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Bindmiddelen voor verfwaren - Isocyanaatharsen

Gaschromatografische bepaling van
monomere diisocyanaten
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Binders for paints and varnishes - Isocyanate resins
Gaschromatographic determination of monomeric diisocyanates
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1e druk, juli 1990

Onderwerp en toepassingsgebied

Vo

Deze norm beschrijft een gaschromatografische methode voor de bepaling van het gehalte aan monomere diisocyanaten zoals tolueendiisocyanaat, hexamethyleendiisocyanaat en isoforondiisocyanaat, in isocyanaatharsen en hun oplossingen voor gebruik in verfwaren. De methode is toepasbaar voor gehalten
van 0,1 tot 4 % (m/m) aan monomere diisocyanaten.
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Termen en definities

isocyanaathars: Synthetische hars op basis van aromatische, alifatische of cyclo-alifatische isocyanaten,
of mengsels daarvan.

isoforondiisocyanaat: De naam die hier wordt gebruikt voor 3-(isocyanatomethyl) 3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat.
De stereo-isomeren zijn in de tekst met (I) en (II) aangegeven.
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Beginsel

Het gehalte aan monomeer diisocyanaat (Dl) van isocyanaatharsen wordt gaschromatografisch bepaald
met tetradecaan als interne standaard.
Reagentia en materialen

ev

be

4

Pr

Gebruik bij de analyse alleen reagentia van analysekwaliteit.
4.1 Watervrij ethylacetaat, gedroogd met een moleculaire zeef van 0,5 nm.

iew

4.2 Tolueendiisocyanaat (isomerenmengsel).
4.3 Hexamethyleendiisocyanaat.
4.4 Isoforondiisocyanaat.

4.5 Standaardoplossing van tetradecaan.
Weeg tot op 0,1 mg ca. 1,4 g tetradecaan in een maatkolf van 1 I in en vul tot de merkstreep aan met
ethylacetaat (4.1).

eld

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.
toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.
This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when
a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded.

tolueendiisocyanaat: De naam die hier wordt gebruikt voor 4-methyl-1,3-benzeendiisocyanaat (2,4-tolueendiisocyanaat) en 2-methyl-1,3-benzeen-diisocyanaat (2,6-tolueendiisocyanaat).

4.6 Vergelijkingsoplossingen van diisocyanaat.
Weeg tot op 0,1 mg ca. 1,4 g van het desbetreffende diisocyanaat (4.2, 4.3 of 4.4) in een maatkolf van 1 I
in en vul tot de merkstreep aan met ethylacetaat (4.1).
De vergelijkingsoplossingen zijn ongeveer 2 weken houdbaar, mits tegen lucht en vochtigheid beschermd.
4.7 Standaardmengsel.
Pipetteer 10 ml van de standaardoplossing (4.5) en 10 ml van de desbetreffende vergelijkingsoplossing
(4.6) in een monsterflesje en voeg met de maatcilinder (5.3) 15 ml ethylacetaat toe. Meng.
4.8 Draaggas: Stikstof of helium.
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Toestellen en glaswerk

5.1 Monsterflesjes: ofwel conische kolven van 100 ml met ingeslepen stop of monsterflesjes van 100 ml met
septum, gedroogd.
5.2 Pipet van 10 ml met één streep die voldoet aan NEN 1753.
5.3 Maatcilinder van 25 ml die voldoet aan NEN 1759 of NEN-ISO 6706.
5.4 Maatkolven van 1 I die voldoen aan NEN 1750.
5.5 Injectiespuit van 10 \i\.
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5.6 Gaschromatograaf met vlamionisatiedetector.
5.7 Gaschromatografische kolom, glazen kolom, 1 m lang, binnenmiddellijn 2 mm, vulling 10 % siliconerub
ber UCC-W 982 op chromosorb WAW, DMCS, 80 tot 100 mesh.
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Monsterneming
Neem een representatief monster van het bindmiddel en bewaar het koel, droog en in het donker.
Opmerking
Het is noodzakelijk om het monster, voor het openen van de monsterfles, op kamertemperatuur te brengen.
Anders verandert het vrije gehalte aan isocyanaat in het monster doordat het reageert met vocht uit de lucht.
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Werkwijze

7.1 Gaschromatografische omstandigheden:

Vo
temperatuur: kolom
injector
detector

150°С isotherm
150 °C
200 °C

snelheid van het draaggas

zodanig dat de analyseduur niet meer
dan 10 min is

7.2 C o n d i t i o n e r e n v a n de k o l o m

or

Spuit meermalen 2 \i\ standaardmengsel (4.7) in totdat een constante piekoppervlakteverhouding is be
reikt tussen het te bepalen Dl en de standaard.
Ga na of de afgelezen temperatuur van het injectiestuk overeenstemt met de werkelijke temperatuur
daarvan.

7.3 In w e e g

De hoeveelheid bindmiddel is afhankelijk van het verwachte Dl-gehalte (zie de tabel).

Pr

Tabel - Gehalte aan Dl en inweeg

g

4
2
1
0,5

eld

Bepaling

be

7.4

inweeg

iew

boven 0,1 tot 0,4
boven 0,4 tot 1
boven 1 tot 2
boven 2 tot 4

ev

Dl-gehalte
% (m/m)

Breng de inweeg, tot op 0,2 mg gewogen, in het monsterflesje (5.1). Voeg met de pipet (5.2) 10 ml stan
daardoplossing (4.5) toe en voeg met de maatcilinder (5.3) ongeveer 25 ml ethylacetaat (4.1) toe.
Breng met de injectiespuit (5.5) 2 \i\ van deze oplossing (analyseoplossing) in de geconditioneerde gas
chromatograaf (7.2).
Houd voor elke bepaling de volgorde aan:
n maal injectie van het standaardmengsel (4.7), zie 7.2 (n ^ 2);
2 maal injectie van de analyse-oplossing.
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Weergave van de resultaten

8.1

Meting

Meet de piekoppervlakten of lees deze af indien een integratiemethode is gevolgd.
Opmerking
De volgorde van de pieken is:
hexamethyleendiisocyanaat
tolueendiisocyanaat
tetradecaan
isoforondiisocyanaat I
isoforondiisocyanaat II
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