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Anotácia:
Opísaný je spôsob m erania obsahu alkánov v alkoholoch
metódou nanosegregácie vo vodných roztokoch, ktorý je
založený na zisteniach, že alkány obsiahnuté v alkoholoch
ako nežiaduce nečistoty (prevažne pôvodom z mazív a lubrikantov používaných v priemyselných zariadeniach) po
zmiešaní alkoholu s vodou segregujú do diskrétnych, rela
tívne stabilných nanočastíc, ktorých početnosť, veľkosť a
hustota koreluje s obsahom alkánov, ktorý sa následne
kvantifikuje pomocou kalibračných závislostí. Uvedená
kvantifikácia sa môže uskutočniť m etódou laserového roz
ptylu svetla.
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Spôsob merania obsahu alkánov v alkoholoch metódou nanosegregácie vo
vodných roztokoch

Oblasť techniky
Vynález sa týka spôsobu merania obsahu alkánov v alkoholoch metódou nanosegregácie
vo vodných roztokoch.

Doterajší stav techniky
Alkoholy predstavujú skupinu organických zlúčenín, ktoré sa široko používajú v
potravinárstve a priemysle. Napríklad metanol (metylalkohol) sa používa ako rozpúšťadlo a
východisková látka pre syntézu organických zlúčenín. Etanol má široké uplatnenie v
medicíne, kozmetickom a farmaceutickom priemysle, používa sa vo výrobe alkoholických
nápojov. Ďalšie alkoholy ako sú napríklad izopropanol (izopropylalkohol) a terc-butanol
(terc-butylalkohol) sú súčasťou čistiacich prostriedkov, používajú sa ako rozpúšťadlá a pod.
S ohľadom na oblasť použitia alkoholov (medicína, farmaceutický priemysel, potravinárstvo),
dôležitým faktorom je ich čistota. Počas ich výroby, transportovania a spracovávania
dochádza k styku s aparatúrou a znečisteniu alkoholov vyššími alkánmi (parafínmi), z ktorých
pozostávajú priemyselne mazivá. Stanovenie obsahu alkánov v alkoholoch je z uvedených
dôvodov dôležité.
V súčasnej dobe existujú pomerne zložité chromatografícké metódy stanovenia
obsahu alkánov v kvapalných médiách, ktoré vyžadujú zložité a nákladné technické
vybavenie a školených odborníkov. K týmto metódam patria:
vysoko účinná kvapalinová chromatografia (HPLC) [L. R. Snyder, J.J. Kirkland, and
J. W. Dolan, Introduction to M odem Liquid Chromatography, JohnW iley&Sons, New
York, 2009; M. C. McMaster, HPLC: A PracticalUser’sGuide, 2nd ed., Wiley,
Hoboken, New Jersey, 2007.]
plynová

chromatografia

(GC)

[H.-J.

Hubschmann,

Handbookof

GC/MS:

Fundamentals and Applications, W iley-VCH, Weinheim, Germany, 2001; R.L. Grob,
E.F.Barry, M odem Practice o f Gas Chromatography, 4th ed., Wiley, Hoboken, New
Jersey, 2004; W. M. A. Niessen, Current Practice o f Gas Chromatography-M ass
Spectrometry, Taylor&Francis, London, 2001.]
V spojení s týmito chromatografíckými metódami sa používajú rôzne typy detektorov ako sú
napríklad

hmotnostný

spektrometer

(MS),

plameňovo

ionizačný

detektor

spektrofotometrický detektor (UV-VIS), refraktometrický detektor (RI) a pod.
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(FID),

/ /1

Cieľom vynálezu je stanovenie obsahu alkánov v alkohole časovo nenáročným
spôsobom, vyznačujúcim sa

