SLO VEN SK A R E PU B L IK A
(19)

SK

(11), (21)

ZVEREJNENÁ
PATENTOVÁ PRIHLÁŠKA
(22)

Dátum podania prihlášky: 9 .1 .2 0 1 5

(31)

Číslo prioritnej prihlášky:

(32)

Dátum podania prioritnej prihlášky:

(33)

Kraj ina alebo regionálna
organizácia priority:

(40)
(62)

SK 50001-2015 A3

URAD
PRIEMYSELNÉHO
VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(67)

Dátum zverejnenia prihlášky: 1. 8. 2016
Vestník ÚPV SR č.: 08/2016

Číslo dokumentu:

50001-2015
(13)

D ruh dokumentu: A3

(51)

Int. Cl. (2016.01):

G01N 21/00
G01N 1/00

Číslo pôvodnej prihlášky
v prípade vylúčenej prihlášky:
Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru
v prípade odbočenia:

(86)

Číslo podania medzinárodnej prihlášky
podľa PCT:

(87)

Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky
podľa PCT:

(96)

Číslo európskej patentovej prihlášky:

(71)

Prihlasovateľ:

Ú stav experim entálnej fyziky SAV, K ošice, SK;
Centrum vedecko-technických inform ácií SR, Bratislava, SK;

(72)

Pôvodca:

Sedlák M arián, RNDr., DrSc., Košice, SK;
R ak D m ytro, M gr., Košice, SK;

(74)

Zástupca:

H oloubková M ária, Ing., HO LOUBKOVÁ, Patentová a znám ková kancelária, Bratislava, SK;

(54)

Názov Spôsob stanovenia obsahu hydrofóbnych látok v organických vodou m iešateľných kvapalinách

(57)

Anotácia:
Spôsob stanovenia obsahu hydrofóbnych látok v organic
kých vodou miešateľných kvapalinách spočíva v tom, že
hydrofóbne látky obsiahnuté v organických kvapalinách po
zmiešaní organickej kvapaliny s vodou segregujú do dis
krétnych, relatívne stabilných nanočastíc, ktorých počet
nosť, veľkosť a hustota koreluje s obsahom hydrofóbnych
látok, ktorý sa následne kvantifikuje pomocou kalibračných
závislostí. Uvedená kvantifikácia sa môže uskutočniť m e
tódou laserového rozptylu svetla.
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S pôsob sta n o v e n ia o b sah u h y d ro fó b n y c h láto k v o rg an ick ý ch vodou m iešateľn ý ch
k v a p a lin ác h .
O blasť techniky
V ynález sa týka spôsobu stanovenia obsahu hydrofóbnych látok v organických vodou
m iešateľných kvapalinách s využitím nanosegregácie vo vodných roztokoch.

