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Oznaczanie ilościowe pozostałości
niejonowych surfaktantów z powierzchni
zbiorników i w wodach odpadowych
po ostatnim płukaniu urządzeń
Beata Żukowska

Walidacja czyszczenia w przemyśle farmaceutycznym, oprócz oznaczania i wyliczania
pozostałości substancji czynnych na urządzeniu po procesie mycia, zobowiązuje producenta
leków również do oznaczania pozostałości detergentu stosowanego w procesie mycia. W związku
z tym poniżej w sposób skrótowy, prezentuje wady i zalety najczęściej stosowanych w firmach
metod oznaczania pozostałości surfaktantów niejonowych. Następnie, zostanie szczegółowo
przedstawiona metoda spektrofotometryczna jako najbardziej optymalna przy oznaczaniu
surfaktantów.

Metody miareczkowe
Ze względu na bardzo często występujące trudne do usunięcia

informacji na temat metod konduktometrycznych w aktualnym numerze Świata
Przemysłu Kosmetycznego.

pozostałości baz i składników leków, w farmacji zwykle stosuje się preparaty
silnie alkaliczne bądź silnie kwaśne, dlatego teoretycznie można by stosować

Wysoko sprawna chromatografia cieczowa

proste metody: miareczkowe kwas-zasada i pH-metryczne. Jednak uznawany

Metody HPLC, mimo swoich bezspornych zalet, mają równocześnie

za bezpieczny limit 10ppm (10 mg/l) oznaczanego składnika sprawia, że

szereg wad, które często dyskwalifikują w/w metodę jako wiodącą

metody te stają się bezużyteczne.

przy oznaczaniu pozostałości surfaktantów. Takimi wadami są przede
wszystkim: wysoka cena urządzenia, niezbędność doświadczonego

Konduktometria

personelu, wysokie koszty analiz, na które składają się wysokie ceny

Kolejną powszechnie do dziś stosowaną, bardzo dobrą i czułą metodą

reagentów i eluentów, skomplikowane metody przygotowania próbek,

jest badanie przewodnictwa wód i przesączy z wymazów ze zbiorników.

długie czasy analiz. Z ostatnią wadą można byłoby sobie poradzić

Oczywiście metoda ta, jak każda inna, ma swoje wady i zalety. Zaletą

stosując coraz powszechniej wykorzystywane metody UPLC. Jednak

jest przede wszystkim jej duża czułość. Pozwala ona bowiem wykrywać

ze względu na wysokie koszty urządzeń, metoda ta staje się jeszcze

pozostałości sumy składników detergentów już na poziomie nawet 1ppm.

bardziej niedostępna.

Tak dużą czułość osiągamy dzięki wysokiej zawartości substancji bazowych

Mimo to niektórzy producenci detergentów polecają metody HPLC,

jakimi są np. alkalia, ale również dzięki innym komponentom wchodzącym

między innymi oznaczanie, dziś uznawanych za kancerogenne, NTA i EDTA.

w skład detergentu. Biorąc pod uwagę, że zawartość środków powierzchniowo

W swojej praktyce spotkałam się z przypadkami, że firmy oferowały metody

czynnych i innych substancji wspomagających mycie (takich jak inhibitory

oznaczania składników detergentów, które w ogóle nie znajdowały się

korozji, środki kompleksujące itp.) oscyluje na poziomie 1 – 10% w stosunku do

w środku myjącym! Dlatego należy zwracać szczególną uwagę na skład

całkowitej masy detergentu oraz przy założeniu, że wody po płukaniu zbiornika

ramowy detergentu i metodykę badań.

zawierają dokładnie takie same składniki, jakie znajdowały się w detergencie,
tylko w odpowiednio bardzo małym stężeniu, można stwierdzić, że metoda
konduktometryczna pozwala na oznaczenie 0,1 – 0,01ppm pojedynczego

Stosunkowo niski koszt urządzeń, niewielkie ilości i ceny odczynników

składnika np. surfaktantu. Niestety, ta oczywista teza nie zawsze znajduje

oraz szybkość metod spektrofotometrycznych sprawiły, że stały się one

odzwierciedlenie w praktyce. Dzieje się tak dlatego, gdyż fundamentalną

najbardziej rozpowszechnione przy oznaczaniu surfaktantów niejonowych,

wadę tej metody jest brak selektywności oznaczanych składników. Więcej

kationowych, anionowych oraz amfoterycznych.
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Zdj. 1. Laboratorium badawcze firmy ECO SHINE

