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Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2003. a
määruse nr 90 "Erimärgistatud vedelkütuse

erimärgistatuse kindlakstegemise kord" muutmine

Vastu võetud 08.07.2003 nr 194

Määrus kehtestatakse «Vedelkütuse erimärgistamise seaduse» (RT I 1997, 73, 1201; 86, 1464; 2000, 33, 199;
2001, 88, 531; 2002, 44, 284; 63, 387; 2003, 2, 17) § 4 lõike 5 alusel.

§ 1.Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2003. a määrust nr 90 «Erimärgistatud vedelkütuse erimärgistatuse
kindlakstegemise kord» (RT I 2003, 30, 189) muudetakse järgmiselt:

1)paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) läbipaistvad klaas- või plastkorgiga hermeetiliselt suletavad klaaspudelid või katseklaasid erimärgistusaine
Solvent Yellow 124visuaalseks tuvastamiseks välitingimustes.»;

2)paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3)määrust täiendatakse §-ga 51järgmises sõnastuses:

« § 51.Erimärgistusaine Solvent Yellow 124tuvastamine välitingimustes

Võetud proovis erimärgistusaine Solvent Yellow 124tuvastamiseks gaasiõli tüüpi vedelkütustes välitingimustes
kasutab proovi võtja määruse lisas 1 toodud metoodikat.»;

4)paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 11järgmises sõnastuses:

« (11) Kütusesüsteemist võetud proov pannakse võrdsetes osades kahte pudelisse või muusse anumasse, mis
pitseeritakse, plommitakse või millele paigaldatakse tõkend.»;

5)määrust täiendatakse §-ga 61järgmises sõnastuses:

« § 61. Erimärgistusainete tuvastamismetoodika kasutamine

Labor kasutab proovi analüüsimisel erimärgistusainete tuvastamiseks gaasiõli tüüpi vedelkütustes määruse
lisades 1–3 (lisatud) toodud metoodikaid.»;

§ 2.Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister
rahandusministri ülesannetes Villu REILJAN

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK
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Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2003. a määruse nr
90 «Erimärgistatud vedelkütuse erimärgistatuse
kindlakstegemise kord»
lisa 1
(Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2003. a
määruse nr 194 sõnastuses)

ERIMÄRGISTUSAINE SOLVENT YELLOW
124TUVASTAMINE GAASIÕLI TÜÜPI VEDELKÜTUSTES

1. Käsitlusala

Käesolev metoodika kirjeldus käsitleb vedelkütuste erimärgistusaine Solvent Yellow 124(N-etüül-N-[2-(1-
isobutoksüetoksü)etüül]-4-(fenüülaso)aniliin) tuvastamist gaasiõli tüüpi vedelkütustes. Viimaste hulka kuuluvad
kiirekäigulise diiselmootori kütus (diislikütus) ja kerge kütteõli, millest ASTM D 84 meetodi järgi määrates
destilleerub temperatuurini 250 °C vähem kui 65 mahuprotsenti ja temperatuurini 350 °C 85 mahuprotsenti
või rohkem. Metoodika on ilma oluliste muutusteta rakendatav ka teiste destillaatkütuste puhul, kui on vaja
tuvastada, kas need sisaldavad Solvent Yellow 124-ga erimärgistatud kütust.

2. Meetodi kokkuvõte

Solvent Yellow 124olemasolu ja kvantitatiivne sisaldus tehakse kindlaks iseloomuliku punase värvuse järgi,
mis tekib, kui Solvent Yellow 124reageerib tuvastamisreagendiga. Viimane on ühtlasi ekstrahent, mille abil
Solvent Yellow 124eraldatakse kütusest. Protseduuriga A määratakse Solvent Yellow 124kvantitatiivne sisaldus
spektrofotomeetriliselt laboratooriumis. Protseduuriga B tuvastatakse Solvent Yellow 124olemasolu või
ligikaudne sisaldus proovis visuaalselt välitingimustes.

