7 32,3
\ Ta2S 9

6
13,4 15,8 18,4 22,2

20,6 28,1 32,9
NajSjO 5 34,4 37,9 41,2

2 45,9 50,7 62,9 67,4 71,3 72,7
BaO 8 1,5 2,2 3,4 4,8 6,9 10,5 15,8
CaO I 0,13 0,123- 0,113 0,104 0,096 0,086 0S067
CrO. 62,0 62,5 62,9 63,5 64,6 65,1 67,4
NH4HCO. 11,0 13,7 17,5 21,3 24,2 30,0
NajCO- 10

T
6,4 11,2 17,8 25,0

33,2 32,2 31,7 31,1 31,i
NaHCO. 0,43 7,5 (5,76 9,96 11,3 12,7 14,1
KOF 2

)
49,2 50,3 52,8 55,8

58, i 64,0
NaOb 34,0 52,,i 54, J 56,J 59,. 03,5 75,/ 77,6
K4Fe{CN)„ •i i ,11 17,5 22,4 26,9 29,9 35,9 40,7 43,6
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Temperatury zapłonu i samozapłonu niektórych cieczy

Substancja
Temp. 

zapł. CC
Temp. 

samoz. °C Substancja
Temp. 

zapł. CC
Temp. 

samoz. °C

aceton —18 561 dwusiarczek węgla —30 120
alkohol amylowy 38 427 eter —45 193
alkohol etylowy 12 392 eter naftowy —50 329
alkohol metylowy 11 470 gliceryna 160 393
benzen —11 580 heptan — 4 233
benzyna —44 280 kreozot 74 336

U niw ersalna tablica rozcieńczeń

%ob.
przed

, % obj, po

5 10 15 20 25 30 35 40 45
rozc,

10 200,00
15 300,00 150,00
20 400,00 200,00 133,33
25 500,00 250,00 166,67 125,00
30 600,00 300,00 200,00 150,00 120,00
35 700,00 350,00 233,33 175,33 140,00 116,67
40 800,00 400,00 266,67 200,00 160,00 133,33 114,29
45 900,00 450,00 300,00 225,00 ISO,00 150,00 128,57 112,50
50 1000,00 500,00 333,33 250,00 200,00 166,67 142,86 125,00 111,11
55 1100,00 550,00 366,67 275,00 220,00 183,33 157,14 137,50 122,22
60 1200,00 600,00 400,00 300,00 240,dO 200,00 171,43 150,00 133,33
65 1300,00 650,00 433,33 325,00 260,00 216,67 185,71 162,50 144,44
70 1400,00 700,00 466,67 350,00 280,00 233,33 200,00 175,00 155,56
75 1500,00 750,00 500,00 375,00 300,00 250,00 221,43 187,50 166,67
80 1600,00 800,00 533,33 400,00 320,00 266,67 228,57 .200,00 177,78
85 1700,00 850,00 566,67 425,00 340,00 233,33 242,86 212,50 188,39
90 1800,00 900,00 600,00 450,00 360,00 300,00 257,14 225,00 200,00
95 1900,00 950,00 633,33 475,00 380,00 316,67 271,43 237,50 211,11

100 2000,00 1000,00 666,67 500,00 400,00 333,33 285,71 250,00 222,22

Tablica służy do przeliczania roztworów o danym stężeniu (w procentach obj.) podanym w pierwszej 
Kolumnie na niższe stężenia (w procentach obj.) podane w górnej części tablicy.

Liczbv w tablicy określają objętość roztworu po rozcieńczeniu 100 ml roztworu początkowego



T em peratury zapłonu 29 r<

Substancja
Temp. 

zapl. °C
Temp.

samoz. °C Substancja
Temp. 

zapl. °C
Temp.

samoz.

kwas octowy 42 550 olej wrzecionowy 76 414
ksylen 20 500 parafina 199 245
mazut 65—100 300 pirydyna 23 482
nafta 38—74 255 terpentyna 35 240
naftalen 80 559 toluen +  4,4 550
oktan 13 230

i

rozcieńczeniu

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

110,00
120,00 109,09
130,00 118,18 108,33
140,00 127,27 116,67 107,69
150,00 136,36 125,00 115,38 107,14
160,00 145,45 133,33 123,08 114,29 106,67
170,00 154,54 141,67 130,77 121,43 113,33 106,25
180,00 163,64 150,00 138,46 128,57 120,00 112,50 105,88
190,00 172,73 158,33 146,15 135,71 126,67 118,75 111,76 105,56
200,00 181,82 166,67 153,85 142,86 133,33 125,00 117,65 111,11 105,26