použiteľnosťou v teréne a v neposlednom rade cenovou

dostupnosťou oproti doterajším metódam.
Podstata vynálezu
Podstatou vynálezu je spôsob merania obsahu alkánov v alkoholoch založený na
zmiešaní testovaného alkoholu s vodou tak, aby vznikla zmes s hmotnostným obsahom
alkoholu 3% až 45%, čo vedie k segregácii alkánov obsiahnutých v alkohole do nanočastíc.
Spôsob merania podľa vynálezu vychádza zo zistenia, že alkány obsiahnuté v alkohole
po zmiešaní s vodou neostávajú ani molekulárne rozpustené ani makrofázovo nesegregujú
(teda nevytvoria makroskopickú fázu), ale segregujú do diskrétnych, relatívne stabilných
nanočastíc veľkosti rádovo 100 nm.
Početnosť, veľkosť a hustota nanočastíc koreluje s obsahom alkánov v alkohole, ktorý
sa následne kvantifikuje pomocou kalibračných závislostí.
Stanovenie kalibračných závislostí a obsahu alkánov v zmesi sa uskutočňuje metódou
statického laserového rozptylu svetla. Táto metóda je založená na meraní intenzity svetla
rozptýleného nanočasticami alkánov, čím sa kvantifikuje početnosť, veľkosť a hustota
nanočastíc. Intenzita svetla rozptýleného nanočasticami je determinovaná súčasne všetkými
troma veličinami (početnosť, veľkosť aj hustota). Intenzita je semikvantitatívne priamo
úmerná početnosti, je priamo úmerná druhej mocnine hustoty a šiestej mocnine veľkosti
(polomeru resp. priemeru).
Efekt nanosegregácie ako taký je pozorovateľný v rozmedzí koncentrácii alkoholu 1%
až 60% hmota., pričom tento interval sa môže mierne líšiť pre rôzne alkoholy, je prakticky
využiteľný na predkladanú metódu v rozmedzí 3% až 45% hmota, a výhodný v rozmedzí
10% až 20% hmota.. Nanosegregácia prebieha v rozsahu teplôt, v ktorom je zmes alkoholu
s vodou v kvapalnej fáze, pričom pre konkrétne alkoholy ako aj pre rôzne hodnoty obsahu
alkoholu v zmesi s vodou sa výhodný interval hodnôt teploty líši.

Prehľad obrázkov na výkresoch
Na obr. 1. je znázornený dôkaz existencie nanočastíc segregovaných alkánov po
zmiešaní alkoholu s vodou metódou statického laserového rozptylu svetla. G raf znázorňuje
uhlovú závislosť intenzity I rozptýleného laserového svetla vzorky TBA (terc-butylalkoholu)
v zmesi s vodou, kde koncentrácia TBA je cTBA = 1 5 0 g/kg, pred filtráciou (červene krúžky)
2

a po filtrácii nanoporéznym filtrom (zelene krúžky), ktorý odstráni nanočastice. Rozdiel
intenzít pred a p o filtrácii odpovedá rozptylovému signálu pochádzajúcemu od nanočastíc.
Všetky rozptylové intenzity (vrátane ďalších obrázkov) sú normalizované na intenzitu
rozptylu od benzénového štandardu IB. Veľkosť nanočastíc bola zo smernice uhlovej
závislosti rozptýleného svetla stanovená ako R= 58 nm (polomer nanočastíc), D = 116 nm
(prieme manočastíc). 0 je rozptylový uhol (uhol medzi prim árnym laserovým zväzkom
a zväzkom detekovaného rozptýleného svetla).
Na obr. 2 je dokumentované chemické zloženie nanočastíc segregovaných alkánov po
zmiešaní alkoholu s vodou. (A) TBA (terc-butylalkoho 1) v zmesi s vodou, koncentrácia TBA
ctb a

= 150 g/kg, pred filtráciou nanoporéznym filtrom (červená krivka) a p o filtrácii (zelená

krivka), ktorá odstráni nanočastice. (B) Detail ukazujúci peaky s malými amplitúdami.
Elugramy boli získané pomocou GC-MS HS-SPME metódy (Gas Chromatography - Mass
Spectrometry Head Space Solid - Phase Micro Extraction, plynová chromatografia s
hmotnostným spektrometrom realizovaná metódou ”Head Space” mikroextrakcie na tuhej
fáze).

(1) TBA; (2) 2-M etoxy-2-metylpropán; (3) 1-(1,1 -Dimetyletoxy)-2,2-dimetylpropán;

(4) Metylhexanol; (5) Dodekán; (6) Tetradekán; (7) Hexadekán; (8) Oktadekán; (10)
Dimetylsilandiol; (11) Hexametylcyklotetrasiloxán; (12) Oktametylcyklopentasiloxán; (13)
Dekametylcyklopentasiloxán; (14) Dodekametylcyklohexasiloxán. t je čas elúcie, Abundance
je intenzita signálu detektora v relatívnych jednotkách.
Na obr. 3

je znázornená závislosť intenzity nanosegregácie alkánov ako funkcia

koncentrácie alkoholu v zmesi s vodou. TBA (terc-butylalkohol) pri teplote 8°C. Intenzita
nanosegregácie je