Najczęściej występującymi surfaktantami stosowanymi w niepieniących

30 – 40% wodorotlenku sodu, 3 – 5% niejonowych surfaktantów oraz 3 – 5%

detergentach są: niejonowe tenzydy krótko łańcuchowe, nisko oksyetylowane

biodegradowalnych środków kompleksujących. Na początku sporządza się

alkohole. Z tego względu, ciesząca się popularnością metoda wykorzystująca

bezpośrednio z preparatu, krzywą kalibracyjną niezbędną przy oznaczaniu,

rodanek kobaltu nie sprawdza się, ponieważ jest użyteczna tylko przy

po czym przechodzimy do wykonywania badania.

związkach wyżej oksyetylowanych (5 - 10 mol EO).

Wykonanie badania
Spektrofotometryczne oznaczanie surfaktantów niejonowych metodą soli
potasowej estru etylowego tetrabromoftaleiny, odczynnik TBPE-K.

Szkło i sprzęt laboratoryjny:
Kolby miarowe o poj. 100ml, pipety jednomiarowe bądź automatyczne,

Metoda wykorzystująca odczynnik TBPE-K wykorzystywana jest

zlewki 100ml, rozdzielacze 50 - 100ml, kuwety szklane bądź kwarcowe,

przy nisko oksyetylowanych surfaktantach niejonowych. Polega ona na

spektrofotometr, pH–metr, minutnik. Sprzęt przydatny, lecz nie niezbędny:

powstawaniu barwnego kompleksu surfaktantu niejonowego z odczynnikiem

myjka ultradźwiękowa, wytrząsarka z przystawką pod rozdzielacze.

TBPE-K w środowisku lekko alkalicznym. Po wyekstrahowaniu kompleksu
przy pomocy dichlorometanu, mierzy się absorbancję ekstraktu. O metodzie
tej pisano kilkakrotnie jednak za każdym razem jej opis modyfikowano.
Poniżej przedstawiam najprostsze czynności, niezbędny sprzęt
i odczynniki do wykonania tej procedury wraz z propozycjami modyfikacji

Odczynniki:
Sól potasowa estru tetrabromoftaleiny, sodu tetraboran dwuhydrat, chlorek
potasu, etanol, wodorotlenek potasu 0,1mol/l, kwas solny 1mol/l, kwas solny
0,1 mol/l, woda oczyszczona.

stwarzającymi metodę bardziej zaawansowaną i jednocześnie prostszą
w wykonaniu. Równocześnie jest to rozwiązanie stosunkowo tanie i szybkie

Sporządzenie odczynnika TBPE-K w roztworze buforu

w wykonaniu. Wymaga jednak dokładności i staranności w analizie, a jednym

boranowego:

z najważniejszych warunków jest czystość szkła użytego do analizy. Szkło

Odważono 4,68g sodu tetraboranu dwuhydratu oraz 7,46g chlorku potasu.

warto myć: w zmywarce za pomocą detergentu bez surfaktantów bądź

Przeniesiono do kolby miarowej o pojemności 1000ml i rozpuszczono w 700ml

roztworem wodorotlenku sodu bez dodatku innych detergentów. Należy

wody, po czym dodano 48ml 0,1 mol/l wodorotlenku potasu.

jednak pamiętać, aby po dokonanej analizie wykręcić oraz dobrze wyczyścić

Następnie odważono do małej zlewki 150mg soli potasowej estru

kurki w rozdzielaczach wraz z innymi, na pozór mało istotnymi, elementami.

tertabromofenoloftaleiny (TBPE-K) i rozpuszczono w 50ml etanolu. Kryształki

Poniżej przykładowo podaję analizę pozostałości surfaktantów po

soli TBPE-K dość ciężko rozpuszczają się, zatem ich całkowite rozpuszczenie

myciu środkiem czyszczącym ALKA PHAR. Ramowy skład preparatu to

uzyskuje się przez rozpuszczanie soli na myjce ultradźwiękowej. Roztwór
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przeniesiono do kolby z buforem boranowym i uzupełniono do 1000ml

Wpływ pH na wykonanie metody:

wodą. Roztwór jest trwały około 24 godziny, dlatego warto przygotowywać
go odpowiednio mniej, tuż przed analizą.