P rzy k ład . Należy przyrządzić roztwór 20-proc. z roztworu 80-proc.
Z tablicy widać, że w celu otrzymania roztworu 20-proc. każde 100 ml roztworu 80-proc. trzeba roz
cieńczyć do objętości 400 ml

1000
Jeżeli trzeba sporządzić 1000 ml 20-proc. roztworu z 80-proc. roztworu,to należy 100 250 ml

rozcieńczyć dc objętości i  l
1 emperatury roztworu początkowego i końcowego muszą być takie same
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T em peratura w rzenia wody w zależności od ciśnienia atmosferycznego

mm Hg Jednostki mm Hg

0 1 2 3
l 4

5 6 7 8 9

96 temperatura wrzenia wody

680 96,910 ,950 ,990 97,031 ,071 ,111 ,151 ,191 ,231 ,271
690 ,311 ,351 ,391 ,431 ,471 ,510 ,550 ,590 ,630 ,669
700 ,709 ,748 ,788 ,827 ,8óś: ,906 ,945 ,984 98,023 ,062
710 ,002 ,141 ,180 ,219 ,258 ,296 ,335 ,374 ,413 ,451
720 ,490 ,529 ,567 ,606 ,644 ,683 ,721 ,759 ,798 ,836
730 ,874 ,912 ,950 ,989 £■9,027 ,065 ,102 ,140 ,178 ,216
740 ,254 ,292 ,329 ,367 ,405 ,442 ,480 ,517 ,554 ,592
750 ,629 ,666 ,704 ,741 ,778 ,815 ,852 ,889 ,926 ,963
760 100,000 ,037 ,074 ,110 ,147 ,184 >220 ,257 ,294 ,330770 ,376 ,403 ,439 ,476 ,512 ,548 ,584 ,620 ,657 ,693780 ,729 ,765 ,801 ,836 ,872 ,908 ,944 ,980 111,015 ,051

\
/ M -b .

T W  i ** •

\  Łodzi /
\  y
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Akum ulatory 139 
ołowiane 140 
zasadowe 142 

alkoholomierz 82 
amperomierze 143 
am pułki 192 
analiza sitowa 117 
ap a ra t do oznaczania tem peratury 
krzepnięcia 219

topnienia 221 
sublimacji jodu 209 

Kippa 43 
Orsata 47 

przyrządzanie roztworów 49 
sprawdzanie szczelności 50 
wykonanie oznaczenia 50 

Soxhleta 211 
apara tu ra  

do destylacji pod zmniejszonym 
ciśnieniem 201 

z parą  wodną 205 
zwykłej 197 

do krystalizacji 215 
do oznaczania tem peratury w rze
nia 218
montowanie 193—197 

apteczka laboratoryjna 278 
areom etr 82 
askaryt 257
atm osfera fizyczna (Atm) 73, 291 

techniczna (at) 73, 291 
atram enty  traw iące 261 
autoklaw  laboratoryjny 145 
azbest 66

do sączenia 139 
koce 159

Bagietka 16 
barograf 75 
barom etr lewarowy 73 

metalowy (aneroid) 75 
naczyniowy 75 

baterie 142 
bibuła filtracyjna 237 
biurety 12, 34 

Buntego 40 
napełnianie 36
odczytywanie poziomu cieczy 35 
sprawdzenie pojemności 37 

bocznikowanie amperomierzy i wol
tomierzy 143, 145 
bory do korków 194 
butelki 15, 52 

do pobierania próbek 232

Ciężar właściwy 81 
cieczy organicznych 292 
kwasu siarkowego dymiącego 291 
roztworów wodnych, tablice 288, 
292
wody, tablice 287 

ciężary cząsteczkowe, tablice 28i 
chłodnica Liebiga 28, 198, 203 

zwrotna kulkowa 28, 215 
powietrzna 28, 198 

cukromierze 82 
cylindry miarowe 40 
czystość odczynników 165 
czyszczenie sprzętu żelaznego i me
talowego 174

drewnianego 175
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Destylarka elektryczna 161 
dekantacja 243 
dism em bratory 115 
dziennik laboratoryjny 11

Elektroda antymonowa 96 
kalomelowa nasycona 97 
platynowa 96 
srebrowa 96 
szklana 95 

elektrody do elektrolizy 101 
ekstrahowanie 26 
ekstynkcja 92 
eksykatory 19 

próżniowe 21 
żaroodporne 21

Fleometr 80

Gaśnica pianowa 158 
płynowa 157, 270 
proszkowa 159, 270 
śniegowa 157, 270 
tetrow a 158, 270 

gazometr 45 
napełnianie 46 

gazomierz 79 
gazotrony 138 
grzejniki elektryczne 121 
guma 64

Ilydronetki 160 
hydropult 160

Im pregnacje ognioodporne 264 
instalacja elektryczna 10 

gazowa 10 
kanalizacyjna 10 
przeciwpożarowa 160 
wentylacyjna 10 
wodna 10

Jednostki, tablice 291

K aliaparat 42 
kamionka 57 
kanały wentylacyjne' 10 
kapilary próżniowe 18, 191.. 

