IC Application Note C-BR-004

Halogênios em óleo de palma
utilizando Metrohm Combustion IC

Neste trabalho, foram determinadas diferentes concentrações de cloro e
enxofre em diferentes óleos de palma utilizando o Combustion IC.
O óleo de palma é um óleo vegetal amplamente utilizado na manufatura
de alimentos, sabão e outros produtos de higiene pessoal. Além disso, ele
é um importante insumo para a produção de biodiesel. Dependendo do
estágio do refino, a cor do óleo de palma pode ser vermelha, avermelhada
e até mesmo branca. Durante o refino, os carotenos que conferem a
coloração ao óleo são removidos resultando numa coloração mais clara.

Resultados
Óleo de palma cru (vermelho)
Óleo de palma lavado (Avermelhado)
Óleo de palma refinado (branco)
Nitrito e Nitrato não quantificados
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Cloro (mg kg-1)
7,5
3,1
1,8

Enxofre (mg kg-1)
4,1
2,7
1,5

Descrição do método
Amostra

Parâmetros de Combustão

Óleo de Palma

Preparação de amostra
As amostras foram analisadas com Combustion IC
equipado com tecnologia de sensor de chama.
A injeção foi realizada em cromatógrafo equipado
com Loop Parcial inteligente e eliminação de matriz.

Argônio

100 mL min-1

Oxigênio
Forno

300 mL min-1
1050 ºC

Tempo de pós
combustão
Volume inicial de
absorção

120 s
2 mL
0,1 mL min-1

Entrada de água

Colunas
Equipamentos

Metrosep A Supp 5 - 150/4.0

6.1006.520

Metrosep A Supp 4/5 –
Guard/4.0
Metrosep A PCC 1 HC/4.0

6.1006.500

930 Compact IC Flex
Oven/SeS/PP/Deg

2.930.2560*

6.1006.310

IC Conductivity Detector
MSM Rotor A

2.850.9010*
6.2832.000*

Soluções
Eluente

Regenerante

3,2 mmol/L de carbonato de
sódio
1,0 mmol/L de bicarbonato
de sódio

Rinsagem

100 mmol/L de ácido
sulfúrico
STREAM

Solução
absorvedora

100 mg/L de peróxido de
hidrogênio

Adapter sleeve for Suppressor
Vario
920 Absorber Module

6.2842.020*
2.920.0010*

Combustion Module (oven and
ABD)
Autosampler MMS 5000

2.136.0800

Kit for solid sampling

6.7302.000

2.136.0700*

Análise
As análises foram realizadas em cromatógrafo
iônico com detecção por condutividade e supressão
química e sequencial.

Parâmetros
Fluxo

0,7 mL min-1

Volume de injeção
Pmáx

100 µL (MiPT)
15 Mpa

Tempo de Aquisição
Temperatura de
coluna

18 min.
30 ºC
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