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Formalinoldat formaldeh id-ta rta lm ána k m eghatár ozása j odometriásan

A forrnaldehidet fenollal, karbarniddal vagy me]aminnal reagáltatva rniigyanta el állítására használják' Az így
el állított gyantát f ként ragaszt ként vagy hab formájában h szigeteloként alkalmazzák Mindezeken t l a

formaldelrid festékekben, és egyes robban anyagokbarr is megtalálhat . Régebben a formaldehidet emberi és

más szovetek fertotlenítésére, balzsamozására is haszrrá]ták. Elelmiszerekben is alkalmazták tar-tosít szerként
E240 szátnmal. Mérgezo hatása rriiatt az Eur pai Uni ban 2001. szeptember 22. ota tilos a haszná|ata, mint
tart sít vagy balzsamoz szer.

Feladatod formaldehid-tartalm ri

tarta|maz, az old'at síiriÍsége, p
mértÍink be.

To rma lin old at vizs g iiata. A form alin 30,0 tii m egszá za|ék'form aldehidet
:.l,09 g/cm3. A méréshez meghatározott térfogatri formalinoldatot

A formaldehid (CH2o) lrigos kozegben jÓd hatására hangyasavvá oxidálhat (HCooH), amely a lrig feleslegben
a hangyasav s iává alakul (HCooNa). Savanyítást kovet en a fulos j dot nátrium-tioszulfat mérooldattal
határozzuk meg.

Kiegészítend egyenletek: CH2o * Iz * NaoH : HCooNa + NaI + Hzo

12+Na2S2O3:Nal+Na2SaO6

A,(C) : 12,01 A,(O): 1 ,00 .4,(H) : 1,01 A,(I) = 126,,90

Formalinoldat formaldehid-tartalmána k meghatározása :

A meghatározás menete:

1. A munkahelyeden ]év 200'0 cm' _es mérolombik tarta]ma: a megha tározotttérfogatri formalinoldat és (a vele
lrigos kozegben reakci ba lép és feleslegben marad ) 25,00 cm3 térfogatri,0,5050mol/dm3 koncenffáci jil12
mér o]dat. amelyrrek l2-tartalma a reakci eredményeként csokkent'
2. Az oldatb l készíts torzsoldatot! (TÖItsd fel a kor.jelig, homogenizáld!)
3. Ptpettázd a torzsoldat 20,00 - 20,00 cm' -t titrálÓ lombikba!
4. MérJ hozzá automata adagol b l 5,0 cm3 l 0 tomegs zázalékos s savat!
5. Adj hozzámérohengerrel kb. 20 cm3 desztillált vizet!
6. Titráld azígy elkészített oldatot 0,1020 mol / dm3 koncentráci jri NazSzo: - mérooldattal el szor szalmasárga

' színig, majd 5 csepp keményít indikátor hozzáadásaltán színtelenre.
7 . Legalább három titráláSt végezzl.

A Na2S2o3 - mérooldat Íbgyása 20,00 cm' torzsoldatra: l ' .......... cm'
2. ... cmt
3. ... cm'

A) A mér lombikban a feleslegben maradt 12_ tartalom: ............... mol.

B) A mér lombikban elreagált formaldehid-tartalom: .................... g.

C) A vizsgálathoz bemért formalin oldat térfogata: ......................... cm'.

A eredményeket csak kiivethet számolás estén fogadjuk el!

Átlagfogyás: .......'' cm'


