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1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest podchloryn sodowy techniczny (Na OCl. aq), otrzymywa ny
przez chlo rowanie wodnego roztworu wodorotlenku sod owego. P rod uk t m'a ' właściwości ż rą ce.
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a) Chloru aktywnego , gil, nie mniej

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Podchloryn sodowy tec hnicz ny jest stoso wany w pr ze myśl e celulozowo-papierniczym, włókienniczym, chemicznym,
w gospodarce komunalnej i innych prz e my s ła c h .

2.

PODZIAŁ

I OZNACZENIE

niż

bl Wo dorotlenku i wę g lanu sodowe,
go w p rze liczeniu na NaOH , gi l.
nie wię cej niżl i
c) Żelaza w prze licze niu na Fe J+, gil,
n ie wię cej niż'l
d) Liczba s t ab iln ośc i , %. nie mniej
niż:

2.1. Gatunki. W zależności od za w a rtości chloru aktywnego rozróżn ia się trzy gatun ki podchlorynu sodowego techni cznego, oznaczone odpowiednio literą S
oraz cyframi rzymskimi I j II.
2.2. Odmiany. W ga tunku I podchlorynu sodo wego
technicznego w zależ n ości od za w a rt ości wodorotlenku
i węglanu sodowego roz różnia się dwie odmiany , oznaczone odpowiednio literą A lub B.
2.3. Przykład oznaczenia' podc hloryn u sodo wego
technicznego ga tunku I odm iany A:
PODCHLORYN SODOWY TECHN ICZNY lA
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3. WYMAGANIA
3.1. Wygląd zewnętrzny. Podchloryn sodo wy tech niczny gatunku S i l powinien być cieczą o zabarwieniu lekko żół t y m do seledynowego. Podchloryn sodowy
techni czny gatunku II powinien mieć zabarwi enia od
jasnożółtego do brunatnego .
W o kres ie zi mowym w produkcie wytrąca się osad
chlorku sodowego i podchlorynu sodowego, a w tempera turach poniżej -20°C m oże d oj ść do skrzepnięcia
całego produktu.
3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne - wg tab!. l .

-

w o kresie letnim JI
w o kres ie zimowym

II Po uzgod nieniu p om ięd zy producentem i odbiorcą . za wan ość wodorotlenk u i wę glanu sodowego w przeliczeniu na NaOH w gatunku S - najwyżej 15 g/ I, w ga tunku lA najwyżej 25 gil.
" Oznaczanie wykonuje s ię na żądanie odbio rcy.
,I Za o kres letni uważa się czas od 15 marca do 15 wrześ nia.

3.3. Trwałość. Podchloryn sodowy techniczny w gatunku S powinien odpowiadać wymaganiom wg 3.1
i 3.2 w c iągu 7 dni od daty wysyłki, przy zachowaniu
wa runków pakowania, przechowywania i transportu
wg rozdz. 4. Podchloryn sodowy techniczny gatunek
I i II powin ien odpowiadać wymaganiom wg 3.1 i 3.2
_w okresie letnim w ciągu 7 dni , w okresie zimowym
- w c i ągu 14 dni od daty wysyłki , przy zachowan iu
warunków pakowania, przechowywania i transportu wg
rozdz. 4.
4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT
4.1. Pakowanie. Podchloryn sodowy techniczny nalew bębny z poliolefin wg BN-78/64 1 1-05 ,
pojemności 60 -;- 165 I o wymiarach zgodnych z PN-78/
0 -79800. Opakowania z poliolefin powinny być wykonane z tworzywa ógraniczającego przepuszczanie świa
tła (ciemnej barwy). Opakowania powInny mieć otwór
wlewowy o średnicy nie mniejszej niż 40 mm i być
ży pakować
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przeznaczone wyłącznie do przewozu podchlorynu sodowego. Bębny każdorazowo po opróżnieniu powinny
być umyte czystą wodą i nie powinny mieć zanieczyszczeń mechanicznych.
Przed odbiorem podchlorynu sodowego odbiorca powinien dostarczyć, oprócz czystych i prawidłowo oznakowanych opakowań, oświadczenie o ich czystości podpisane i opieczętowane pieczątką · imienną osoby odpowiedzialnej za przygotowanie opakowań.
Dopuszcza się opakowanie podchlorynu sodowego
do innych opakowań, uzgodnionych międ.zy producentem, odbiorcą i przewoźnikiem, jeżeli zabezpieczą jakość produktu w co najmniej takim samym stopniu
imają wymiary zgodne z zasadami systemu wymiarowego opakowań wg PN-78/0-79021.
Podchloryn sodowy należy także ładować w cysterny
kolejowe lub samochodowe odporne na działanie podchlorynu sodowego.
Na każdym opakowaniu transportowym należy
umieścić napis zawierający co najmniej:
a) nazwę lub znak wytwórni,
b) oznaczenie wg 2.3,
c) datę produkcji i numer partii,
d) masę brutto i netto,
e) znak niebezpieczeństwa "substancja żrąca", zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi wg