Doterajší stav techniky
Organické vodou m iešateľné kvapaliny predstavujú veľkú skupinu organických zlúčenín,
ktoré sa široko používajú v potravinárstve a priem ysle. V ýznam nú úlohu m edzi tým ito
organickým i kvapalinam i hrajú alkoholy. N apríklad m etanol (m etylalkohol) sa používa ako
rozpúšťadlo a východisková látka pre syntézu organických zlúčenín. Etanol m á široké
uplatnenie v m edicíne, kozm etickom a farm aceutickom priem ysle, používa sa vo výrobe
alkoholických nápojov. Ďalšie alkoholy ako sú napríklad izopropanol (izopropylalkohol) a
tert-butanol (tert-butylalkohol) sú súčasťou čistiacich prostriedkov, používajú sa ako
rozpúšťadlá a pod. Široké využitie v priem ysle m á acetón, ktorý sa vo veľkom m nožstve
používa na syntézu m etylm etakrylátu (organické sklo) a ako rozpúšťadlo v organickej
syntéze (vrátane syntetických procesov farm aceutickej chém ie). O rganické étery, cyklické a
acyklické, sa používajú v priem ysle ako rozpúšťadlá pre polym éry a aprotické reakčné
prostredia pre určité organické syntézy (reakcie zahrňujúce organokovové zlúčeniny).
O bzvlášť dôležité sú tetrahydrofurán (THF) a dim etoxyetán (glym e, DM E). D im etoxyetán sa
okrem iného používa ako kom ponent elektrolytu lítiových batérii. A cetón, tetrahydrofurán,
izopropylalkohol a niektoré ďalšie organické kvapaliny m ajú tiež široké využitie ako
rozpúšťadlá pre laky a farby.
S ohľadom na oblasť použitia organických kvapalín (m edicína, farm aceutický priem ysel,
potravinárstvo, výroba plastov), dôležitým faktorom je ich čistota. Počas výroby,
transportovania a spracovávania týchto kvapalín dochádza k styku s aparatúrou a ich
znečisteniu vyšším i alkánmi (parafínm i), z ktorých pozostávajú priem yselne m azivá, ftalátm i
pochádzajúcim i zo styku s plastovým i nádobami a uzáverm i, atď. Stanovenie obsahu
hydrofóbnych látok (kontám inantov) v organických kvapalinách je z uvedených dôvodov
dôležité.
V súčasnej dobe existujú pom erne zložité chrom atografické m etódy stanovenia obsahu
hydrofóbnych látok v kvapalných m édiách, ktoré vyžadujú zložité a nákladné technické
vybavenie a školených odborníkov. K tým to m etódam patria:
vysoko účinná kvapalinová chrom atografía (HPLC) [L. R. Snyder, J J . Kirkland, and
J. W. Dolan, Introduction to M odern Liquid Chrom atography, John W iley & Sons,
N ew York, 2009; M. C. M cM aster, HPLC: A Practical U ser’s Guide, 2nd ed., W iley,
Hoboken, N ew Jersey, 2007]
plynová chrom atografía (GC) [H.-J. Hubschm ann, H andbookof GC/M S:
Fundam entals and A pplications, W iley-VCH, W einheim , Germ any, 2001; R.L. Grob,
E.F.Barry, M odern Practice o f Gas Chrom atography, 4th ed., W iley, Hoboken, N ew
Jersey, 2004; O.D. Sparkm an, Z. Penton, F.G. Kitson, Gas C hrom atography and
Mass Spectrom etry: A Practical Guide, 2nd ed., San Diego, A cadem ic Press, 2011].
V spojení s tým ito chrom atografickým i m etódam i sa používajú rôzne typy detektorov ako sú
napríklad hm otnostný spektrom eter (M S), plam eňovo ionizačný detektor (FID ),
spektrofotom etrický detektor (UV-V1S), refraktom etrický detektor (RI) a pod.

