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Homogenizacja ultradźwiękowa, 

wspomaganie analizy sitowej



 ULTRADŹWIĘKOWE ROZPUSZCZANIE

 10 x szybsze rozpuszczanie cukru dla przygotowywania stężonych i 
nasyconych roztworów do dalszych analiz.

 INICJACJA I KONTROLA KRYSTALIZACJI – ZASTOSOWANIA 
TECHNOLOGICZNE 

 Kontrolowane zastosowanie ultradźwięków pozwala zainicjować 
prawidłowy i równomierny wysiew kryształów (tworzenie zarodków 
krystalizacji) co wpływa na ich dalszy prawidłowy wzrost. Pod wpływem 
działania ultradźwięków powstają mniejsze kryształy a co za tym idzie jest 
ich zdecydowanie więcej. Działanie ultradźwięków wspomaga proces 
krystalizacji na dwa sposoby: po pierwsze, moc ultradźwięków to bardzo 
skuteczne narzędzie do szybkiego wytworzenia doskonale homogennego 
roztworu cukru, który jest bazą wyjściową do krystalizacji.

 W drugim etapie krystalizacji za pomocą ultradźwięków uzyskuje się 
powstawanie dużej liczby zarodków krystalizacji o znormalizowanych 
parametrach. Podczas słabego zarodkowania, powoduje obniżenie liczby 
dużych kryształów, skuteczne poprawiając zarodkowanie przez wytworzenie 
dużej ilości małych kryształków z większych. W polu akustycznym, staje się 
nawet możliwe, aby zainicjować zarodki cukrów, które zwykle cechuje 
wysoka awersja do krystalizacji (na przykład D-fruktoza czy sorbitol).

Homogenizacja ultradźwiękowa,

inne zastosowania w cukrownictwie



Co to jest miareczkowanie ?

 Reakcja pomiędzy dwoma specyficznymi roztworami:

Dodawanie składnika A który reaguje ze składnikiem B

 Miareczkowanie to analiza ilościowa:

 Aby określić stężenie

 Aby określić konkretne pKa lub pKb – moc kwasu 
lub zasady

 Aby dostosowywać właściwości roztworów np. do 
zadanego i stabilnego pH (pH-Stat)

 Reakcja musi być stechiometryczna:
Proporcja reagujących ze sobą A i B jest stała przez 
cały czas ich reakcji podczas miareczkowania.

A + B C
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Zasada reakcji miareczkowania

...
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W punkcie równoważnikowym 

reakcji miareczkowania

...

A B=



Charakterystyka reakcji podczas miareczkowania
 Kwas - Zasada

 Proste, szybkie i kompletne reakcje przy użyciu dobrze znanych odczynników

 Redox

 Miareczkowania w środowisku silnie kwaśnym, 

 Ponieważ następuje zużycie jonów H+, należy dodawać H2SO4 lub H3PO4

 Strąceniowe

 Użycie azotanu srebra AgNO3 do oznaczania halogenków jako źródło jonów 

srebra Ag+

 Środowisko lekko kwaśne = ok. pH 4.5

 Rozpuszczalniki organiczne takie jak etanol lub aceton zmniejszają 

rozpuszczalność osadu

 Do niskich stężeń należy stosować rozcieńczone roztwory: reakcja zachodzi 

wolniej, należy wolniej dozować roztwór titranta

 Kompleksometryczne

 Stabilność tworzącego się kompleksu z titrantem zależy od pH

(Ca++ przy pH 9 dlatego należy dodawać TRIS, Zn przy pH 4.5)