RIO/ADR,
t) liczbę warstw składowania -

g)

liczbę

warstw

ładowania

-

1,
I.

4.2. Przechowywanie. Podchloryn sodowy należy
w opakowaniach wg 4. 1, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem promieni sło
necznych, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Liczba
warstw składowania : I warstwa.

przechowywać

4.3. Transport. Podchloryn sodowy, opakowany wg
4.1, można przewozić dowolnymi środkami transportu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami o przewozie materiałów niebezpiecznych I). Środek przewozowy przed
załadowaniem należy przygotować przez usunięcie
gwoździ, zabezpieczenie śrub, haków itp. wystających
części, które mogą spowodować uszkodzenie opakowań. Opakowania z podchlorynem sodowym należy
ustawiać ściśle obok siebie na całej powierzchni środka
przewozowego (wagonu, samochodu). Ewentualne luki
należy zabezpieczyć materiałem wyściółkowym, tak aby
stanowiły· zwartą część zabezpieczającą towar przed
przemieszczaniem się.
Liczba warstw ładowania: I warstwa.
Podchloryn sodowy techniczny zalicza Się wg:
RIO do kI. 8, 1m. 801, p. 37 alb ,
ADR do ki. 8, lm. 280 I, p . 37 alb,
Zał. 4 do SMGS tabl. 7. p. 21.
~.

BADANIA

~.1.

Rodzaje badań
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (3.1),
b) oznaczanie zawartości chloru aktywnego (3.2a),

II

Patrz Informacje dodatkowe p. 3.

c) oznaczanie zawartości wodorotlenku
węglanu
sodowego (3.2b),
d) oznaczanie zawartości żelaza (3 .2c),
e) oznaczanie liczby stabilności (3.2d).
~.2. WielkMt partii. Partię podchlorynu sodowego
stanowi zawartość jednej cysterny lub jednego zbiornika magazynowego, z którego są napełniane pojedyncze opakowania lub zawartość najwyżej 250 sztuk opakowań .

~ .3. Pobieraale próbek i przy&otowywanie średniej
próbki laboratoryjllej należy wykonywać wg PN-67/
C-04500. Próbki produktu należy pobierać z każdej
cysterny lub ze zbiornika magazynowego, a w przypadku produktu opakowanego w bębny, w zależności od
ich liczności w partii, wybrać w sposób losowy liczbę
opakowań jednostkowych wg tabl. 2.

Tablica 2
Liczba

opakowań

16
26
64
161

do
-;-;-;-;-

w parti i

Liczba

opakowań wylosowanych
do pobrania próbek

4
5
5
6
6

15
25
63
160
250

Próbki należy pobierać próbnikiem nr I wg PN-74/
C-60008, z całej grubości warstwy produktu.
Z każdego wylosowanego opakowania jednostkowego należy pobrać 2 próbki pierwotne o wielkości jednej próbki co najmniej 100 mI.
Ze zbiornika magazynowego próbki pierwotne należy
pobierać z bocznych kurków zbiornika, a w przypadku
cystern postępować wg PN-73/C-04333 p. 5.1.2, przy
czym wielkość próbek pierwotnych powinna być wystarczająca do przygotowania średniej próbki laboratoryjnej.
Objętość średniej próbki labora~oryjnej nie powinna
być mniejsza niż 500 mI.
5.4. Opis badań
5.4.1. Wytyczne ogólne. Badania należy przeprowadzić w dniu pobrania próbki , jednak nie później niż
po 2 h od przygotowania średniej próbki laboratoryjneJ.