Stanovenie obsahu hydrofóbnych látok v nižších alkoholoch a iných s vodou m iešateľných
organických kvapalinách je obzvlášť dôležité s ohľadom na požiadavky na kvalitu potravín.
N iektoré z hydrofóbnych látok, ako sú polycyklické arom atické uhľovodíky (polycyclic
arom atic hydrocarbons, PACs), dioxíny a polychlórované bifenyly (polychlorinafed
biphenyls, PCBs) sú uvedené v N ariadení Kom isie (ES) č 1881/2006 (osobitne Nariadenie
Kom isie (EÚ) č 835/2011 pre PA Cs) ako látky kontrolované v určitých druhoch potravín s
m axim álnym obsahom neprekročujúcim 1 až 35 ppm v závislosti na potravine [Nariadenie
Kom isie (ES) č. 1881/2006 z 19. decem bra 2006 , ktorým sa ustanovujú m axim álne hodnoty
obsahu niektorých kontam inantov v potravinách; N ariadenie Kom isie (EU) č. 835/2011 z
19. augusta 2011, ktorým sa m ení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o
m axim álne hladiny polycyklických arom atických uhľovodíkov v potravinách].
Iné hydrofóbne látky, ako napríklad ftaláty, alkány a ich deriváty, hydrofóbne arom atické
zlúčeniny, atď. sú riadené Sm ernicou Kom isie 2002/72/ES ako látky, ktoré sa m ôžu dostať
do potravín z m ateriálov určených na styk s potravinam i (plastové m ateriály a výrobky)
[Sm ernica 2002/72/ES zo 6. augusta 2002, ktorá sa týka plastových m ateriálov a výrobkov,
ktoré prichádzajú do styku s potravinam i]. M onitorovanie m nožstva týchto kontam inantov v
alkoholických nápojoch, kvapalinách používaných pri výrobe potravín (ako je glycerol,
etanol, atď.) a extrakČných rozpúšťadiel používaných pri výrobe potravín a zložiek potravín
(ako je acetón, etanol, m etanol, izopropanol, atď .), je veľmi dôležité.
Jediné m etódy, ktoré m ôžu byť použité ako kontrolné v analýze vyššie uvedených nečistôt,
sú m etódy založené na báze plynovej chrom atografíe, ako sú GC/M S (plynová
chrom atografía
spojená
s hm otnostnou
spektrom etriou),
GC/M S/M S
(plynová
chrom atografía spojená s tandem ovou hm otnostnou spektrom etriou), atď. Špecifické
požiadavky na GC/M S m etódy, ktoré m usia byť splnené za účelom kontrolnej analýzy, sú
stanovené v prílohách f až IV N ariadenia Kom isie (EU) č. 589/2014 pre určité potraviny a v
prílohe I N ariadenia Komisie (ES) č 152 / 2009 z 27. januára 2009 pre krm ivá. Skríningové
m etódy m ôžu zahŕňať bioanalytické a GC/M S m etódy [Nariadenie Kom isie (EÚ) č.
589/2014 z 2. jú n a 2014, ktorým sa stanovujú m etódy odberu vzoriek a analýzy na kontrolu
hladín dioxínov, dioxínom podobných PCB a dioxínom nepodobných PCB v určitých
potravinách a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 252/2012; N ariadenie Kom isie (ES) č.
152/2009 z 27. januára 2009 , ktorým sa stanovujú m etódy odberu vzoriek a analýzy na
účely úradných kontrol krmív]. N apriek tomu, že GC/M S m etódy um ožňujú analyzovať
vzorky s vysokým rozlíšením a nízkym detekčným limitom, požadujú vysoko
kvalifikovaných pracovníkov, časovo náročné kalibrácie a drahé technické vybavenie. Cena
typického GC/M S prístroja, ktorý m ôže byť použitý na analýzu cudzorodých látok sa
nachádza v rozm edzí 100-150 tisíc eur (až do 300 tisíc eur pre prístroje s tandem ovou alebo
vysoko rozlišovacou hm otnostnou spektrom etriou). Priem erná cena jedného GC/M S m erania
sa pohybuje v rozm edzí 50 až 125 Eur v závislosti od typu látky (t.j. približne 500 Eur pre
všetky uvedené zlúčeniny). O krem toho je väčšinou nevyhnutná kom plikovaná príprava
vzorky ako napríklad LEE (kvapalinovo-kvapalinová extrakcia), SPM E (m ikroextrakcia na
tuhej fáze) alebo HS-SPM E (headspace m ikroextrakcia na tuhej fáze), ktorá zdvojnásobuje
dobu analýzy. Bioanalytické m etódy tiež vyžadujú kvalifikovaných pracovníkov,
kom plikovanú prípravu vzorky a dobre vybavené laboratórium. Dostatočné výsledky m ôžu
byť získané za použitia HPLC/M S alebo UHPLC/M S (vysokoúčinná kvapalinová
chrom atografía spojená s hm otnostnou spektrom etriou alebo U ltra HPLC/M S), ktoré ale tiež
vyžadujú kom plikovanú predprípravu vzorky [Leo M.L. No liet, F idei Toldra. Food A nalysis
by HPLC, Third Edition. CRC Press, 2012]. Všetky tieto m etódy nie sú použiteľné pre
sim ultánnu analýzu PACs, PCBs, dioxínov, ftalátov, atď (t.j . hydrofóbnych kontam inantov)
a vyžadujú niekoľko diskrétnych m eraní pre zistenie, či by vzorka m ala byť predm etom
2