3. Seadmed

3.1. Protseduuri A jaoks:
3.1.1. kahekiireline spektrofotomeeter, millega saab mõõta optilist tihedust lainepikkuste vahemikus 400–800
nm, varustatud 10 mm klaasküvettidega;
3.1.2. analüütilised kaaludtundlikkusega 0,1 mg;
3.1.3. jaotuslehtridmahuga 150 cm3;
3.1.4. süstladmahuga 10 cm3;
3.1.5. süstla filtridavadega 0,45 mikromeetrit;
3.1.6. mõõtekolvidmahuga 100 ja 200 cm3;
3.1.7.  pipetidmahuga 5, 10, 15 ja 20 cm3;
3.1.8. mõõtepipetidmahuga 2,0 cm3, millel on jaotused 0,02 cm3.

3.2. Protseduuri B jaoks:
3.2.1. läbipaistvad klaas- või plastkorgiga hermeetiliselt suletavad klaaspudelidvõi katseklaasidmahuga 40–50
cm3ja 120–150 cm3;
3.2.2. mõõtesilindridmahuga 10, 20 ja 100 cm3.

4. Reagendid

4.1. Solvent Yellow 124(N-etüül-N-[2-(1-isobutoksüetoksü)etüül]-4-(fenüülaso)aniliin) – tahke (põhiaine
sisaldus vähemalt 98 massiprotsenti) või teadaoleva kontsentratsiooniga vedel asovärvaine.

4.2. Vesinikkloriidhape(soolhape, HCl) 18,5–20,5-protsendilise vesilahusena; saadakse analüüsipuhta
kontsentreeritud vesinikkloriidhappe segamisel võrdse mahu destilleeritud veega.

Hoiatus: Vesinikkloriidhape on tugevalt sööbiv ning temast eralduvad mürgised aurud. Seetõttu tuleb kõik
operatsioonid temaga teha ettevaatlikult, vältides mahatilkumist ning kasutades kummikindaid ja kaitseprille.

4.3. Isooktaanvõi tsükloheksaan, analüüsipuhas.

PROTSEDUUR A

5. Kalibreerimine

5.1. Valmistatakse Solvent Yellow 124esmane standardlahus erimärgistatavas kütuses kontsentratsiooniga 8
mg/dm3. Selleks lahustatakse 0,08 kuni 0,10 g (kaalutud täpsusega 0,0002 g) erimärgistusainet Solvent Yellow
124mõõtekolvis mahuga 100 cm3ning täidetakse see märgini tsükloheksaani või isooktaaniga. Alikvootne kogus
saadud lahust kantakse mõõtepipetiga teise mõõtekolbi mahuga 200 cm3, kasutades selle mõõtekolvi märgini
täitmisel erimärgistatava kütusega sama tüüpi kütust.
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Märkus 1: Teise mõõtekolbi kantava alikvootse osa maht Vkuupsentimeetrites arvutatakse valemi V = 0,16/
Gabil, milles Gon Solvent Yellow 124esialgne kaalutis grammides.

Märkus 2: Kõiki Solvent Yellow 124lahuseid peab hoidma hermeetiliselt suletuna pimedas.

5.2. Nelja jaotuslehtrisse mahuga 150 cm3pipeteeritakse 5,0; 10,0; 15,0 ja 20,0 cm3punkti 5.1 järgi valmistatud
esmast standardlahust. Kolme esimesse jaotuslehtrisse lisatakse vastavalt 15,0; 10,0 ja 5,0 cm3sama
kütust, milles valmistati esmane standardlahus. Saadakse teisesed standardlahused, milles Solvent Yellow
124kontsentratsioon on vastavalt 2,0; 4,0; 6,0 ja 8,0 mg/dm3.

5.3. Esimesse jaotuslehtrisse lisatakse 10 cm3reagenti (vesinikkloriidhapet), mis on valmistatud vastavalt
punktile 4.2.

5.4. Jaotuslehtri sisu segatakse ettevaatlikult umbes 2 minuti vältel, pöörates lehtrit korduvalt kraaniga ülespidi.
Oodatakse 1–2 minutit, kuni vedelik eristub täielikult kahte kihti.

Märkus 3: Segama peab ettevaatlikult. Liiga tugeval segamisel muutub alumine kiht häguseks. Samuti
soodustab segamine ülerõhu teket jaotuslehtris.

