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Επιτροπή
83 / 514/ EOK:

Τρίτη οδηγία της Επιτροπής της 27ης Σεπτεμβρίου 1983 για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης που είναι απαραίτητες
για τον έλεγχο της σύστασης των καλλυντικών προϊόντων

9

2

Οι πράξεις, οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία, αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο
πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΔΗΓΊΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 26ης Σεπτεμβρίου 1983

για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις καδμίου
(83/513/EOK)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χων για το υδάτινο περιβάλλον που επηρεάζεται από τις
απορρίψεις των ουσιών αυτών·

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 100 και 235,
την οδηγία 76/464/EOK του Συμβουλίου της 4ης
Μαΐου 1976 περί ρυπάνσεως που προκαλείται από ορι
σμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο
περιβάλλον της Κοινότητας (!), και ιδίως τα άρθρα 6

ότι το κάδμιο και οι ενώσεις του περιλαμβάνονται στον
κατάλογο Ι *

ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εφαρμόσουν τις
οριακές τιμές, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις
οποίες δύνανται να προσφύγουν στους ποιοτικούς στό
χους·

και 12,

την πρόταση της Επιτροπής (2),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο
πής (4),
Εκτιμώντας :

ότι για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος της
Κοινότητας από τη ρύπανση που προκαλείται από ορι

σμένες επικίνδυνες ουσίες, το άρθρο 3 της οδηγίας
76/464/EOK θεσπίζει καθεστώς προηγούμενης άδειας η
οποία καθορίζει τα πρότυπα εκροών για τις απορρίψεις
των ουσιών του καταλόγου I που παρατίθεται στο
παράρτημά της· ότι το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας
προβλέπει τον καθορισμό οριακών τιμών για τα πρό
τυπα εκροών, καθώς και τον καθορισμό ποιοτικών στό

1)
(2)
0
(«)

ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.

L 129 της 18. 5. 1976, σ. 23.
C 1 18 της 21 . 5. 1981 , σ. 3.
C 334 της 20. 12. 1982, σ. 138.
C 230 της 10. 9. 1981 , σ. 22.

ότι, επειδή η ρύπανση η οποία οφείλεται στις απορρί
ψεις καδμίου στα ύδατα προκαλείται από μεγάλο
αριθμό βιομηχανιών, είναι αναγκαίο να καθοριστούν
οριακές τιμές ειδικές για κάθε κατηγορία βιομηχανιών
και να καθοριστούν ποιοτικοί στόχοι για το υδάτινο
περιβάλλον στο οποίο απορρίπτεται κάδμιο από αυτές
τις βιομηχανίες *
ότι εντούτοις δεν είναι δυνατόν, επί του παρόντος, να
καθοριστούν οριακές τιμές για τις απορρίψεις που προκύ
πτουν από την παρασκευή φωσφορικού οξέος και
φωσφορικών λιπασμάτων από φωσφορικά πετρώματα *

ότι σκοπός αυτών των ποιοτικών στόχων πρέπει να
είναι η εξάλειψη της ρύπανσης από το κάδμιο στις
διάφορες περιοχές του υδάτινου περιβάλλοντος που θα
ήταν δυνατόν να επηρεαστούν από απορρίψεις καδμίου *

ότι αυτοί οι ποιοτικοί στόχοι πρέπει να καθοριστούν
ειδικά για το σκοπό αυτό και όχι με πρόθεση τη
θέσπιση κανόνων σχετικών με την προστασία των κατα
ναλωτών ή με την εμπορία προϊόντων που προέρχονται
από το υδάτινο περιβάλλον
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ότι πρέπει να προβλεφθεί ειδική διαδικασία ελέγχου,
ώστε να δύνανται τα κράτη μέλη να αποδεικνύουν την
τήρηση των ποιοτικών στόχων·

ότι πρέπει να προβλεφθεί η επιτήρηση από τα κράτη
μέλη του υδάτινου περιβάλλοντος που επηρεάζεται από
τις ανωτέρω απορρίψεις καδμίου εν όψει της αποτελε
σματικής εφαρμογής της παρούσας οδηγίας * ότι οι εξου
σίες για την καθιέρωση μιας τέτοιας επιτήρησης δεν
έχουν προβλεφθεί στο άρθρο 6 της οδηγίας 76/464/
EOK· ότι, αφού οι ειδικές εξουσίες δράσης για την
έκδοση της παρούσας οδηγίας δεν προβλέπονται στη
συνθήκη, πρέπει να γίνει προσφυγή στο άρθρο 235 ■
ότι είναι σημαντικό, κάθε πέντε χρόνια, η Επιτροπή να
διαβιβάζει στο Συμβούλιο μια συγκριτική εκτίμηση της

— καθορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1
της οδηγίας 76/464/EOK, τις μεθόδους αναφοράς
για τη μέτρηση που επιτρέπουν τον προσδιορισμό
της περιεκτικότητας σε κάδμιο των απορρίψεων και
του υδάτινου περιβάλλοντος,

— καθιερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3
της οδηγίας 76/464/EOK, διαδικασία ελέγχου,
— ορίζει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε
περίπτωση απορρίψεων που επηρεάζουν τα ύδατα
περισσοτέρων κρατών μελών.
2.
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα ύδατα στα
οποία αναφέρεται το άρθρο 1 της οδηγίας 76/464/
ΕΟΚ, εξαιρουμένων των υπογείων υδάτων.

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας από τα κράτη μέλη·
ότι, εφόσον τα υπόγεια ύδατα αποτελούν αντικείμενο
της οδηγίας 80/68/EOK (!), δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας·
ότι το επίπεδο εκβιομηχάνισης της Γροιλανδίας είναι
πολύ χαμηλό λόγω της γενικής κατάστασης της νήσου
αυτής και ιδίως του μικρού πληθυσμού της, της μεγάλης
έκτασής της και της ιδιόμορφης γεωγραφικής θέσης της·
ότι, για τους λόγους αυτούς, η παρούσα οδηγία δεν
πρέπει να ισχύσει στη Γροιλανδία,
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Άρθρο 2

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας νοούνται :
α) κάδμιο :
— το κάδμιο σαν στοιχείο,
— το κάδμιο σε χημική ένωση·

β)

οριακές τιμές :
οι τιμές που ορίζονται στο παράρτημα Ι *

γ)

ποιοτικοί στόχοι :
οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα II·

δ)

επεξεργασία του καδμίου :
κάθε βιομηχανική διαδικασία στην οποία παράγε
ται ή χρησιμοποιείται κάδμιο, ή κάθε άλλη βιομη
χανική διαδικασία που συνεπάγεται την παρουσία
καδμίου·

ε)

βιομηχανική εγκατάσταση :

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

1.

εγκατάσταση επεξεργασίας του καδμίου ή οποιασδή
ποτε άλλης ουσίας που περιέχει κάδμιο·

Η παρούσα οδηγία :

— καθορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1
της οδηγίας 76/464/EOK, τις οριακές τιμές των
προτύπων εκροών του καδμίου για τις απορρίψεις
που προέρχονται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις
κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ε) της
παρούσας οδηγίας,
— καθορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2
της οδηγίας 76/464/EOK, τους ποιοτικούς στόχους

για το υδάτινο περιβάλλον όσον αφορά το κάδμιο,
— καθορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4
της οδηγίας 76/464/EOK, τις οριζόμενες προθε

σμίες για την τήρηση των όρων, που προβλέπονται
στις άδειες οι οποίες χορηγούνται από τις αρμόδιες
αρχές των κρατών μελών, για τις υπάρχουσες απορ

στ) υφιστάμενη εγκατάσταση :

βιομηχανική εγκατάσταση εν λειτουργία κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας·
ζ)

νέα εγκατάσταση :
— βιομηχανική εγκατάσταση που τίθεται σε λει
τουργία μετά από την ημερομηνία κοινοποίησης
της παρούσας οδηγίας,
— υφιστάμενη βιομηχανική εγκατάσταση της
οποίας οι δυνατότητες επεξεργασίας καδμίου
αυξήθηκαν σημαντικά μετά την ημερομηνία
κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας.

ρίψεις,

Άρθρο 3

(1) ΕΕ αριθ. L 20 της 26. 1 . 1980, σ. 43.

1.
Οι οριακές τιμές, οι προθεσμίες για την τήρηση
αυτών των τιμών και η εφαρμοστέα διαδικασία επιτήρη
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σης και ελέγχου των απορρίψεων, παρατίθενται στο
παράρτημα I.

τουμενη ακρίβεια κατά τη μέτρηση της παροχής των
λυμάτων παρατίθεται στο παράρτημα III σημείο 2.

2.
Οι οριακές τιμές εφαρμόζονται συνήθως στο
σημείο όπου τα απόβλητα που περιέχουν κάδμιο εξέρ
χονται από τη βιομηχανική εγκατάσταση.

ΑρSρο 4

Αν τα απόβλητα που περιέχουν κάδμιο υφίστανται
καθαρισμό έξω από τη βιομηχανική εγκατάσταση, σε
εγκατάσταση καθαρισμού καδμίου, το κράτος μέλος
μπορεί να επιτρέψει να εφαρμοστούν οι οριακές τιμές
στο σημείο όπου τα απόβλητα εξέρχονται από την
εγκατάσταση καθαρισμού.

3.
Οι άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 3 της
οδηγίας 76/464/EOK πρέπει να περιέχουν διατάξεις της
ίδιας τουλάχιστον αυστηρότητας με εκείνα που παρατί
θενται στο παράρτημα I της παρούσας οδηγίας, με
εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ένα κράτος
μέλος συμμορφώνεται προς το άρθρο 6 παράγραφος 3
της οδηγίας 76/464/EOK βάσει των παραρτημάτων II
και IV της παρούσας οδηγίας.

Οι άδειες αυτές επανεξετάζονται τουλάχιστον μία φορά
κάθε τέσσερα χρόνια.
4.
Τα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη των υποχρεώ
σεών τους που προκύπτουν από τις παραγράφους 1 , 2
και 3, καθώς και από τις διατάξεις της οδηγίας 76/464/
ΕΟΚ, δύνανται να χορηγούν άδειες για τις νέες εγκατα
στάσεις μόνο στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις
αυτές εφαρμόζουν τα πρότυπα που ανταποκρίνονται
στα καλύτερα διαθέσιμα τεχνικά μέσα, εάν αυτό είναι
αναγκαίο για την εξάλειψη της ρύπανσης σύμφωνα με
το άρθρο 2 της εν λόγω οδηγίας, ή για την πρόληψη
των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

Όποια μέθοδο και αν έχει υιοθετήσει, το κράτος μέλος,
σε περίπτωση κατά την οποία για τεχνικούς λόγους τα
σχεδιαζόμενα μέτρα δεν αντιστοιχούν στα τελειότερα

διαθέσιμα τεχνικά μέσα, αιτιολογεί αυτούς τους λόγους
προς την Επιτροπή, πριν από τη χορήγηση της άδειας.
Η Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως τις αιτιολογήσεις αυτές
στα άλλα κράτη μέλη και απευθύνει, το συντομότερο
δυνατό, σε όλα τα κράτη μέλη έκθεση με τη γνώμη της
για την παρέκκλιση που αναφέρεται στο δεύτερο εδά
φιο. Εάν είναι αναγκαίο, υποβάλλει, ταυτόχρονα,
κατάλληλες προτάσεις στο Συμβούλιο.

5.
Η μέθοδος αναφοράς για την ανάλυση που χρη
σιμοποιείται για τη διαπίστωση της παρουσίας καδμίου
παρατίθεται στο παράρτημα III σημείο 1 . Δύνανται να
χρησιμοποιηθούν και άλλες μέθοδοι, υπό τον όρο ότι τα
όρια ανίχνευσης, η προσέγγιση και η ακρίβεια των
μεθόδων αυτών είναι τουλάχιστον τόσο έγκυρα όσο και
τα παρατιθέμενα στο παράρτημα III σημείο 1 . Η απαι

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την επιτή
ρηση του υδάτινου περιβάλλοντος που επηρεάζεται από
τις απορρίψεις των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι απορρίψεις επηρεά
ζουν τα ύδατα περισσοτέρων κρατών μελών, τα ενδια
φερόμενα κράτη μέλη συνεργάζονται για την εναρμό
νιση των διαδικασιών επιτήρησης.

ΑρSρο 5

1.
Η Επιτροπή προβαίνει σε συγκριτική εκτίμηση
της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας από τα κράτη
μέλη βάσει των πληροφοριών που θα της δοθούν από τα
κράτη μέλη, μετά από συγκεκριμένη για κάθε περί
πτωση αίτησή της, σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδη
γίας 76/464/EOK, και ιδίως όσον αφορά :

— τις λεπτομέρειες τις σχετικές με τις άδειες που καθο
ρίζουν τα πρότυπα εκροών για τις απορρίψεις καδ
μίου,
— τα αποτελέσματα της καταγραφής των απορρίψεων
καδμίου στα ύδατα που σκοπούνται στο άρθρο 1
παράγραφος 2,
— τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενεργεί το
εθνικό δίκτυο που έχει συσταθεί για τον προσδιορι
σμό των συγκεντρώσεων καδμίου.
2.
Η Επιτροπή ανά πενταετία, και την πρώτη φορά
τέσσερα χρόνια από την κοινοποίηση της παρούσας
οδηγίας, διαβιβάζει στο Συμβούλιο τη συγκριτική εκτί
μηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 .

3.
Σε περίπτωση που μεταβάλλονται οι επιστημονι
κές γνώσεις και κυρίως οι σχετικές με την τοξικότητα,
την ανθεκτικότητα στο περιβάλλον και τη συσσώρευση
του καδμίου στους ζώντες οργανισμούς και στα ιζήματα
ή σε περίπτωση που θα βελτιωθούν τα τελειότερα διαθέ
σιμα τεχνικά μέσα, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβού
λιο κατάλληλες προτάσεις προκειμένου να ενισχύσει, αν
είναι απαραίτητο, τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς
στόχους ή να καθορίσει νέες οριακές τιμές και νέους
ποιοτικούς στόχους.

ΆρSρο 6

1.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τα μέτρα που
είναι αναγκαία για να συμμορφωθούν με την παρούσα
οδηγία μέσα σε δύο χρόνια από την κοινοποίησή της.
Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.
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2.
Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το
κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που εκδί
δουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

24. 10. 83
'Αρθρο 8

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 1983.

'

Αρθρο
7

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στη Γροιλανδία.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Κ. ΣΗΜITHΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Οριακές τιμές, οριζόμενες χροθεσμίες για την τήρηση αυτών των τιμών και διαδικασίες εχιτήρησης και
ελέγχου των αχορρίψεων

1 . Οριακές τιμές και προθεσμίες

Κλάδος
της βιομηχανίας (')

Οριακές τιμές
που πρέπει να
τηρούνται από

Μονάδα μέτρησης

1 . 1 . 1986

1 . 1 . 1989 (2)

1 . Μεταλλουργία ψευδαργύρου, εξευγενισμός Χιλιοστόγραμμα καδμίου ανά λίτρο απορρίψεων
μολύβδου και ψευδαργύρου, βιομηχανία μη
σιδηρούχων μετάλλων και μεταλλικού καδμίου

0,3 (3)

0,2(3)

2. Παρασκευή ενώσεων καδμίου

Χιλιοστόγραμμα καδμίου ανά λίτρο απορρίψεων

0,5(3)

0,2(3)

Γραμμάρια απορριπτόμενου καδμίου ανά χιλιό
γραμμο επεξεργαζόμενου καδμίου

0,5 (*)

(S)

Χιλιοστόγραμμα καδμίου ανά λίτρο απορρίψεων

0,5 (3)

0,2(3)

Γραμμάρια απορριπτόμενου καδμίου ανά χιλιό
γραμμο επεξεργαζόμενου καδμίου

0,3 («)

(5)

Χιλιοστόγραμμα καδμίου ανά λίτρο απορρίψεων

0,5(3)

0,2(3)

Γραμμάρια απορριπτόμενου καδμίου ανά χιλιό
γραμμο επεξεργαζόμενου καδμίου

0,5 (<)

(5)

5. Κατασκευή πρωτογενών και δευτερογενών Χιλιοστόγραμμα καδμίου ανά λίτρο απορρίψεων
συσσωρευτών
Γραμμάρια απορριπτόμενου καδμίου ανά χιλιό
γραμμο επεξεργαζόμενου καδμίου

0,5(3)

0,2(3)

1,5 (4)

(5)

6. Ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση (6)

Χιλιοστόγραμμα καδμίου ανά λίτρο απορρίψεων

0,5(3)

0,2(3)

Γραμμάρια απορριπτόμενου καδμίου ανά χιλιό
γραμμο επεξεργαζόμενου καδμίου

0,3 (4)

(5)

3. Παρασκευή χρωστικών ουσιών

4. Παρασκευή σταθεροποιητών

7 . Παρασκευή φωσφορικού οξέος ή/και φωσφο
ρικών λιπασμάτων από φωσφορικά πετρώ
ματα (7)

_

_

(· ) Για τους κλάδους της βιομηχανίας που δεν αναφέρονται στον παρόντα πίνακα οι οριακές τιμές ορίζονται, αν χρειαστεί, σε
μεταγενέστερο στάδιο από το Συμβούλιο. Εν τω μεταξύ, τα κράτη μέλη ορίζουν αυτόνομα, σύμφωνα με την οδηγία
76/464/EOK, τα πρότυπα εκροών για τις απορρίψεις καδμίου. Τα πρότυπα αυτά πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα καλύτερα
διαθέσιμα τεχνικά μέσα και δεν πρέπει να είναι λιγότερο αυστηρές από την πλέον συγκρίσιμη οριακή τιμή που περιέχεται στο
παρόν παράρτημα.

(2) Η Επιτροπή, με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και δυνάμει του άρθρου 5
παράγραφος 3, υποβάλλει, σε εύθετο χρόνο, στο Συμβούλιο προτάσεις για τον καθορισμό αυστηρότερων οριακών τιμών που θα
αρχίσουν να ισχύουν το 1992.

(3) Μέση μηνιαία συγκέντρωση συνολικού καδμίου σταθμισμένη ανάλογα με την παροχή των λυμάτων.
(4) Μέση μηνιαία τιμή.

(5) Προς το παρόν είναι αδύνατο να καθοριστούν οριακές τιμές εκφρασμένες σε βάρος. Το Συμβούλιο καθορίζει, ενδεχομένως, τις
τιμές αυτές σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας. Αν το Συμβούλιο δεν καθορίσει οριακές τιμές,
εξακολουθούν να ισχύουν οι εκφρασμένες σε βάρος τιμές που αναγράφονται στη στήλη « 1 . 1 . 1986».

(6) Τα κράτη μέλη μπορούν να αναστείλουν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1989 την εφαρμογή των οριακών τιμών για τις εγκαταστάσεις
που αποβάλλουν λιγότερο από 10 χιλιόγραμμα καδμίου ετησίως και των οποίων όλες οι δεξαμενές ηλεκτρολυτικής επιμετάλλω

σης έχουν συνολικό όγκο κατώτερο από 1,5 πι3, εφόσον οι τεχνικές ή διοικητικές συνθήκες καθιστούν το μέτρο αυτό απολύτως
αναγκαίο.