ďalšieho štúdia. Je to proti podstate skríningových m etód, ktoré by m ali um ožňovať
nákladovo efektívnu analýzu veľkého m nožstva vzoriek, čím sa zvyšuje m ožnosť objavu
nových prípadov vysokého obsahu kontam inantov a ohrozenia zdravia spotrebiteľov. Preto
hľadanie ď alších rýchlych, účinných a spoľahlivých m etód na stanovenie hydrofóbnych
nečistôt v stopovom m nožstve (od 1 ppm až 1 ppb) je predm etom intenzívneho záujm u.
Cieľom vynálezu je stanovenie obsahu hydrofóbnych látok v organickej kvapaline časovo
nenáročným spôsobom , vyznačujúcim sa tiež použiteľnosťou v teréne a v neposlednom rade
cenovou dostupnosťou oproti doterajším m etódam , jednak z hľadiska ceny m eracieho
zariadenia a ako aj ceny jedného stanovenia.
Podstata vynálezu
Podstata predloženého vynálezu, založeného na PP 50002-2014, je spôsob m erania obsahu
hydrofóbnych látok v organických vodou m iešateľných kvapalinách spočívajúci v zm iešaní
testovanej organickej kvapaliny s vodou tak, aby vznikla zm es s hm otnostným obsahom
organickej kvapaliny 3% až 45% , čo vedie k segregácii hydrofóbnych látok obsiahnutých
v organickej kvapaline do nanočastíc.
Spôsob m erania podľa vynálezu vychádza zo zistenia, že hydrofóbne látky obsiahnuté
v organickej kvapaline po zm iešaní s vodou neostávajú ani m olekulárne rozpustené ani
m akrofázovo nesegregujú (teda nevytvoria m akroskopickú fázu), ale segregujú do
diskrétnych, relatívne stabilných nanočastíc veľkosti rádovo 100 nm.
Hydrofóbnym i látkami sú napríklad alkány, ako dekán, hexadekán, oktadekán, ďalej
polychlorované bifenyly, dietylhexylftalát, naftol a pod.
O rganickou vodou m iešateľnou kvapalinou sú napríklad
alkoholy
izopropylalkhol, tertbutylalkohol, ďalej acetón, dim etoxyetán a pod.

ako

etanol,

Existenciu nanočastíc dokum entuje obr. 1. G raf na obr. 1 znázorňuje uhlovú závislosť
intenzity I rozptýleného laserového svetla vzorky TB A (tert-butyl alkoholu) v zm esi s
vodou, kde koncentrácia TB A je cTBA = 1 5 0 g/kg, pred filtráciou (čierne prázdne krúžky) a
po filtrácii nanoporéznym filtrom (sivé plné krúžky), ktorý odstráni nanočastice. Rozdiel
intenzít pred a po filtrácii odpovedá rozptylovém u signálu pochádzajúcem u od nanočastíc.
V šetky rozptylové intenzity (vrátane ďalších obrázkov) sú norm alizované na intenzitu
rozptylu od benzénového štandardu IB. V eľkosť nanočastíc sa zo sm ernice uhlovej závislosti
rozptýleného svetla stanovila ako R= 58 nm (polom er nanočastíc), D = 116 nm (priem er
nanočastíc). 8 je rozptylový uhol (uhol m edzi prim árnym laserovým zväzkom a zväzkom
detekovaného rozptýleného svetla).
Chem ické zloženie nanočastíc segregovaných hydrofóbnych látok sa získalo na základe
chem ickej analýzy zloženia roztoku pred a po odfiltrovaní nanočastíc dokum entovanej na
obr. 2: (A) TBA (tert-butyl alkohol) v zm esi s vodou, koncentrácia TBA cTBA = 150 g/kg,
pred filtráciou nanoporéznym filtrom (čierna krivka hore) a po filtrácii (sivá krivka dole)
ktorá odstráni nanočastice. (B) Detail ukazujúci peaky s m alým i am plitúdam i. Elugram y sa
získali pom ocou GC-M S H S-SPM E m etódy (Gas C hrom atography - Mass Spectrom etry
Head Space Solid-Phase M icro Extraction, plynová chrom atografía s hm otnostným
spektrom etrom realizovaná m etódou ”HeadSpace” m ikroextrakcie na tuhej fáze). (1) TB A ;
(2)
2-M etoxy-2-m etylpropán;
(3)
l-(l,l-D im etyletoxy)-2,2-dim etylpropán;
(4)
M etylhexanol; (5) Dodekán; (6) Tetradekán; (7) Hexadekán; (8) Oktadekán; (10)

