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H. ZlOMBSKI

URZĄDZENIE

DO MIKROMIARECZKOW ANIA
W ATMOSF0RZE GAZU OBOJĘTNEGO

Z

~akładu

Higi€ny Żywi€nfa PZH w Warszaw,i,e

Nowy

przyrząd

maloobjętościowych

do bardzo dokładnego miareczkowania
próbek w atmosferze gazu obojętnego.

Stosowa1I1ie w praktyce Laboir:aitoryjnej coraz czulszych milk rometod oznaczanila związików org:anic:zmych wymag,a również uleipszeITTJia UTządzeń pomiarowych, po2Jwa!Jających n:a, diokład:ne odmie1rza:nie hardz;o małych ilo.ści
roztworów. P,o nadto z uwagi na fu, że w miikromebodiach próbki badanego materiału są bardzo małe, lkon:ieozne jest zachowainie jak najwięk
szej precyzji wykonywania poszczególnych czynności, a niekiedy także
wykluczainia nielktórych czynnilków śrlOdlowiska. Pewne substancje ocganiczne są lbowiem nietrwałe i w zwyikłych wa runlkach analitycznych ulegają różnym zmi,a1
nom w z~tkn1ięd·u ·z powietrzem.
Jednym ze szikocUiwych składników powietrza w nieiktórych analizach
jest dwutlenek węgla, który rna1g uJe między ilnnymi z pieirwszorzędowy
mi i alifatycznymi amvnami (z pows-tawandem karbaminfa,nów) i związ
kami orga,nometa'licznymi, a iprzede wszystkim z bardzo rozcieńczonymi
roztwoirami a-likałkznymi. Również w pr·zypadku m:iairecz;kowania. ba,r dzo
małych pró'beik roztworów wodnych kwasów orga1nicznych większe i:l,ości
dwutlenku węgLa z powietrza mogą zwiększać wyn~ki ainal-iz. W tych
przypadkach celowe jest wię,c ·zaistosowainie l.l!rządrenia pozwa1La,jąoogo na
przeprowadzenie bardzo ddkładine1go miareczlkowani,a, np. przy użyciu
0,001 n allkalicznych Toztworów mi:a1nowanych w atmosferze g,a zu oibojętnego {arot, a,rgon itp.) z równocz,esnym miesza1
ni,em p:ró1blki miare,czkowa1nej.
W istniejących dotychczas urządz,enia,ch, które znajdują się w katalogach aparatury produkcji amerykańskiej i angie1~1kiiej (1-5) prZ€dsta:wione są różne rodzaje mikrobiuret. Z dziaila1ni,em aipaT1a:tuiry tego rodza:ju miałem możność osobiście zapoznać się w Czechosłowacji. Urzą
dzenia te często są bardzo s1komplHmwane i cena ich sięga kilkuset dola1rów; wyposażone są one w e1lelktromag,netyczne, wibrujące mieszadła
ora·z w elektryczne iluminatiary. Wadą ich jest to, że miareczikowanie
odibywa się przy dostępie powietrza. Stosowa:n e przy tych urządzeniach
mechaniczne podnośni!ki są haTdro niewygodne w użyciu i często wskutek nieodpowi:edinio skoordynowanych ruchów osoby olbsługującej •następuje uszkiodzenie biurety.
Ciągła wibr:acj:a mieszadła elektromagnetyc:zmego ,powoduje nieprzewidziane wylewanie się roztworu mianowanego z biurety do miareczkowanej próbki.
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ZASADA KONSTRUKCJI PROPONOWANEGO

Nr 5
URZĄDZENIA

Urządzenie

przeidsta,wion,e na ryc. 1 slkł.ada się ·z następują-cyich części:
{l) wykonanej z rurki szklanej, ik apilarnej, o śred
nicy otworu 0,5 mm, wyciągniętej z jednego końca w cie1nkoście:nmą \kapilarę; z drrugiej strony ruI"ki :zmajduje się kulisty zb1orniczek (h).
Do 'biurety przytopiona jest boczna ruI"ka {n) z lkniem siklanym (g)
j-ednodrożnym i zbiorniczkiem (f) na
· płyn mianowany.
2. Sruby mikrometrycznej (i) od
, •~ ,j
mikromierza lub strzykawki typu
Agla (4) osadzonej w korku igieliitowym lub gumowym umieszcwnym
w tubusie (h); urządzenie ,to jest bezpośrednio połącwne z biuretą
(bardziej korzystnym byłoby doszlifowanie oprawy śruby mtkrometrycznej
bezpośrednio do szlifu tubusu (h)).
3. Rurki szklanej (e) doprowadzającej gaz obojętny do probówki z pły
nem miareczkowanym, wyciągniętej
w części końcowej w kapilarę (m).
4. Strzykawki lekarskiej na 50 ml
•,,.-.
(c) spełni,ającej ro'le podnośnika, d{l
której w miejsce stopki tłoczka przykręcony jest drewniany lub plastykowy stoliczek (b) z trzema metalowymi elastycznymi blaszkami (p)
zdolnymi ·do dość mocneg.o uchwycenia i ustalenia probówki {a) w dokładnie przewidzianym położeniu.
5. Czterokierunkowego rozdzielacza (d) gazu -obojętnego wykonanego
z plastyku lub gumy z kur;k iem przeRyc. 1
lotowym.
6. Statywu la1boratoryjnego (lk), na którym ww urządzi:mia są umieszczone za ipomocą trzech uchwytów metalowy,ch {o), wykonanych z blachy mosiężnej ,grubości 2 mm.
7. OsłOiny (j) w yikonarnej z rury s:?Jlda,n ej o średnicy wiewnętr21nej
30-40 mm, z:amooowanej :z a p,omocą korka gumowego lub igielitowego
w uchwyc1e ,z 'blachy mosi-ężnej (o); przez korek przechodzą !końcówki
'bimety i rurki, d1oprowadza1jąrej gaz dio probówki. Osłona ta dopasowana
jest dolną kirawędzią do sti01ic~ka (b).
1. Biure,ty