(7) Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχουν τεχνικές μέθοδοι οικονομικά αποδεκτές που να επιτρέπουν να αφαιρείται συστηματικά το

κάδμιο από τις απορρίψεις της παραγωγής φωσφορικού οξέος ή/και φωσφορικών λιπασμάτων από φωσφορικά πετρώματα. Δεν
καθορίζεται συνεπώς καμία οριακή τιμή για τις απορρίψεις αυτές, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωση

που τους επιβάλλει η οδηγία 76/464/EOK, να καθορίζουν πρότυπα εκροών για τις απορρίψεις αυτές.
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2. Οι οριακές τιμές, εκφραζόμενες ως συγκεντρώσεις των οποίων δεν πρέπει κατ' αρχήν να σημειώνεται
υπέρβαση, περιλαμβάνονται στον προηγούμενο πίνακα για τους κλάδους της βιομηχανίας 2, 3, 4, 5
και 6. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι οριακές τιμές που εκφράζονται σαν μέγιστες συγκεντρώσεις δεν
μπορούν να ξεπερνούν το λόγο των μέγιστων επιτρεπόμενων ποσοτήτων προς την αναγκαία ποσότητα
νερού ανά χιλιόγραμμο επεξεργαζόμενου καδμίου. Επειδή όμως η συγκέντρωση του καδμίου στα
λύματα εξαρτάται από τον όγκο του νερού, ο οποίος ποικίλλει ανάλογα με τις διάφορες εγκαταστάσεις
και μεθόδους, οι οριακές τιμές, εκφραζόμενες ως ποσότητα απορριπτόμενου καδμίου ανά χιλιόγραμμο
επεξεργαζόμενου καδμίου, που περιέχονται στον παραπάνω πίνακα, πρέπει πάντοτε να τηρούνται.
3. Οι οριακές τιμές των ημερήσιων όρων ισούνται με το διπλάσιο των οριακών τιμών των αντίστοιχων
μηνιαίων μέσων όρων, που αναγράφονται στους παραπάνω πίνακες.

4. Για να ελέγχεται αν οι απορρίψεις ικανοποιούν τα πρότυπα εκροών που καθορίζονται σύμφωνα με τις
οριακές τιμές που ορίζονται στο παρόν παράρτημα, πρέπει να θεσπιστεί μι« διαδικασία ελέγχου.
Η διαδικασία αυτή πρέπει να προβλέπει τη λήψη και την ανάλυση δειγμάτων, τη μέτρηση της παροχής
των απορρίψεων και της ποσότητας του επεξεργαζόμενου καδμίου.
Αν είναι αδύνατο να καθοριστεί η ποσότητα του επεξεργαζόμενου καδμίου, η διαδικασία ελέγχου
μπορεί να βασιστεί στην ποσότητα του καδμίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την
ικανότητα παραγωγής στην οποία βασίζεται η άδεια.

5. Λαμβάνεται ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των απορρίψεων κατά τη διάρκεια περιόδου 24 ωρών. Η
ποσότητα του καδμίου που απορρίπτεται μέσα σε ένα μήνα υπολογίζεται με βάση τις ποσότητες του
καδμίου που απορρίπτονται κάθε μέρα.
Ωστόσο, μπορεί να θεσπιστεί απλουστευμένη διαδικασία ελέγχου για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις
που δεν απορρίπτουν περισσότερα από 10 χιλιόγραμμα καδμίου το χρόνο. Όσον αφορά τις βιομηχανι
κές εγκαταστάσεις ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης, μπορεί να θεσπιστεί απλουστευμένη διαδικασία
ελέγχου μόνο αν η συνολική χωρητικότητα όλων των δεξαμενών επιμετάλλωσης δεν υπερβαίνει το
1,5 τη*.

24 . 10. 83
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ποιοτικοί στόχοι
Για εκείνα τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της
οδηγίας 76/464/EOK, τα πρότυπα εκροών που πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη,
σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας αυτής, καθορίζονται έτσι ώστε να τηρούνται o κατάλληλος ή οι
κατάλληλοι ποιοτικοί στόχοι από αυτούς που απαριθμούνται παρακάτω, στην περιοχή που επηρεάζεται
από τις απορρίψεις καδμίου. Η αρμόδια αρχή προσδιορίζει την επηρεαζόμενη περιοχή σε κάθε περίπτωση
και επιλέγει, μεταξύ των ποιοτικών στόχων που αναφέρονται στο σημείο 1 , εκείνον ή εκείνους που κρίνει
κατάλληλους ανάλογα με τον προορισμό της επηρεαζόμενης περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι
o στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να εξαλειφθεί κάθε ρύπανση.
1.

Προκειμένου να εξαλειφθεί η ρύπανση, όπως ορίζεται στην οδηγία 76/464/EOK, και κατ' εφαρμογή

του άρθρου 2 της ίδιας οδηγίας, καθορίζονται (2) οι εξής ποιοτικοί στόχοι (*) οι οποίοι μετρώνται
κοντά στο σημείο απόρριψης.
1.1 . Η ολική συγκέντρωση του καδμίου στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα που επηρεάζονται από τις
απορρίψεις δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 μg/1.

1 .2. Η συγκέντρωση του διαλελυμένου καδμίου στα ύδατα των εκβολών των ποταμών που επηρεάζονται
από τις απορρίψεις δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 μg/1 .
1.3 . Η συγκέντρωση διαλελυμένου καδμίου στα χωρικά θαλάσσια ύδατα και στα διάφορα εσωτερικά
παράκτια ύδατα εκτός των εκβολών των ποταμών που επηρεάζονται από τις απορρίψεις δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα 2,5 μg/Ι.
1.4. Σε περίπτωση υδάτων που χρησιμοποιούνται για την υδροληψία πόσιμου ύδατος, η περιεκτικότητα
σε κάδμιο πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας 75/440/EOK (3).

2.

Εκτός από τις παραπάνω απαιτήσεις, οι συγκεντρώσεις καδμίου πρέπει να καθορίζονται από το
εθνικό δίκτυο που αναφέρεται στο άρθρο 5 και τα αποτελέσματα πρέπει να συγκρίνονται στις
ακόλουθες συγκεντρώσεις (2).

2.1 . Στην περίπτωση των εσωτερικών επιφανειακών υδάτων, συνολική συγκέντρωση καδμίου 1 μg/Ι.

2.2. Στην περίπτωση των υδάτων των εκβολών των ποταμών, συγκέντρωση διαλελυμένου καδμίου
1 μg/1.

2.3. Στην περίπτωση χωρικών θαλάσσιων υδάτων και εσωτερικών παράκτιων υδάτων εκτός των εκβολών
ποταμών, συγκέντρωση διαλελυμένου καδμίου 0,5 μg/Ι.

Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι συγκεντρώσεις αυτές σε ένα από τα σημεία του εθνικού δικτύου,
οι λόγοι πρέπει να δηλώνονται στην Επιτροπή.
3.

Η συγκέντρωση καδμίου στα ιζήματα ή/και στα μαλάκια και οστρακοειδή, ει δυνατόν του είδους
Mytilus edulis, δεν πρέπει με την πάροδο του χρόνου να αυξάνονται σημαντικά.

4.

Όταν εφαρμόζονται πολλοί ποιοτικοί στόχοι στα ύδατα μιας περιοχής, η ποιότητα των υδάτων
πρέπει να επαρκεί για την ικανοποίηση όλων αυτών των στόχων.

(1) Οι συγκεντρώσεις καδμίου που καθορίζονται στα σημεία 1.1 , 1.2 και 1.3 αποτελούν τις ελάχιστες
αναγκαίες απαιτήσεις για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών.

(2) Εκτός από τον ποιοτικό στόχο 1.4, όλες οι συγκεντρώσεις αναφέρονται στον αριθμητικό μέσο όρο
των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται σε ένα χρόνο.

(3) Η οδηγία 75/440/EOK αφορά την απαιτούμενη ποιότητα των υδάτων επιφανείας που προορίζονται
για την παραγωγή πόσιμου ύδατος στα κράτη μέλη (ΕΕ αριθ. L 194 της 25. 7. 1975, σ. 26). Η οδηγία
αυτή θεσπίζει για το κάδμιο ανώτερο επιτρεπόμενο όριο 5 μg/Ι εντός του 95 % των λαμβανομένων
δειγμάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Μέθοδοι αναφοράς για τη μέτρηση

1 . Η μέθοδος αναφοράς για την ανάλυση που θα χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της περιεκτικό
τητας των υδάτων, των ιζημάτων, των μαλακίων και οστρακοειδών σε κάδμιο, είναι η φασματομετρία
ατομικής απορρόφησης μετά από κατάλληλη συντήρηση και κατεργασία του δείγματος.
Τα όρια ανίχνευσης (') πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση της συγκέντρωσης του
καδμίου με ακρίβεια (') ± 30 % και προσέγγιση (') ± 30 % στις ακόλουθες συγκεντρώσεις:
— στην περίπτωση απορρίψεων, ένα δέκατο της μέγιστης επιτρεπόμενης συγκέντρωσης καδμίου που
ορίζεται στην άδεια,
— στην περίπτωση των επιφανειακών υδάτων, 0,1 μg/1 ή ένα δέκατο της συγκέντρωσης καδμίου που
ορίζεται στον ποιοτικό στόχο, επιλεγομένης της υψηλότερης τιμής,
— στην περίπτωση μαλακίων και οστρακοειδών 0,1 μg/kg, βάρος σε υγρή κατάσταση,
— στην περίπτωση των ιζημάτων, το ένα δέκατο της συγκέντρωσης του καδμίου του δείγματος ή
0,1 μg ανά χιλιόγραμμο βάρους υλικού αποξηραμένου, σε θερμοκρασία 105 έως 110°C μέχρι
σταθερού βάρους, επιλεγομένης της υψηλότερης τιμής.
2. Η μέτρηση της παροχής των λυμάτων πρέπει να πραγματοποιείται με ακρίβεια ± 20 %.

(') Οι ορισμοί αυτών των όρων δίδονται στην οδηγία 79/869/EOK του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου
1979 περί των μεθόδων μετρήσεων και περί της συχνότητος των δειγματοληψιών και της αναλύσεως
των επιφανειακών υδάτων τα οποία προορίζονται για την παραγωγή ποσίμου ύδατος στα κράτη μέλη.
(ΕΕ αριθ. L 271 της 29. 10. 1979, σ. 44).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Διαδικασία ελέγχου των ποιοτικών στόχων

1 . Για κάθε άδεια η οποία χορηγείται κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η αρμόδια αρχή καθορίζει
τις προδιαγραφές, τις πρακτικές λεπτομέρειες της επιτήρησης και τις προθεσμίες με τις οποίες
εξασφαλίζεται η τήρηση του ή των εν λόγω ποιοτικών στόχων.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 76/464/EOK, το κράτος μέλος υποβάλλει έκθεση
στην Επιτροπή, για κάθε ποιοτικό στόχο που έχει επιλεγεί και εφαρμόζεται σχετικά με :
— τα σημεία απόρριψης και τις διατάξεις διασποράς,
— τη ζώνη εφαρμογής του ποιοτικού στόχου,
— την τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας,
— τη συχνότητα της δειγματοληψίας,
— τις μεθόδους δειγματοληψίας και μέτρησης,
— τα επιτυγχανόμενα αποτελέσματα.

3. Τα δείγματα πρέπει να είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικά της ποιότητας του υδάτινου περιβάλλοντος
στην περιοχή που επηρεάζεται από τις απορρίψεις και η συχνότητα της δειγματοληψίας να επαρκεί για
να καταδείξει τις μεταβολές που επήλθαν στις συνθήκες του υδάτινου χώρου, λαμβάνοντας κυρίως
υπόψη τις φυσικές διακυμάνσεις των υδρολογικών παραμέτρων.

24 . 10 . 83
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΡΙΤΗ ΟΔΗΓΊΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Σεπτεμβρίου 1983

για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης
που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της σύστασης των καλλυντικών προϊόντων
(83/514/EOK)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητας,
την οδηγία 76/768/EOK του Συμβουλίου της 27ης Ιου
λίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρα
τών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προ
ϊόντα ( · ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδη
γία 83/34 1 /ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγρα
φος 1 ,

μίδιου, προσδιορισμού των φθοριοπαραγώγων στις
οδοντόκρεμες, ανίχνευσης και προσδιορισμού των οργα
νοϋδραργυρικών παραγώγων, προσδιορισμού των θειού
χων των αλκαλίων και αλκαλικών γαιών, συνιστούν ένα
τρίτο στάδιο·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/768/
ΕΟΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Εκτιμώντας :
ότι η οδηγία 76/768/EOK προβλέπει επίσημους ελέγ
χους των καλλυντικών προϊόντων που αποβλέπουν στην
εξακρίβωση της τήρησης των προϋποθέσεων που προβλέ
πονται από τις κοινοτικές διατάξεις τις σχετικές με τη
σύσταση των καλλυντικών προϊόντων·
ότι πρέπει να καθιερωθούν το ταχύτερο δυνατό όλες οι
απαραίτητες μέθοδοι ανάλυσης και, δεδομένου ότι δύο
στάδια για την επίτευξη αυτού του σκοπού έχουν πραγ
ματοποιηθεί με τη θέσπιση ορισμένων μεθόδων στις

οδηγίες της Επιτροπής 80/ 1335/EOK (3) και 82/434/
EOK (4), o καθορισμός μεθόδων προσδιορισμού του
διχλωρομεθάνιου και του 1,1,1 -τριχλωροαιθάνιου, ανί
χνευσης και προσδιορισμού της υδροξυ-8-κινολεΐνης και
του θειικού της παράγωγου, προσδιορισμού της αμμω
νίας, ανίχνευσης και προσδιορισμού του νιτρομεθάνιου,
ανίχνευσης και προσδιορισμού του θειογλυκολικού

οξέος στα προϊόντα για το κατσάρωμα ή το ίσιωμα των
μαλλιών και στα αποτριχωτικά, ανίχνευσης και προσ
διορισμού του εξαχλωροφαίνιου, προσδιορισμού του
παραγώγου με νάτριο του παρα-τολουολοσουλφοχλωρα

Αρθρο 1

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα,
ώστε, κατά τους επίσημους ελέγχους των καλλυντικών :
— o προσδιορισμός του διχλωρομεθάνιου και του
1,1,1 -τριχλωροαιθάνιου,
— η ανίχνευση και o προσδιορισμός της υδροξυ-8-κινο
λεΐνης και του θειικού παραγώγου της,

— o προσδιορισμός της αμμωνίας,

— η ανίχνευση και o προσδιορισμός του νιτρομεθά
νιου,

— η ανίχνευση και o προσδιορισμός του θειογλυκολι
κού οξέος στα προϊόντα για το κατσάρωμα ή το
ίσιωμα των μαλλιών και στα αποτριχωτικά,
— η ανίχνευση και o προσδιορισμός του εξαχλωροφαί
νιου,

— o προσδιορισμός του παραγώγου με νάτριο του
παρα -τολουολοσουλφοχλωραμίδιου (χλωραμίνη Τ),

— o προσδιορισμός των φθοριοπαραγώγων στις οδοντό
(!)
(2)
(3)
(«)

ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.

L 262 της 27. 9. 1976, σ. 169.
L 188 της 13. 7. 1983, σ. 15.
L 383 της 31 . 12. 1980, σ. 27.
L 185 της 30. 6. 1982, σ. 1 .

κρεμες,

— η ανίχνευση και o προσδιορισμός των οργανοϋδραρ
γυρικών παραγώγων,
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— o προσδιορισμός των θειούχων των αλκαλίων και
αλκαλικών γαιών

να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις μεθόδους που
περιγράφονται στο παράρτημα.

24. 10. 83

Αρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 1983 .

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονι
στικές ή διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες
για να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της παρούσας
οδηγίας, το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1984.
Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.

Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΧΛΩΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1,1,1-TPIXΛΩPOAIθANIOY
1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος αυτή περιγράφει τον προσδιορισμό του :
— διχλωρομεθάνιου (μεθυλενοχλωρίδιο)
— 1,1,1 -τριχλωροαιθάνιου (μεθυλοχλωροφόρμιο)

και εφαρμόζεται στο σύνολο των καλλυντικών που ενδέχεται να περιέχουν αυτές τις
ενώσεις.
2.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος σε διχλωρομεθάνιο και σε 1,1,1 -τριχλωροαιθάνιο, προσ
διοριζόμενη κατά την παρούσα μέθοδο, εκφράζεται σε επί τοις εκατό ποσοστό μάζας.
3.

ΑΡΧΗ

Ο προσδιορισμός στηρίζεται σε αεριοχρωματογραφία με χρησιμοποίηση του τριχλωρομεθά
νιου (χλωροφόρμιου) ως εσωτερικού προτύπου.
4.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.
4.1 .

Τριχλωρομεθάνιο (CΗCl3).

4.2 .

Τετραχλωράνθρακας (CCl4).

4.3 .

Διχλωρομεθάνιο (CH2CI2).

4.4 .

1,1 ,1 -τριχλωροαιθάνιο (CH3CCI3).

4.5 .

Ακετόνη.

4.6 .

Αζωτο.

5.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

5.1 .

Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου και χρωματογραφίας αέριας φάσης.

5.2 .

Χρωματογράφος εφοδιασμένος με ανιχνευτή αγωγιμομετρίας.

5.3 .

Φιάλη μεταφοράς των 50-100 ml (βλέπε δειγματοληψία 5.3) (').

5.4.

Σύριγγα αερίου υπό πίεση (βλέπε μέθοδο δειγματοληψίας 5.4.4.2) (').

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

6.1 .

Δείγμα συσκευασμένο υπό κανονικές συνθήκες πίεσης

Ζυγίζεται επακριβώς το δείγμα σε κλειόμενη κωνική φιάλη. Εισάγεται επακριβώς ζυγι
σθείσα ποσότητα CHCI3 (4.1 ) ισοδύναμη προς την εκτιμούμενη ποσότητα των περιεχομέ
νων εντός του δείγματος CH2CI2 και CHCCI3 . Ομοιογενοποιούνται.

(·) ΕΕ αριθ. L 383 της 31 . 12. 1980, σ. 27.
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Δείγμα συσκευασμένο υπό εξισορροκούμενες συνθήκες πίεσης
Χρησιμοποιείται η μέθοδος λήψεως που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Δειγματοληψία»
Τηρούνται οι παρακάτω λεπτομέρειες:

6.2.1 .

Στη φιάλη μεταφοράς εισάγεται ποσότητα εσωτερικού προτύπου (4.1 ) ισοδύναμη με την
κατ' εκτίμηση ποσότητα των περιεχόμενων στο δείγμα CH2CI2 ή/και CH3CCI3 . Ομοιο
γενοποιούνται. Εκπλύνεται o νεκρός όγκος της δικλείδας της φιάλης μεταφοράς με 0,5 ml
CCl4 (4.2) που αφήνονται να εξατμισθούν. Προσδιορίζεται η μάζα του εσωτερικού
προτύπου με διαφορική ζύγιση της φιάλης μεταφοράς.

6.2.2 .