Dim etylsilandiol; (11) H exam etylcyklotetrasiloxan; (12) O ktam etylcyklopentasiloxan; (13)
D ekam etylcyklopentasiloxan; (14) D odekam etylcyklohexasiloxan. t je čas elúcie. Intenzita
signálu detektora je v relatívnych jednotkách. Elugram y ukazujú, že nanočastice sú zložené
prevažne z hydrofóbnych látok dodekán, tetradekán, hexadekán a oktadekán.
Intenzita nanosegregácie hydrofóbnych látok je závislá na koncentrácii organickej kvapaliny
v zm esi s vodou, viď obr. 3, ktorý dokum entuje prípad zm esi TBA (tert-butyl alkohol)
s vodou pri teplote 8°C. Intenzita nanosegregácie je kvantifikovaná benzénom
norm alizovanou intenzitou rozptylu od nanočastíc I/IB norm alizovanou ďalej na
koncentráciu TB A cXBA. Intenzita sa m erala pod uhlom 45°. Efekt nanosegregácie ako taký
je pozorovateľný v zm esi TB A /voda v rozm edzí koncentrácii alkoholu 1% až 60% hm otn.,
využiteľný na predkladanú m etódu v rozm edzí 3% až 45% hm otn. a s výhodou v rozm edzí
10% až 20% hm otn.
N a obr. 4 je znázornená závislosť intenzity nanosegregácie hydrofóbnych látok od teploty.
Intenzita nanosegregácie je kvantifikovaná intenzitou rozptylu od nanočastíc. Veľké prázdne
krúžky odpovedajú nam eraným hodnotám pri chladení zm esi, malé plné pri následnom
ohreve zm esi. TB A (tert-butyl alkohol) pri koncentrácii TB A c^ a = 150 g/kg. Intenzita sa
m erala pod uhlom 45°. Teplotné závislosti sa líšia pre konkrétny typ organickej kvapaliny
a pre konkrétnu koncentráciu danej organickej kvapaliny v zm esi s vodou.
Zistilo sa, že je výhodné, keď obsah organickej kvapaliny obsahujúcej hydrofóbne látky v
zm esi s vodou je od 5% do 25% hm otn., výhodnejšie od 10% do 20% hmotn.
Početnosť, veľkosť a hustota nanočastíc koreluje s obsahom hydrofóbnych látok
v organickej kvapaline, ktorý sa následne kvantifikuje pom ocou kalibračných závislostí.
Kalibračné závislosti sa stanovujú dostupnou m etódou kvantitatívnej analýzy početnosti
a/alebo veľkosti a/alebo hustoty nanočastíc v kvapalnom médiu.
Stanovenie kalibračných závislostí a následne obsahu hydrofóbnych látok v zm esi sa
v príkladoch prezentovaných v tejto prihláške uskutočňovalo prevažne m etódou statického
laserového rozptylu svetla. Táto m etóda je založená na meraní intenzity svetla rozptýleného
nanočasticam i hydrofóbnych látok, čím sa kvantifikuje početnosť, veľkosť a hustota
nanočastíc. Intenzita svetla rozptýleného nanočasticam i je determ inovaná súčasne všetkým i
trom a veličinam i (početnosť, veľkosť aj hustota). Intenzita je sem ikvantitatívne priam o
úm erná početnosti, je priam o úm erná druhej m ocnine hustoty a šiestej m ocnine veľkosti
(polom eru resp. priem eru). V príkladoch sa uvádza aj kalibračná závislosť získaná ďalšou
m etódou kvantitatívnej analýzy - dynam ickým rozptylom laserového svetla ktorý um ožňuje
m erať priem ernú veľkosť nanočastíc a tú následne korelovať s koncentráciou hydrofóbného
kontam inantu v organickej kvapaline. Predkladaný spôsob m erania obsahu hydrofóbnych
látok v organických kvapalinách nanosegregáciou vo vodných roztokoch nie je obm edzený
na použitie m etódy statického alebo dynam ického laserového rozptylu svetla, ale m ožno
použiť aj iné m etódy kvantitatívnej analýzy veľkosti a/alebo početnosti a/alebo hustoty
nanočastíc v kvapalnom médiu.
K alibračná závislosť pre stanovenie obsahu hydrofóbnych látok v organickej kvapaline je
v príkladoch uskutočnenia definovaná ako závislosť intenzity svetla rozptýleného
nanočasticam i hydrofóbnych látok (meraná m etódou statického rozptylu) od obsahu
hydrofóbnych látok v organickej kvapaline alebo ako závislosť priemernej veľkosti
nanočastíc (m eraná m etódou dynam ického rozptylu) od obsahu hydrofóbnych látok