Zastosowania miareczkowania względem reakcji

 Kwas – Zasada

ALKALICZNOŚĆ SOKÓW CUKROWNICZYCH, BUFOROWANIE DO pH=7 

Zasadowość wody, azot całkowity według metody Kjedahl’a

Kwasowość w sokach i napojach, mleku, winie…, 

TAN/TBN w produktach petrochemicznych, kwas borowy w płynach do chłodnic

Wolna i całkowita kwasowość w kąpielach galwanicznych…,

 Redox

ChZT w analizach wody, wolna i całkowita zawartość SO2 w winach,

oznaczanie witaminy C…,

Jodometryczne oznaczanie miedzi i cyny, Cr VI w kąpielach galwanicznych,

oznaczanie wody metodą Karla Fischera w chemikaliach, żywności, produktach 

petrochemicznych…,

 Strąceniowe

Oznaczanie zawartości jonów chlorkowych w wodzie, produktach 

żywnościowych, zawartości srebra w stopach, ogólnie oznaczanie zawartości 

halogenków: jodków, bromków, chlorków, siarczanów jako osady ołowiu lub 

siarczany baru…,

 Kompleksometryczne

Twardość wody, miedź, nikiel, ołów, cynk w kąpielach galwanicznych, wapń i 

magnez z masach cementowych…,



Automatyczne miareczkowanie do:

IP = punktu równoważnikowego

EP = punktu końcowego 

• Punkt równoważnikowy = IP

Titrator automatycznie wykrywa

punkt równoważnikowy IP po jego przekroczeniu.

Na żądanie miareczkowanie zatrzymuje się po

automatycznym określeniu punktu IP.

• Punkt końcowy = EP

Punkt końcowy w mV lub pH

jest znany i wprowadzany jako koniec.

Miareczkowanie zatrzyma się automatycznie

po osiągnięciu zadanego punktu EP. V ml

pH lub mV

V ml

pH lub mV



Punkt równoważnikowy IP : wyznaczanie

W punkcie równoważnikowym:

V ml

pH lub mV

DpH lub DmV

= MAXIMUM

Dml

VEq



Punkt końcowy EP : wyznaczanie

• Zakres proporcjonalności:

– Zależy od profilu krzywej miareczkowania.

– Jeżeli krzywa nieznana, zacznij od różnicy 

pomiędzy potencjałem początkowym mV lub 

wartością początkową pH a zamierzonym 

punktem końcowym EP w celu optymalizacji 

czasu miareczkowania.

• Opóźnienie w punkcie końcowym EP - należy 

wyznaczyć kiedy zakończyć miareczkowanie:

– W zależności od czasu odpowiedzi elektrody 

oraz kinetyki reakcji.

– Najczęściej 5 (7) sekund wystarcza.

10 sekund dla układów z elektrodami ISE.

20 sekund dla wolno zachodzących reakcji.

pH lub mV

V ml
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Kiedy można wybrać miareczkowania do 

punktu końcowego EP

...

Miareczkowania do punktu końcowego EP są proste

w przeprowadzaniu, szybkie i ekonomicznie uzasadnione.

Wymagane warunki dla poprawnych i wiarygodnych wyników:

• Reakcje w układzie muszą zachodzić szybko i całkowicie

• Elektrody muszą być dobrej jakości i pewne (bez przesunięcia)

• Stabilne i powtarzalne potencjały pomiędzy jedną a kolejną próbką

• Stromy i dobrze zdefiniowany skok potencjału wokół punktu 

równoważnikowego: przykłady to reakcje

słabych kwasów lub zasad z silnymi zasadami lub kwasami, bardzo 

ważne aby profil krzywej był powtarzalny i wyraźny

• NIE NALEŻY STOSOWAĆ W UKŁADACH NIEWODNYCH: potencjał

elektrod pomiarowych w układach niewodnych nie jest wystarczająco 

powtarzalny
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Podsumowanie…

...

 Miareczkowanie potencjometryczne to analityczna 

technika określania stężenia badanej próbki przy użyciu 

titranta o znanej wartości stężenia

 Zmiana potencjału w punkcie końcowym / 

równoważnikowym miareczkowania jest precyzyjnie i 

jednoznacznie określana za pomocą układu elektroda 

wskaźnikowa + elektroda referencyjna.