Στο από teflon βύσμα της σύριγγας, έπειτα από την πλήρωση με το δείγμα, πρέπει να
διοχετεύεται άζωτο (4.6), έτσι ώστε πριν την εισαγωγή στο χρωματογράφο, να μην
παραμένει σε αυτό κανένα υπόλειμμα δείγματος.

6.2.3 .

Έπειτα από κάθε λήψη, το 6ύσμα της βαλβίδας ή η διάταξη μεταφοράς που ενδεχόμενα
χρησιμοποιήθηκε, πρέπει να εκπλύνονται πολλές φορές με ακετόνη (4.5) (με υποδόρεια
σύριγγα) και κατόπιν να ξηραίνονται καλά με άζωτο (4.6).

6.2.4.

Για κάθε ανάλυση οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από διαφορετικές φιάλες μεταφοράς με
πέντε μετρήσεις ανά φιάλη.

7.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

7.1 .

Προθάλαμος στήλης
Υλικό : σωλήνας ανοξείδωτος.
Μήκος : 30 cm.
Εξωτερική διάμετρος: 3 πιπί ή 6 πιπί.

Πλήρωση ch χαρακτηριστικών ίδιων με εκείνα της στήλης.
7.2 .

Στήλη

Η στάσιμη φάση συνίσταται από hallcomid Μ 18 επί chromosorb. Πρέπει να δίνει
βαθμό διαχωρισμού (R) ίσο τουλάχιστον με 1,5 :
R = 2

d'r2 — d'r1
W ! + W2

όπου :

Π καΐΓ2 :
χρόνοι κατακράτησης σε min
W1 και W2: εύρος των κορυφών στο μέσο του ύψους·
<1':
ταχύτητα εκτύλιξης του χάρτου σε mm/min.
7.3 .

Σαν παράδειγμα, οι ακόλουθες συνθήκες εργασίας δίδουν τα επιζητούμενα αποτελέσματα :
Στήλη:

/

II

Υλικό :

ανοξείδωτος σωλήνας

ανοξείδωτος σωλήνας

Μήκος :

350 επί
3 πιπί

400 cm
6 πιπί

WΑW

10 %

WΑW-DΜCS-ΗΡ
60-80 mesh
hallcomid Μ 18
20 %

65 °C
150 °C
150 °C

75 °C
125 °C
200 °C

45 ml/min

60 ml/min

2,5 1>3.γ

2,0 &3Γ

15 μl

15 μl

Εξωτερική διάμετρος:
Πλήρωση :
chromosorb>:

μέγεθος κόκκων :
Στάσιμη φάση :
Θερμοκρασίες :
στήλη :
διάταξη εισόδου :
ανιχνευτής:
Φέρον αέριο : Ήλων
παροχή :
πίεση εισόδου :
Εισαγόμενη ποσότητα

100-120 mesh
hallcomid Μ 18

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

Συνθέστε εντός κωνικής φιάλης το ακόλουθο μείγμα με επακριβή ζύγιση :
CH2CI2 (4.3): 30 % να/να διχλωρομεθάνιου
CH3CCI3 (4.4): 35 % ΠΙ/ΠΙ τριχλωροαιθάνιου
CΗCl3 (4.1 ): 35 % ΠΙ/ΠΙ τριχλωρομεθάνιου

Χρησιμεύει στην κατάστρωση των συντελεστών ποσοτικής σύγκρισης.

9.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

9.1 .

Υπολογισμός ενός συντελεστή ποσοτικής σύγκρισης μιας ουσίας p σε σχέση με μια συσία Β
επιλεγμένη ως εσωτερικό πρότυπο
Έστω η ουσία p:
1CP : o συντελεστής της σύγκρισης,
mp : η μάζα της στο μείγμα,
AP : η επιφάνεια της κορυφής της·
έστω η ουσία α:
1ς8 : o συντελεστής της σύγκρισης επιλεγμένος, ίσος με 1 ,
πι»: η μάζα της στο μείγμα,
Α»: η επιφάνεια της κορυφής της :

kP =

mp · A3
Π1U · Αρ

Σαν παράδειγμα έχουν ληφθεί οι ακόλουθοι συντελεστές σύγκρισης (για CHCI3: 1ε — 1 ):
CH2C12 : k1 - 0,78 ±0,03
CH3CCI3 : 1C2 - 1,00 ±0,03
9.2 .

Υπολογισμός των επί τοις εκατό ποσοστών των παρευρισκομένων στο προς ανάλυση δείγμα
CH202 και CH3CO3
Έστω :

k1 :
1C2 :
ma :
mC :
Α»:
Αι :
A2 :

o
o
η
η
η
η
η

συντελεστής σύγκρισης του CH2CI2,
συντελεστής σύγκρισης του CH3CCI3,
μάζα του CHC13,
μάζα του προς ανάλυση δείγματος,
επιφάνεια κορυφής του CHC13,
επιφάνεια κορυφής του CH2CI2,
επιφάνεια κορυφής του CH3CCI3 .

Θα έχουμε :

% (m /m) CH2 CI 2 =

ιηU · Αι - R , - 100
A„ · πιC

% (m /m) CH3CCI3 =

10.

Γη U · A 2 · 1<2 · 100
A U · πιC

ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (')

Για περιεκτικότητα σε χλωροπαράγωγα 25 % (ΠΙ/ΠΙ ), η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμά
των δύο παράλληλων προσδιορισμών πραγματοποιούμενων επί του ιδίου δείγματος δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 2,5 %.
(') Κατά το πρότυπο ΙSΟ 5725 .
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ YΔPOEY-8-KINOΛEΪNHΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΙΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ

1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος περιγράφει την ανίχνευση και τον προσδιορισμό της υδροξυ-8-κινολεΐνης και
του θειικού παραγώγου της.

2.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος σε υδροξυ-8-κινολεΐνη προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο
αυτή εκφράζεται σε επί τοις εκατό ποσοστό μάζας υδροξυ-8-κινολεΐνης.

3.

ΑΡΧΗ

3.1 .

Ανίχνευση

Πραγματοποιείται με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας.
3.2 .

Προσδιορισμός

Διεξάγεται με φωτοχρωματομετρία στα 410 nm ενός σύμπλοκου χαλκού που λαμβάνεται
από αντίδραση με υγρό Fehling.

4.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.
4.1 .

Yδροξυ-8-κινολεΐνη.

4.2 .

Βενζόλιο (λόγω της τοξικότητας του προϊόντος λαμβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις).

4.3 .

Χλωροφόρμιο.

4.4.

Διάλυμα υδροξείδιου του νατρίου 50 % τη/τα.

4.5 .

Θειικός χαλκός (CUS04-5H20).

4.6 .

Διπλό τρυγικό άλας καλίου και νατρίου.

4.7 .

Υδροχλωρικό οξύ 1 Ν.

4.8 .

Θειικό οξύ 1 Ν.

4.9.

Διάλυμα υδροξείδιου του καλίου 1 Ν.

4.10.

Αιθανόλη.

4.11 .

1-6ουτανόλη.

4.12.

Οξεικό οξύ glacial.

24. 10. 83
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4.13 .

Υδροχλωρικό οξύ 0,1 Ν.

4.14.

Celite 545 ή ισοδύναμο.

4.15 .

Διαλύματα-μάρτυρες

4.15.1 .

Φέρονται 100 πι^ υδροξυ-8-κινολεΐνης (4.1 ) σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml και
διαλύονται σε μικρή ποσότητα θειικού οξέος 1 Ν (4.8). Συμπληρούνται μέχρι της χαραγής
με θειικό οξύ 1 Ν (4.8).

4.15.2 .

Φέρονται 100 m{> υδροξυ-8-κινολεΐνης (4.1 ) σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml. Διαλύο
νται σε αιθανόλη (4.10). Συμπληρούνται μέχρι της χαραγής με τον ίδιο διαλύτη και
μείγνυνται.

4.16 .

Υγρό Fehling
Διάλυμα Α
Σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml ζυγίζονται 7 β θειικού χαλκού (4.5). Διαλύονται σε
μικρή ποσότητα νερού, συμπληρούνται μέχρι της χαραγής με νερό και μείγνυνται.
Διάλυμα Β
Σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml, ζυγίζονται 35 8 διπλού τρυγικού άλατος καλίου και
νατρίου (4.6) και διαλύονται σε 50 ml νερού. Προστίθενται 20 πιΐ υδροξείδιου του
νατρίου 50 % (4.4). Συμπληρούνται με νερό μέχρι της χαραγής και μείγνυνται.
Αμέσως πριν τη χρήση, σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml φέρονται με σιφώνι 10 ml
διαλύματος Α και 10 ml διαλύματος Β. Συμπληρούνται με νερό μέχρι της χαραγής και
μείγνυνται.

4.17 .

Διαλύτες ανάπτυξης

Διαλύτης I : 1-6ουτανόλη/οξεικό οξύ/νερό (80 : 20 : 20, ν/ν/ν).
Διαλύτης II : Χλωροφόρμιο/οξεικό οξύ (95 : 5, ν/ν).
4.18 .

Διάλυμα 1 % χλωριμίδιου διχλωροκινόνης σε αιθανόλη (4.10).

4.19 .

Διάλυμα ανθρακικού νάτριου 1 % (ιη/ν).

4.20.

Διάλυμα 30 % (ν/ν) αιθανόλης (4.10) σε νερό.

4.21 .

Διάλυμα δινάτριου άλατος του αιθυλενο-διαμινοτετρα-οξεικού οξέος 5 % (πι/ν).

4.22 .

Ρυθμιστικό διάλυμα ρΗ 7

Ζυγίζονται 27 8 KH2PO4 και 70 8 K2HPO4. 3H20 σε ογκομετρική φιάλη του 1 1.
Διαλύονται. Συμπληρούνται μέχρι της χαραγής και μείγνυνται.
4.23 .

Λεπτές στοιβάδες αχό silice, έτοιμες για χρήση

Πάχους 0,25 ΠΙΠΊ (Κieselgel 60 Μerck ή ισοδύναμες). Πριν τη χρήση, κάθε πλάκα
ψεκάζεται με 10 ml αντιδραστήριο 4.21 και ξηραίνεται στους 80 °C .

5.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

5.1 .

Εσμυρισμένου λαιμού φιάλες με σφαιρικό πυθμένα των 100 ml.

5.2 .

Φιάλες ογκομετρικές.

5.3 .

Σιφώνια βαθμολογημένα των 10 και 5 ml.
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5.4.

Σιφώνια ογκομετρικά των 20, 15, 10 και 5 ml.

5.5 .

Χοάνες διαχωρισμού των 100, 50 και 25 ml.

5.6.

Πτυχωτοί ηθμοί διάμετρου 9 cm.

5.7 .

Περιστροφικός συμπυκνωτής.

5.8.

Ψυκτήρας επαναφοράς με σμόρισμα.

5.9 .

Φασματοφωτόμετρο.

5.10.

Κυψελίδες οπτικής διαδρομής 1 cm.

5.11 .

Θερμαινόμενος αναδευτήρας.

5.12.

Στήλη υάλινη για χρωματογραφία, 160 πιπί ύψους και 8 πιπί εσωτερικής διαμέτρου, της
οποίας το κατώτερο μέρος είναι εφοδιασμένο με μια στένωση γεμισμένη με βύσμα από
έριο υάλου και το ανώτερο άκρο είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα
έκλουσης υπό πίεση.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

6. 1 .

Ανίχνευση

6.1.1 .

Υγρά δείγματα

6.1.1.1 .

Αφού φέρουμε στο 7,0 το ρΗ ενός μέρους δείγματος προς ανάλυση, αποθέτουμε από αυτό
5 και 10 μl σε καθένα από τα σημεία της γραμμής εκκίνησης μιας πλάκας καλυμμένης από
λεπτή στοιβάδα από gel silice, επεξεργασμένης προηγουμένως όπως υποδεικνύεται στο
4.23 .

6.1.1.2.

Σε δύο άλλα σημεία της γραμμής εκκίνησης αποθέτουμε 10 και 30 μΐ του διαλύματος-μάρ
τυρα (4.15.2), κατόπιν αναπτύσσουμε την πλάκα στον ένα από τους δύο διαλύτες (4.17).

6.1.1.3 .

Όταν το μέτωπο του διαλύτη φθάσει τα 15 cm, η πλάκα ξηραίνεται στους 110 °C επί 15
λεπτά. Κάτω από φως UV (366 nm), οι κηλίδες υδροξυ-8-κινολεΐνης χαρακτηρίζονται
από έναν κίτρινο φθορισμό.

6.1.1.4.

Η πλάκα ψεκάζεται κατόπιν με ένα υδατικό διάλυμα ανθρακικού νατρίου 1 % (4.19) και,
έπειτα από ξήρανση, με ένα διάλυμα 1 % χλωριμίδιου διχλωροκινόνης (4.18). Η υδροξυ-8
κινολεΐνη εμφανίζεται με μορφή κυανών κηλίδων.

6.1 .2 .

Δείγματα στερεά και κρέμες

6.1.2.1 .

Φέρουμε σε αιώρηση 1 ς δείγματος σε 5 ιπΐ του ρυθμιστικού διαλύματος ρΗ 7 (4.22).
Μεταγγίζουμε με 10 ml χλωροφόρμιου σε διαχωριστική χοάνη και ανακινούμε. Αφού
συλλέξουμε τη χλωροφορμική στοιβάδα, εκχυλίζουμε δύο φορές ακόμη το υδατικό αιώ
ρημα με 10 ml χλωροφόρμιου (4.3). Συλλέγουμε και διηθούμε τα χλωροφορμικά διαλύ
ματα σε φιάλη με σφαιρικό πυθμένα των 100 ml (5.1 ). Συμπυκνούμε μέχρι ξηρότητας
σχεδόν πλήρους στον περιστροφικό συμπυκνωτή. Αναδιαλύουμε το υπόλειμμα σε 2 ml
χλωροφόρμιου και αποθέτουμε 10 και 30 μl του διαλύματος που πάρθηκε σε πλάκα §61
silice (4.23) ενεργώντας όπως υποδεικνύεται στο 6 . 1.1.1 .

6.1.2.2.

Αφού αποθέσουμε 10 και 30 μl του διαλύματος-μάρτυρα (4.15.2), ενεργούμε όπως
υποδεικνύεται στα 6.1.1.2, 6.1.1.3 και 6.1.1.4.

6.2.

Προσδιορισμός

6.2.1 .

Δείγματα υγρά

6.2.1.1 .

Σε εσμυρισμένη φιάλη με σφαιρικό πυθμένα των 100 ml, ζυγίζονται 5 g του δείγματος.
Προστίθεται 1 ml θειικού οξέος 1 Ν (4.8) και συμπυκνούται το μείγμα μέχρι ξηρότητας
σχεδόν πλήρους υπό μειωμένη πίεση στους 50 °C.
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6.2.1.2 .

Διαλύουμε αυτό το υπόλειμμα σε 20 ml ζεστού νερού. Μεταφέρουμε σε ογκομετρική
φιάλη των 100 ml και ξεπλένουμε τρεις φορές με 20 ml νερού. Συμπληρούμε στα 100 ml
με νερό και αναμειγνύουμε.

6.2.1.3 .

Μεταφέρουμε με σιφώνι S ml από αυτό το διάλυμα σε διαχωριστική χοάνη των 50 ml
(5.5). Έπειτα από προσθήκη 10 ml υγρού Fehling (4.16) εκχυλίζουμε το σύμπλοκο
χαλκού που σχηματίστηκε με τρεις φορές 8 ml χλωροφόρμιου (4.3).

6.2.1.4.

Συλλέγουμε τις χλωροφορμικές διηθημένες φάσεις σε ογκομετρική φιάλη των 25 ml (5.2).
Συμπληρούμε μέχρι της χαραγής με χλωροφόρμιο (4.3) και ανακινούμε. Μετράμε την
οπτική πυκνότητα του κίτρινου διαλύματος στα 410 nm σε σχέση με το χλωροφόρμιο.

6.2.2 .

Δείγματα στερεά και κρέμες

6.2.2.1 .

Σε φιάλη με σφαιρικό πυθμένα των 100 ml (5.1 ), ζυγίζονται 0,500 g δείγματος.
Προστίθενται 30 ml βενζολίου (4.2) και 20 ml υδροχλωρικού οξέος 1 Ν (4.7). Ζέονται με
ψυκτήρα επί 30 λεπτά υπό ανακίνηση.

6.2.2.2 .

Μεταφέρουμε το περιεχόμενο της φιάλης σε διαχωριστική χοάνη (5.5) των 100 ml και
ξεπλένουμε με 5 ml υδροχλωρικού οξέος 1 Ν (4.7). Αποσύρουμε την υδάτινη φάση σε
φιάλη με σφαιρικό πυθμένα (5.1 ). Πλύνεται η βενζολική φάση με 5 ml υδροχλωρικού
οξέος 1 Ν (4.7) και συλλέγονται τα ύδατα έκπλυσης μέσα στη φιάλη. Εξακολουθούμε
όπως υποδεικνύεται στο 6.2.2.4.

6.2.2.3 .

Περίπτωση γαλακτωμάτων που παρεμποδίζουν στη συνέχεια της ανάλυσης:
Αναμειγνύουμε 0,500 8 δείγματος με 2 β celite 545 (4.14), έτσι που να ληφθεί μια
ρευστή σκόνη. Τοποθετούμε το μείγμα σε μικρές δόσεις μέσα στην υάλινη στήλη για
χρωματογραφία (5.12). Έπειτα από κάθε προσθήκη συσσωρεύουμε το περιεχόμενο της
στήλης. Όταν το σύνολο του μείγματος δείγμα — celite έχει εισαχθεί μέσα στη στήλη,
εκλούομε με υδροχλωρικό οξύ 0,1 Ν (4.13) έτσι που να ληφθούν 10 ml εκλούσματος σε
10 λεπτά περίπου. Αν χρειάζεται μπορούμε να προβούμε σε αυτή την έκλουση εφαρμόζο
ντας ελαφρά πίεση με άζωτο. Κατά τη διάρκεια της έκλουσης καλό είναι να βεβαιωνόμα
στε ότι υπάρχει πάντα υδροχλωρικό οξύ υπεράνω του μείγματος δείγμα - celite. Τα 10
πρώτα ml εκλούσματος υφίστανται κατόπιν επεξεργασία, όπως υποδεικνύεται στο 6.2.2.4.

6.2.2.4.

Οι υδάτινες φάσεις (6.2.2.2) ή τα εκλούσματα (6.2.2.3) συλλέγονται και συμπυκνούνται
μέχρι ξηρότητας σχεδόν πλήρους υπό μειωμένη πίεση στον περιστροφικό συμπυκνωτή.

6.2.2.5 .

Διαλύουμε το υπόλειμμα σε 6 ml του διαλύματος υδροξείδιου του νατρίου 1 Ν (4.9).
Προστίθενται 20 ml υγρού Fehling (4.16) και μεταγγίζουμε σε διαχωριστική χοάνη των
50 ml (5.5). Πλύνεται η φιάλη με 8 ml χλωροφόρμιου (4.3) και μεταγγίζουμε μέσα στη
διαχωριστική χοάνη. Έπειτα από ανακίνηση, η χλωροφορμική φάση διηθείται και συλλέ
γεται σε ογκομετρική φιάλη των 50 ml (5.2).