v organickej kvapaline a je platná pre podm ienky, pri ktorých bola táto závislosť stanovená,
t.j. pre danú teplotu a koncentráciu organickej látky v zm esi s vodou. Teda pri stanovení
obsahu hydrofóbnych látok v organickej kvapaline je nutné uskutočniť m eranie intenzity
rozptýleného svetla vždy pri tých istých podm ienkach, za ktorých bola vytvorená daná
kalibračná závislosť, ktorú na stanovenie obsahu hydrofóbnych látok použijem e.
Efekt nanosegregácie ako taký je pozorovateľný v rozm edzí koncentrácii organickej
kvapaliny 1% až 60% hm otn. v zm esi s vodou, pričom tento interval sa m ôže m ierne líšiť
pre rôzne organické kvapaliny, je prakticky využiteľný na predkladanú m etódu v rozm edzí
3% až 45% hm otn. a výhodný v rozm edzí 10% až 20% hm otn.. N anosegregácia prebieha v
rozsahu teplôt v ktorom je zm es organickej kvapaliny s vodou v kvapalnej fáze, pričom pre
konkrétne organické kvapaliny ako aj pre rôzne hodnoty obsahu organickej kvapaliny v
zm esi s vodou sa výhodný interval hodnôt teploty líši.
Oproti doteraz používaným spôsobom stanovenia, je spôsob podľa vynálezu cenovo
výhodný vzhľadom na:
- nízke náklady na výrobu m eracieho zariadenia na báze statického rozptylu laserového
svetla najm ä z dôvodu dostupnosti stále lacnejších polovodičových laserov a detektorov;
- na jeho kom paktnosť/použiteľnosť v teréne;
- na nenáročnosť z hľadiska spotreby m ateriálu (reagentov) nakoľko reagentom je voda.
Ď alšou výhodou spôsobu je to, že iné m etódy vyžadujú vysokokvalifikovaný personál pre
obsluhu sofistikovaných zariadení typu HPLC a GC-M S (vysokoúčinná kvapalinová
chrom atografía a plynová chrom atografía s hm otnostnou spektroskopiou).
Spôsob podľa vynálezu um ožňuje stanovenie celkového ekvivalentného obsahu hydrofóbov
vo vodou m iešateľných kvapalinách v širokom rozsahu koncentrácií, s vysokou citlivosťou.
Prehľad obrázkov na výkresoch
N a obr. 1 je znázornený dôkaz existencie nanočastíc segregovaných hydrofóbnych látok po
zm iešaní organickej kvapaliny s vodou získaný m etódou statického laserového rozptylu
svetla.
N a obr. 2 je dokum entované chem ické zloženie nanočastíc segregovaných hydrofóbnych
látok po zm iešaní organickej kvapaliny s vodou získané na základe chemickej analýzy
zloženia roztoku pred a po odfiltrovaní nanočastíc.
N a obr. 3 je znázornená závislosť intenzity nanosegregácie hydrofóbnych látok ako funkcia
koncentrácie organickej kvapaliny v zmesi s vodou.
N a obr. 4 je znázornená závislosť intenzity nanosegregácie hydrofóbnych látok ako funkcia
teploty.
N a obr. 5 je znázornený príklad 1 uskutočnenia vynálezu
N a obr. 6 je znázornený príklad 2 uskutočnenia vynálezu
N a obr. 7 je znázornený príklad 3 uskutočnenia vynálezu
N a obr. 8 je znázornený príklad 3 uskutočnenia vynálezu
N a obr. 9 je znázornený príklad 4 uskutočnenia vynálezu
N a obr. 10 je znázornený príklad 5 uskutočnenia vynálezu
N a obr. 11 je znázornený príklad 6 uskutočnenia vynálezu
N a obr. 12 je znázornený príklad 7 uskutočnenia vynálezu
N a obr. 13 je znázornený príklad 8 uskutočnenia vynálezu
N a obr. 14 je znázornený príklad 9 uskutočnenia vynálezu
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Na obr. 15 je znázornený príklad 10 uskutočnenia vynálezu
N a obr. 16 je znázornený príklad 11 uskutočnenia vynálezu