 Objętość równoważnikowa jest automatycznie wyznaczana 

i jednoznacznie oraz precyzyjnie określana przez titrator

 Stężenie badanej próbki jest obliczane na podstawie:

 wielkości próbki (znanej objętości lub masy próbki)

 stężenia titranta (znanego i precyzyjnie określonego) 

 objętości równoważnikowej miareczkowania

(wyznaczonej przez titrator)



Aparatura do miareczkowania:

BIURETY CYFROWE DO MIARECZKOWANIA 

Titronic 300 Titronic 500  



Aparatura do miareczkowania:

Biureta cyfrowa TITRONIC 300 –
sterowana myszką 

• Jednostka Titronic 300 z biuretą szklaną o pojemności 

20ml lub 50ml w wykonaniu ze szkła DURAN o 

zwiększonej odporności chemicznej z tłokiem z PTFE 

w ochronnej obudowie zaciemniającej odczynnik z 

PP, zapobiegającej przemianom fotochemicznym 

titranta pod wpływem promieni świetlnych z 

otoczenia i zasilaczem.

• 1 x butelka GL45 o pojemności 1 litra ze szkła 

oranżowego AMBER GLASS na titrant / odczynnik do 

miareczkowania.

• 1 x złączka na butelkę GL45 z rurką odpowietrzającą 

wypełnioną porcją osuszacza – sitami molekularnymi.

• 1 komplet przewodów z PTFE do miareczkowania / 

dozowania.

Instrukcja obsługi producenta oraz jej tłumaczenie w języku 
polskim wraz z certyfikatem europejskim CE.



Aparatura do miareczkowania:

Biureta cyfrowa TITRONIC 500 –
sterowanie myszką i klawiaturą 

System biuret wymiennych:
5ml / 10ml / 20ml / 50ml



UNIWERSALNE titratory TITRALAB serii 1000 

do automatycznego miareczkowania:

WSZYSTKIE MOŻLIWE APLIKACJE  

Dostępne biurety:
5ml / 10ml / 25ml

TITRATORY 2 BIURETOWE

ROZWIĄZANIE UNIKALNE
NA RYNKU

WBUDOWANE POMPY 

PERYSTALTYCZNE

ROZWIĄZANIE UNIKALNE

NA RYNKU



ALKALICZNOŚĆ I BUFOROWANIE Z TITRALAB 

ZAMIANA MIESZANIA 

MAGNETYCZNEGO NA MECHANICZNE 

= STABILNE MIESZANIE 

AKTUALIZACJA WINDOWS 10 

AKTUALIZACJA TITRAMASTER 

AKTUALIZACJA BAZY DANYCH

AKTUALIZACJA STEROWNIKÓW

REINSTALACJA = STABILNA 

KOMUNIKACJA 

ZWIĘKSZENIE ILOŚĆI PRÓBKI DLA 

ANALIZY SOKÓW RZADKICH

2 lub 3 x 10 ml = ZWIĘKSZENIE 

REPREZENTATYWNOŚCI PRÓBKI 



PRECYZYJNE ELEKTRODY

do automatycznego miareczkowania:

DOSTĘPNE Z WBUDOWANĄ PAMIĘCIĄ  

N62 N64  Ag62 Pt62 Pt1400   



PRECYZYJNE ELEKTRODY

podczas pomiaru i miareczkowania:

Głębokość zanurzania elektrod podczas 
pomiarów i miareczkowania Przechowywanie

w elektrolicie

Osłona

zabezpieczająca

Prawidłowe przechowywanie elektrody oraz jej okresowa 
konserwacja wydłużają czas eksploatacji oraz zapewniają 

prawidłowe wyniki podczas miareczkowania.
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Analiza uzyskiwanych wyników…

...

DOKŁADNOŚĆ (Accuracy): jak blisko wynik danego miareczkowania jest prawidłowy w 

stosunku do wartości rzeczywistej (prawdziwej, prawidłowej, oczekiwanej, 

referencyjnej).

BŁĄD (Error, Bias): różnica pomiędzy wartością oczekiwaną danego parametru uzyskana 

za pomocą danej metody analitycznej a wartością prawdziwą

(mały błąd = duża dokładność).

PRECYZJA (Precision): Jak blisko między sobą są wyniki kolejnych miareczkowań.