6.2.2.6 .

Η υδάτινη φάση εκχυλίζεται και πάλι με τρεις φορές 8 ml χλωροφόρμιο (4.3). Οι
χλωροφορμικές φάσεις διηθούνται και συλλέγονται στην ογκομετρική φιάλη των 50 ml.
Συμπληρούμε μέχρι τη χαραγή με χλωροφόρμιο και ανακινούμε. Μετράται η οπτική
πυκνότητα του κίτρινου διαλύματος στα 410 nm σε σχέση με χλωροφόρμιο.

7.

ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Μέσα σε φιάλες με σφαιρικό πυθμένα των 100 ml (5.1), που περιέχουν καθεμία 3 ml από
ένα υδατικό διάλυμα αιθανόλης 30 % (4.20), εισάγονται με σιφώνι 5, 10, 15 και 20 ml
από το διάλυμα-μάρτυρα (4.15.1 ) και ενεργούμε όπως υποδεικνύεται στο 6.2.1 .

8.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

8. 1 .

Δείγματα υγρά

Yδροξυ-8-κινολεΐνη % (πι/πι) =

a

Χ 100

πι

όπου :

α:

o αριθμός των ιη^ υδροξυ-8-κινολεΐνης υπολογισμένων από την καμπύλη

αναφοράς (7),
m ( mg): η μάζα του δείγματος (6.2.1.1 ).
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Δείγματα στερεά και κρέμες
Yδροξυ-8-κινολεΐνη % (πι/ιη) =

2α

Χ 100

πι

όπου :

α:

o αριθμός των mg υδροξυ-8-κινολεΐνης υπολογισμένων από την καμπύλη
αναφοράς (7),

ιη (ηΐ8): η μάζα του δείγματος (6.2.2.1 ).
9.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (1)

Για μια περιεκτικότητα σε υδροξυ-8-κινολεΐνη της τάξης του 0,3 %, η διαφορά μεταξύ των
αποτελεσμάτων δύο παράλληλων προσδιορισμών πραγματοποιημένων πάνω στο ίδιο
δείγμα δεν πρέπει να ξεπερνά το 0,02 %.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ

1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος περιγράφει τον προσδιορισμό της ελεύθερης αμμωνίας στο σύνολο των καλλυ
ντικών.

2.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος σε αμμωνία προσδιορισμένη σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή
εκφράζεται σε επί τοις εκατό ποσοστό μάζας ΝΗ 3 .
3.

ΑΡΧΗ

Ένα διάλυμα χλωριούχου βαρίου προστίθεται στο καλλυντικό σε περιβάλλον μεθανόλης νερού. Το ίζημα που ενδεχόμενα σχηματίζεται διηθείται ή φυγοκεντρείται. Με αυτό τον
τρόπο ενέργειας αποφεύγεται, κατά τη διάρκεια της απόσταξης με υδρατμό, να συμπαρα
συρθούν ορισμένα άλατα αμμωνίου όπως ανθρακικά, όξινα ανθρακικά, άλατα λιπαρών
οξέων κλπ., με εξαίρεση το οξεικό αμμώνιο.
Η αμμωνία παρασύρεται με ατμό από το διήθημα ή το υγρό που επιπλέει και προσδιορίζε
ται με επανογκομέτρηση μέχρις αλλαγής δείκτου ή με άμεση ογκομετρική αγωγιμομετρία.
4.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.
4.1 .

Μεθανόλη.

4.2 .

Διάλυμα χλωριούχου βαρίου με δύο μόρια νερού 25 % (πι/ν).

4.3 .

Διάλυμα ορθο-θορικού οξέος 4 % (πι/ν).

4.4.

Τιτλοδοτημένο διάλυμα θειικού οξέος 0,5 Ν.

4.5 .

Υγρό αντιαφριστικό.

4.6 .

Τιτλοδοτημένο διάλυμα υδροξείδιου του νατρίου 0,5 Ν.

4.7 .

Δείκτης: Μείγνυνται 5 ml ενός διαλύματος ερυθρού μεθυλίου, 0,1 % σε αιθανόλη, και
2 ml ενός διαλύματος κυανού του μεθυλενίου, 0,1 % σε νερό.

(·) Κατά το πρότυπο ΙSΟ 5725 .
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5.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

5.1 .

Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου.

5.2 .

Φυγόκεντροι με κλειστούς σωλήνες.

5.3 .

Συσκευή απόσταξης με ατμό.

5.4.

Ποτενσιογράφος.

5.5 .

Ηλεκτρόδιο υάλου και ηλεκτρόδιο αναφοράς καλομέλανα.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

6. 1 .

Σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml, ζυγίζουμε με ακρίβεια 1 mg μια μάζα δείγματος (m)
που αντιστοιχεί το πολύ σε 150 mg NH3.

6.2.

Προστίθενται :

10 ml νερό,
10 ml μεθανόλη (4.1 ),
10 ml διάλυμα χλωριούχου βαρίου (4.2).
Συμπληρώνουμε μέχρι τη χαραγή με μεθανόλη (4.1 ).
6.3 .

Ομοιογενοποιούμε και αφήνουμε μία νύχτα στο ψυγείο (5 °C).

6.4.

Το διάλυμα ακόμη κρύο διηθείται ή φυγοκεντρείται σε κλειστούς σωλήνες επί 10 λεπτά,
έτσι που να ληφθεί ένα διαυγές υγρό επίπλευσης.

6.5 .

Εισάγονται με σιφώνι 40 ml του διαυγούς διαλύματος στη συσκευή απόσταξης (5.3) και
κατόπιν, ενδεχόμενα, 0,5 ml αντιαφριστικού (4.5).

6. 6 .

Αποστάζουμε και συλλέγουμε 200 ml απόσταγμα σε ποτήρι των 250 ml που περιέχει
10 ml θειικό οξύ 0,5 Ν (4.4) και 0,1 ml δείκτη (4.7).

6.7 .

Επανογκομετρείται το θειικό οξύ σε περίσσεια με το διάλυμα του υδροξείδιου του νατρίου
(4.6).

6.8.

Σημείωση:

Σε περίπτωση προσδιορισμού ποτενσιομετρικού συλλέγονται 200 ml αποστάγματος σε
ποτήρι των 250 ml που περιέχει 25 ml διάλυμα ορθοβορικού οξέος (4.3) και ογκομετρεί
ται με το θειικό οξύ 0,5 Ν (4.4).

7.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

7.1 .

Προσδιορισμός με επανογκομέτρηση με δείκτη
Έστω :

V1 (ml):
Τι :
ΤΪ.
πι (mg):

o όγκος του διαλύματος του υδροξείδιου του νατρίου 0,5 Ν (4.6) που
χρησιμοποιήθηκε,
o τίτλος του διαλύματος υδροξείδιου του νατρίου 0,5 Ν (4.6),
o τίτλος του διαλύματος του θειικού οξέος 0,5 Ν (4.4),
η μάζα του δείγματος (6.1 ).

NH3 % (m /m) =

(10 Τ, - V1 T1) X 17 Χ 100

(10 T2 - V1 T1 4250

0,4 m

πι
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7.2.

Αμεσος κοτενσιομετρικός προσδιορισμός
Έστω :

V2 (m Ι ): Ο όγκος του διαλύματος του θειικού οξέος 0,5 Ν (4.4) που χρησιμοποιήθηκε,
T2.
o τίτλος του διαλύματος του θειικού οξέος 0,5 Ν (4.4),
πι (mg): η μάζα του δείγματος (6.1 ).

NH3 % (m /m) =
8.

ν 2 T2 Χ 17 Χ 100

V2 T2 ,Χ 4250

0,4 πι

πι

ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ 0

Για μια περιεκτικότητα σε NH3 της τάξης του 6 %, η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων
δύο παράλληλων προσδιορισμών πραγματοποιημένων πάνω στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 0,6 %.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝITΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ
1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος αυτή είναι εφαρμόσιμη για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του νιτρομεθά
νιου στα καλλυντικά τα συσκευασμένα με μορφή aérosol, για μια συγκέντρωση κατώτερη
ή ίση με 0,3 %.

2.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος σε νιτρομεθάνιο προσδιορισμένη με τη μέθοδο αυτή
εκφράζεται σε επί τοις εκατό ποσοστό μάζας νιτρομεθάνιου στο σύνολο του περιεχόμενου
του aérosol .

3.

ΑΡΧΗ

Το νιτρομεθάνιο ανιχνεύεται με χρωστική αντίδραση. Ο προσδιορισμός του πραγματοποιεί
ται με χρωματογραφία σε αέρια φάση έπειτα από προσθήκη εσωτερικού προτύπου.

4.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

4.1 .

Αντιδραστήρια

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.
4.1.1 .

Διάλυμα υδροξείδου του νατρίου 0,5 Ν.

4.1.2.

Αντιδραστήριο Fοlin:
Διαλύονται στο νερό 0,1 $ μετά νατρίου άλατος του 1,2-ναφθοκινονο-σουλφονικού
4-οξέος και φέρονται στα 100 ml.

4.2.

Τρόπος ενέργειας

Προσθέτουμε 10 ml 4.1.1 και 1 ml 4.1.2 σε 1 ml δείγματος. Μια ιώδης χρώση υποδει
κνύει την παρουσία νιτρομεθάνιου.
5.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

5.1 .

Αντιδραστήρια

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.
(·) Κατά το πρότυπο ΙSΟ 5725.
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5.1.1 .

Χλωροφόρμιο (εσωτερικό πρότυπο αριθ. 1 ).

5.1.2 .

2,4-διμεθυλοεπτάνιο (εσωτερικό πρότυπο αριθ. 2).

5.1.3 .

Αιθανόλη 95 %.

5.1.4.

Νιτρομεθάνιο.

5.1.5 .

Διάλυμα αναφοράς σε χλωροφόρμιο
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Σε ογκομετρική φιάλη των 25 ml προεζυγισμένη εισάγουμε 650 mg περίπου χλωροφόρμιο
(5.1.1 ). Ζυγίζουμε εκ νέου με προσοχή τη φιάλη και το περιεχόμενό της. Συμπληρούμε στα
25 ml με αιθανόλη 95 % (5.1.3). Ζυγίζουμε και υπολογίζουμε το επί τοις εκατό ποσοστό
μάζας χλωροφόρμιου σε αυτό το διάλυμα.
5.1.6.

Διάλυμα αναφοράς σε διμεθυλοεπτάνιο

Ενεργούμε όπως για το διάλυμα αναφοράς σε χλωροφόρμιο, αλλά εισάγουμε 270 mg
2,4-διμεθυλοεπτάνιο (5.1.2) σε φιάλη ογκομετρική των 25 ml.
5.2 .

Εξοπλισμός

5.2.1 .

Χρωματογράφος αέριας φάσης με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας.

5.2.2 .

Διάταξη για δειγματοληψία σε αέΓθSθ1 (φιάλη μεταφοράς, μικροσύριγγα, προσαρμοστής
κλπ.), όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο II του παραρτήματος της οδηγίας 80/ 1335/EOK
της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1980 (').

5.2.3 .

Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου.

5.3 .

Τρόπος ενέργειας

5.3.1 .

Προετοιμασία του δείγματος

Σε φιάλη μεταφοράς των 100 ml προεζυγισμένη και καθαρισμένη με αέρα (κατά τον
τρόπο ενέργειας που περιγράφεται στην παράγραφο 5.4 του κεφαλαίου II του παραρτήμα
τος της οδηγίας 80/ 1335/EOK) ή μέσα στην οποία έχουμε κάνει κενό, εισάγουμε 5 ml
περίπου από το ένα ή το άλλο εσωτερικό πρότυπο (5.1.5 ή 5.1.6). Χρησιμοποιούμε
σύριγγα υάλινη των 10 ή 20 ml χωρίς βελόνα, προσαρμοσμένη στο σκεύος μεταφοράς
κατά την τεχνική που περιγράφεται στην παράγραφο 5, κεφάλαιο II της οδηγίας που
αναφέραμε.
Με την ίδια τεχνική, εισάγουμε στη φιάλη 50 % περίπου από το περιεχόμενο του δείγματος
aérosol. Ζυγίζουμε εκ νέου προκειμένου να προσδιορίσουμε την ποσότητα δείγματος που
εισαγάγαμε. Αναμειγνύουμε προσεκτικά. Ενίουμε 10 μl περίπου χρησιμοποιώντας τη
μικροσύριγγα (5.2.2). Προβαίνουμε σε 5 ενέσεις.
5.3.2 .

Προετοιμασία της αναφοράς

Σε ογκομετρική φιάλη των 50 ml, ζυγίζουμε με ακρίβεια 500 mg περίπου νιτρομεθάνιο
(5.1.4) με 500 mg χλωροφόρμιο (5.1.1 ) ή 210 mg 2,4-διμεθυεπτάνιο (5.1.2). Φέρουμε
μέχρι τη χαραγή με αιθανόλη 95 % (5.1.3). Αναμειγνύουμε προσεκτικά. Εισάγουμε 5 ml
από αυτό το διάλυμα σε ογκομετρική φιάλη των 20πι1. Φέρουμε μέχρι τη χαραγή με
αιθανόλη 95 % (5.1.3). Ενίουμε 10 μl περίπου χρησιμοποιώντας τη μικροσύριγγα (5.2.2).
Προβαίνουμε σε 5 ενέσεις.
5.3.3 .

Συνθήκες αέριας χρωματογραφίας

5.3.3.1 .

Στήλη

Πρόκειται για στήλη από δύο μέρη που το πρώτο περιέχει δι-δεκυλοφθαλικό πάνω σε Gas
Chrom Q σαν στατική φάση, το δεύτερο Ucon 50 ΗΒ 280X πάνω σε Chrom Q σαν

(') ΕΕ αριθ. L 383 της 31 . 12. 1980, σ. 27.
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στατική φάση. Η διπλή στήλη που παρασκευάστηκε κατά τα παραπάνω πρέπει να δίνει
ένα διαχωρισμό (R) ίσο ή μεγαλύτερο από 1,5, λαμβανομένου υπόψη ότι:
R = 2

(3 γ2 — d'r1
W ! + W2

όπου :

γι και η :
χρόνοι κατακράτησης σε min,
W1 και W2 : ευ 0ος κορυφών στο μέσο του ύψους σε πιπί,
d :
ταχύτητα εκτύλιξης σε mm/min.

Σαν παράδειγμα, τα παρακάτω δύο τμήματα δίνουν τον επιζητούμενο διαχωρισμό :

5.3.3.2.

Μέρος Α :
υλικό :
μήκος :
διάμετρος :
φόρτιση :

ανοξείδωτος χάλυβας,
1,5 πι,
3 πιπί,
20 % δι-δεκυλο-φθαλικό πάνω σε Chrom Q, 100-120 mesh.

Μέρος Β :
υλικό :
μήκος :
διάμετρος :
φόρτιση :

ανοξείδωτος χάλυβας,
1,5 πι,
3 πιπί,
20 % Ucon 50 ΗΒ 280X πάνω σε Gas Chrom Q, 100-120 mesh.

Ανιχνευτής — Ιονισμός φλόγας

Το ηλεκτρόμετρο του ανιχνευτή πρέπει να στηρίζεται σε μια ευαισθησία από 8 χ 10~ 10
Α.
5.3.3.3 .

Θερμοκρασίες
Διάταξη εισαγωγής: 150 °C .
150 °C .
Ανιχνευτής :
Στήλη :
μεταξύ 50 °C και 80 °C ανάλογα με τον τύπο της στήλης και της
συσκευής.

5.3.3.4.

Αέρια
Φέρον αέριο : άζωτο.
2,1 \>*T.
Πίεση :
40 ml/πιΐη .
Παροχή :
Ανιχνευτής: αέριο που συνιστάται από τον κατασκευαστή.

6.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

6.1 .

Συντελεστής απάντησης νιτρομεθάνιου, υπολογισμένος σε αναφορά προς το εσωτερικό
πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε
Αν π παριστά το νιτρομεθάνιο :
kη: το συντελεστή του απάντησης,
m'n: τη μάζα του σε g μέσα στο μείγμα,
S'η: την επιφάνεια της κορυφής του·

αν C παριστά το εσωτερικό πρότυπο (χλωροφόρμιο ή 2,4-διμεθυλοεπτάνιο) :
m'C: τη μάζα του σε g μέσα στο μείγμα,
S'C: την επιφάνεια της κορυφής του,
o τύπος θα είναι :
K„ =

m Χ S'c
m'c

(Το kn εξαρτάται από τη συσκευή.)
6 .2 .

Συγκέντρωση του νιτρομεθάνιον στο δείγμα
Αν π παριστά το νιτρομεθάνιο :

S'n
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kη: ο συντελεστής του απάντησης,
Sη: η επιφάνεια της κορυφής του·

αν C παριστά το εσωτερικό πρότυπο (χλωροφόρμιο ή 2,4-διμεθυλοεπτάνιο) :
mC: η μάζα του σε ς στο μείγμα,
SC:

η επιφάνεια της κορυφής του,

Μ:

η μάζα του σε % δείγματος aérosol Ι που έχει μεταφερθεί,

το εκατοστιαίο ποσοστό τη/τη νιτρομεθάνιου μέσα στο δείγμα 8α είναι ίσο με :
Π) C
Μ

7.

* Sη
SC

100

ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (>)

Για μια περιεκτικότητα σε νιτρομεθάνιο της τάξης του 0,3 % (ιη/πι), η διαφορά μεταξύ
των αποτελεσμάτων δύο παράλληλων προσδιορισμών πραγματοποιημένων πάνω στο ίδιο
δείγμα δεν πρέπει να ξεπερνά το 0,03 %.
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

ΚΑΙ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ

ΘΕΙΟΓΛΥΚΟΛΙΚΟΥ

ΟΞΕΟΣ

ΣΤΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑ ΤΟ ΚΑΤΣΑΡΩΜΑ Ή ΤΟ ΙΣΙΩΜΑ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ
ΑΠΟΤΡΚΩΠΚΑ
1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος αυτή περιγράφει την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του θειογλυκολικού
οξέος στα προϊόντα για το κατσάρωμα ή το ίσιωμα των μαλλιών και τα αποτριχωτικά,
παρουσία, ενδεχόμενα, άλλων αναγωγικών.
2.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος σε θειογλυκολικό οξύ, προσδιορισμένη σύμφωνα με αυτή
τη μέθοδο, εκφράζεται σε εκατοστιαίο ποσοστό μάζας του θειογλυκολικού οξέος.
3.

ΑΡΧΗ

Το θειογλυκολικό οξύ ανιχνεύεται είτε με χρωστική αντίδραση είτε με χρωματογραφία
λεπτής στοιβάδας. Ο προσδιορισμός του πραγματοποιείται είτε με ιωδιομετρία είτε με
χρωματογραφία σε αέρια φάση.
4.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

4.1 .

Ανίχνευση με χημική οδό

4.1.1 .

Αντιδραστήρια

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.
4.1.1.1 .

Χάρτης ποτισμένος με οξεικό μόλυβδο.

4.1.1.2 .

Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 1:1 .

4.1.2 .

Τρόπος ενέργειας

4.1.2.1 .