nie zaznaczono inaczej, należy
odczynniki cZ.d .a . oraz wodę destylowaną lub wodę o równoważnej czystości.
5.4.2. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonać
wizualnie w cylindrze ze szkła bezbarwnego o średnicy
30 ±I mm i wysokości 200 ±20 mm , obserwując badaną próbkę w świetle przechodzącym.
5.4.3. Oznaczanie zawartości chloru aktywnego
5.4.3.1. Zasada metody. Metoda polega na utlenieniu
jodku potasowego roztworem podchlorynu sodowego
(chlorem aktywnym) oraz odmiareczkowaniu wydzielonego jodu roztworem tiosiarczanu sodowego . Z ilości
zużytego tiosiarczanu sodowego oblicza się zawartość
chloru aktywnego.
5.4.3.2. Odczynniki i roztwory
a) Jodek potasowy, roztwór 1O%(m/m).
b) Kwas solny, roztwór o c(HCI) = 0,1 mol/I.
c) Skrobia, cz., roztwór I%(m/m).
Podczas analiz,

jeżeli

stosować wyłącznie
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d) Tiosiarczan sodowy, roztwór mianowany o
c(Na2S20) = 0,1 molA przygotowany wg PN-81/
C-04530102 p. 2.11 .
5.4.3.3. Wykonanie oznaczania. 10,0 mi badanego
podchlorynu sodowego odm i erzyć do kolby pomiarowej pojemności 250 mi , dopełnić wodą do kreski i wymieszać (roztwór A).
Natychmiast po" wymieszaniu przenieść 10,0 mi roztworu A do kolby stożkowej pojemnoś c i 300 mi, dodać 10 mi roztworu jodku potasowego i 40 mi roztworu kwasu solnego . Wydzie lony jod mi arecz kować roztworem tiosiarczanu sodowego do uzysk a nia barwy
słomkowej , a następnie po dodaniu 3,0 mi roztworu
skrobi - do zaniku niebieskiego zabarwienia .
Zawartość chloru
aktywnego (XI) ob li czyć w gramach na litr wg wzoru
_ V . 0,003546 . 250 . 1000

X

-----'---10-.-1-0---

I -

V . 8,865

(1)

w którym:
obję t ość roztworu tios iarczanu sodowego o c(Na 2S20) = 0.1000 mol/l zuży
tego do miarec zkowania , mi,
0,003546 - ilość chl o ru o dpowi a d ająca I mi rozsodowego
o
tworu
tiosiarcza nu
c(Na 2S20 ) = 0,1000 molll , g.
5.4.3.4. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik ko ń co 
wy oznaczan ia nal eży przyjąć śre dni ą ary tm e ty cz ną wyników co najm niej dwóch równ o l egłych oznaczań, m ię
dzy którymi różnica nie przekracza I gi l.
5.4.4. Oznaczanie zawartości wodorotlenku i węglanu
sodowegó

V -

5.4.4.1. Zasada metody. Metoda polega na miareczkowaniu wodorotlenku i wę g lanu sodowego mianowanym roztworem kwasu siarkowego p o rozł ożeniu (zredukowaniu) podchlorynu sodowego nadtlenkiem wodoru .
5.4.4.2. Odczynniki i roztwory
a) Kwas
siarkowy ,
roztwór
mian owany
o
l
c( 2" H 2S04)
0, 1 mol/I, przygo towany wg PN-811

C-0453010 I p. 2.1.
b) Nadtlenek wodoru, roztwór 30%(ml m) .
c) Oranż metylowy, roztwór O, I %(mlm) przygotowany wg PN-8 11C-06501 p. 2.2.30.
5.4.4.3. Wykonanie oznaczania. Do kolby stożkowej
300 mi odmierzyć 25 ,0 mI roztworu A przygotowanego wg 5.4.3 .3, dodać 0,5 mi roztworu nadtlenku wodoru i gotować w cią g u 5 -7 lO min (do zaniku barwy niebieski ej na papierku jodoskrobiowym).
Po ost udzeniu i rozcieńczeniu 100 mi wody , roztwór
mi arecz k ować roztworem kwasu siarkowego wobec
3 -7 5 kropli roztworu oranżu met ylowego do słabo
różowego zabarwienia.
Zawarto ść
wodorotlenku i węglanu sodowego
w przeliczeniu na NaOH (X2) ob li czyć w gramach na
litr wg wzoru
pojemności