Oznaczanie zawartości wody metodą Karla – Fischera

WOLUMETRYCZNIE I KULOMETRYCZNIE

W 1935 Karl Fischer opracował metodę oznaczania 

zawartości wody z wykorzystaniem techniki 

miareczkowania wolumetrycznego na bazie reakcji

R. W. Bunsena.

W 1959 Meyer i Boyd przeprowadzili oznaczanie wody 

zgodnie z metodą Karla Fischera z wykorzystaniem 

techniki miareczkowania kulometrycznego

I2 + SO2 + 2 H2O→ 2 HI + H2SO4

Karl Fischer odkrył, że tę reakcję można wykorzystać do oznaczania 
wody w układzie niewodnym zawierającym nadmiar dwutlenku siarki. 
Metanol okazał się odpowiedni jako rozpuszczalnik. Aby uzyskać 
przesunięcie równowagi w prawo, konieczne było zneutralizowanie 
kwasów, które powstają podczas procesu (HI i H2SO4). W tym celu 
Karl Fischer użył pirydyny.



Oznaczanie zawartości wody metodą Karla – Fischera

WOLUMETRYCZNIE I KULOMETRYCZNIE

WOLUMETRYCZNA (KF) KULOMETRYCZNA

Detektor DetektorGeneratorBiureta

Różnica celek titracyjnych KF



Oznaczanie zawartości wody metodą Karla –

Fischera z TitraLAB KF od 10 ppm do 100% H2O

METODA WOLUMETRYCZNEGO MIARECZKOWANIA



WILGOTNOŚĆ CUKRU     [%] H2O

PRECYZYJNA WAGOSUSZARKA



ELEKTROCHEMIA CUKRÓW - PRECYZYJNE 

POMIARY pH i PRZEWODNICTWA

SPECYFIKACJA KONDUKTOMETR IS228

Zakresy
pomiarowe

Przewodnictwo 0.000μS/cm～1000mS/cm

Oporność 0.00～100.0MΩ.cm

TDS 0.00 mg/L～1000 g/L

Zasolenie 0.00～80.00psu

Przewodnictwo POPIOŁU 0.000～2022%

Temperatura
MTC: -5.0 do 135.0ºC
ATC: -5.0 do 130.0ºC

SPECYFIKACJA IS128 pH metr

Tryby pomiarowe pH/mV/ORP

Zakres (pH) -2.00 to 18.00

Rozdzielczość (pH) 0.01/0.1

Błąd względny (pH) ±0.01



PRECYZYJNE CYFROWE POLARYMETRY

S A C H A R Y M E T R Y 

SPECYFIKACJA IP-digiS2

Zakres pomiarowy ±259°Z
Rozdzielczość 0.003°Z

Dokładność ±0.03°Z

Powtarzalność ±0.01°Z

Temperatura
0-100℃ /0.1℃

Kontrola T PELTIER

Zakres kontroli T 10 - 50℃
Dokładność T ±0.2℃



PRECYZYJNE CYFROWE REFRAKTOMETRY 

IR 140, IR 160 1.3000…1.7000nD
IR 180    1.30000…1.70000nD

0…95.00% BRIX

SPECYFIKACJA IR180

Zakres

nD
1.30000 -
1.70000

Brix 0 - 95.00%

Rozdzielczość
nD 0.00001

Brix 0.01%

Powtarzalność

nD ±0.00002

Brix ±0.02%

Zakres temperatury 0-95°C

Rozdzielczość 0.1°C

Kontrola temperatury

ULTRA

TERMOSTAT

lub
PELTIER

Zakres kontroli temperatury 5-80°C
Dokładność kontroli 

temperatury ±0.2°C

WZORCE
1.33 nD, 1,42nD
1.50 nD, 1,65nD



Odczynniki, rozpuszczalniki, wzorce

NAJWYŻASZA JAKOŚĆ ZA ROZSĄDNĄ CENĘ
PEWNOŚĆ PRZEPROWADZANYCH ANALIZ

 ODCZYNNIKI DO CHEMII ORAZ MIKROBIOLOGII

 GOTOWE, MIANOWANE, ODWAŻKI ANALITYCZNE

 WZORCE KONDUKTOMETRYCZNE, ROZTWORY BUFOROWE 





PIECE, DESTYLARKI, REDESTYLARKI

CHŁODZIARKI, WAGI I INNA APARATURA … 



Vialki, kolumny, akcesoria do chromatografii 

GC, HPLC, UPLC oraz PODAJNIKÓW KF:



www.labindex.pl

Dziękuję Państwu za uwagę i

pozostaję do dyspozycji !!!