Ανίχνευση του θειογλυκολικού οξέος με χρωστική αντίδραση με τον οξεικό
μόλυβδο

Αποθέτουμε μία σταγόνα δείγματος προς ανάλυση πάνω σε χάρτη οξεικού μολύβδου
(4.1.1.1 ). Αν λάβουμε μια χρώση έντονη κίτρινη έχουμε πιθανή παρουσία θειογλυκολικού
οξέος.
Ευαισθησία : 0,5 %.
4.1.2.2.

Χαρακτηρισμός θειούχων με σχηματισμό Η2S έπειτα από οξίνιση
Σε δοκιμαστικό σωλήνα, εισάγονται μερικά mg του προς μελέτη δείγματος. Προστίθενται
2 ml αποσταγμένου νερού και 1 ml HC1 1:1 (4.1.1.2). Παρατηρείται έκλυση Ης S

(») Κατά το πρότυπο ΙSΟ 5725.
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αναγνωριζόμενη από την οσμή και από το σχηματισμό μαύρου ιζήματος P6S πάνω σε
χαρτί ποτισμένο με οξεικό μόλυβδο (4.1.1.1).
Ευαισθησία : 50 ppm.

4.1.2.3 .

Χαρακτηρισμός θειωδών με σχηματισμό Sθ2 έπειτα από οξίνιση
Ενεργούμε όπως στο 4.1.2.2. Φέρουμε σε θρασμό. Το Sθ2 αναγνωρίζεται από την οσμή
και τις αναγωγικές του ιδιότητες έναντι ΜnO4 σαν παράδειγμα.

4.2 .

Ανίχνευση με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας

4.2.1 .

Αντιδραστήρια

Όλα τα αντιδραστήρια, πλην αντίθετης μνείας, πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.
4.2.1.1 .

Θειογλυκολικό οξύ ελεγμένο ιωδιομετρικά: καθαρότητα > 98 % (ΑΤG).

4.2.1.2 .

Διθειογλυκολικό οξύ : καθαρότητα > 99 % (ΑDΤG).

4.2.1.3 .

Θειογαλακτικό οξύ : καθαρότητα > 95 % (ΑΤL).

4.2.1.4.

3-μερκαπτοπροπιονικό οξύ : καθαρότητα > 98 % (ΑΜΡ).

4.2.1.5 .

1-θειογλυκερίνη : καθαρότητα > 98 % (ΤG).

4.2.1.6 .

Gel SΪ1ΪCC G-ΗR ή πλάκες έτοιμες για χρήση που αντιστοιχούν σε πάχος 0,25 ΠΙΠΊ
ενεργοποιημένες στους 1 10 °C επί 30 λεπτά.

4.2.1.7 .

Οξείδιο αργιλίου F 254, τύπος Ε Μerck (ή ισοδύναμο), ή πλάκες έτοιμες για χρήση
πάχους 0,25 ΠΙΠΊ.

4.2.1.8 .

Υδροχλωρικό οξύ πυκνό (<1240 = 1,19).

4.2.1.9 .

Οξεικό αιθύλιο.

4.2.1.10.

Χλωροφόρμιο.

4.2.1.11 .

Διισοπροπυλαιθέρας.

4.2.1.12 .

Τετραχλωράνθρακας.

4.2.1.13 .

Οξεικό οξύ £ΐαCΪα1.

4.2.1.14 .

Υδατικό διάλυμα ιωδιούχου καλίου 1 % (ιη/ν).

4.2.1.15 .

Υδατικό διάλυμα χλωριούχου ψευδάργυρου 0,1 % (πι/ν).

4.2.1.16.

Διαλύτες ανάπτυξης

4.2.1.16.1 .

Οξεικό αιθύλιο — χλωροφόρμιο - διισοπροπυλαιθέρας - οξεικό οξύ glacial
(20:20:10:10) (κατ' όγκον).

4.2.1.16.2 .

Χλωροφόρμιο — οξεικό οξύ £ΐ&CΪ&1 (90:20) (κατ' όγκον).

4.2.1.17 .

Διαλύματα εμφάνισης

4.2.1.17.1 .

Αναμειγνύουμε αμέσως πριν τη χρήση ίσους όγκους από το διάλυμα 4.2.1.14 και το

4.2.1.17.2 .

διάλυμα 4.2.1.15 .
Διάλυμα βρωμίου 5 % (πι/ν):

4.2.1.17.3 .

Διαλύονται 5 β βρωμίου σε 100 ml CCl4 (4.2.1.12).
Διάλυμα φλουορεσκεΐνης 0,1 % (πι/ν):

Διαλύονται 100 mg φλουορεσκεΐνης σε 100 ml αιθανόλης 95 %.
4.2.1.17.4.

Υδατικό διάλυμα μολυβδαινικού αμμωνίου 10 % (πι/ν).

4.2.1.18 .

Διαλύματα αναφοράς

4.2.1.18.1 .

Υδατικό διάλυμα θειογλυκολικού οξέος 0,4 % (πι/ν).
Υδατικό διάλυμα διθειογλυκολικού οξέος 0,4 % (πι/ν).
Υδατικό διάλυμα θειογαλακτικού οξέος 0,4 % (πι/ν).
Υδατικό διάλυμα 3-μερκαπτοπροπιονικού οξέος 0,4 % (πι/ν).
Υδατικό διάλυμα 1-θειογλυκερίνης 0,4 % (πι/ ν).

4.2.1.18.2.
4.2.1.18.3 .
4.2.1.18.4.

4.2.1.18.5 .

24. 10. 83

24. 10 . 83

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
4.2.2 .

Αριθ. L 291 /25

Εξοπλισμός

Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου για χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας.
4.2.3 .

Τρόπος ενέργειας

4.2.3.1 .

Επεξεργασία των δειγμάτων

Οξινίζουμε με μερικές σταγόνες υδροχλωρικού οξέος (4.2.1.8) μέχρι ρΗ 1 και διηθούμε αν
χρειάζεται. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να οδηγούμεθα σε αραίωση του δείγματος. Σε
αυτές τις περιπτώσεις οξινίζουμε με υδροχλωρικό οξύ πριν πραγματοποιήσουμε την
αραίωση.
4.2.3.2 .

Ανάπτυξη
Αποθέτουμε πάνω στην πλάκα 1 μl από το διάλυμα δείγματος 4.2.3.1 και 1 μl από
καθένα από τα πέντε διαλύματα αναφοράς (4.2.1.18). Ξηραίνουμε προσεκτικά με ασθενές
ρεύμα αζώτου και αναπτύσσουμε με τους διαλύτες ανάπτυξης 4.2.1.16.1 ή 4.2.1.16.2.
Ξηραίνουμε το συντομότερο δυνατό κάτω από άζωτο, έτσι που να αποφευχθεί οξείδωση
των θειολών.

4.2.3.3 .

Εμφάνιση

Ψεκάζουμε πάνω στην πλάκα το αντιδραστήριο 4.2.1.17.1 ή 4.2.1.17.3 ή 4.2.1.17.4. Όταν
η πλάκα έχει ψεκαστεί με το αντιδραστήριο 4.2.1.17.3, τοποθετείται σε κορεσμένο με
βρώμιο θάλαμο (4.2.1.17.2) μέχρις ότου οι κηλίδες καταστούν ορατές. Όταν η πλάκα έχει
ψεκαστεί με το αντιδραστήριο 4.2.1.17.4, η εμφάνιση δεν θα είναι καλή παρά μόνο αν o
χρόνος ξήρανσης της στοιβάδας δεν έχει υπερβεί 1/2 της ώρας.
4.2.3.4.

Ανάγνωση

Συγκρίνουμε τις τιμές των Rf και τα χρώματα των διαλυμάτων αναφοράς με εκείνα του
διαλύματος δείγματος. Τα μέσα Rf επί στοιβάδας SΪ1ΪCC δίδονται παρακάτω ενδεικτικά και
δεν έχουν παρά μια συγκριτική αξία. Στην πράξη εξαρτώνται :
— από την κατάσταση ενεργοποίησης της στοιβάδας τη στιγμή της χρωματογραφίας,
— από τη θερμοκρασία του θαλάμου χρωματογραφίας.
Πίνακας Rf για στοιβάδα silice

l
Θειογλυκολικό οξύ
Θειογαλακτικό οξύ
Διθειογλυκολικό οξύ
3-μερκαπτοπροπιονικό οξύ
1-θειογλυκερίνη
5.

Διαλύτες ανάπτυξης
4.2.1.16.1

4.2.1.16.2

0,25
0,40
0,00
0,45
0,45

0,80
0,95
0,35
0,95
0,35

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ (*)

Αρχίζουμε πάντα με μια ιωδιομετρία.
5.1 .

Ιωδιομετρία

5.1.1 .

Αρχή

Ο προσδιορισμός πραγματοποιείται με οξείδωση της ομάδας SΗ με το I2 σε όξινο
περιβάλλον σύμφωνα με την αντίδραση :
2HOOC-CH2SH + I2 ^ (HOOC-CH2-S)2 + 21 " + 2H +
5.1.2 .

Αντιδραστήρια

Τιτλοδοτημένο διάλυμα ιωδίου 0,1 Ν.

(*) Σημείωση: Ο προσδιορισμός του θειογλυκολικού οξέος πρέπει να γίνει σε προϊόντα που δεν έχουν
ακόμη χρησιμοποιηθεί και είναι πρόσφατα αποσφραγισμένα, έτσι ώστε να αποφευχθεί
κάθε οξείδωση.
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Εξοπλισμός

Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου.
5.1.4.

Τρόπος ενέργειας

Σε κωνική κλειόμενη φιάλη των 150 ml που περιέχει 50 ml απεσταγμένου νερού,
ζυγίζονται με ακρίβεια 0,500 έως 1 % δείγματος.
Προστίθενται 5 ml HC1 1:1 (4.1.1.2) (ρΗ του διαλύματος πλησίον στο 0) και

ογκομετρούμε με το ιώδιο 0,1 Ν (5.1.2) μέχρις εμφανίσεως κίτρινης χροιάς. Μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε δείκτη (άμυλο, χλωροφόρμιο).
5.1.5 .

Υπολογισμός

Η περιεκτικότητα σε θειογλυκολικό οξύ υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο :

% (m/m) =

92 · η · 100

0,92 η

1000· 10 - πι

πι

όπου :

m: η μάζα σε g του υποδείγματος,
η: o όγκος του ιωδίου 0,1 Ν που καταναλώθηκε.
5.1.6 .

Παρατήρηση

Αν το αποτέλεσμα, υπολογισμένο σε θειογλυκολικό οξύ είναι κατώτερο από 0,1 % στις
μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις, δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε σε άλλους υπολο
γισμούς. Αν το αποτέλεσμα είναι ίσο ή ανώτερο από τις μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώ
σεις και αν η ανίχνευση έδειξε την παρουσία πολλών αναγωγικών, είναι πλέον απαραίτητο
να προχωρήσουμε σε προσδιορισμό με χρωματογραφία σε αέρια φάση.
5.2.

Χρωματογραφία σε αέρια φάση

5.2.1 .

Αρχή

Το θειογλυκολικό οξύ διαχωρίζεται από το έκδοχο με καταβύθιση με μορφή μερκαπτίδιου
του καδμίου.
Έπειτα από μεθυλίωση με διαζωμεθάνιο παρασκευασμένο είτε αμέσως πριν τη χρήση είτε
από προηγουμένως σε αιθερικό διάλυμα, το μεθυλιωμένο παράγωγο του θειογλυκολικού
οξέος προσδιορίζεται με χρωματογραφία αέρια/υγρή με καπρυλικό μεθύλιο σαν εσωτερικό
πρότυπο.
5.2.2 .

Αντιδραστήρια
Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.

5.2.2.1 .

Θειογλυκολικό οξύ, καθαρό (γνωστού τίτλου).

5.2.2.2 .

Υδροχλωρικό οξύ πυκνό ά240 = 1,19.

5.2.2.3 .

Μεθανόλη.

5.2.2.4.

Υδατικό διάλυμα οξεικού καδμίου 2H20, 10 % (πι/ν).

5.2.2.5 .

Διάλυμα καπρυλικού μεθυλίου 2 % (πι/ν) σε μεθανόλη.

5.2.2.6 .

Οξεικό ρυθμιστικό διάλυμα ρΗ 5:
77 8,
οξεικό νάτριο, 3H20 :
27,5 ml,
οξεικό οξύ glacial:

απιονισμένο νερό q.s.q.:

1 1.

5.2.2.7 .

Πρόσφατο διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 3 Ν σε μεθανόλη.

5.2.2.8 .

Ν-μεθυλο-Ν-νιτρωδο-Ν'-νιτρογουανιδίνη.

5.2.2.9 .

Διάλυμα υδροξείδιου του νατρίου 5 Ν.

5.2.2.10.

Τιτλοδοτημένο διάλυμα ιωδίου 0,1 Ν.
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5.2.2.11 .

Διαιθυλοξείδιο.

5.2.2.12 .

Διάλυμα διαζωμεθάνιου παρασκευασμένο από Ν-μεθυλο-Ν-νιτρωδο-ρ .
τολουολοσουλφοναμίδιο κατά Fieser ( R.C3£CηΐS for 0Γ£&ηΪC synthesis ,
Ed . Wiley 1967 )

5.2.3 .

5.2.3.1 .
5.2.3.2 .

Το διάλυμα που λαμβάνεται περιέχει περίπου 1,5 8 διαζωμεθάνιο σε 100 ml διαιθυλοξεί
διο (5.2.2.11 ). Επειδή το διαζωμεθάνιο είναι αέριο τοξικό και πολύ ασταθές, είναι
απαραίτητο να πραγματοποιηθούν όλα τα πειράματα κάτω από ισχυρό απαγωγό και
επίσης να αποφευχθεί η χρησιμοποίηση σκευών με εσμυρισμένες συνδεσμολογίες.
Εξοπλισμός
Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου.
Διάταξη για παρασκευή διαζωμεθάνιου αμέσως πριν τη χρήση (Αn. Chem. 45, 1973 ,
2302).

5.2.3.3 .

Διάταξη για από πριν παρασκευή διαζωμεθάνιου κατά Fieser

5.2.4.

Προετοιμασία του δείγματος

Σε σωλήνα φυγοκέντρησης των 50 ml ζυγίζουμε με ακρίβεια μάζα του δείγματος τέτοια
που η υποτιθέμενη ποσότητα θειογλυκολικού οξέος να είναι της τάξης των 50 έως 70 mg.
Οξινίζουμε με μερικές σταγόνες πυκνού HC1 (5.2.2.2) μέχρι λήψεως ρΗ γειτονικού στο 3 .
Προσθέτουμε : 5 ml απιονισμένο νερό,
10 ml οξεικού ρυθμιστικού διαλύματος (5.2.2.6).

Εξακριβώνουμε με χάρτινο δείκτη ότι το ρΗ είναι γειτονικό στο 5.
Κατόπιν προσθέτουμε 5 ml διαλύματος οξεικού καδμίου (5.2.2.4).

Περιμένουμε 10 λεπτά και φυγοκεντρούμε επί 15 τουλάχιστον λεπτά στα 4 000 ς.
Διαχωρίζουμε το υγρό που επιπλέει. Μπορεί να συμβεί το υγρό τούτο να περιέχει ένα
αδιάλυτο λιπαρό (περίπτωση κρέμας), που δεν πρέπει να συγχυστεί με το μερκαπτίδιο του
καδμίου που έχει συγκεντρωθεί με ενιαίο τρόπο στον πυθμένα του σωλήνα.

Εξακριβώνουμε την απουσία ιζήματος κατά τη διάρκεια της προσθήκης μέσα στο υγρό
επίπλευσης μερικών σταγόνων διαλύματος οξεικού καδμίου (5.2.2.4). Στην περίπτωση
όπου οι προηγούμενες διερευνήσεις δείξουν απουσία αναγωγικών παραγόντων άλλων από
θειόλες, εξακριβώνουμε με ιωδιομετρία ότι η παρουσία θειολών στο υγρό επίπλευσης δεν
υπερβαίνει το 6 έως 8 % της αρχικής ποσότητας.
Στο σωλήνα φυγοκέντρησης που περιέχει το ίζημα εισάγονται 10 ml μεθανόλης (5.2.2.3),
κατανέμεται ομοιόμορφα το ίζημα με τη βοήθεια ράβδου, φυγοκεντρούμε εκ νέου επί
15 τουλάχιστον λεπτά στα 4 000 g. Μεταγγίζουμε το υγρό που επιπλέει και εξακριβώ
νουμε με ιωδιομετρία την απουσία θειολών.

Ένα δεύτερο πλύσιμο πραγματοποιείται με τις ίδιες συνθήκες.
Στο σωλήνα φυγοκέντρησης, πάντοτε, προστίθενται:
— 2 ml διαλύματος καπρυλικού μεθυλίου (5.2.2.5),
— 5 ml διαλύματος υδροχλωρικού οξέος σε μεθανόλη (5.2.2.7).

Διαλύουμε πλήρως το μερκαπτίδιο (δυνατόν να συμβεί να παραμείνει ένα μικρό ποσοστό
αδιάλυτου που θα οφείλεται στο έκδοχο).
Λαμβάνεται το διάλυμα S.

Σε ένα μέρος του διαλύματος S εξακριβώνουμε ιωδιομετρικά την περιεκτικότητα σε θειόλες
που πρέπει ναι είναι τουλάχιστον ίση με το 90 % εκείνης που λήφθηκε στο σημείο 5.1 .
5.2.5 .

Μεθυλίωση

Η μεθυλίωση πραγματοποιείται είτε αμέσως πριν από τη χρήση, κατά τη μέθοδο που
περιγράφεται στο σημείο 5.2.5.1 , είτε με τη βοήθεια ενός διαλύματος διαζωμεθάνιου
5.2.5.1 .

παρασκευασμένου από πριν κατά το σημείο 5.2.5.2.
Μεθυλίωση αμέσως πριν από τη χρήση

Μέσα στη διάταξη (5.2.3.2) που περιέχει 1 ml διαιθυλοξείδιου (5.2.2.11), εισάγουμε

50 μl από το διάλυμα S. Μεθυλιώνουμε κατά τη μέθοδο που αναφέρεται στο σημείο
5.2.3.2 με 300 M8 Ν-μεθυλο-Ν-νιτρωδο-Ν'-νιτρογουανιδίνη (5.2.2.8).
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Επειτα από 15 λεπτά, εξακριβώνουμε ότι το διάλυμα περιέχει περίσσεια διαζωμεθάνιου
(διάλυμα κίτρινο) και μεταγγίζουμε σε φιαλίδιο των 2 ml κλειόμενο ερμητικά. Το
φιαλίδιο τοποθετείται σε ψυγείο επί μία νύκτα.
Πραγματοποιούμε ταυτόχρονα δύο μεθυλιώσεις.
5.2.5.2 .

Μεθυλίωση με το διάλυμα διαζωμεθάνιου παρασκευασμένο από πριν
( 5.2.2.12 )

Σε κλειόμενη φιάλη των 5 ml εισάγεται 1 πιΐ διαζωμεθάνιου (5.2.2.12), κατόπιν 50 μΐ
διαλύματος S. Αφήνουμε σε ψυγείο επί μία νύκτα.
5.2.6.