X2

V . 0,004 . 250 . 1000

= --.-;..------lO . 25

4 . V

(2)

3

w którym :
V -

objętość

roztworu kwasu siarkowego o

I

c( - H 2S04)

2

0 ,004

=

0,1000 moll I

z u żytego

do

miareczkowania, mi,
wodorotlenku sodowego odpowiadając a I mI roztworu kwasu siarkowego o
il ość

c(

2"I

H 2S0 4)

=

\
0 , 1000 mol/I, g.

5.4.4.4. Wynik końcowy oznaczania. Za wyn ik koń co
wy oznaczania n ależy pr zyj ąć średnią ary tmet yczn ą wyników co naj mniej dwóch równ o l egł yc h oznaczań, mię
d zy którymi róż ni ca nie przekracza 0,5 gil.
5.4.5. Oznaczanie zawartości żelaza
5.4.5.1. Zasada metody. Metoda polega na utworzeniu w środowisku kwaśnym czerwonego kompl eksu jonów żelazo wych Fe)+ z tiocyja ni a nem amonowym (ro dankiem amonowym) . J o ny żelazawe Fe2+ utle ni a się
do jonów żel azo wyc h Fe)+ nadtlen kiem wodoru . Absorbancja roztworu badan ego zmierzona przy długości
fal i 450 !lm jest proporcj o na ln a do za wart ości że l aza.
5.4.5.2. Odczynniki i roztwory
a) Kwa ol ny, roztwór 25%(mlm).
b) Nadtlen ek wodoru, roztwór 30%(mlm).
5.4.5.3. Wykonanie oznaczania. Do zlewki p oje mn oś
ci 150 mi odmierzyć 25 ,0 mI roztworu A przygoto wanego wg 5.4.3.3 , d odać 5,0 mi roztworu kwasu so lnego o raz 0,5 mi rozt woru nad tlenku wodoru i go tować
roztwór do zan iku barwy niebieskiej na papierku jodoskrobio wym . Dalej postępować wg PN -81/C-04521/03
p. 6, wykonując pomiar absorbancji w ku wetach o grubości warstwy a bsorpcyjnej I cm lu b 5 cm, za l eżnie od
zawartośc i że l aza w badanej próbce .
Zaw a rt ość żel a za (X) obliczyć w gramach na li tr
wg wzoru
a ·250 . 1000
(3)
X) =
=a
10 . 25 . 1000
w którym a - ilość żelaza odczytana z krzywej wzorcowej, mg.
5.4.5.4. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik końco
wy oznaczania n a l eży przyjąć śred nią arytmetyczną wyników co najmniej dwóch równoległych oznaczań. mię
dzy którymi różnica nie przekracza 20% wyni ku niż
szego.
5.4.6. Oznaczanie liczby stabilności
5.4.6.1. Zasada metody. Metoda polega na ogrzewa niu części śre dn iej próbki laboratoryjnej w temperaturze 60°C przez 2 h oraz oznaczan iu w niej zawa rt oś ci
ch loru aktywnego. Liczba stabilnośc i jest to stosunek
zawartośc i chloru ak tywnego w próbce poddanej dział an iu podwyższo nej temperatury do zawartości chloru
aktywnego w próbce uprzednio nie ogrzewanej (oznaczanej wg 5.4.3).
5.4.6.2. Odczynniki i roztwory - wg 5.4.3.2.
5.4.6.3. Wykonanie oznaczania. 10,0 mi badanego
podch lorynu sodowego odmierzyć do probówki o dłu
gośc i 10 cm i średnicy 1,3 cm z doszlifowanym korki em . Probówkę umieścić w termostacie wodnym, w ten
sp osób, aby część probówki ze szlife m nie była zanu-
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rzona w wodzie i utrzym y wa ć w temperaturze 60 ±l°C
w ciągu 2 h . Następni e probówkę wyjąć z termostatu .
otworzyć dla usun ięcia gazu i po ostudzeniu przela ć
do kolby pomiarowej pojemności 250 mI. Zawart ość
kolby dopełn ić wodą do kreski i wymi eszać . 10,0 mi
tak przygotowanego roztworu przen ieść do kolby stoż
kowej pojemn ości 300 mi , dodać 10 mi roztworu jodku
potasowego i 40 mi roztworu kwasu solnego. Wydzielony jod miarecz k ować roztworem tiosiarczanu sodowego do uzyskania barwy słomkowej, a następnie po
dodaniu 3,0 mi roztworu skrobi - do zaniku niebieskiego zabarwienia .
Liczbę stab iln ości (X4) o bliczyć w procentach wg
wzoru
(4)

