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PRZEDMOWA 

 

Niniejsze wydanie  jest pierwszym  wydaniem zakładowej normy na podchloryn S. 

 

W niniejszej normie przedstawiono właściwości, wymagania i odpowiednie metody badań 

podchlorynu S. Ponadto w celu identyfikacji produktu norma zawiera niezbędne informacje takie jak: 

stosowane nazwy, właściwości fizyko-chemiczne, REACH. 

 

Informacje o powołanych normach,  ich odpowiednikach europejskich oraz przepisach prawnych 

podano w Załączniku Informacyjnym.  

 

W treści normy zastosowano odsyłacze od N1) do N6) oraz UWAGI od 1 do 4. 
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1 Zakres normy 
Niniejsza norma dotyczy podchlorynu S o zawartości aktywnego chloru nie mniej  niż 13 %. 
 
2 Identyfikacja  
2.1 Nazwa  
a) handlowa: podchloryn S, 
b) chemiczna: wg IUPAC: chloran(I) sodu, 
c)  wg ADR: PODCHLORYN W ROZTWORZE, 
d) wg RID: PODCHLORYN,  ROZTWÓR, 
e) synonimy lub nazwy zwyczajowe: podchloryn sodu, podchloryn sodowy, soda bieląca, roztwór 
bielący. 
 
2.2 Masa cząsteczkowa  
74,44  
 
2.3 Wzór chemiczny 
NaOCl 
 
2.4 Właściwości fizyczne 
a) postać handlowa: żółtozielony roztwór 

b) zapach:   ostry , duszący o słabym zapachu chloru 

c) pH: powyżej  11(20 0C) 

d) temperatura krzepnięcia: -17 0C 

f) gęstość roztworu : 1,13  1,28 g/cm3  (20 0C) 
g) rozpuszczalność w wodzie: w różnych stosunkach 

 
2.5 Właściwości chemiczne 

 Podchloryn S jest związkiem nietrwałym. Rozkłada się pod wpływem: ogrzewania, kontaktu 
z kwasami, światła słonecznego, metali ciężkich takich jak: nikiel, chrom, mangan, żelazo. 

 W wyniku rozkładu  wydziela substancje utleniająco-toksyczne (w temp. 25 0C wydziela się 
tlen, w 35 0C chlor, w 100 0C dwutlenek chloru). 

 W reakcji z kwasami i kwaśnymi solami wytwarza ciepło i uwalnia chlor gazowy. 
 Z metalami lekkimi: cynk, cyna, glin i ich stopy reaguje z wydzielaniem wodoru. 
 Z wodorem, sproszkowanymi metalami i wieloma substancjami organicznymi reaguje 

wybuchowo. 
 Materiały palne, silne kwasy, reduktory, aminy, sole amonowe, celuloza niebezpiecznie 

reagują z podchlorynem S. 
 W obecności dużych stężeń amoniaku, soli amonowych i pochodnych oraz pochodnych 

izocyjanuranów reaguje gwałtownie z wytworzeniem trichlorku azotu . 
    Działa korodująco na większość metali. 
    Silny utleniacz. 

2.6 Dodatkowe informacje  

Zgodnie z Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH)N1) podchloryn S jest substancją, która jest  rejestrowana. 
 
WE  231-668-3 
Nr CAS  7681-52-9 
Nr Indeksowy 017-011-00-1. 
 
Szczegółowe informacje o podchlorynie S zawiera aktualne wydanie Karty Charakterystyki 
ANWILU SA dla podchlorynu sodu roztworu zawierającego 13% aktywnego chloru. 

                                                
 
N1)  REACH – ang. skrót od Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. 
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3 Wymagania i metody badań   
Wymagania i metody badań  podano w Tablicy 1. 

Tablica 1 

Lp. Wymagania Wartości Metody badań wg 

1 Zawartość aktywnego chloru, g/dm3, nie 
mniej niż,  

155  BN-87/6016-53 

2 Zawartość wodorotlenku  i węglanu 
sodowego w przeliczeniu na NaOH, g/dm3, 
nie więcej niż  

30 BN-87/6016-53 

3 Liczba stabilności, % , nie mniej niż: 

- w okresie letnim1)  

- w okresie zimowym  

 

70  

80 

BN-87/6016-53 

4 Żelazo,  Fe, ppm, nie więcej niż 10 metoda ICP p.72) 

1) Za okres letni uważa się czas od 15 marca do 15 września. 
2)  Alternatywna metoda wg normy branżowej  BN-87/6016-53 p.5.4.5 
 