Odczyn w czasie analizy pełni istotną rolę. Przy zbyt niskim pH nie
powstaje barwny kompleks, przy zbyt wysokim pH barwnik przechodzi do
fazy dichlorometanowej i zakłóca analizę. Poniżej przedstawiono wykres:

Sporządzenie krzywej wzorcowej z wzorca surfaktantu

Zależności siły sygnału i wartości pH przy stałym stężeniu oznaczanego

niejonowego:

surfaktantu zamieszczony w publikacji M J. Whitakera. Najbardziej

Roztwór podstawowy: odważono do kolby miarowej o poj. 100ml 0,100g

optymalnym jest pH na poziomie 9,2

surfaktantu. Dopełniono wodą oczyszczoną do 100ml.
Roztwór roboczy: pobrano 10ml roztworu podstawowego do kolby
miarowej o poj. 100ml oraz dopełniono wodą oczyszczoną do 100ml. Każdy
1ml roztworu roboczego rozcieńczony 100-krotnie daje roztwór 1mg/l.
Sporządzono roztwory kalibracyjne o stężeniach 5, 7.5, 10, 12.5, 15mg/l
Sporządzenie krzywej wzorcowej z preparatu ALKA PHAR:
Odważono odpowiednią ilość preparatu ALKA PHAR do zlewki o poj.
100ml, tak aby zawartość surfaktantu w naważce w przeliczeniu na czysty
surfaktant wynosiła 0,01g. Następnie dodano 50ml wody oczyszczonej
i zobojętniono najpierw kwasem solnym 1mol/l, a pod koniec zobojętniania
0,10mol/l do wartości ok. 7. Całość wykonujemy kontrolując wartości
pH-metrem. Po skończeniu przepłukano pH–metr wodą oczyszczoną
i przeniesiono ilościowo zawartość zlewki do kolby miarowej o poj.

Wyk. 2. Zależność siły sygnału i wartości pH przy stałym stężeniu oznaczanego surfaktantu

100ml. Każdy 1ml roztworu rozcieńczony 100-krotnie daje roztwór 1mg/l.
Sporządzono roztwory kalibracyjne o stężeniach 5, 7.5, 10, 12.5, 15mg/l.

Uwagi końcowe i modyfikacje metody:

Wykonanie oznaczenia:

były w takich samych odstępach czasu np. proces wytrząsania i czas od

Po pierwsze, istotnym jest, aby wszystkie czynności wykonywane
Pobrać 5ml badanego roztworu (wzorca, wody z płukania urządzenia bądź

skończenia wytrząsania do mierzenia wartości absorbancji. Dodatkowo

przesączy wymazów ze zbiorników) dodać 5ml buforowanego odczynnika

częstotliwość wytrząsania powinna być podobna. Po drugie, przedstawione

TBPE-K. Dodać od 0,1 – 1ml potasu wodorotlenku 0,1mol/l i zamieszać

powyżej działania wykonania metody są najprostsze. Metodę można dowolnie

wstrząsając. Należy pamiętać, iż odpowiednie pH w czasie analizy jest

modyfikować na przykład poprzez zmianę ilości używanych odczynników.

niezbędne do prawidłowego wykonania oznaczenia. Pozostawić na około

Należy jednak mieć na względzie fakt, iż zmniejszenie ilości dichlorometanu

2 min. Dodać 10ml dichlorometanu i wytrząsać przez około 2 minuty (najlepsze

zwiększa czułość metody oraz, że przy zbyt małej jego ilości nie następuje

efekty uzyskuje się używając wytrząsarki mechanicznej) . Pozostawić do

rozdzielenie faz lub rozdzielenie jest zbyt wolne.

rozdzielenia faz. Zlać dolną fazę dichlorometanową i zmierzyć absorbancje
przy długości fali 609, 610, bądź 620 nm. Sporządzić próbę ślepą.
Poniżej przedstawiono wykres krzywej kalibracyjnej sporządzonej
z preparatu ALKA PHAR.

Co więcej, najbardziej zaawansowaną i jednocześnie najprostszą
w wykonaniu jest modyfikacja polegająca na używaniu jednorazowych
zakręcanych kuwet z materiału odpornego na chlorek metylenu. Po dodaniu
odpowiedniej, zwykle małej, ilości 1 – 3 roztworu badanego, odczynnika
TBPE-K i dichlorometanu proces wytrząsania prowadzi się bezpośrednio
w kuwecie, po czym mierzy się bez zlewania faz bezpośrednio dolną fazę
dichlorometanową.
Metoda jest bardzo czuła, granica wykrywalności metody to mniej niż
1 mg/l surfaktanta niejonowego w wodzie.
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