w którym :
VI -

objętość roztworu tiosiarczanu sodowego o
c(Na 2S20 3) = 0,1000 molll zużytego do miareczkowania rozt woru przygotowanego z prób-

ki pochlorynu sodowego po 2 h ogrze wania,
mi, .
V - objętość roztworu tiosiarczanu sodowego o
c(Na 2S203) = 0 ,1000 molll zużytego do miareczkowania
roztworu,
przygotowanego
z próbki podchlorynu sodowego wg 5.4.3. 3, m I.
~ . 4 .6. 4. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik końco
wy oznaczania należy przyjąć średnią arytmetyczną wyników co najmniej dwóch równoległyc h oznaczań , mię
dzy którym i różnica nie przekracza 1%.
S .~. Zaokrulanie i zapisywanie liczb dotyczących
końcowych wyników oznaczań parametrów wg 3.2 należy wykonać wg PN -70/N-02 120 p. 3.3.2.
5.6. Ocena wyników badań. Pa rtię podchlorynu sodowego należy uznać za zgodną z wymaganiami norm y,
jeżeli wynik badań , podanych w 5.1, są zgodne z wymaganiami wg rozdz. 3.
5.7. Zaświadczenie o wynikach badań. Dla każdej wysyłki produktu wyt wórca obowiązany jest wystawić
i przesłać odbiorcy zaświadczenie stwierdzające zgodność produktu z wymagan iam i norm y.

KONI EC
INFORMA CJE DODATKOW E

l. Instytucje opracowujlłce normę - Nadodrzański e Zakłady PrzeOrga nicznego O RGAN IK A-ROKITA w Brzegu Doln ym, przy
wspólpracy z Instytutem Chemii Nieorganicznej . Gliwice.
2. Istotne zmiany w stosunku do BN- 7S/6016-S3
a) za miast rodzajów wprowadzono podział na gatunk i S. I i II ,
w zależności od zawartości chlo ru aktywnego,
b) w rodzaju I określono odmiany A i B w za l eż n ości od zawartośc i wod o rotlenku i węglanu sodowego.
c) skeślo n o wymagania i metodę oznacza nia zawartości c hlo ranów.
d) zaostrzono wymagania dotyczące czys tości o p a k o wań , wyel iminowano balony szklane i !Uryle kam ion ko we ja ko opakowania
standardo we dla podchlorynu sodowego technicznego.
e) dopuszczono transport podchlo rynu sodo wego tech nicznego
gatunku S w cys ternach kolejo wych w o kresie letnim .
I) zaostrzo no wymagania dotyczące prze howywania p rodukt u.
g) uśc iś lo n o przepisy analityczne wykonani a o znaczań: s t ę żen ia.
,.-.objętości i miana podan o wg PN-81 / C-0 1055 oraz PN -8I1C-04530.
mysłu