właściwej

,- - -- -=-_____,~ ,

ZASADA

DZIAŁANIA

Prz1e d ;:roz,po,czędem mi<areiczk,owanfa wlewa się oczyszcz,oną rtęć przez
tubus zbiomiczka (f) otwieTa si ę kurek (g) i na1pełnj,a się rtęcią całą biuretę (1). Następnie zamyika się kuTelk (g) ,i odikrę,ca się ś· rubę mikrometryczną do końca ska-li, oo powoduje cofnięcie rtęci z bli :urety do tbi,orniczka (h). Poz.ostałą rtęć w zbiorniku (f) i rurce (n) usuwa s'ię do uprzed-

U:rządzenie
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do miairec:z.lkowania
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ni-0 przygotowanego naczyniia przez obrót całego aparatu w płasZiczyźnie
pionowej ,o 180° przy równoczesnym otwarciu ku'!"ka (g).
Po przywróceniu apaira1tu do pierwotnej pi•onowej pozycji zamyika się
kurek (,g) i wlewa mianowany roztwór do ,z biorniczka {f). Pc,tem wolno
otwiera się kurek (,g) talk, aby ina,pełnianie biurety było stopni,o we i uniemożliwiało wytwairzanie się prz,erw w :słupku cieczy w ikapilacrze. Z kolei zamyka się kurrek (g). W ten ,s posób kapilatra zo1Sita'je wype·łniiona mia~
rrowainym płynem.
W'l."€s2lCie podłącza się rurikę (oznaczoną na rysunku strz:ałką) za pomocą 'pT'Zewodu gumowego lub igieli'towego z butlą ·z a,r otem, otwiera
się kUT€ik {d) i pusreza powoli st-rumień awtu pod ciśnieniem 0,25 do
0,5 .atmosfery. W tym ustawieniu arot gazowy wydostaje się na zewnątrz
przez kurelk (d).
MIARE)CZKOW ANIE
Probówkę lub Lnine naczyńlko ,zawierające płyn przeznacz,ony do mia...
reczkowania wstawia się dlo sprężynują,cego uchwytu (a), następnie zamyka się kurek (d), wskutek czego azot podnosi tłok podnio,śniika. Po
osiągtnięciu przez tłolk krańcowego położenia, wytwairza się nie•zbędne rnadciśnie:nie, !które powoduje przechodzenie a.zotu prze1z rurkę {e) zalkończo
ną k,apilarą

{rn).

Pęcherzyki wycfohywa,jącego się

gazu mieszają zawatrtość 1n:aczyńik:a (p)
z cieczą do miareczkowania . 'Przykręcając śru'bę mikrometryczną wywiera się na-ci~k m.a rtąć, iktóra wy:piie•r a ro:z;twór mkmowainy, zawarty
w kapilarnej biurecie.
Po zakończeniu m:iarecz!kowaini.a, np. po uzys{l.mniu odpowiedni-ej zmiany barwy indykat,a ra, otwiera się !kurek (d), co powoduje spadeik ciśnie
nia: gazu pod tłoczlkiem pcdnośnilka, w.skutek czego opada l(}n własnym
ciężarem do d,o1nej pozycji wyjściowej, a wmz z tym obniża się stolik
z naczyńkiem zawierającym Toztwór badany.
KALIBROWANIE

W przypadku gdy d,o !korustrukcj:i wyżej opis am,ego urządzenia zostanie
zamiast miikropipety niie1kali'br owan.a '.I"Urlka. !kapi<lrurna lub zamiast
strzykawki typu Agla zwykła śruba mikrometryczin.a, wówcras naileży
dok{)IIlaĆ ka·libracji, używając płynu o znanym ciężarze właściwym, np.
wody, rtęci itp.
Kalibrowanie może dotyozyć samej biurety (ika,H bracja odcinlk:ow~) lub
ś:ruby miikrometiryczmej.
Najkiorzystniejszym jest wyUrnHbriowainie posuwu 1śruiby mi!krome'trycznej. KaHbrowanie to polega na zważeniu tej ilości cieczy, iktória wstaje
wyparta pr,zy całk()lwitym wlkręceintu śruby. Uzysk,aną wagę dzielimy
przez ciężar właściwy wypa:r,t ej cieczy, a następnie prze<z ilość wszystkich
. podzi.a,łek śruby mikrometrycznej.
Opis any powyżej pTzyr-ząd został wykonany ,przez ,a ,utora w Zalkla<lzi€
Higieny Żywienia PZH.
Zasoosowanie tego ;przy,rządu pozwala na barom dokładne m iareczikowa:nie ma,łoobjętościowych próbek w atmo1sfoTre ga:zu (jhojętinego przy
róW1noczesnym stałym mieszaniu hadianego roztworu. Urządz,enie to umożliwia również bardz;o dolkłaidne odmi,eTzanie małych ilości płynów, na1

użyta
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wet o objętości 0,0002 ml. Jest ono bardzo proste w obsłudze i może pyć
wykonane przez sziklarza w każdym la1boratorium.
Wykonany prototyp umożliwił przeprowadzanie oznaczeń wolnych
i estryfiiikowanych kwasów tłuszczowych zawartych w 0,02 ml surowicy
:krwi.
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