Na obr. 17 je znázornený príklad 12 uskutočnenia vynálezu
Príklady uskutočnenia vynálezu
Príklad 1
Etanol čistoty HPLC (čistoty pre vysokoúčinnú kvapalinovú chrom atografiu) sa prečistil
destiláciou. Do takto prečisteného etanolu sa následne pridal oktadekán v rôznych
m nožstvách tak aby sa dosiahla rôzna znám a koncentrácia oktadekánu v etanole. Takto
oktadekánom znečistený etanol sa následne zm iešal s vodou čistoty HPLC v pom ere 1:4
(20% hmot. roztok etanolu vo vode). N ásledkom tohto zm iešania vznikli v roztoku
nanočastice tvorené segregovaným oktadekánom , ktorých prítom nosť sa kvantifikovala
m etódou statického laserového rozptylu svetla. N a obr. 5je znázornená závislosť rozptylovej
intenzity nanočastíc od koncentrácie oktadekánu v etanole.
Intenzita bola m eraná pod uhlom 45° pri teplote 25°C. Závislosť na obr. 5 je kalibračnou
závislosťou pre m eranie obsahu oktadekánu v etanole platnou pre pom er oktadekánom
znečisteného etanolu k vode 1:4 a teplotu stanovenia 25°C.
Príklad 2
Postupovalo sa rovnako ako v príklade 1. N am iesto oktadekánu sa použil hexadekán. N a
obr. 6 je znázornená závislosť rozptylovej intenzity pochádzajúcej od nanočastíc
vysegregovaného hexadekánu od koncentrácie hexadekánu v etanole. Intenzita bola m eraná
pod uhlom 45° pri teplote 25°C. Z ávislosť na obr. 6 je kalibračnou závislosťou pre m eranie
obsahu hexadekánu v etanole platnou pre pom er hexadekánom znečisteného etanolu k vode
1:4 a teplotu stanovenia 25°C.
Príklad 3
Postupovalo sa rovnako ako v príklade 1. N am iesto oktadekánu sa použili nasledovné
hydrofóbne kontam inanty: dekán (obrázok 7 hore), polychlorovaný bifenyl 14 (obrázok 7 v
strede) a dietylhexylftalát (obrázok 7 dole). N a všetkých troch obrázkoch je znázornená
závislosť rozptylovej intenzity pochádzajúcej od nanočastíc vysegregovaného kontam inantu
od koncentrácie príslušného kontam inantu v etanole. Intenzita bola m eraná pod uhlom 45°
pri teplote 25°C. Závislosti na obr. 7 sú kalibračným i závislosťam i pre m eranie obsahu
príslušných kontam inantov v etanole platným i pre pom er kontam inovaného etanolu k vode
1:4 a teplotu stanovenia 25°C. O brázok 8 ukazuje závislosti priem ernej veľkosti (rádiusu)
nanočastíc od koncentrácie príslušného kontam inantu v etanole. Rádius sa kvantifikoval
m etódou statického rozptylu svetla (prázdne sym boly) a dynam ického rozptylu svetla (plné
symboly).
Príklad 4
Tert-butyl alkohol (TBA) čistoty p.a. sa prečistil destiláciou. Do takto prečisteného TB A sa
následne pridal oktadekán v rôznych m nožstvách tak aby sa dosiahla rôzna znám a
koncentrácia oktadekánu v TBA. Takto oktadekánom znečistený TBA sa následne zm iešal
s vodou čistoty HPLC v pom ere 1:5.66 (15% hmot. roztok TBA vo vode). N ásledkom tohto
zm iešania vznikli v roztoku nanočastice tvorené segregovaným oktadekánom , ktorých
prítom nosť sa kvantifikovala m etódou laserového rozptylu svetla. N a obr. 9 je znázornená
závislosť rozptylovej intenzity pochádzajúcej od nanočastíc od koncentrácie oktadekánu
v TBA.
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Intenzita bola m eraná pod uhlom 45° pri teplote 8°C. Závislosť na obr. 9 je kalibračnou
závislosťou pre m eranie obsahu oktadekánu v TB A platnou pre pom er oktadekánom
znečisteného TBA k vode 1:5.66 a teplotu stanovenia 8°C.
Príklad 5