3. Normy i dokumenty zwilłZ&!Ie
P N-73/C-04333 Produkty wę glo pochodne . Pobie ranie próbek I p rzygotowywanie śred n iej p róbki laboratoryjn ej
PN-67/ C-04500 Produkty chem iczne . Wyt yczne pobieran ia i przygotowywania próbek
PN-8 11C-0452 1/03 Analiza chemi czna. Oznaczanie mał yc h zawartości żelaza met odą k o l orymetryczną z zastosowani em tiocyjania nu (rodan ku) amonowego
PN -8I1C-045 30/01 Analiza chem iczna . Przygo to wani e titrant ó w
(roztwo rów mianowanych) . Roztwo ry stoso wa ne w miareczkowaniach kwas - zasada (alkacymetrycznych)
PN-811C-04530/02 Analiza chemiczna . Przygo towanie tit ran tó w
(roztwo rów mia nowanych). Roztwory s tosowane w miareczkowaniach utle niając o redukujących (redo ks)
PN-81 / C-06501 Analiza chemiczna . Przygotowanie roztworów
wskainików
PN-74/C-60008 Pró bniki d o pobiera nia próbek produktów bezksztnłtnych
PN-701N-02 120 Zasady zaokrąglania i zapisywa nia li czb
PN-78/ 0-79021 Opakowania . System wymiarowy
PN -8S/ 0 -792S2 Opakowania transpo rtowe z zawartością . Znak i
i znakowa ni e. Wym agania podstawowe
PN -78/0-79800 Opakowania transportowe z tworzyw sltuczn ych.
Bębny. Sze reg wymiarowy

BN-78/6411 -05 Opak o wania tra nspo rto we z two rzyw sztucznych .
Bębn y

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53
poz. 272 z 1984 r.)
Reg ulamin Pr zedsiębiorstwa PKP o łado wa ni u i zabezpieczaniu przesyłek towarowych (Dz. TiZK nr 9 poz. 68 z 1985 r.)
Przepisy o ł a d o waniu wagonów to waro wyc h. Zalącznik II do Umowy
o wzajem ny m użytkowaniu wagonów towarowych w kom unik acji międzynarod o wej (R IV) . (Dz . T iZK nr i 5 poz. 119 z 1981 r. )
wraz z pó źniejszymi lmianam l.
Zarządzenie M in istra Komu nikacji z dn ia 7 ma rca 1963 r. w sprawie ladowania samoc hodów c Iężarowych i przyQcp. (Mon . Pol.
nr 24 poz. 123 z 1963 r. i nr 35 poz. 250 z 1968 r. )
Specjal ne warunki przewozu to warów niebezpiecznych w międz y
narodowej komunikacji kolejowej . Załącznik nr 4 do Umowy
o międzynarodowej ko lejowej komunikacji lO warowej (SMGS).
(Dz . TiZK nr 7 poz. 35 z 1966 r.) wraz z późn iejszy mi zmianami.
R ozporządzenie

M in istró w Komunikacji i Spra w W ewnętrznych
z dnia 2 grud nia 1983 r. w s prawie warunków i ko ntroli przewozu
drogo wego materia/ów niebezpiecznyc h (Dz. U. nr 67 poz. 301
z 1983 r.) wraz 7 póź ni ejszym i z miana mi .
Regulamin dl a międ zynarodowego przewozu ko lejami towarów ni ebt'lp lccznych (RI D). Za l ąCLnik B do Ko n wc neji o międzyna ro d ( lWVIll przewozie kol e iaml «(,OT II-'). (D z. TiZK nr 7 poz. 44
7 1985 r.) wraz z póź ni ejszy m i zmianam i.
4. Normy zag raniczne
Buł gar i a 6,LlC 2329-78 HaTpHeB XI1MOXJlOpHT BOAeH p03TBOp
CSRS CSN 65 3131-1977 Ch lorn a n sodovy tee hnicky
Jugosł a w ia JUS H .BI.I05-1980 Na trijum-h ipo h loril. tehnicki (u raSlvOru ). Tehnicki usl ovi
NRD TGL 8590-1975 Grundchemikalien. Natriumhypoc hloritlosung
techni sch
RFN DIN 19608-1976 Natriumhypoch lo ril wr Wasseraufbereitung.
Technische Lie ł'erbed ing un gen
Ru munia STAS 918-83 Hipoc lori l de sodiu ' ,o lutie
Węgry M SZ 9793-68 Nat rl um-h ipok1orit
ZSRR rOCT 11086-76 flfnOXJlOplf T HaTplflł . TeXHIt'leCKlfe yCJlOBHl!
5. Sy mbol wg SWW - 1222-44 3.
6. Autorzy projektu norm y - mgr Lidia Przygodzka , mgr i nż .
Da nut a Adamczak - Nadodrzańskie Zakł ady Przemysłu Organicznego ORGAN IKA -ROKITA w Brzegu Do lnym ; dr inż. Je rzy G awl o wski - In stytut Chemii Ni eo rganicznej. Gliwice.