4 Wielkość partii 
Partię produktu  stanowi zawartość jednej cysterny samochodowej lub kolejowej. 

 
5 Pobieranie próbek  
Pobieranie próbek zgodnie z PN EN 901:2002 pkt 5.1 
 
6 Przechowywanie próbek archiwalnych 
  
UWAGA 1: Próbki archiwalne z podchlorynem S należy przechowywać w szczelnych butelkach z PE 
o pojemności 100 cm3, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem światła w 
temperaturze nie wyższej niż 25oC (najlepiej w lodówce) przez minimum 2 tygodnie. 
 
7 Oznaczanie zawartości żelaza metodą ICP 
Do oznaczenia zawartości  żelaza zastosowano metodę emisyjnej spektrometrii optycznej z plazmą 
sprzężoną indukcyjnie (ICP/OES). 
 
7.1 Odczynniki N2),  materiały i sprzęt: 

UWAGA 2 : Należy stosować odczynniki o określonej czystości analitycznej. 

a)  roztwór wzorcowy podstawowy żelaza Fe o stężeniu c(Fe)= 1 000 mg/l.  
b)  kwas  solny HCl - roztwór 30 % stężony o czystości chemicznej suprapur,  
c)  wodoru nadtlenek H2O2 – roztwór 30 % cz.d.a, 
d)  wodorotlenek sodu NaOH - roztwór 30% przygotowany w następujący sposób: 30 g stałego NaOH  
suprapur rozpuścić w wodzie zdejonizowanej w  zlewce  o pojemności 150 ml do łącznej ilości 100 g 
roztworu,  
e) woda zdejonizowana, ultraczysta biologicznie, o rezystywności 18,2 MΩ×cmN3), 
f)  kwas azotowy (V), HNO3, roztwór 65 % stężony  o czystości chemicznej suprapur, 
g) naczynia laboratoryjne wykonane z tworzywa:  
- zlewki pojemności: 50 ml i 150 ml,  
- pipety automatyczne pojemności od  0,5 do 5 ml,   
- kolbki miarowe o pojemności 100 ml, 
h) ICP/OES lub inny sprzęt umożliwiający oznaczenie zawartości żelaza  Fe w zakresie od 1 ppm do 
10 ppm, 

                                                
 
N2) Odczynniki dostarczony przez  firmę MERC. Informacja ta podana jest do wiadomości dla użytkowników 
niniejszej normy. Mogą być stosowane odczynniki o równoważnej czystości, jeżeli uzyskuje się te same wyniki. 
Stosowanie odczynników klasy suprapur  gwarantuje oznaczenie zawartości żelaza Fe na poziomie ppm. 
N3)  Wartość 18,2 MΩ×cm odpowiada przewodności elektrycznej wody 0,0549 μS×cm 
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i) waga analityczna z dokładnością do 0,001 g. 
7.2 Przygotowanie próbki 
Do zlewki o pojemności 50 ml, odważyć 10 g próbki podchlorynu S, następnie bardzo powoli dodać 
5 ml wody utlenionej ( H2O2), a następnie zneutralizować zawarty w podchlorynie ług poprzez dodanie 
5 ml HCl. W  tak przygotowanej próbce oznaczyć żelazo jako  Fe ( wartość rozcieńczenia na 
kolumnie wynosi 2).  

UWAGA 3: Metoda ta ma zastosowanie do oznaczania zawartości żelaza Fe przy użyciu 10 g  próbki 
w zakresie od 1 ppm do 10 ppm. Zakres ten można rozszerzyć przez użycie do oznaczania 
odpowiednio mniejszej naważki próbki. 
 
7.3 Wykonanie krzywej wzorcowej 
7.3.1 Przygotowanie roztworu wzorcowego roboczego  

Z wzorcowego roztworu podstawowego 1000 mg/l Fe należy przygotować wzorcowy roztwór roboczy.  

Do kolby miarowej  pojemności 100 ml pobrać 1,0 ml wzorcowego roztworu podstawowego Fe, dodać 
1 ml kwasu azotowego (V) HNO3  i uzupełnić wodą zdejonizowaną do kreski.  

1 ml wzorcowego roztworu roboczego zawiera 0,01 mg Fe. 
 