5.5. Valmistatakse ette 10 cm3mahuga süstal, sobitades sellele filtri ning eemaldades kolvi.

Märkus 4: Süstalt ja filtrit kasutatakse, et kõrvaldada hägu, mis tekib erimärgistusaine ekstraktsioonil. Eelistada
tuleks hõlpsasti demonteeritavaid plastsüstlaid.

5.6. Mitte hiljem kui 10 minutit pärast segamist lastakse alumine, punane kiht jaotuslehtrist süstla silindrisse.

5.7. Süstlasse paigutatakse kolb ja surutakse ettevaatlikult mõni tilk (umbes 1 cm3) vedelikku välja.

5.8. Ülejäänud vedelik surutakse süstlast ettevaatlikult spektrofotomeetri ühte küvetti ning asetatakse see
prooviküveti pessa.

Märkus 5: Kui ekstraktsioon õnnestub korraldada nii, et silmaga märgatavat hägu ei teki, võib operatsioonid
5.5–5.8 ära jätta, kandes alumise kihi jaotuslehtrist otse spektrofotomeetri küvetti.

5.9. Spektrofotomeetri teine küvett täidetakse reagendiga, mis on valmistatud vastavalt punktile 4.2, ning
asetatakse võrdlusküveti pessa.

5.10. Mõõdetakse proovi (alumise, punase kihi) optilist tihedust kahel lainepikkusel: 520 nm (vastab
absorptsioonimaksimumile määratava punase ühendi spektris) ning 800 nm (iseloomustab hägususest tingitud
fooni absorptsiooni).

5.11. Arvutatakse 520 nm ja 800 nm juures mõõdetud optiliste tiheduste vahe. Saadud tulemus loetakse Solvent
Yellow 124sisaldusest põhjustatud optiliseks tiheduseks DY.

5.12. Operatsioone 5.3–5.11 korratakse kõigi ülejäänud kolme jaotuslehtri sisuga.

5.13. Koostatakse kalibreerimisgraafik, kandes abstsissteljele Solvent Yellow 124kontsentratsiooni
milligrammides kuupdetsimeetri kohta punkti 5.2 järgi valmistatud teisestes standardlahustes ning
ordinaatteljele vastavast standardlahusest eraldatud alumise kihi optilise tiheduse DY, mis on saadud vastavalt
punktidele 5.10 ja 5.11.

Märkus 6: Reeglina on kalibreerimisgraafik koordinaatide alguspunktist lähtuv sirgjoon, s.o DYon võrdeline
Solvent Yellow 124kontsentratsiooniga teiseses standardlahuses.

6. Solvent Yellow 124kvantitatiivne määramine

6.1. Jaotuslehtrisse mahuga 150 cm3pipeteeritakse 20 cm3analüüsitavat proovi.

6.2. Tehakse operatsioonid 5.3–5.11, määrates Solvent Yellow 124sisaldusest põhjustatud optilise tiheduse DY.

Märkus 7: Kui Solvent Yellow 124kontsentratsioon analüüsitavas proovis on oluliselt väiksem, kui õigusaktis
sätestatud (s.o analüüsitakse erimärgistatud ja erimärgistamata kütuse segu), on otstarbekohane punktis
6.1 nimetatud proovi kogust suurendada kuni 100 cm3-ni. Sel juhul võetakse kalibreerimisel teiseseid
standardlahuseid samas koguses kui analüüsitavat proovi, kuid SolventYellow 124kontsentratsioon nendes
valitakse madalamal tasemel, kui punktis 5.2 näidatud.
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6.3. Loetakse otse kalibreerimisgraafikult Solvent Yellow 124kontsentratsioon milligrammides kuupdetsimeetri
kohta, mis vastab proovi DYväärtusele.

7. Tulemuste väljendamine

Punkti 6.3 järgi saadud Solvent Yellow 124kontsentratsiooni arvväärtus antakse täpsusega 0,1 mg/dm3,
nimetades saadud tulemust Solvent Yellow 124sisalduseks milligrammides kuupdetsimeetri kohta.