kvantifikovaná

benzénom

normalizovanou

intenzitou rozptylu

od

nanočastíc I/IB normalizovanou ďalej na koncentráciu TBA cTBA. Intenzita bola meraná pod
uhlom 45°. Efekt nanosegregácie ako taký je pozorovateľný v rozmedzí koncentrácii alkoholu
1% až 60% hmotn., využiteľný na predkladanú metódu v rozmedzí 3% až 45% hmotn.
a výhodne v rozmedzí 10% až 20% hmotn..
N a obr. 4

je znázornená závislosť intenzity nanosegregácie alkánov ako funkcia

teploty. Intenzita nanosegregácie je kvantifikovaná intenzitou rozptylu od nanočastíc. M odré
symboly odpovedajú nameraným hodnotám pri chladení zmesi, červené pri následnom ohreve
zmesi. TBA (terc-butylalkohol) pri koncentrácii TBA cTBA = 1 5 0 g/kg. Intenzita bola meraná
pod uhlom 45°. Teplotné závislosti sa líšia pre konkrétny typ alkoholu a pre konkrétnu
koncentráciu daného alkoholu v zmesi s vodou.
N a obr. 5 je znázornený príklad 1 uskutočnenia vynálezu.
3

Na obr. 6 je znázornený príklad 2 uskutočnenia vynálezu.
Na obr.7 je znázornený príklad 3 uskutočnenia vynálezu.
Na obr. 8 je znázornený príklad 4 uskutočnenia vynálezu.
Na obr. 9 je znázornený príklad 5 uskutočnenia vynálezu.

Príklady uskutočnenia vynálezu

Príklad 1
Etanol čistoty HPLC (čistoty pre vysokoúčinnú kvapalinovú chromatografiu) sa
prečistil destiláciou. Do takto prečisteného etanolu sa následne pridal oktadekán v rôznych
množstvách tak, aby sa dosiahla rôzna známa koncentrácia oktadekánu v etanole. Takto
oktadekánom znečistený etanol sa následne zmiešal s vodou čistoty HPLC v pomere

1:4

(20% hmot. roztok etanolu vo vode). Následkom tohto zmiešania vznikli v roztoku
nanočastice tvorené segregovaným oktadekánom, ktorých prítomnosť sa kvantifíkovala
metódou statického laserového rozptylu svetla. Na obr. 5 je znázornená závislosť rozptylovej
intenzity nanočastíc od koncentrácie oktadekánu v etanole.
Intenzita bola meraná pod uhlom 45° pri teplote 25°C. Závislosť na obr. 5

je

kalibračnou závislosťou pre meranie obsahu oktadekánu v etanole platnou pre pomer
oktadekánom znečisteného etanolu k vode 1:4 a teplotu stanovenia 25°C.

Príklad 2
Postupovalo sa rovnako ako v príklade 1. Namiesto oktadekánu sa použil hexadekán. Na
obr.

6 je

znázornená

závislosť

rozptylovej

intenzity

pochádzajúcej

od nanočastíc

vysegregovaného hexadekánu od koncentrácie hexadekánu v etanole. Intenzita bola meraná
pod uhlom 45° pri teplote 25°C. Závislosť na obr. 6 je kalibračnou závislosťou pre meranie
obsahu hexadekánu v etanole platnou pre pomer hexadekánom znečisteného etanolu k vode
1:4 a teplotu stanovenia 25°C.

Príklad 3
Terc-butylalkohol (TBA) čistoty p.a. sa prečistil destiláciou. Do takto prečisteného
TBA sa následne pridal oktadekán v rôznych množstvách tak, aby sa dosiahla rôzna známa
koncentrácia oktadekánu v TBA. Takto oktadekánom znečistený TBA sa následne zmiešal
s vodou čistoty HPLC v pomere 1:5.66 (15% hmot. roztok TBA vo vode). Následkom tohto
zmiešania vznikli v roztoku nanočastice tvorené segregovaným oktadekánom, ktorých

prítomnosť sa kvantifikovala metódou laserového rozptylu svetla. Na obr. 7 je znázornená
závislosť rozptylovej intenzity pochádzajúcej od nanočastíc od koncentrácie oktadekánu
v TBA.
Intenzita bola meraná pod uhlom 45° pri teplote 8°C. Závislosť na obr. 7

je

kalibračnou závislosťou pre meranie obsahu oktadekánu v TBA platnou pre pomer
oktadekánom znečisteného TBA k vode 1:5.66 a teplotu stanovenia 8°C.