do oznaczenia tem peratury topnie
nia 193, 222 

kenotrony 138 
k it do metalu i szkła 262 

ługoodporny 262 
kwasoodporny 262 
ogniotrwały 262 
szklarski 262 
uniwersalny 263 

kiuw ety 92, 116 
kleje 263
kociołek do wytwarzania pary 205 
kolby Cłaisena 18, 201 

destylacyjne 17, 198 
kuliste 17 

próżniowe 19 
miernicze 32
sprawdzanie pojemności 33 
stożkowe 17 

próżniowe (ssawkowe) 18 
W itta 17 

kolorymetr 91 
fotoelektryczny KF2 92 

kolumna destylacyjna Vigreux 29, 
199
kontrakcja objętości 245 
kontrola produkcji 236 
korki zwykłe 64, 194 

gumowe 52, 66, 176, 195 
szklane 52 

kroplomierz 27 
krystalizatory 19 
krzywa miareczkowania 99 
kurki 10, 12 

szklane 30 
kwas azotowy 167 

siarkowy 167 
solny 166
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Lejki 21 
Babo 130
do sączenia na gorąco 126 
sitowe (Buchnera) 22, 56, 239 
z płytką ze spiekanego szkła 22, 239 

lepkość 102 
lew ar 31, 167 
libela 79

Łamacze szczękowe 114 
łapy 59 

do probówek 64 
łaźnia wodna 125 

olejowa 126 
piaskowa 128 
powietrzna 129 
ze stopu m etali 127 
żarówkowa 130 

łączenie akumulatorów 141 
łączniki 60 
łopatka 56

M anometr metalowy 78 
\ otwarty 76 

próżniowy rtęciowy 77, 203 
zamknięty 76 

m aski gazowe 157 
m asy atomowe, tablica 280 
m ateriały kwasoodporne 10, 12 
menisk 33 
m etal Rose’a 264 
miano roztworu 254 
miareczkowanie 36, 256 

potencjometryczne 95 
miedź 61
m ierniki elektryczne 143 
mieszadła elektromagnetyczne 134 
mieszadła mechaniczne 131 

ręczne 131 
mieszanina azeotropowa 200 

chromowa 181 
roztworów 251 

mieszaniny oziębiające 265—267

młynki kulowe 115 
tarczowe 115 

mosiądz 61 
moździerz 56 

udarowy 116

Naczyńka wagowe 19 
nasadka destylacyjna 28 
nasadki na palniki 120 
nikiel 62 
nikole 88
nitrom etr Lungego 40

Ochrona dróg oddechowych 155 
oczu 154 
rąk  154

odbarwianie węglem aktywnym 216 
odsączanie kryształów 216 
odwadnianie alkoholu etylowego 224 

metylowego 225 
odważniki 108, 111 
odwirowywanie 135 
odzież ochronna 153 
okulary ochronne 154 
oleum 168 
ołów 10 
omomierze 143 
oparzenia chemiczne 272 

termiczne 271 
oporniki 142

Palniki benzynowe i naftowe 121 
gazowe 62 

Bunsena 62 
dmuchawkowe 119 
Mekera 63 
Teclu 63 

spirytusowe 120 
szklarskie 184 

parownice 55 
partia  m ateriału 229 
peham etry 95

kompensacyjne 98 
o wskazaniach bezpośrednich 93
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piece elektryczne 123 
pierścienie 60 
pipety 37 

napełnianie roztworami szkodli
wymi 38
sprawdzanie pojemności 38 
wyznaczanie wspólmierności z  kol
bą 38

pirom etry optyczne 72 
platyna 57 
płaszcze grzejne 121 
płuczki 42 

Drechsla 42 
Tiszczenki 42
z filtrem  ze spiekanego szkła 42 

płytka do analizy kroplowej 57 
pochłaniacze 155 
polarym etr 88 
polichlorek winylu 66 
polietylen 66
pom iar ciężaru właściwego 81—84 

ciśnienia 73—78
kąta skręcenia płaszczyzny pola
ryzacji 89 
lepkości 102 
pH 100
tem peratury 67—72 
współczynnika refrakcji 85—87 

pompy olejowe 21, 203 
wodne 25, 61, 203 

poprawka na ciśnienie barometrycz- 
ne 219

na w ystający słupek rtęci 219, 223 
porcelana 54 
pożary 269
prawo Archimedesa 82 
probówki 16
prom ienniki podczerwieni 130 
prostowniki 138 

elektrolityczne 138 
miedziowe 139 
selenowe 139

próbka jednostkowa 230 
ogólna 230 
pierwotna 229 
średnia laboratoryjna 230 

przedłużacze 29, 199 
przegrzewacze pary 207 
przelewanie cieczy 31 
przepływomierze 78 
przeskoczenie płomienia 63, 270