Märkus 8: Ühikutes mg/dm3, mg/l, g/1000 l, g/m3ja kg/1000 m3väljendatud tulemused on ekvivalentsed.

PROTSEDUUR B

8. Solvent Yellow 124kvalitatiivne tuvastamine välitingimustes

8.1. 20 cm3analüüsitavat kütust kantakse hermeetiliselt suletavasse pudelisse või katseklaasi.

8.2. Lisatakse 10 cm3reagenti (vesinikkloriidhapet), mis on valmistatud vastavalt punktile 4.2.

8.3. Pudeli või katseklaasi sisu segatakse ettevaatlikult umbes 1 minuti vältel, pöörates hermeetiliselt suletud
anumat korduvalt põhjaga ülespidi.

8.4. Oodatakse umbes 2 minutit, et vedelik eristuks täielikult kahte kihti. Alumise kihi värvumine punaseks
näitab Solvent Yellow 124olemasolu kütuses.

Märkus 9: Analüüsiks võetava kütuse kogus 20 cm3(punkt 8.1) on optimaalne, kui Solvent Yellow 124eeldatav
kontsentratsioon on umbes 6 mg/dm3. Kui erimärgistusaine kontsentratsioon on väiksem (analüüsitakse
erimärgistatud ja erimärgistamata kütuse segu), võetakse kütust vastavalt rohkem, kuid mitte üle 100 cm3.

Märkus 10: Solvent Yellow 124koguse ligikaudseks hindamiseks proovis võib valmistada mitmesuguse
kontsentratsiooniga standardlahused sama tüüpi kütuses, teha nendega läbi operatsioonid 8.1 kuni 8.4 ning
võrrelda visuaalselt analüüsitava proovi ja standardlahuste puhul saadavate alumiste kihtide punase värvuse
intensiivsust.

Keskkonnaminister
rahandusministri ülesannetes Villu REILJAN

Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2003. a määruse nr
90 «Erimärgistatud vedelkütuse erimärgistatuse
kindlakstegemise kord»
lisa 2
(Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2003. a
määruse nr 194 sõnastuses)

ORGAANILISE VÄRVAINE AUTOMATE RED NRKONTSENTRATSIOONI
MÄÄRAMINE GAASIÕLI TÜÜPI VEDELKÜTUSTES

1. Käsitlusala

Käesolev metoodika kirjeldus käsitleb orgaanilise värvaine Automate Red NR(1-[4-(tolüülaso)tolüülaso]-2-(2-
etüülheksüülamino)naftaleen, N-etüül-N-heksüül-1-[4-(tolüülaso)tolüülaso]naftüül-2-amiin) kontsentratsiooni
määramist gaasiõli tüüpi vedelkütustes. Viimaste hulka kuuluvad kiirekäigulise diiselmootori kütus (diislikütus)
ja kerge kütteõli, millest ASTM D 86 meetodi järgi määrates destilleerub temperatuurini 250 °C vähem kui 65
mahuprotsenti ja temperatuurini 350 °C 85 mahuprotsenti või rohkem. Metoodika on ilma oluliste muutusteta
rakendatav ka teiste destillaatkütuste puhul, kui on vaja tuvastada, kas need sisaldavad Automate Red NR-ga
erimärgistatud kütust.

2. Meetodi kokkuvõte

Automate Red NRkontsentratsioon vedelkütuses määratakse spektrofotomeetriliselt, mõõtes kütuseproovi
optilise tiheduse 524 nm juures ning võrreldes seda optilise tihedusega, mis vastab kindlale kogusele sama tüüpi
kütuses lahustatud standardvärvainele Solvent Red 19(Sudan Red 7B, Fat Red 7B, 1-[4-(fenüülaso)fenüülaso]-2-
etüülaminonaftaleen, N-etüül-1-[4-(fenüülaso)fenüülaso]naftüül-2-amiin, C.I. 26050).

3. Seadmed

3.1. Kahekiireline spektrofotomeeter, millega saab mõõta optilist tihedust lainepikkuste vahemikus 400–800 nm,
varustatud 10 mm klaasküvettidega.

Leht 4 / 7 Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2003. a määruse nr 90 "Erimärgistatud vedelküt...