7.3.2 Przygotowanie skali wzorców z wzorcowego roztworu roboczego  
Do 5 kolbek miarowych o pojemności 100 ml wprowadzić 20 g 30% NaOH, chłodząc kolbkę zimną 
wodą dodać małymi porcjami  40 ml HCl.  Następnie odmierzyć kolejno objętości :  0 ml, 2 ml, 4 ml, 
8 ml, 12 ml wzorcowego roztworu roboczego, którym odpowiadają zawartości żelaza Fe:  0 mg, 
0,02mg, 0,04 mg, 0,08 mg i 0,12 mg żelaza Fe (patrz tablica nr 2). Uzupełnić wodą zdejonizowaną do 
kreski. 

Krzywa rozpoczyna się zadozowaniem próbki zerowej (próby ślepej) tzw. blank, a następnie 
dozujemy kolejne próbki wzorca o rosnącej zawartości żelaza Fe wg tablicy 2 , które stanowią kolejne 
punkty krzywej wzorcowej. 

Tablica Nr 2 

Lp. próbki Objętość wzorcowego 
roztworu roboczego 

 [ml] 

Zawartości żelaza w 
 wzorcowym roztworze 

roboczym 
[mg] 

Zawartości żelaza 
w wzorcu przygotowanego 

z wzorcowego roztworu 
roboczego [mg/l] 

Próba ślepa 
(blank) 

0 0 0 

1 2 0,02 0,2 
2 4 0,04 0,4 
3 8 0,08 0,8 
4 12 0,12 1,2 

 
7.4 Obliczenie wyników 
Po wprowadzeniu współczynnika rozcieńczenia wynik oblicza aparat w  ppm.  

Jeżeli do wykonania oznaczania użyto mniejszej naważki próbki, to należy ją uwzględnić przy 
obliczaniu wyniku. 

 1ppm = 1 mg/l 
 
7.5 Interpretacja wyników 
Otrzymane wyniki interpretować wg PN-70/N-02120 p. 3.3.2. 
 
8 Ocena partii 
Partię roztworu podchlorynu S  należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wyniki badań 
próbki pobranej wg p.5 są zgodne z wymaganiami w p.3. 

9 Pakowanie, przechowywanie i transport N4) 
Podchloryn S zaliczany jest do materiałów niebezpiecznych i podlega przepisom ADR/RID oraz 
przepisom Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) i Transportowego Dozoru Technicznego (TDT). 

                                                
 
N4) Patrz Załącznik Informacyjny p.2 
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9.1 Pakowanie 
Zgodnie z wymaganiami przepisów ADR/RID ładowane są tylko cysterny samochodowe/kolejowe 
odpowiadające specjalnym wymaganiom. Wymagania te reprezentuje kod podany na tabliczce 
cysterny  

Zgodnie z wymaganiami przepisów ADR ładowane są tylko cysterny samochodowe o kodzie L4BV. 
Autocysterny (wg ADR tj. cysterna stała lub pojazd-cysterna) posiadają  świadectwo dopuszczenia 
pojazdów do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych.  
W p. 9 niniejszego świadectwa wymieniony jest kod cystern, w p. 10 podchloryn powinien być 
wymieniony z nazwy. W przypadku cystern odejmowalnych tzw. kontenerów-cystern, na kontenerze-
cysternie lub tabliczce: podchloryn powinien być wymieniony z nazwy i kierowca powinien posiadać 
stosowny dokument. 
 
Zgodnie z wymaganiami przepisów RID ładowane są cysterny kolejowe o kodzie L4BV+. 
 
UWAGA 4:  Za czystość  cystern kolejowych i samochodowych przy wysyłce na bazie franco 
odpowiada ANWIL SA,   za czystość  cystern kolejowych i samochodowych przy wysyłce na bazie 
loco odpowiada kupujący. 

 
9.2 Przechowywanie 
Podchloryn S należy przechowywać w szczelnych zbiornikach z tworzyw sztucznych (z polipropylenu 
lub z polichlorku winylu), z dala od źródła ciepła i chronić przed bezpośrednim światłem promieni 
słonecznych oraz  w temperaturze nie wyższej niż + 25 0C.  
 
Podchloryn S należy przechowywać z dala od substancji niebezpiecznie reagujących z podchlorynem: 
kwasy, kwaśne sole, aminy, sole amonowe,  celuloza, metale, reduktory, związki organiczne, 
materiały palne. 
 
Magazyn do przechowywania podchlorynu S powinien być dobrze wentylowany (wilgotność względna 
mniejsza niż  65 %),  z nienasiąkliwą podłogą, z  łatwo zmywalnymi ścianami, wewnętrzną instalacją 
wodociągową, suchy, nieogrzewany.  
 