Refraktom etr 84 
rektyfikat 224 
rotam etr 80 
rozdzielacze 25
rozpuszczalniki organiczne 182 

do ekstrakcji 210 
do krystalizacji 214 
oczyszczanie i regeneracja 223—229 

rozpuszczalność w wodzie, tablice 293 
roztwory 243 

do rryareczkowania 12 
gazu w cieczy 249 
mianowane 32, 254 
molowe 253 
nasycone 245, 246 
normalne 253 
podstawowe 254 
przesycone 245 

rtęć 168
oczyszczanie 259 
zatrucia 273 

ru ra  zgłębnikowa 231 
ru rk i łącznikowe 30 

sorpcyjne 43

Sacharymetr 90 
sączki 237
silniki elektryczne 136
skręcenie płaszczyzny polaryzacji 88
słoiki 52
smary 178
sód 169
spektrofotometria 9j
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sprężanie powietrza 18i 
srebro 57 
statyw y 59 

do pipet 39, 64 
probówek 16, 64 
sączenia 64 

stężenie, jednostki 246 
stop Lipowitza 264 

Wooda 127, 264 
stopień lepkości Englera 102 
stożek redukujący 63 

utleniający 63 
stożki Segera 72 
stół do miareczkowania 12, 256 

laboratoryjny 11 
czernienie 175 

substancja wzorcowa 254 
suszarki 121
suszenie cieczy i gazów 264 

substancji 217 *
szczotki 179
szczypce i szczypczyki 60, 61 
szkiełko zegarkowe 30 
szkło 13 

gatunki 14 
kwarcowe 53 
obróbka 183—193 
odporność na tem peraturę 15 
wytrawianie napisów 259 

szlify 15, 177 
ściskacz 23
środki suszące 20, 264 
świder 233

Tem peratura krzepnięcia, oznacza
nie 221 

wrzenia wody, tablice 298 
oznaczanie 218 

topnienia lub rozkładu, oznaczenie 
222
zapłonu i samozapłonu, tablice 296

termometry 67 
bagietkowe 70 
chemiczne 70 
płaszczowe 69 

term opary 71 
term ostaty 121
topnikowe substancje kontrolne 72 
transform atory 137 
trójnóg 60 
tryskaw ka 24, 66 
T-rurka 191 
tulipan 23, 239 
tygiel 54 

porowaty 55
z dnem ze spiekanego szkła 23 
Schotta 23 
żelazny 61

Ugniatacz do korków 61, jl94 
U -rurka 41
usuwanie kam ienia kotłowego 261 

laków i farb  olejnych 261

Waga analityczna 110 
hydrostatyczna 83 
pomostowa 106 
techniczne 107
technika ważenia 106, 108, 112 
wyznaczanie punktu zerowego 109 

watomierze 143 
wbijak 234
węże gumowe 66, 177, 196 
winidur 10
wiskozymetr Englera i03 
wkładka do tygli 57 
wkraplacze 25 
woda destylowana ±6 i 

królewska 181, 263 
odmineralizowana 104 
redestylowana 164 

wodorotlenek amonowy iofa 
potasowy 168 
sodowy 168
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wodowskaz 46 
woltomierze 143 
wskaźniki elektryczne 143 
współczynnik załamania św iatła (re
frakcji) 84, 87 
wybuchy 271 
wyciąg 12 
wyłączniki 10, 12 
wysalanie 211
wywrotka do przelewania cieczy 166

Zaciskacze 60 
zamknięcie rtęciowe 133 
.zatrucia chroniczne 272 

pierwsza pomoc 275 
przez drogi oddechowe 273 

przewód pokarmowy 273 
skórę 272

zawór iglicowy 150 
redukcyjny 150 

zestaw do miareczkowania 13, 257 
do oczyszczania powietrza 163 
rtęci 260
do przemywania 243 
do sączenia 24, 239, 244 

zgłębnik 231, 233 
zlewki 16 
złoto 57
zmniejszanie próbek 235 
znakowanie butli do gazu 149 

pochłaniaczy 156

Żel krzemionkowy 263 
żelazo 58
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