3.2. Analüütilised kaaludtundlikkusega 0,1 mg.

3.3. Mõõtekolvidmahuga 50 ja 100 cm3.

3.4. Mõõtepipetidmahuga 2 cm3, millel on jaotused 0,02 cm3, ja mahuga 5 cm3, millel on jaotused 0,05 cm3.

3.5. Läbipaistvad klaaspudelidvõi katseklaasid.

4. Reagendid

4.1. Solvent Red 19(Sudan Red 7B, Fat Red 7B, 1-[4-(fenüülaso)fenüülaso]-2-etüülaminonaftaleen, N-etüül-1-
[4-(fenüülaso)fenüülaso]naftüül-2-amiin, C. I. 26050) – tööstuslikult toodetava vedela värvaine Automate Red
NRtahke standardvärvaine; kuiv pulber, milles põhiaine sisaldus on vähemalt 95 massiprotsenti.

4.2. Tolueen(analüüsipuhas).

5. Kalibreerimine

5.1. Valmistatakse värvaine Solvent Red 19standardlahus erimärgistatavas kütuses kontsentratsiooniga 50
mg/dm3. Selleks lahustatakse 0,125 kuni 0,150 g (kaalutud täpsusega 0,0002 g) tahket värvainet Solvent Red
19 tolueenis ning kantakse üle mõõtekolbi mahuga 50 cm3, mis täidetakse märgini tolueeniga. Alikvootne
kogus saadud lahust pipeteeritakse teise mõõtekolbi mahuga 100 cm3, mis täidetakse märgini, kasutades
erimärgistatava kütusega sama tüüpi kütust.

Märkus 1. Teise mõõtekolbi kantava alikvootse osa maht Vkuupsentimeetrites arvutatakse valemi V = 0,25/
Gabil, milles Gon Solvent Red 19esialgne kaalutis grammides.

5.2. Viide mõõtekolbi mahuga 50 cm3viiakse mõõtepipetiga 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 ja 5,0 cm3punkti 5.1. järgi
valmistatud standardlahust ning täidetakse märgini, kasutades erimärgistatava kütusega sama tüüpi kütust.
Saadakse teisesed standardlahused, milles Solvent Red 19kontsentratsioon on vastavalt 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 ja 5,0
mg/dm3.

Märkus 2. Kõiki Solvent Red 19lahuseid peab hoidma hermeetiliselt suletuna pimedas.

5.3. Mõõdetakse spektrofotomeetriga punkti 5.2 järgi valmistatud teiseste standardlahuste optiline tihedus
kahel lainepikkusel: 524 nm (vastab absorptsioonimaksimumile määratava punase värvaine spektris) ning
800 nm (iseloomustab analüüsitava kütuse hägususest tingitud fooni absorptsiooni), kasutades võrdlusküvetis
erimärgistatava kütusega sama tüüpi kütust.

5.4. Arvutatakse 524 nm ja 800 nm juures mõõdetud optiliste tiheduste vahe. Saadud tulemus loetakse Solvent
Red 19sisaldusest põhjustatud optiliseks tiheduseks DR.

5.5. Koostatakse kalibreerimisgraafik, kandes selle abstsissteljele Solvent Red 19kontsentratsiooni
milligrammides kuupdetsimeetri kohta punkti 5.2 järgi valmistatud teisestes standardlahustes ning
ordinaatteljele igale lahusele vastava optilise tiheduse DR, mis on saadud vastavalt punktidele 5.3 ja 5.4.

Märkus 3. Reeglina on kalibreerimisgraafik koordinaatide alguspunktist lähtuv sirgjoon, s.o DRon võrdeline
Solvent Red 19kontsentratsiooniga standardlahuses.

6. Automate Red NRkvantitatiivne määramine

6.1. Tehakse protseduurid 5.3 ja 5.4, kasutades prooviküvetis analüüsitavat proovi. Saadakse proovis sisalduva
värvaine Automate Red NRsisaldusest tingitud optiline tihedus DAR.

6.2. Loetakse otse kalibreerimisgraafikult standardvärvaine Solvent Red 19kontsentratsioon milligrammides
kuupdetsimeetri kohta, mis vastab proovi DARväärtusele.

