LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

B – Síranový popol
oficiálna metóda
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Rozsah a oblasť použitia

4.5 Exsikátor – obsahujúci samoindikujúce sušivo.
4.6 Analytické váhy – s rozlíšením 0,1 mg.

Táto metóda je oficiálna na stanovenie obsahu síranového popola
v sušených repných rezkoch (1) (Všeobecná trieda 8).
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Princíp

Stanovenie popola v sušených rezkoch jedným spopolnením
pri 650 oC s kyselinou sírovou. Síranový popol sa stanoví gravimetricky.

3

Chemikálie

UPOZORNENIE A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA: POUŽÍVATEĽOM
TEJTO METÓDY SA ODPORÚČA VZIAŤ DO ÚVAHY NÁRODNÚ
LEGISLATÍVU TÝKAJÚCU SA ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI
A KONZULTOVAŤ S DODÁVATEĽMI CHEMIKÁLIÍ PRED MANIPULÁCIOU S KYSELINOU SÍROVOU.
3.1 Kyselina sírová. 250 ml koncentrovanej kyseliny sírovej
(ρ20 ≈ 1,84 g/ml) sa opatrne zmieša s vodou a doplní na objem 1 l.

Postup

Žíhací kelímok predhrejte, ochlaďte v exsikátore a odvážte na
najbližšie mg, m1. Do vynulovaného kelímku dajte približne
5 g pomletej vzorky (pre prípravu vzorky a žíhacieho kelímku
pozrite časť A tejto metódy) a znovu odvážte, m2.
Po kvapkách pridajte 10 ml zriedenej kyseliny sírovej, za jemného
krúživého miešania obsahu kelímku.
Vysušte vzorku na elektrickej platničke a postupne zohrievajte,
až kým rezky nezuhoľnatejú. Po zuhoľnatení vzorky vložte kelímok do muflovej pece a postupne zohrejte na 650 oC (kroky
po 100 oC).
Nechajte pri tejto teplote, až sa zdá, že vzorka neobsahuje uhlíkaté častice. Vložte kelímok do exsikátora, ochlaďte na teplotu
prostredia a odvážte, m3.
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Vyjadrenie výsledkov

6.1 Výpočet. Podiel síranového popola sa vypočíta nasledovne:
4

Prístrojové vybavenie

4.1 Elektrická platnička – s vhodným elektrickým výkonom
pre spaľovanie.
POZNÁMKA – Uistite sa, že povrch elektrickej platničky je dôkladne očistený.
4.2 Elektrická muflová pec – vybavená regulátorom teploty
umožňujúcim žíhanie pri 650 ±25 oC.
4.3 Žíhacie kelímky – na spopoľňovanie, vyrobené z platiny
alebo zliatiny platiny a zlata (10 % Pt, 90 % Au), obdĺžnikového
(60 × 40 × 25 mm) alebo okrúhleho tvaru (priemer: 60–75 mm,
výška: 20–25 mm).
4.4 Mlynček – z materiálu neabsorbujúceho vlhkosť a ľahko čistiteľného; ktorý umožňuje rýchle, rovnomerné drvenie bez tvorby
znateľného tepla; ktorý zabraňuje kontaktu s okolitým vzduchom
a spĺňa požiadavky opísané v bode 5.1 (napr. kladivkové alebo
vodou chladené mikromlynčeky, zasúvacie kužeľové mlynčeky,
drviče s pomalým pohybom alebo s ozubenými koliečkami).

Síranový popol =

(%).

6.2 Presnosť (2). Absolútny rozdiel medzi dvoma výsledkami
získanými za podmienok opakovateľnosti by nemal byť vyšší
ako 0,64 %.
Absolútny rozdiel medzi dvoma výsledkami získanými za podmienok reprodukovateľnosti by nemal byť vyšší ako 1,01 %.
POZNÁMKA – Keďže získaný výsledok nie je ekvivalentný s hrubým popolom, pri výsledku sa musí uviesť „% síranového popola“.
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preložila Alžbeta Korčeková

osobní

Prof. Švachulovi k osmdesátinám
Osmdesáté narozeniny oslavil 16. března prof. Ing. Vladimír
Švachula, DrSc., emeritní profesor České zemědělské univerzity. Podrobnější životopis jubilanta jsme otiskli při příležitosti
jeho narozenin v roce 1990, 2000 a 2005. Cukrová řepa byla
pro prof. Švachulu jednou z hlavních plodin vědeckého zájmu,

114

řadu jeho článků proto publikoval i náš časopis (ostatně také
v tomto čísle zařazujeme příspěvek, jehož je spoluautorem).
Jménem českých pěstitelů cukrovky a cukrovarníků i jménem
čtenářů našeho periodika srdečně přejeme prof. Švachulovi
pevné zdraví, pohodu, spokojenost a hodně radosti v dalších
letech života.
Blahoslav Marek
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