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Úvod

Srovnatelnost stanovení obsahu vody mezi laboratořemi je často nízká. Hlavními příčinami jsou
zabalení vzorku, manipulace se vzorkem a rozdíly mezi zařízením a nastavením. Vzorky by měly být
zabaleny např. ve speciálních skleněných nádobách nebo utěsněných sáčcích nepropustných pro
vodu. Manipulovat se vzorkem by se mělo v prostředí suchého dusíku nebo vzduchu. Postupy
uvedené v této normě by měly být přesně dodržovány, aby se zvýšila opakovatelnost
a reprodukovatelnost.

U metody odpařování popsané v této normě není uvedeno, jaká teplota má být nastavena.
U manometrické metody se obvykle používá 200 °C. Pro některé kondenzační materiály však tato
teplota může být příliš vysoká a mohla by způsobit tvorbu vody např. v důsledku kondenzační reakce.

Teplota ohřevu by měla být optimalizována podle zkoušeného materiálu, použitého zařízení
a okolností vyskytujících se v praxi. Pokud je teplota příliš nízká, celkové množství vody ve zkoušeném
materiálu se zcela neodpaří, zatímco vysoké teploty mohou zapříčinit tvorbu vody v důsledku jevů,
jako jsou degradace nebo kondenzační reakce.

Do této normy byl zahrnut postup optimalizace teploty ohřevu, aby mohla být vybrána správná
teplota pro stanovení obsahu vody a zvýšena srovnatelnost mezi laboratořemi.

1 Předmět normy

1.1 Tato norma specifikuje metody pro stanovení obsahu vody v plastech ve formě prášku, granulí
nebo konečných výrobků. Těmito metodami se nezkouší nasákavost plastů vodou (kinetická
a rovnovážná) tak, jak se měří podle ISO 62.

Metoda A je vhodná pro stanovení obsahu vody nižší než 0,1 % s přesností 0,1 %. Metody B a C jsou
vhodné pro stanovení obsahu vody nižší než 0,01 % s přesností 0,01 %.

Obsah vody je důležitým parametrem při zpracování materiálů a měl by být udržován pod hodnotou
předepsanou v příslušné materiálové normě.

1.2 V této normě jsou specifikovány čtyři alternativní metody.



Metoda A je metoda extrakční, používající bezvodý methanol s následným stanovením extrahované vody●

titrací podle Karla Fischera. Lze ji použít pro všechny plasty a je použitelná pro granule menší než 4 mm
´ 4 mm ´ 3 mm. Metoda se může také použít např. pro předpolymerované materiály ve formě prášku, které
jsou nerozpustné v methanolu.
Metoda B1 je založena na principu odpařování vody pomocí trubkové sušárny. Voda obsažená ve zkušebním●

vzorku se odpařuje a přivádí se do titrační nádobky pomocí suchého vzduchu nebo dusíku jako nosného plynu,
s následným stanovením shromážděné vody titrací podle Karla Fischera. Lze ji použít pro všechny plasty a je
použitelná pro granule menší než 4 mm ´ 4 mm ´ 3 mm.
Metoda B2 je založena na principu odpařování vody pomocí vyhřívané vzorkovací lahvičky. Voda obsažená ve●

zkušebním vzorku se odpařuje a přivádí se do titrační nádobky pomocí suchého vzduchu nebo dusíku jako
nosného plynu, s následným stanovením shromážděné vody titrací podle Karla Fischera. Lze ji použít pro
všechny plasty a je použitelná pro granule menší než 4 mm ´ 4 mm ´ 3 mm.
Metoda C je metoda manometrická. Obsah vody se stanoví z nárůstu tlaku způsobeného odpařováním vody●

za vakua. Metoda není vhodná pro vzorky plastů obsahujících těkavé látky, jiné než vodu, v takovém množství,
které významně přispívá ke zvýšení tlaku par při teplotě okolí. Prověřování týkající se přítomnosti větších
množství těkavých látek by se mělo provádět periodicky, např. metodou plynové chromatografie. Toto
prověřování se vyžaduje zejména u nových typů nebo kvalitativních druhů materiálu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