7. Tulemuste väljendamine

Punkti 6.2 järgi saadud standardvärvaine Solvent Red 19kontsentratsiooni arvväärtus antakse täpsusega 0,1 mg/
dm3, nimetades saadud tulemust punase värvaine Automate Red NRsisalduseks, väljendatuna standardvärvaine
Solvent Red 19kontsentratsioonis milligrammides kuupdetsimeetri kohta.

Märkus 4. Ühikutes mg/dm3, mg/l, g/1000 l, g/m3ja kg/1000 m3väljendatud tulemused on ekvivalentsed.
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Märkus 5. Automate Red NRkontsentratsiooni ligikaudseks hindamiseks kütuses võib valmistada
mitmesuguse kontsentratsiooniga Solvent Red 19standardlahused sama tüüpi kütuses ning võrrelda visuaalselt
katseklaasidesse või klaaspudelitesse viidud analüüsitava proovi ja standardlahuse punase värvuse intensiivsust.

Keskkonnaminister
rahandusministri ülesannetes Villu REILJAN

Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2003. a määruse nr
90 «Erimärgistatud vedelkütuse erimärgistatuse
kindlakstegemise kord»
lisa 3
(Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2003. a
määruse nr 194 sõnastuses)

ORGAANILISE VÄRVAINE AUTOMATE BLUE 8GHFKONTSENTRATSIOONI
MÄÄRAMINE GAASIÕLI TÜÜPI VEDELKÜTUSTES

1. Käsitlusala

Käesolev metoodika kirjeldus käsitleb orgaanilise värvaine Automate Blue 8GHF(1,4-bis(alküülamino)-9,10-
antrakinoon) kontsentratsiooni määramist gaasiõli tüüpi vedelkütustes. Viimaste hulka kuuluvad kiirekäigulise
diiselmootori kütus (diislikütus) ja kerge kütteõli, millest ASTM D 86 meetodi järgi määrates destilleerub
temperatuurini 250 °C vähem kui 65 mahuprotsenti ja temperatuurini 350 °C 85 mahuprotsenti või rohkem.
Metoodika on ilma oluliste muutusteta rakendatav ka teiste destillaatkütuste puhul, kui on vaja tuvastada, kas
need sisaldavad Automate Blue 8GHF-ga erimärgistatud kütust.

2. Meetodi kokkuvõte

Automate Blue 8GHFkontsentratsioon vedelkütuses määratakse spektrofotomeetriliselt, mõõtes kütuseproovi
optilise tiheduse 646 nm juures ning võrreldes seda optilise tihedusega, mis vastab kindlale kogusele sama tüüpi
kütuses lahustatud standardvärvainele Solvent Blue 35 (Sudan Blue II, 1,4-bis(butüülamino)-9,10-antrakinoon,
C.I. 61554).

3. Seadmed

3.1. Kahekiireline spektrofotomeeter, millega saab mõõta optilist tihedust lainepikkuste vahemikus 350–850 nm,
varustatud 10 mm klaasküvettidega.

3.2. Analüütilised kaaludtundlikkusega 0,1 mg.

3.3. Mõõtekolvidmahuga 50 ja 100 cm3.

3.4. Pipetidmahuga 2, 5, 10, 15, 20 cm3ja mõõtepipetidmahuga 10 cm3, millel on jaotused 0,1 cm3.

3.5. Läbipaistvad klaaspudelidvõi katseklaasid.

4. Reagendid

4.1. Solvent Blue 35 (Sudan Blue II; 1,4-bis(butüülamino)-9,10-antrakinoon, C.I. 61554) – tööstuslikult
toodetava vedela värvaine Automate Blue 8GHFtahke standardvärvaine; kuiv pulber, milles põhiaine sisaldus on
vähemalt 98 massiprotsenti.