Príklad 4
Postupovalo sa rovnako ako v príklade 3. Namiesto koncentrácie TBA vo vode
15% hmot. bola použitá koncentrácia 5% hmot. Závislosť na obr. 8

je kalibračnou

závislosťou pre meranie obsahu oktadekánu v TBA platnou pre pomer oktadekánom
znečisteného TBA k vode 1:19a teplotu stanovenia 8°C.

Príklad 5
Postupovalo sa rovnako ako v príklade 3. Namiesto koncentrácie TBA vo vode 15%
hmot. bola použitá koncentrácia 40% hmot. Závislosť na obr. 9 je kalibračnou závislosťou
pre meranie obsahu oktadekánu v TBA platnou pre pomer oktadekánom znečisteného TBA
k vode 1:1,5 a teplotu stanovenia 8°C.

Obrázky

7-9

dokumentujú

vplyv koncentrácie alkoholu

v zmesi

s vodou na

efektívnosť metódy. Optimálna kalibračná krivka je dosiahnutá pri koncentrácii TBA vo vode
15% (obr.7). Pri koncentráciách TBA blízkych ku hraničným pre použiteľnosť metódy (5%
resp. 40%) je zrejmé, že v prípade koncentrácie 5% TBA je kalibračná krivka menej presná
s väčším rozptylom hodnôt obzvlášť v prípade nižších obsahov oktadekánu pod 0.01% (obr.8)
a v prípade koncentrácie 40% TBA je kalibračná krivka už pomerne plochá čo znamená
následne slabšiu citlivosť metódy a slabšiu presnosť stanovenia obsahu alkánov (obr.9).

Stanovenie

obsahu

alkánov

v znečistených

alkoholoch

pomocou

kalibračných

závislostí sa musí uskutočňovať za tých istých podmienok (pomer alkoholu a vody v zmesi
a teplota) ako boli stanovené kalibračné závislosti.

Ochrana spôsobu stanovenia alkánov v alkoholoch nie je predkladaným vynálezom
obmedzená na použitie metódy statického laserového rozptylu svetla, ale použiť je možné aj
iné metódy kvantitatívnej analýzy.

Priemyselná využiteľnosť
Spôsob stanovenia alkánov v alkoholoch je dôležitý z dôvodu potreby používania
čistého alkoholu v potravinárstve, zdravotníctve a chemickom priemysle. Oproti doteraz
používaným spôsobom stanovenia, je spôsob podľa vynálezu cenovo výhodný vzhľadom na
dostupnosť

stále

lacnejších

polovodičových

laserov

a detektorov

a taktiež

jeho

kompaktnosť/použiteľnosť v teréne. Ďalšou výhodou je nenáročnosť z hľadiska spotreby
materiálu (reagentov) nakoľko reagentom je voda. Nezanedbateľnou výhodou je to, že iné
metódy vyžadujú vysokokvalifikovaný personál pre obsluhu sofistikovaných zariadení typu
HPLC a GC-MS (vysokoúčinná kvapalinová chromatografia a plynová chromatografia
s hmotnostnou spektroskopiou).
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1. Spôsob merania obsahu alkánov v alkoholoch metódou nanosegregácie vo vodných
roztokoch, vyznačujúci sa tým, že alkohol obsahujúci alkány sa zmieša s vodou, kde
obsah alkoholu v tejto zmesi je 3% až 45% hmotn. v rozsahu teplôt, v ktorom je uvedená
zmes v kvapalnej fáze, čím dochádza k segregácii alkánov obsiahnutých v alkohole do
nanočastíc, ktorých početnosť, veľkosť a hustota koreluje s obsahom alkánov v alkohole,
ktorý sa následne kvantifikuje pomocou kalibračných závislostí stanovených pri
zvolených hodnotách obsahu alkoholu v zmesi a teploty v rámci uvedených rozsahov.

2. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že obsah alkoholu obsahujúceho alkány v
zmesi s vodou je 5% až 25% hmotn.

3. Spôsob podľa nároku 1 a 2, vyznačujúci sa tým, že obsah alkoholu obsahujúceho
alkány v zmesi s vodou je 10% až 20% hmotn.

4. Spôsob podľa nárokov 1 až 3, vyznačujúci sa tým, že stanovenie kalibračných
závislostí a následne

obsahu alkánov v zmesi sa uskutočňuje metódou statického

laserového rozptylu svetla založenou na meraní intenzity rozptýleného svetla, čím sa
kvantifíkuje početnosť, veľkosť a hustota nanočastíc.

5. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že kvantifikácia obsahu alkánov
v alkohole sa uskutočňuje pri tých istých hodnotách obsahu alkoholu v zmesi a teploty
ako stanovenie kalibračných závislostí.
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