Προετοιμασία του τροτύπου

Παρασκευάζουμε ένα πρότυπο διάλυμα θειογλυκολικού οξέος γνωστού τίτλου που περιέχει
περίπου 60 ιη^ θειογλυκολικού οξέος σε έναν όγκο 2 πι1.
Λαμβάνουμε το διάλυμα Ε.

Προβαίνουμε στην καθίζηση, στους προσδιορισμούς και στη μεθυλίωση όπως υποδεικνύε
ται στα σημεία 5.2.4 και 5.2.5.
5.2.7 .

Σννθήκες χρωματογραφίας σε αέρια φάση

5.2.7.1 .

Στήλη : Υλικό :
ανοξείδωτος χάλυβας.
2 πι .
Μήκος:
Εσωτερική διάμετρος : 3 πιπί .

5.2.7.2 .

Πλήρωση : Φθαλικό διδεκύλιο 20 % πάνω σε Chrom WΑΝ 80-100 mesh.

5.2.7.3 .

Ανιχνευτής :

Ιονισμός φλόγας.

Είναι καλύτερα το ηλεκτρόμετρο να βασίζεται σε μια ευαισθησία από 8 χ 10- 10A.
5.2.7.4.

Αέρια :
φέρον αέριο :

άζωτο :

βοηθητικό αέριο :

υδρογόνο : πίεση 1,8 baγ,

πίεση 2,2 bar,
παροχή 35 ml/min

παροχή 15 ml/min
ανιχνευτής :

5.2.7.5 .

Θερμοκρασίες :
περιοχή εισαγωγής :

200 °C

ανιχνευτής :

200 °C

στήλη :
5.2.7.6 .

90 °C

Καταγραφέας :
εκτύλιξη :

5.2.7.7 .

αέριο που συνιστάται από τον παρασκευαστή.

5 mm /min

Ενιόμενη ποσότητα: 3 μl.

Γίνονται πέντε πειράματα σε κάθε μεθυλιωμένο δείγμα.
5.2.7.8.

Οι συνθήκες χρωματογραφίας δίδονται ενδεικτικά και επιτρέπουν να ληφθεί ένας διαχωρι
σμός R > 1,5, δεδομένου ότι:
R = 2

d'r2 — d'γι
W X + W2

όπου :

Π και Γ2 : χρόνοι κατακράτησης σε min,
W1 και W2: εύρος κορυφών στο μισό του ύψους σε mm,
d':
ταχύτητα εκτύλιξης σε mm/min.
Συνιστάται να περατωθεί η χρωματογραφία με έναν προγραμματισμό από 90 στους

150 °C, με 10 °C/min, προκειμένου να αποφευχθούν οι ουσίες που δυνατόν να παρέμ

βουν κατά τις μετρήσεις που ακολουθούν.
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5.2.8 .

Υπολογισμοί

5.2.8.1 .

Συντελεστής αναλογίας του θειογλυκολικού οξέος
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Έχει υπολογιστεί σε σχέση με το καπρυλικό μεθύλιο ξεκινώντας από πρότυπο μείγμα.
Έστω :

I:
kt:
m't
S't:
o:
πι *
S'C:

το θειογλυκολικό οξύ,
o συντελεστής του αναλογίας,
η μάζα του (σε πι^) στο μείγμα,
η επιφάνεια της κορυφής του,
το καπρυλικό μεθύλιο,
η μάζα του (σε πι^) στο μείγμα,
η επιφάνεια της κορυφής του.
*,=

m ',

SS

m'c

S't

Ο συντελεστής αυτός είναι συνάρτηση της συσκευής.
5.2.8.2 .

Συγκέντρωση του θειογλυκολικού οξέος στο δείγμα
Έστω :

I:
kt:
Sι:
o:
mc:
SC:
Μ:

το θειογλυκολικό οξύ,
o συντελεστής του αναλογίας,
η επιφάνεια της κορυφής του,
το καπρυλικό μεθύλιο,
η μάζα του (σε mg) στο μείγμα,
η επιφάνεια της κορυφής του,
η μάζα (σε πι^) του αρχικού υποδείγματος·

το εκατοστιαίο ποσοστό ( ΠΙ/ΠΙ ) του θειογλυκολικού οξέος στο μείγμα ισούται με :

6.

mC

· S,

Μ

SC

• 100

ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (»)

Για μια περιεκτικότητα σε θειογλυκολικό οξύ από 8 % (ΠΙ/ΠΙ), η διαφορά μεταξύ των
αποτελεσμάτων δύο παράλληλων προσδιορισμών πάνω στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 0,8 %.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΧΛΩΡΟΦΑΙΝΙΟΥ
Α. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος εφαρμόζεται σε όλα τα καλλυντικά.
2.

ΑΡΧΗ

Το εξαχλωροφαίνιο που περιέχεται στο δείγμα εκχυλίζεται με οξεικό αιθύλιο και ταυτο
ποιείται με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας.
3.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.
3.1 .

Διάλυμα θειικού οξέος 8 Ν.

3.2 .

Celite ΑW .

3.3 .

Οξεικό αιθύλιο.

(') Κατά το πρότυπο ΙSΟ 5725.
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Διαλύτης ανάπτυξης :

Βενζόλιο που περιέχει 1 % (ν/ν) οξεικό οξύ glacial.
3.5 .

Εμφανιστής 1 :

Διάλυμα ροδαμίνης Β : διαλύονται 100 πι^ ροδαμίνης Β σε μείγμα από 150 ml διαιθυλοξεί
διου, 70 ml απόλυτης αιθανόλης και 16 ml νερού.
3.6 .

Εμφανιστής II :

Διάλυμα 2,6-δι6ρωμοκινονοχλωριμίδιου : διαλύονται 400 πι^ 2,6-δι6ρωμοκινονοχλωριμί
διου σε 100 ml μεθανόλης (παρασκευάζεται καθημερινά).

Διάλυμα ανθρακικού νατρίου: διαλύονται 10 % ανθρακικού νατρίου σε 100 ml απιονισμέ
νου νερού.
3.7 .

Πρότυπο διάλυμα :

Διάλυμα 0,05 % (πι/ν) εξαχλωροφαίνιου σε οξεικό αιθύλιο (3.3).
4.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

4.1 .

Πλάκες CCΜ από silice F 254 20 χ 20 cm.

4.2 .

Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου για χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας.

4.3 .

Λουτρό με θερμοστάτη για 26 °C.

5.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

5.1 .

Αναμειγνύουμε προσεκτικά 1 g δείγματος ομοιογενοποιημένου με 1 ς celite ΑW (3.2)
και 1 ml διάλυμα θειικού οξέος (3.1 ).

5.2 .

Ξηραίνουμε στους 100 °C επί 2 ώρες.

5.3 .

Ψύχουμε και μετατρέπουμε το ξηραμμένο υπόλειμμα σε λεπτή σκόνη.

5.4.

Εκχυλίζουμε δύο φορές με κάθε φορά 10 ml οξεικού αιθυλίου (3.3). Φυγοκεντρούμε
έπειτα από κάθε εκχύλιση και συλλέγουμε τις φάσεις οξεικού αιθυλίου.

5.5 .

Εξατμίζουμε στους 60 °C .

5.6 .

Διαλύουμε το ίζημα σε 2 ml οξεικού αιθυλίου (3.3).

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

6. 1 .

Φέρουμε 2 μ! από το διάλυμα δείγματος (5.6) και 2 μl διάλυμα αναφοράς (3.7) πάνω σε
πλάκα CCΜ (4.1 ).

6.2.

Κορέννυται θερμοστατικά ρυθμισμένος στους 26 °C θάλαμος με το διαλύτη ανάπτυξης
(3.4).

6.3 .

Τοποθετείται η πλάκα CCΜ μέσα στο θάλαμο και αναπτύσσεται μέχρι τα 15 cm.

6.4.

Αποσύρεται η πλάκα και ξηραίνεται στο πυριαντήριο στους 105 °C.

6.5 .

Εμφάνιση :

Εμφανίζουμε τις κηλίδες εξαχλωροφαίνιου όπως υποδεικνύεται στα σημεία 6.5.1 ή 6.5.2.
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6.5.1 .

Ψεκάζουμε τον εμφανιστή 1 (3.5) κατά ομοιόμορφο τρόπο επί της πλάκας. Έπειτα από 30
λεπτά εξετάζεται η πλάκα κάτω από φως UV στα 254 nm.

6.5.2.

Ψεκάζουμε τον εμφανιστή II (3.6) χρησιμοποιώντας διαδοχικά το διάλυμα διβρωμοκινονο
χλωριμίδιου, κατόπιν το διάλυμα ανθρακικού νατρίου. Εξετάζεται η πλάκα στο διάχυτο
φως (ημέρας) έπειτα από 10 λεπτά ξήρανσης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

7.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

7.1

Εμφανιστής I (3.5):

Το εξαχλωροφαίνιο εμφανίζεται με μορφή κυανωπών κηλίδων σε φόντο κίτρινο-πορτοκαλί,
φθορίζον, και παρουσιάζει ένα Rf περίπου 0,5.
7.2 .

Εμφανιστής II (3.6):

Το εξαχλωροφαίνιο εμφανίζεται με μορφή κηλίδων κυανών έως κυανοπρασίνων σε φόντο
λευκό και παρουσιάζει ένα Rf περίπου 0,5.

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος ισχύει για όλα τα καλλυντικά.

2.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος σε εξαχλωροφαίνιο, προσδιορισμένη με αυτή τη μέθοδο,
εκφράζεται σε επί τοις εκατό ποσοστό μάζας εξαχλωροφαίνιου.

3.

ΑΡΧΗ

Έπειτα από μετατροπή σε μεθυλιωμένο παράγωγο, το εξαχλωροφαίνιο προσδιορίζεται με
χρωματογραφία αέριας φάσης, με ανιχνευτή πρόσληψης ηλεκτρονίων. Η μέθοδος επιβάλλει
τη χρησιμοποίηση εσωτερικού προτύπου.

4.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.
4.1 .

Οξεικό αιθύλιο.

4.2.

Ν-μεθυλο-Ν-νιτρωδο-ρ-τολουολοσουλφοναμίδιο (diazald).

4.3 .

Διαιθυλοξείδιο.

4.4.

Μεθανόλη.

4.5 .

Διαιθυλενο-γλυκολο-μονοαιθυλαιθέρας (carbitol).

4.6.

Φορμικό οξύ.

4.7 .

Υδροξείδιο του καλίου, υδατικό διάλυμα 50 % (πι/ιη), παρασκευασμένο αμέσως πριν τη
χρήση.
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4.8 .

Εξάνιο για φασματοφωτομετρία.

4.9 .

Βρωμοχλωροφαίνιο (πρότυπο αρι9. 1 ).

4.10.

THίο6ΪS (2-υδροξυ-3,5-διχλωρο-φαινύλιο) (πρότυπο αριθ. 2).

4.11 .

2,4,4'-τριχλωρο-2-υδροξυ-διφαινυλαιθέρας (πρότυπο αριθ. 3).

4.12 .

Ακετόνη.

4.13 .

Θειικό οξύ 8 Ν.

4.14.

Celite ΑW.

4.15 .

Διάλυμα φορμικού οξέος σε οξεικό αιθύλιο 10 % (ν/ν).

4.16.

Εξαχλωροφαίνιο.

5.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

5.1 .

Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου.

5.2.

Μικροσυσκευή για την παρασκευή του διαζωμεθάνιου (Αnal. Chem. 45, 1973, 2302-3).
Χρωματογράφος αέριας φάσης, εφοδιασμένος με ανιχνευτή πρόσληψης ηλεκτρονίων -

5.3 .

πηγή (63 Νi).

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

6. 1 .

Παρασκευή πρότνκων διαλυμάτων
Το πρότυπο εκλέγεται έτσι ώστε να μην παρεμβαίνει με καμιά ουσία που περιέχεται στο
έκδοχο του προς ανάλυση προϊόντος. Γενικά το πρότυπο αριθ. 1 (4.9) ταιριάζει περισσό
τερο.

6.1.1 .

Ζυγίζουμε προσεκτικά περίπου 50 πι^ πρότυπο αριθ. 1 (4.9), αριθ. 2 (4.10) ή αριθ. 3
(4.1 1 ) και 50 mg εξαχλωροφαίνιου (4.16) σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml. Συμπληρώ
νουμε μέχρι τη χαραγή με οξεικό αιθόλιο (4.1) (διάλυμα Α). Διαλύουμε 10 ml από το
διάλυμα Α στα 100 ml με οξεικό αιθόλιο (4.1) (διάλυμα Β).

6.1.2.

Ζυγίζουμε προσεκτικά περίπου 50 πι^ πρότυπο αριθ. 1 (4.9), αριθ. 2 (4.10) ή αριθ. 3
(4.11 ) σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml. Συμπληρώνουμε μέχρι τη χαραγή με οξεικό
αιθόλιο (4.1 ) (διάλυμα Γ).

6 .2 .

Προετοιμασία του δείγματος (')
Ζυγίζεται με ακρίβεια 1 g δείγματος, ομοιογενοποιείται και αναμειγνύεται προσεκτικά με
1 ml θειικού οξέος (4.13), 15 ml ακετόνης (4.12) και 8 β celite ΑW (4.1 .) Ξηραίνουμε

(') Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων στα οποία το εξαχλωροφαίνιο μπορεί να υπάρχει, είναι
σημαντικό να εξακριβωθεί πρώτα η ανάκτηση του εξαχλωροφαίνιου από το δείγμα με τη μέθοδο αυτή
πριν καταχωρηθούν τα αποτελέσματα. Αν οι ανακτήσεις είναι μικρές, μπορούν να γίνουν τροποποιή
σεις σε συμφωνία με τους ενδιαφερόμενους, όπως να αλλαχθεί o διαλύτης (θενζόλιο στη θέση του
οξεικού αιθύλιου κλπ.).
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στον αέρα το μείγμα επί 30 λεπτά πάνω σε ατμόλουτρο, κατόπιν ξηραίνουμε επί 1 ώρα

και 30 λεπτά σε αεριζόμενο φούρνο. Ψύχουμε, κονιοποιούμε το υπόλειμμα και μεταφέ
ρουμε μέσα σε υάλινη στήλη. Εκλούομε με οξεικό αιθύλιο και συλλέγουμε 100 ml.
Προσθέτουμε 2 ml εσωτερικού πρότυπου διαλύματος (διάλυμα Γ) (6.12).
6.3 .

Μεθυλίωση του δείγματος

Ψύχουμε όλα τα αντιδραστήρια και τον εξοπλισμό μεταξύ 0 °C και 4 °C επί 2 ώρες.
Φέρουμε 1,2 ml από το διάλυμα που πάρθηκε στο 6.2 και 0,1 ml μεθανόλης (4.4) στο
εξωτερικό διαμέρισμα της διάταξης για διαζωμεθάνιο.
Τοποθετούμε περίπου 200 mg (diazald (4.2) στον κεντρικό υποδοχέα, προσθέτουμε 1 ml
carbitol (4.5) και 1 ml διαιθυλοξείδιο (4.3) και διαλύουμε. Συναρμολογούμε τις
συσκευές, βυθίζουμε κατά το ήμισυ τη διάταξη μέσα σε λουτρό στους 0 °C και εισάγουμε
στον κεντρικό υποδοχέα, με τη βοήθεια μιας σύριγγας, περίπου 1 ml διαλύματος υδροξεί
διου του καλίου ψυγμένο (4.7). Παράγεται μια χρώση κίτρινη που πρέπει να είναι
διαρκείας. Αν η κίτρινη χρώση εξαφανιστεί επαναλαμβάνουμε τη μεθυλίωση με ακόμη
200 πΐ8 diazald (4.2) (1).

Η διάταξη αποσύρεται από το λουτρό έπειτα από 15 λεπτά, κατόπιν αφήνεται κλειστή σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος επί 12 ώρες. Ανοίγουμε τη συσκευή, απομακρύνουμε την
περίσσεια διαζωμεθάνιου προσθέτοντας μερικές σταγόνες διαλύματος φορμικού οξέος σε
οξεικό αιθύλιο (4.15) και μεταφέρουμε το οργανικό διάλυμα σε ογκομετρική φιάλη των
25 ml. Συμπληρώνουμε μέχρι τη χαραγή με εξάvιο (4.8).
Ενίουμε 1,5 μl από το διάλυμα αυτό στο χρωματογράφο.
6.4.

Μεθυλίωση τον πρότυπου διαλύματος
Ψύχουμε όλα τα αντιδραστήρια και τη διάταξη σε θερμοκρασία που περιλαμβάνεται
μεταξύ 0 °C και 4 °C επί 2 ώρες. Εισάγουμε στο εξωτερικό διαμέρισμα της συσκευής του
διαζωμεθάνιου :
0,2 ml διαλύματος Β (6.1.1 ),
1,0 ml οξεικού αιθυλίου (4.1 ),
0,1 ml μεθανόλης (4.4).
Συνεχίζουμε τη μεθυλίωση όπως περιγράφεται στο 6.3. Ενίουμε 1,5 μl από το διάλυμα που
πάρθηκε μέσα στο χρωματογράφο.

7.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΑΕΡΙΑ ΦΑΣΗ

Η στατική φάση πρέπει να δώσει ένα βαθμό διαχωρισμού (R) τουλάχιστον ίσο με 1,5 .
R = 2

d'r2 — <J ' γι
W, + W2

όπου :
π και η :

W1 και W2:
ά' :

χρόνοι κατακράτησης εκφρασμένοι σε min,
εύρος κορυφών στο μέσο του ύψους,
ταχύτητα εκτύλιξης χάρτου σε min/min.

Οι παραπάνω συνθήκες τρόπου εργασίας επιτρέπουν να ληφθεί αυτό το αποτέλεσμα :
Υλικό της στήλης :

ανοξείδωτος χάλυβας

Μήκος :
Διάμετρος :
Πλήρωση :

170 cm

chromosorb):

3 πιπί

WΑW

μέγεθος κόκκων :
Στάσιμη φάση :
Θερμοκρασίες :

80-100 mesh

στήλη :
διάταξη εισόδου
ανιχνευτής :
Φέρον αέριο :
παροχή :
πίεση :

280 °C
280 °C
280 °C

OV-17 10 %

Αζωτο U απαλλαγμένο οξυγόνου
30 ml/min

2,3 Ϊ53.Γ

(!) Η εμμονή αυτής της κίτρινης χρωστικής υποδεικνύει περίσσεια διαζωμεθάνιου που είναι απαραίτητη
για να εξασφαλιστεί πλήρης μεθυλίωση του δείγματος.
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8.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

8. 1 .

Συντελεστής αναλογίας εξαχλωροφαίνιου

Υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο που εκλέχτηκε σε σχέση με το πρότυπο μείγμα.
Εστω :

h:
Kh:
m'h
AV
S:
m's:
AV

το εξαχλωροφαίνιο,
o συντελεστής του αναλογίας,
η μάζα του στο πρότυπο μείγμα σε
η επιφάνεια της κορυφής του,
το πρότυπο που εκλέχτηκε,
η μάζα του στο μείγμα σε g,
η επιφάνεια της κορυφής του

από όπου :

K=

8 .2 .

m'h X

m's Χ Αί,

Ποσότητα εξαχλωροψαίνων στο δείγμα
Έστω :

1ι:
kh:
Ah:
S:
mS:
AS:
Μ:

το εξαχλωροφαίνιο,
o συντελεστής του αναλογίας,
η επιφάνεια της κορυφής του,
το πρότυπο που εκλέχτηκε,
η μάζα του στο μείγμα σε §,
η επιφάνεια της κορυφής του,
η μάζα του δείγματος που πάρθηκε σε 8 ?