4.2. Tolueen(analüüsipuhas).

5. Kalibreerimine

5.1. Valmistatakse värvaine Solvent Blue 35standardlahus erimärgistatavas kütuses kontsentratsiooniga 100 mg/
dm3. Selleks lahustatakse 0,1 kuni 0,2 g (kaalutud täpsusega 0,0002 g) tahket värvainet Solvent Blue 35tolueenis
ning kantakse üle mõõtekolbi mahuga 100 cm3, mis täidetakse märgini tolueeniga. Alikvootne kogus saadud
lahust pipeteeritakse teise mõõtekolbi mahuga 100 cm3, mis täidetakse märgini, kasutades erimärgistatava
kütusega sama tüüpi kütust.

Märkus 1. Teise mõõtekolbi kantava alikvootse osa maht Vkuupsentimeetrites arvutatakse valemi V = 1/Gabil,
milles Gon Solvent Blue 35esialgne kaalutis grammides.

5.2. Viide mõõtekolbi mahuga 50 cm3pipeteeritakse 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 ja 5,0 cm3punkti 5.1. järgi valmistatud
standardlahust ning täidetakse märgini, kasutades erimärgistatava kütusega sama tüüpi kütust. Saadakse teisesed
standardlahused, milles Solvent Blue 35kontsentratsioon on vastavalt 2,0; 4,0; 6,0; 8,0 ja 10,0 mg/dm3.
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Märkus 2. Kõiki Solvent Blue 35lahuseid peab hoidma hermeetiliselt suletuna pimedas.

5.3. Mõõdetakse spektrofotomeetriga punkti 5.2 järgi valmistatud teiseste standardlahuste optilist tihedust
kahel lainepikkusel: 646 nm (vastab absorptsioonimaksimumile määratava sinise värvaine spektris) ning 800
nm (iseloomustab analüüsitava kütuse hägususest tingitud fooni absorptsiooni), kasutades võrdlusküvetis
erimärgistatava kütusega sama tüüpi kütust.

5.4. Arvutatakse 646 nm ja 800 nm juures mõõdetud optiliste tiheduste vahe. Saadud tulemus loetakse Solvent
Blue 35sisaldusest põhjustatud optiliseks tiheduseks DB.

5.5. Koostatakse kalibreerimisgraafik, kandes selle abstsissteljele Solvent Blue 35kontsentratsiooni
milligrammides kuupdetsimeetri kohta punkti 5.2 järgi valmistatud teisestes standardlahustes ning
ordinaatteljele igale lahusele vastava optilise tiheduse DB, mis on saadud vastavalt punktidele 5.3 ja 5.4.

Märkus 3. Reeglina on kalibreerimisgraafik koordinaatide alguspunktist lähtuv sirgjoon, s.o DBon võrdeline
Solvent Blue 35kontsentratsiooniga standardlahuses.

6. Automate Blue 8GHFkvantitatiivne määramine

6.1. Tehakse protseduurid 5.3 ja 5.4, kasutades prooviküvetis analüüsitavat proovi. Saadakse proovis sisalduva
värvaine Automate Blue 8GHFsisaldusest tingitud optiline tihedus DAB.

6.2. Loetakse otse kalibreerimisgraafikult standardvärvaine Solvent Blue 35kontsentratsioon milligrammides
kuupdetsimeetri kohta, mis vastab proovi DABväärtusele.

7. Tulemuste väljendamine

Punkti 6.2 järgi saadud standardvärvaine Solvent Blue 35kontsentratsiooni arvväärtus antakse täpsusega 0,1
mg/dm3, nimetades saadud tulemust sinise erimärgistusaine Automate Blue 8GHFsisalduseks, väljendatuna
standardvärvaine Solvent Blue 35kontsentratsioonis milligrammides kuupdetsimeetri kohta.

Märkus 4. Ühikutes mg/dm3, mg/l, g/1000 l, g/m3ja kg/1000 m3väljendatud tulemused on ekvivalentsed.

Märkus 5. Automate Blue 8GHFkontsentratsiooni ligikaudseks hindamiseks kütuses võib valmistada
mitmesuguse kontsentratsiooniga Solvent Blue 35standardlahused sama tüüpi kütuses ning võrrelda visuaalselt
katseklaasidesse või klaaspudelitesse viidud analüüsitava proovi ja standardlahuste sinise värvuse intensiivsust.

Keskkonnaminister
rahandusministri ülesannetes Villu REILJAN
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