Podchloryn S jest nietrwały, ulega stopniowemu rozkładowi, co prowadzi do spadku stężenia 
aktywnego chloru. Każde przepakowanie podchlorynu S powoduje częściową utratę jego  właściwości 
fizykochemicznych. 
 
W przypadku przechowywania podchlorynu S w pojemnikach, pojemniki należy składować w jednej 
warstwie. 
 
9.3 Transport 
Podchloryn S  należy przewozić w opakowaniach wg p.9.1, w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami ADR/RID.  

Dane transportowe są następujące: 

Dane 
ADR 

UN 
1791 

Prawidłowa nazwa 
przewozowa:  
PODCHLORYN W ROZTWORZE 

Grupa pakowania: 
II 
 

Klasa 8 kategoria 
transportowa 2 

Dane 
RID 

UN 
1791 

Oficjalna nazwa przewozowa: 
PODCHLORYN, ROTWÓR 

Grupa pakowania: 
II 
 

Klasa 8 kategoria 
transportowa 2 
 

 
10 Trwałość 
Czas, w którym podchloryn S zachowuje wymagania jakości wg p.3, przy przestrzeganiu warunków 
wymienionych w punktach 9.1, 9.2, 9.3 w opakowaniach nieuszkodzonych, wynosi 7 dni w okresie 
letnim i 14 dni w okresie zimowym od daty wysyłki. 
 
11 Zaświadczenie o jakości 
Do każdej partii wyrobu producent obowiązany jest przesłać odbiorcy zaświadczenie stwierdzające  
zgodność wyrobu  z wymaganiami ZN-ANWIL SA-37:2008. 
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ZAŁĄCZNIK INFORMACYJNY 
 
1 Normy powołane 
Na potrzeby niniejszej normy w jej treści powołano Polskie Normy (patrz Tablica 3). Obok w kolumnie 
przestawiono ich odpowiedniki w ENN5). 

Tablica 3 

Polska NormaN6) Norma EN  

BN-87/6016-53 Podchloryn sodowy techniczny (norma archiwalna) 
 

brak 

PN-70/N-02120 Zasady zaokrąglania i zapisywania liczb 
 

brak 

PN-EN 901 Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do 
spożycia -- Chloran(I) sodu 

EN 901 

 
2 Przepisy dotyczące pakowania, przechowywania i transportu 

Podane poniżej przepisy mogą ulegać zmianom. Odbiorca jest zobowiązany do stosowania 
aktualnych przepisów. 

Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załącznika A i B 
umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
(ADR) sporządzona w Genewie 30 września 1957 r.(D.U. 2007 Nr 99 poz. 667 z dnia 05 czerwca 
2007 r.)   

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu ( Dz. U. 120, poz.1021 z dnia 29 lipca 2002 r.) ze zmianami 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe 
przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących. (Dz. U. Nr 63, poz. 572 z dnia 23 
maja 2002 r.) ze zmianami 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń 
ciśnieniowych (Dz. U. Nr 135, poz. 1269 z dnia 1 sierpnia 2003 r.) ze zmianami 

Rozporządzenie Ministra Transportu  z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych 
dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników 
transportowych (Dz. U. Nr 181, poz. 1335 z dnia 6 października 2006 r.) ze zmianami 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych – D.U. Nr 173 poz. 1679 z późniejszymi zmianami 

RID – Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 
 
3 Symbol według PKWiU  
24.13.22-39.11 

 
4 Instytucja opracowująca normę 
ANWIL SA Kompleks Polichlorku winylu, 87- 805 Włocławek, ul. Toruńska 222, e-mail:kp@anwil.pl 
 
5 Zespół opracowujący projekt normy  
mgr inż. Wojciech Bielicki,  mgr Małgorzata Korpalska, mgr inż. Małgorzata  Kowalska, mgr inż. 
Krystyna Łozowska. 

                                                
 
N5) EN Norma Europejska ( z ang. European Standard) opracowana przez Europejski Komitet Normalizacyjny  
(z ang. European Committee for Standardization). 
N6) Zgodnie z ustawą o normalizacji ( DZ. U. Dz.U.02.169.1386 i późniejsze zmiany)-  sprzedaż norm i innych 
wydawnictw normalizacyjnych: Wydział Marketingu i Sprzedaży, e-mail: wms@pkn.pl 
 