από όπου το επί τοις εκατό ποσοστό μάζας εξαχλωροφαίνιου μέσα στο δείγμα δίνεται από
τον τύπο :

ms Χ kh Χ Ah Χ 100
Μ Χ AS

9.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (')

Για μια περιεκτικότητα σε εξαχλωροφαίνιο 0,1 % (ΠΙ/ΠΙ ), η διαφορά μεταξύ των αποτελε
σμάτων δύο παράλληλων προσδιορισμών πραγματοποιούμενων πάνω στο ίδιο δείγμα δεν
πρέπει να ξεπερνάει το 0,005 %.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟ ΤΟΥ

ΠΑΡΑ-ΤΟΛΟΥΟΛΟΣΟΥΛΦΟΧΛΩΡΑΜΙΔΙΟΥ (ΧΛΩΡΑΜΙΝΗ Τ)

1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος περιγράφει τον προσδιορισμό του παράγωγου με νάτριο του παρα-τολουολο
σουλφοχλωραμίδιου (χλωραμίνη T) στο σύνολό του μέσα στα καλλυντικά προϊόντα με
χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας.

(') Κατά το πρότυπο ΙSΟ 5725.
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ΟΡΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος σε χλωραμίνη Τ, προσδιορισμένη με τη μέθοδο αυτή,
εκφράζεται σε επί τοις εκατό ποσοστό μάζας.

3.

ΑΡΧΗ

Σε υδροχλωρικό διάλυμα εν θερμώ, η χλωραμίνη Τ υδρολύεται πλήρως σε 4-τολουολο
σουλφοναμίδιο. Η ποσότητα του 4-τολουολοσουλφοναμIδιου που σχηματίζεται προσδιορί
ζεται με φωτοπυκνομετρία μετά από χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας.

4.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.
4.1 .

Παράγωγο νατρίου του παρα-τολουολοσουλφοχλωραμίδιου (χλωραμίνη Τ).

4.2 .

Πρότυπο διάλυμα 4-τολουολοσουλφοναμίδιου : 50 πι^ 4-τολουολοσουλφοναμίδιου δια
λύονται σε 100 ml αιθανόλης (4.5).

4.3 .

Υδροχλωρικό οξύ 37 % (πι/πι) d240 — 1,18.

4.4.

Διαιθυλαιθέρας.

4.5 .

Αιθανόλη 96 % (ν/ν).

4.6 .

Διαλύτης ανάπτυξης:

4.6.1 .

Βουτανόλη- 1 /αιθανόλη 96 % (4.5)/νερό (40:4:9, ν/ν/ν) ή

4.6.2 .

Χλωροφόρμιο/ακετόνη (6:4, ν/ν).

4.7 .

Πλάκες CCΜ από silica gel 60 χωρίς φθορίζοντα δείκτη.

4.8 .

Υπερμαγγανικό κάλιο.

4.9 .

Υδροχλωρικό οξύ 15 % (ιη/ιη).

4.10.

Αντιδραστήριο ψεκασμού : διάλυμα 1 % (πι/ν) ο-τολουιδίνης σε αιθανόλη (4.5).

5.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

5.1 .

Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου.

5.2.

Συνήθης εξοπλισμός για χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας.

5.3 .

Φωτοπυκνόμετρο.
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6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

6. 1 .

Υδρόλυση

Ζυγίζουμε επακριβώς σε σφαιρική φιάλη των 50 ml, περίπου 1 § (πι) δείγματος, προσθέ
τουμε 5 ml νερό, 5 ml υδροχλωρικού οξέος (4.3) και ζέουμε επί 1 ώρα κάτω από
ψυκτήρα. Μεταγγίζουμε αμέσως το αιώρημα ακόμη θερμό, με νερό, μέσα σε ογκομετρική
φιάλη των 50 ml, ψύχουμε και συμπληρούμε μέχρι της χαραγής με νερό. Φυγοκεντρούμε
τουλάχιστον επί 5 λεπτά στις 3 000 στροφές στο λεπτό και διηθούμε το υγρό που επιπλέει.
6. 2 .

Εκχύλιση

6.2.1 .

Παραλαμβάνουμε 30 ml από το διήθημα και εκχυλίζουμε τρεις φορές με 15 ml διαιθυλαι
θέρα (4.4). Ξηραίνουμε, αν χρειάζεται, τις αιθερικές φάσεις και τις συλλέγουμε σε
ογκομετρική φιάλη των 50 ml, συμπληρώνουμε μέχρι της χαραγής με διαιθυλαιθέρα (4.4).

6.2.2 .

Παραλαμβάνουμε 25 ml από το αιθερικό εκχύλισμα, εξατμίζουμε μέχρι ξηρού σε ρεύμα
αζώτου. Επαναδιαλύουμε το εκχύλισμα σε 1 ml αιθανόλης (4.5).

6.3 .

Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας

6.3.1 .

Αποθέτουμε στάγδην πάνω σε πλάκα Sΐ1ΪCE £β160 (4.7) 20 μl από το διαλυμένο
υπόλειμμα σε αιθανόλη (6.2). Αποθέτουμε κατά τον ίδιο τρόπο 8, 12, 16 και 20 μl από το
πρότυπο διάλυμα 4-τολουολοσουλφοναμίδιου (4.2).

6.3.2 .

Αναπτύσσουμε στη συνέχεια μέχρις ύψους 15αη περίπου μέσα στο διαλύτη (4.6.1 ή
4.6.2).

6.3.3 .

Έπειτα από πλήρη εξάτμιση του διαλύτη, τοποθετούμε την πλάκα επί δύο έως τρία λεπτά
σε ατμόσφαιρα ατμών χλωρίου που λαμβάνουμε χύνοντας περίπου 100 ml υδροχλωρικού
οξέος (4.9) επί 2 β περίπου υπερμαγγανικού καλίου (4.8) μέσα σε κλειστό δοχείο.
Εκδιώκουμε την περίσσεια χλωρίου θερμαίνοντας την πλάκα στους 100 °C επί 5 λεπτά.
Ψεκάζουμε πάνω στην πλάκα το αντιδραστήριο (4.10).

6.4.

Μέτρηση

Έπειτα από περίπου μία ώρα μετρούμε την ένταση των ιωδών κηλίδων με φωτοπυκνομε
τρία στα 525 nm (5.3).
6.5 .

Κατάστρωση της πρότυπης καμπύλης

Με βάση τα ύψη των κορυφών που λήφθηκαν, χαράσσεται η ευθεία των προτύπων σε
σχέση με τις ποσότητες (4, 6, 8, 10 μ§) του 4-τολουολοσουλφοναμίδιου.

7.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η μέθοδος μπορεί να ελέγχεται με βάση τα διαλύματα 0,1 ή 0,2 % χλωραμίνης Τ (4.1 ),
κατεργασμένα κάτω από τις ίδιες με το δείγμα συνθήκες (6).

8.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος εκφρασμένη σε επί τοις εκατό ποσοστό μάζας υπολογίζε
ται με τη βοήθεια του παρακάτω τύπου :

% (m/m) χλωραμίνης Τ =

1,33 Χ Ά
60 Χ πι
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όπου :

1,33 : συντελεστής μετατροπής του 4-τολουολοσουλφοναμίδιου σε χλωραμίνη Τ,
α:
ποσότητα 4-τολουολοσουλφοναμίδιου εκφρασμένη σε μg που περιέχεται στο δείγμα
και διαβάζεται πάνω στην ευθεία των προτύπων,
ΠΙ : μάζα του υποδείγματος που πάρθηκε, εκφρασμένη σε g.

9.

ΕΠΑΝΑΑΗΨΙΜΟΤΗΤΑ 0

Για μια περιεκτικότητα σε χλωραμίνη Τ της τάξης του 0,2 % (ΠΙ/ΠΙ ), η διαφορά μεταξύ
των αποτελεσμάτων δύο παράλληλων προσδιορισμών πάνω στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 0,03 %.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΘΟΡΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ

1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος αυτή περιγράφει τον προσδιορισμό ολικού φθορίου που περιέχεται στις
οδοντόκρεμες. Είναι κατάλληλη για περιεκτικότητες που δεν υπερβαίνουν το 0,25 %.

2.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος σε φθόριο προσδιορισμένη σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή
εκφράζεται σε επί τοις εκατό ποσοστό μάζας.

3.

ΑΡΧΗ

Το φθόριο του φθοριοπαράγωγου μετατρέπεται σε τριμεθυλοφθοριοσιλάνιο (ΤΕFS) με
απευθείας αντίδραση με τριαιθυλοχλωροσιλάνιο (ΤΕCS) σε όξινο περιβάλλον, και,
ταυτόχρονα, εκχυλίζεται με ξυλόλιο που περιέχει κυκλοεξάνιο σαν εσωτερικό πρότυπο. Το
διάλυμα που πάρθηκε εξετάζεται με χρωματογραφία σε αέρια φάση.

4.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.
4.1 .

Φθοριούχο νάτριο, ξηραμμένο στους 120 °C μέχρι σταθερής μάζας.

4.2 .

Νερό δισαποσταγμένο ή ποιότητας ισοδύναμης.

4.3 .

Πυκνό υδροχλωρικό οξύ <1240 = 1,19.

4.4.

Κυκλοεξάνιο (CH).

4.5 .

Ξυλόλιο που δεν αφήνει να φανούν κορυφές πάνω στο χρωματογράφημα πριν από την

κορυφή του διαλύτη, όταν χρωματογραφείται κάτω από τις ίδιες συνθήκες με τα δείγματα
(6.1 ). Αν χρειάζεται, καθαρίζεται με απόσταξη (5.8).

Γ

ί1) Κατά το πρότυπο ΙSΟ 5725 .
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4.6 .

Τριαιθυλοχλωροσιλάνιο (ΤΕCS Μerck ή ισοδύναμο).

4.7 .

Πρότυπα διαλύματα ϕθοριούχων

4.7.1 .

Πρότυπο διάλυμα 0,250 mg φθοριούχου ανά ml. Ζυγίζουμε ακριβώς 138,1 mg φθοριού
χου νατρίου (4.1 ) και τα διαλύουμε σε νερό (4.2). Μεταφέρουμε ποσοτικά το διάλυμα σε
ογκομετρική φιάλη των 250 ml (5.5). Συμπληρώνουμε μέχρι της χαραγής με νερό (4.2)
και αναμειγνύουμε.

4.7.2 .

Αραιωμένο πρότυπο διάλυμα (0,050 mg φθοριούχου ανά ml):
Μεταφέρουμε με τη βοήθεια σιφωνίου 20 ml από το διάλυμα (4.7.1 ) μέσα σε ογκομετρική
φιάλη των 100 ml (5.5). Συμπληρώνουμε μέχρι της χαραγής με νερό (4.2) και αναμει
γνύουμε.

4.8 .

Διάλυμα εσωτερικού προτύπου

Αναμειγνύουμε 1 ml κυκλοεξάνιου (4.4) και 5 ml ξυλόλιου (4.5).
4.9 .

Διάλυμα εσωτερικού προτύπου τριαιθυλοχλωροσιλάνιου

Μεταφέρουμε με τη βοήθεια σιφωνίου (5.7) 0,6 ml ΤΕCS (4.6) και 0,12 ml από το
διάλυμα εσωτερικού προτύπου (4.8) μέσα σε ογκομετρική φιάλη των 10 ml. Συμπληρώ
νουμε με ξυλόλιο (4.5) μέχρι της χαραγής και αναμειγνύουμε. Διάλυμα που παρασκευάζε
ται καθημερινά.

4.10.

Υπερχλωρικό οξύ 70 % (πι/ν).

4.11 .

Υπερχλωρικό οξύ 20 % (πι/ν) σε νερό (4.2).

5.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

5.1 .

Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου.

5.2 .

Χρωματογράφος αέριας φάσης εφοδιασμένος με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας.

5.3 .

Ομοιογενοποιητής Vortex ή ισοδύναμος.

5.4.

Αναδευτήρας Βϋhler τύπου SΜΒ1 ή ισοδύναμου.

5.5 .

Ογκομετρικές φιάλες των 100 και 250 m Ι από πολυπροπυλένιο.

5.6 .

Σωλήνες φυγοκέντρησης των 20 ml από γυαλί με πώματα ελικωτά καλυμμένα από teflon
Sovirel, τύπου 61 1-56 ή ισοδύναμου. Καθαρίζουμε τους σωλήνες και τα πώματα ως εξής :
βυθίζουμε επί πολλές ώρες μέσα σε υπερχλωρικό οξύ (4.11 ), ξεπλένουμε πέντε φορές με
νερό (4.2) και ξηραίνουμε στους 100 °C.

5.7 .

Σιφώνια ρυθμιζόμενα, κατάλληλα να παρέχουν όγκους 50 έως 200 ml με πλαστικό
θύλακα μιας χρήσης.

5.8 .

Συσκευή απόσταξης εφοδιασμένη με στήλη Schneider με τρία σφαιρίδια ή με μια στήλη
Vigreux ισοδύναμη.
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6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

6. 1 .

Ανάλυση του δείγματος

6.1.1 .

Εκλέγουμε σωλήνα οδοντόκρεμας που δεν έχει ακόμη ανοιχτεί και τον ανοίγουμε.
Μεταφέρουμε το σύνολο του περιεχομένου σε υποδοχέα από πλαστικό, αναμειγνύουμε
προσεκτικά και διατηρούμε κάτω από συνθήκες που εμποδίζουν την αλλοίωση.

6.1 .2 .

Ζυγίζουμε προσεκτικά 150 mg (πι) δείγματος μέσα σε σωλήνα φυγοκέντρησης (5.6),
προσθέτουμε 5 ml νερό (4.2) και ομοιογενοποιούμε (5.3).

6.1.3 .

Προσθέτουμε 1 ml ξυλόλιου (4.5).

6.1.4.

Προσθέτουμε στάγδην 5 ml υδροχλωρικού οξέος (4.3) και ομοιογενοποιούμε (5.3).

6.1.5 .

Προσθέτουμε με τη βοήθεια σιφωνίου 0,5 ml από το διάλυμα εσωτερικού προτύπου
τριαιθυλοχλωροσιλάνιου (4.9) μέσα στο σωλήνα φυγοκέντρησης (5.6).

6.1 .6.

Κλείνουμε το σωλήνα φυγοκέντρησης με τη βοήθεια ελικωτού πώματος και αναμειγνύουμε
προσεκτικά επί 45 λεπτά με τη βοήθεια αναδευτήρα (5.4) ρυθμισμένου στις 150 ωθήσεις
στο λεπτό.

6.1.7 .

Φυγοκεντρούμε επί 10 λεπτά με μια ταχύτητα τέτοια ώστε να πάρουμε ένα σαφή
διαχωρισμό των φάσεων, αποπωματίζουμε το σωλήνα, συλλέγουμε την οργανική φάση και
ενίουμε από αυτή 3 ml μέσα στη στήλη του χρωματογράφου αέριας φάσης (5.2).
Σημείωση:
Χρειάζονται περίπου 20 λεπτά ώστε όλα τα συστατικά να έχουν εκλουστεί.

6.1.8 .

Επαναλαμβάνουμε την ένεση, υπολογίζουμε τη μέση σχέση της επιφάνειας των κορυφών
(ΑΤΕFS/ΑCΗ) και διαβάζουμε πάνω στην πρότυπη καμπύλη (6.3) την ποσότητα φθορίου
που αντιστοιχεί σε mg (m1).

6.1.9 .

Υπολογίζουμε την περιεκτικότητα σε ολικό φθόριο του δείματος σε επί τοις εκατό
ποσοστό μάζας φθορίου όπως υποδεικνύεται στο 7 .

6.2.

Συνθήκες χρωματογραφίας

6.2.1 .

Στήλη

Υλικό : Ανοξείδωτος χάλυβας
Μήκος: 180 cm

Διάμετρος εξωτερική : 3 πιπί
Gaschrom Q 80-100 mesh
Πλήρωση :
Στάσιμη φάση :
Έλαιο σιλικόνης DC-200 ή ισοδύναμο 20 %
Θερμοκρασίες :
στήλη :
70 °C
περιοχή ένεσης : 150 °C
ανιχνευτής:
250 °C

Φέρον αέριο :
Αζωτο
Παροχή φέροντος αερίου : 35 ml/min

Σταθεροποιούμε τη στήλη επί μία ολόκληρη νύκτα στους 100 °C, με παροχή φέροντος
αερίου 25 ml/min αζώτου. Αυτή η εργασία επαναλαμβάνεται κάθε νύκτα.

Κάθε 4 ή 5 ενέσεις ξανασταθεροποιούμε τη στήλη με θέρμανση επί μισή ώρα στους
100 °C .

6.3 .

Πρότυπη καμπύλη

6.3.1 .

Εισάγουμε με τη βοήθεια σιφωνιού σε μια σειρά από 6 σωλήνες φυγοκέντρησης (5.6) 0, 1 ,
2, 3, 4, και 5 ml από το αραιωμένο πρότυπο διάλυμα φθοριούχου (4.7.2). Συμπληρώνουμε
τον όγκο κάθε σωλήνα μέχρι 5 ml με νερό (4.2).
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6.3.2 .

Συνεχίζουμε όπως στο σημείο 6.1.3 μέχρι το σημείο 6.1.6 περιλαμβανόμενο.

6.3.3 .

Ενίουμε 3 μl από την οργανική φάση μέσα στη στήλη του χρωματογράφου αέριας φάσης
(5.2).

6.3.4.

Επαναλαμβάνουμε την ένεση και υπολογίζουμε τη μέση σχέση της επιφάνειας των
κορυφών (ΑTEFS/ΑCH).

6.3.5 .

Καταστρώνουμε μια πρότυπη καμπύλη συσχετίζοντας τη μάζα φθοριούχου (πι§) στα
πρότυπα διαλύματα (6.3.1 ) και τη σχέση των επιφανειών των κορυφών ΑTEFS/ΑCH που
μετρήθηκαν στο 6.3.4. Χαράσσεται η πρότυπη καμπύλη.

7.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η συγκέντρωση ολικού φθορίου στο δείγμα, σε εκατοστιαίο ποσοστό μάζας, λαμβάνεται
από τον παρακάτω τύπο :

% m/m F =

m1
ΠΙ

Χ 100

όπου :

πι : κλάσμα του δείγματος σε mg (6.1.2),

πι 1 : ποσότητα φθοριούχου που έχει ληφθεί από την πρότυπη καμπύλη σε mg (6.1.8).

8.

EΠANAΛHΨ1MOTHTA (')

Για μια περιεκτικότητα σε φθόριο της τάξης των 0,15 % (ΠΙ/ΠΙ ), η διαφορά μεταξύ των
αποτελεσμάτων δύο παράλληλων προσδιορισμών πραγματοποιημένων πάνω στο ίδιο
δείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,012 %.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΏΝ ΟΡΓΑΝΟΫΔΡΑΡΓΥΡΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την ανίχνευση στα καλλυντικά για τα μάτια των οργανοϋδραρ
γυρικών παραγώγων που χρησιμοποιούνται σαν συντηρητικά.
Εφαρμόζεται στο αιθυλοϋδραργυρικό θειοσαλικυλικό νάτριο (thiomersal) καθώς και στον
φαινυλικό υδράργυρο και τα άλατά του.

Α. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

1.

ΑΡΧΗ

Τα οργανοϋδραργυρικά παράγωγα σχηματίζουν σύμπλοκα με dithizone. Έπειτα από
εκχύλιση των συμπλόκων με τετραχλωράνθρακα, προβαίνουμε σε χρωματογραφία λεπτής
στοιβάδας από silica gel1· Ο1 κηλίδες των συμπλόκων «dithizone εμφανίζονται χρωματισμέ
νες πορτοκαλιές.

2.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.
2. 1 .

Θειικό οξύ 25 % (ν/ν).

(!) Κατά το πρότυπο ΙSΟ 5725.
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2.2.

Διάλυμα «dithizone : 0,8 mg dithizone σε 100 ml τετραχλωράνθρακα (2.4).

2.3 .

Άζωτο.

2.4.

Τετραχλωράνθρακας.

2.5 .

Διαλύτης ανάπτυξης : εξάνιο/ακετόνη 90:10 (ν/ν).

2.6.

Πρότυπα διαλύματα 0,001 % σε νερό :
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— αιθυλοϋδραργυρικό θειοσαλικυλικό νάτριο,

— χλωριούχος αιθυλυδράργυρος ή χλωριούχος μεθυλυδράργυρος,
— νιτρικός ή οξεικός φαινυλικός υδράργυρος,
— χλωριούχος ή οξεικός υδράργυρος.
2.7 .

Πλάκες από silice §β1 έτοιμες για χρήση (Μerck 5721 ή ισοδύναμες).

2.8.

Χλωριούχο νάτριο.

3.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

3.1 .

Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου.

3.2 .

Συνήθης εξοπλισμός για χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας.

3.3 .

Ηθμός διαχωριστικός των φάσεων.

4.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

4.1 .

Εκχύλιση

4.1.1 .

Σε σωλήνα φυγοκέντρησης, διαλύουμε με λειοτρίθηση ένα γραμμάριο δείγματος σε 20 ml
αποσταγμένου νερού. Κατανέμουμε κατά το ανώτερο δυνατό θερμαίνοντας στους 60 °C
σε υδατόλουτρο. Προσθέτουμε 4 § χλωριούχο νάτριο (2.8), ανακινούμε και αφήνουμε να
ψυχθεί.

4.1.2 .

Φυγοκεντρούμε επί τουλάχιστον 20 λεπτά στις 4 500 στροφές στο λεπτό έτσι ώστε να
διαχωριστεί το μεγαλύτερο μέρος της στερεάς φάσης. Διηθούμε σε διαχωριστική χοάνη και
προσθέτουμε 0,25 ml από το διάλυμα θειικού οξέος (2.1 ).

4.1.3 .

Εκχυλίζουμε πολλές φορές με 2 ή 3 ml διαλύματος <3ϊIHϊζοπC (2.2) μέχρις ότου η
τελευταία οργανική φάση παραμείνει πράσινη.

4.1.4 .

Διηθούμε επί ηθμού διαχωριστικού φάσεων (3.3) κάθε οργανική φάση.

4.1.5 .

Εξατμίζουμε μέχρι ξηρού κάτω από ρεύμα αζώτου (2.3).

4.1.6 .

Επαναδιαλύουμε με 0,5 ml τετραχλωράνθρακα (2.4). Αποθέτουμε αμέσως αυτό το
διάλυμα όπως υποδεικνύεται στο 4.2.1 .
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4.2 .

Διαχωρισμός και ταυτοποίηση

4.2.1 .

Αποθέτουμε αμέσως πάνω στην πλάκα από silice gel (2.7) 50 μl από το διάλυμα σε
τετραχλωράνθρακα που πάρθηκε στο 4.1.6.

Επεξεργαζόμαστε ταυτόχρονα, όπως υποδεικνύεται στο 4.1 , 10 μl πρότυπου διαλύματος

(2.6) και αποθέτουμε πάνω στην Ιδια πλάκα 50 μl από τα διαλύματα που πάρθηκαν
(4.1.6).
4.2.2 .

Αναπτύσσεται η πλάκα μέσα στο διαλύτη (2.5) σε ένα ύψος 15 επί. Τα οργανοϋδραργυ
ρικά παράγωγα εμφανίζονται με μορφή έγχρωμων κηλίδων των οποίων o χρωματισμός
είναι σταθερός, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλυφθεί η πλάκα αμέσως μετά την εξάτμιση

του διαλύτη.

Σε ενδεικτικές τιμές τα Rf που λαμβάνονται είναι:

Thiomersal

Χλωριούχος αιθυλοϋδράργυρος
Χλωριούχος μεθυλοϋδράργυρος
Φαινυλικός υδράργυρος και άλατά του
Χλωριούχος υδράργυρος
Οξεικός υδράργυρος
Dithizone

Rf

Χρώμα

0,33
0,29
0,29
0,21
0,10
0,10
0,09

πορτοκαλί
πορτοκαλί
πορτοκαλί
πορτοκαλί
πορτοκαλί
πορτοκαλί
ροζ

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

1.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος σε οργανοϋδραργυρικές ενώσεις, προσδιορισμένη με αυτή
τη μέθοδο, εκφράζεται σε επί τοις εκατό ποσοστό μάζας.

2.

ΑΡΧΗ

Η μέθοδος συνίσταται σε έναν προσδιορισμό του ολικού υδράργυρου. Είναι λοιπόν
απαραίτητο να έχουμε από πριν διαπιστώσει την απουσία μεταλλικού υδράργυρου και
ταυτοποιήσει την οργανοϋδραργυρική ουσία που περιέχεται μέσα στο δείγμα. Έπειτα από
υγρή ανοργανοποίηση, o υδράργυρος που ελευθερώθηκε προσδιορίζεται με ατομική απορρό
φηση χωρίς φλόγα.

3.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.
3.1 .

Πυκνό νιτρικό οξύ (<1240 = 1,41).

3.2 .

Πυκνό θειικό οξύ (ά20 = 1,84).

3.3 .

Νερό δισαποσταγμένο.

3.4.

Υπερμαγγανικό κάλιο : διάλυμα 7 % (πι/ν).

3.5 .

Υδροχλωρική υδροξυλαμίνη : διάλυμα 1,5 % (ιη/ν).

3.6 .

Υπερθειικό κάλιο : διάλυμα 5 % (πι/ν).
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3.7 .

Χλωριούχος δισθενής κασσίτερος: διάλυμα 10 % (m/ν).

3.8 .

Πυκνό υδροχλωρικό οξύ (<1240 -» 1,18).

3.9 .

'Εριο υάλου ποτισμένο με χλωριούχο παλλάδιο (1 % ιη/πι).

4.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

4.1 .

Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου.

4.2 .

Συσκευή για προσδιορισμό του υδράργυρου με ατομική απορρόφηση χωρίς φλόγα (τεχνική
ψυχρού ατμού) και υαλουργικά. Ελάχιστο μήκος της κυψελίδας μέτρησης: 10 cm.

5.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες προφυλάξεις για τον προσδιορισμό ιχνών υδραργύρου.

5.1 .

Λνοργανοποίηση

5.1.1 .

Ζυγίζουμε ακριβώς 150 πι^ (πι) περίπου δείγματος. Προστίθενται 10 ml νιτρικού οξέος
(3.1 ) και αφήνουμε να χωνευτούν επί 3 ώρες στο υδατόλουτρο στους 55 °C σε ερμητικά
κλεισμένη φιάλη αναδεύοντας τακτικά. Πραγματοποιούμε παράλληλα ένα λευκό προσδιορι
σμό.

5.1.2 .

Έπειτα από ψύξη, προσθέτουμε 10 ml θειικού οξέος (3.2) και επανατοποθετούμε 30
λεπτά σε υδατόλουτρο στους 55 °C.

5.1.3 .

Τοποθετούμε τη φιάλη σε παγόλουτρο και προσθέτουμε με προσοχή 20 πι1 νερού (3.3).

5.1.4.

Προσθέτουμε ποσότητες των 2 ml από ένα διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου (3.4) μέχρις
ότου το σύνολο παραμείνει χρωματισμένο. Επανατοποθετούμε για 15 λεπτά στο υδατό
λουτρο στους 55 °C .

5.1.5 .

Προσθέτουμε 4 ml υπερθειικού καλίου (3.6) και συνεχίζουμε τη θέρμανση στο υδατόλου
τρο στους 55 °C επί 30 λεπτά.

5.1.6 .

Ψύχουμε και μεταφέρουμε το περιεχόμενο της φιάλης σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml .
Πλένουμε με 5 ml υδροχλωρικής υδροξυλαμίνης (3.5), κατόπιν με 4 φορές 10 ml νερού
(3.3). Το σύνολο πρέπει να είναι χρωματισμένο. Συμπληρούμε μέχρι της χαραγής με νερό
(3.3).

5.2 .

Προσδιορισμός

5.2.1 .

Παραλαμβάνουμε 10 ml από το διάλυμα ανοργανοποίησης (5.1.6) στον υάλινο υποδοχέα
που χρησιμεύει για προσδιορισμό του υδράργυρου με τη μέθοδο του ψυχρού ατμού (4.2).
Αραιούμε με 100 ml νερό (3.3), κατόπιν με 5 ml θειικού οξέος (3.2) και 5 ml
χλωριούχου δισθενούς κασσίτερου (3.7). Αναμειγνύουμε μετά από κάθε προσθήκη. Περιμέ
νουμε 30 δευτερόλεπτα. Τα ιόντα Hg ++ ανάγονται σε μεταλλικό υδράργυρο. Πραγματο
ποιούμε τη μέτρηση. 'Εστω η o αριθμός που σημειώθηκε.

5.2.2 .

Τοποθετούμε έριο υάλου ποτισμένο σε χλωριούχο παλλάδιο (3.9) μεταξύ του δοχείου
αναγωγής και της κυψελίδας μέτρησης του οργάνου (4.2). Επαναλαμβάνεται η εργασία
που αναφέρεται στο σημείο 5.2.1 . Αν η δεν είναι ίσο με 0, η ανοργανοποίηση δεν είναι
πλήρης και η ανάλυση πρέπει να ξαναρχίσει.
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6.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος, εκφρασμένη σε υδράργυρο σε εκατοστιαίο ποσοστό
μάζας, υπολογίζεται με τη βοήθεια του τόπου :
η

% Hβ =

m

όπου :

η: η ποσότητα του υδράργυρου σε μg που διαβάστηκε πάνω στο όργανο,
πι : η μάζα σε πι^ του υποδείγματος.

7.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

7.1 .

Για να βελτιωθεί η ανοργανοποίηση μπορεί να χρειάζεται να προβούμε προκαταβολικά σε
μια διάλυση του υποδείγματος.

7.2 .

Σε περίπτωση που υποπτευόμαστε μια προσκόλληση του υδράργυρου στο υπόστρωμα με
προσρόφηση, θα ήταν απαραίτητο να προβούμε σε έναν προσδιορισμό με προσθήκη
προτύπου.

8.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (')

Για περιεκτικότητες σε υδράργυρο 0,007 %, η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων δύο
παράλληλων προσδιορισμών πραγματοποιημένων πάνω στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 0,00035 %.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΛΚΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ

1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος περιγράφει τον προσδιορισμό των θειούχων στα καλλυντικά.
Η παρουσία θειολών ή άλλων αναγωγικών ουσιών (περιλαμβανομένων των θειωδών) δεν

δημιουργεί παρεμβολές στον προσδιορισμό.

2.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος σε θειούχο, προσδιορισμένη σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο,

εκφράζεται σε επί τοις εκατό ποσοστό μάζας θείου.

3.

ΑΡΧΗ

Έπειτα από οξίνιση του μέσου, το υδρόθειο που σχηματίζεται παρασύρεται από ένα ρεύμα

αζώτου, κατόπιν δεσμεύεται με μορφή θειούχου καδμίου. Το τελευταίο, έπειτα από
διήθηση και έκπλυση, προσδιορίζεται ιωδιομετρικά.

4.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.

(') Κατά το πρότυπο ΙSΟ 5725.
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4.1 .

Πυκνό υδροχλωρικό οξύ («J20 = 1,19).

4.2 .

Τιτλοδοτημένο διάλυμα θειοθειικού νατρίου 0,1 Ν .

4.3 .

Διάλυμα ιωδίου 0,1 Ν .

4.4.

Θειούχο νάτριο.

4.5 .

Οξεικό κάδμιο.

4.6 .

Πυκνή αμμωνία (<1240 = 0,90).

4.7 .

Αμμωνιακό διάλυμα οξεικού καδμίου : διαλύονται 10 § οξεικού καδμίου (4.5) σε 50 ml
περίπου νερού, προστίθεται η αμμωνία (4.6) μέχρις επαναδιαλύσεως του ιζήματος (περίπου
20 ml) και συμπληρούμε στα 100 ml με νερό.

4.8 .

Άζωτο.

4.9 .

Διάλυμα αμμωνίας Μ.

5.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

5.1 .

Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου.

5.2 .

Σφαιρική φιάλη των 100 ml με τρεις λαιμούς εσμυρισμένους, τυποποιημένους.

5.3 .

Δύο κωνικές φιάλες των 150 ml με εσμυρισμένους λαιμούς εφοδιασμένες με διάταξη που
περιλαμβάνει ένα σωλήνα βύθισης και μια πλευρική συνδεσμολογία για την απόδοση του
αερίου μεταφοράς.

5.4.

Χωνί με μακρύ μίσχο.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

6. 1 .

Παράσυρση των θειούχων

6.1.1 .

Εκλέγουμε μια συσκευασία που δεν έχει ανοιχτεί. Ζυγίζουμε επακριβώς μέσα στη φιάλη
(5.2) μια ποσότητα προϊόντος που να αντιστοιχεί το πολύ σε 30 πι§ θειούχων ιόντων.
Εισάγουμε 60 ml νερού και δύο σταγόνες υγρού αντιαφριστικού.

6.1 . 2 .

Σε καθεμιά από τις κωνικές φιάλες (5.3) εισάγουμε 50 ml από το διάλυμα (4.7).

6.1.3 .

Προσαρμόζουμε στη φιάλη (5.2) μία χοάνη, το σωλήνα βύθισης και το σωλήνα απόδοσης
του αερίου μεταφοράς (5.3). Συνδέουμε με τη βοήθεια σωλήνα από PVC το σωλήνα
απόδοσης με τις δύο κωνικές φιάλες τοποθετημένες εν σειρά (5.3).
Σημείωση:

Ελέγχουμε τη στεγανότητα της συνδεσμολογίας κατά τον ακόλουθο τρόπο : με τις συνθή
κες του πειράματος, αντικαθιστούμε το προϊόν προσδιορισμού με 10 ml ενός διαλύματος
θειούχων, παρασκευασμένο από 4.4 και που περιέχει Χ mg θειούχου (προσδιορισμένου
ιωδιομετρικά). Έστω Υ o αριθμός των mg θειούχου που βρέθηκε στο τέλος της
διαδικασίας. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο ποσοτήτων Χ και Υ δεν πρέπει να είναι
μεγαλύτερη από 3 %.
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6.1.4.

Διαβιβάζουμε το άζωτο (4.8) με μια παροχή δύο φυσαλλίδων το δευτερόλεπτο επί 15
λεπτά για να εκδιώξουμε τον αέρα που περιέχεται στη φιάλη (5.2).

6.1.5 .

Θερμαίνουμε τη φιάλη στους 85 °C ± 5 °C .

6.1 .6 .

Σταματάμε την παροχή αζώτου και χύνουμε στάγδην 40 ml υδροχλωρικού οξέος (4.1 ).

6.1.7 .

Αποκαθιστούμε το ρεύμα αζώτου (4.8) όταν ολόκληρη σχεδόν η ποσότητα του οξέος έχει
ρεύσει, αφήνοντας μέσα στη χοάνη έναν ελάχιστο υγρό δακτύλιο για να αποφευχθούν
απώλειες υδρόθειου.

6.1.8 .

Σταματάμε τη θέρμανση έπειτα από 30 λεπτά και αφήνουμε να ψυχθεί η φιάλη (5.2)

συνεχίζοντας τη διέλευση του ρεύματος αζώτου (4.8) τουλάχιστον επί 1 ώρα και 30 λεπτά.
6.2.

Τιτλοθότηση

6.2.1 .

Διηθούμε το θειούχο κάδμιο πάνω στο χωνί με το μακρύ μίσχο (5.4).

6.2.2.

Ξεπλένουμε τις κωνικές φιάλες (5.3) πρώτα με ένα διάλυμα αμμωνιακό Μ (4.9) και το
φέρουμε επί του ηθμού, ξεπλένουμε κατόπιν με νερό και χρησιμοποιούμε αυτό το νερό για
να πλύνουμε το ίζημα που κατακρατήθηκε πάνω στον ηθμό.

6.2.3 .

Τελειώνουμε το πλύσιμο του ιζήματος με 100 ml νερού.

6.2.4.

Τοποθετούμε τον χάρτινο ηθμό μέσα στην πρώτη κωνική φιάλη που κατακράτησε το
ίζημα. Προσθέτουμε 25 ml από το διάλυμα ιωδίου 0,1 Ν (4.3), περίπου 20 m 1
υδροχλωρικού οξέος (4.1 ) και 50 ml νερού.

6.2.5 .

Προσδιορίζουμε την περίσσεια ιωδίου με το τιτλοδοτημένο διάλυμα θειοθειικού νατρίου
0,1 Ν (4.2). Έστω Π2 o αριθμός των ml που χρησιμοποιήθηκε.

7.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος, εκφρασμένη σε θείο σε εκατοστιαίο ποσοστό μάζας,

υπολογίζεται με τη βοήθεια του τύπου που ακολουθεί:

% S (πι /ΠΙ) =

( η , Χ , — η 2 X2) • 32
20 m

όπου :

n1 :
Χι :
ιΐ2:
X2:
πι:

8.

αριθμός ml του τιτλοδοτημένου διαλύματος ιωδίου που χρησιμοποιήθηκαν (4.3),
τίτλος αυτού του διαλύματος,
αριθμός ml του τιτλοδοτημένου διαλύματος θειοθειικού νατρίου (4.2),
τίτλος αυτού του διαλύματος,
μάζα του υποδείγματος (6.1.1 ) εκφρασμένη σε g.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (')

Για μια περιεκτικότητα σε θειούχα της τάξης του 2 % (ΠΙ/ΠΙ ) η διαφορά μεταξύ των
αποτελεσμάτων δύο παράλληλων προσδιορισμών πραγματοποιημένων πάνω στο ίδιο
δείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,2 %.

(!) Κατά το πρότυπο ΙSΟ 5725.
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