Postupovalo sa rovnako ako v príklade 4. N am iesto koncentrácie TBA vo vode 15% hmot.
bola použitá koncentrácia 5% hmot. Závislosť na obr. 10 je kalibračnou závislosťou pre
m eranie obsahu oktadekánu v TBA platnou pre pom er oktadekánom znečisteného TBA
k vode 1:19 a teplotu stanovenia 8°C.
Príklad 6
Postupovalo sa rovnako ako v príklade 4. N am iesto koncentrácie TBA vo vode 15% hm ot.
bola použitá koncentrácia 40% hm ot. Závislosť na obr. 11 je kalibračnou závislosťou pre
m eranie obsahu oktadekánu v TBA platnou pre pom er oktadekánom znečisteného TB A
k vode 1:1.5 a teplotu stanovenia 8°C.
Obrázky 9-11 dokum entujú vplyv koncentrácie organickej kvapaliny v zm esi s vodou na
efektívnosť m etódy. O ptim álna kalibračná krivka je dosiahnutá pri koncentrácii TB A vo
vode 15% (obr.7). Pri koncentráciách TBA blízkych ku hraničným pre použiteľnosť m etódy
(5% resp. 40% ) je zrejm é, že v prípade koncentrácie 5% TB A 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% TB A je kalibračná krivka už pom erne plochá čo
znam ená následne slabšiu citlivosť m etódy a slabšiu presnosť stanovenia obsahu
hydrofóbnych látok (obr.9).
Príklad 7
Postupovalo sa rovnako ako v príklade 4. N am iesto oktadekánu sa použili nasledovné
hydrofóbne kontam inanty: 2-naftol (obrázok 12 hore), bifenyl (obrázok 12 v strede) a dekan
(obrázok 12 dole). N a všetkých troch obrázkoch je znázornená závislosť rozptylovej
intenzity pochádzajúcej od nanočastíc vysegregovaného kontam inantu od koncentrácie
príslušného kontam inantu v TBA. Intenzita bola m eraná pod uhlom 45° pri teplote 25°C.
Závislosti na obr. 12 sú kalibračným i závislosťam i pre m eranie obsahu príslušných
kontam inantov v TBA platným i pre pom er kontam inovaného TBA k vode 1.5.66 a teplotu
stanovenia 25°C.
Príklad 8
Postupovalo sa rovnako ako v príklade 1. N am iesto etanolu sa použil izopropylalkohol a ako
hydrofóbne kontam inanty: dekán (obrázok 13 hore), a dietylhexylftalát (obrázok 13 dole).
N a oboch obrázkoch je znázornená závislosť rozptylovej intenzity pochádzajúcej od
nanočastíc vysegregovaného kontam inantu od koncentrácie príslušného kontam inantu
v izopropylalkohole. Intenzita bola m eraná pod uhlom 45° pri teplote 25°C. Závislosti na obr.
13 sú kalibračným i závislosťam i pre m eranie obsahu príslušných kontam inantov
v izopropylalkohole platným i pre pom er kontam inovaného izopropylalkoholu k vode 1:4
a teplotu stanovenia 25°C.
Príklad 9
Postupovalo sa rovnako ako v príklade 1. A ko kontám inant sa použila zmes hydrofóbnych
látok dekan, polychlórovaný bifenyl 14 (PCB 14) a benzo(a)pyrén vo vzájom nom pom ere
1:1:1. N a obr. 14 je znázornená závislosť rozptylovej intenzity pochádzajúcej od nanočastíc
vysegregovaných kontam inantov od celkovej koncentrácie zmesi kontam inantov cZMES1
7

v etanole. Intenzita bola m eraná pod uhlom 45° pri teplote 25°C. Tabuľka 1 ukazuje hodnoty
rozptylovej intenzity pochádzajúcej od nanočastíc vysegregovaných kontam inantov pre
rôzne koncentrácie jednotlivých kontam inantov v etanole (prípady kde sa jed n á len o jeden
typ kontam inantu prítom ného v etanole) a pre rôzne koncentrácie vyššie definovanej zmesi
kontam inantov v etanole. Závislosť na obr. 14 je kalibračnou závislosťou pre m eranie
obsahu 1:1:1 zm esi dekán/PC B 14/benzo(a)pyrén v etanole, platnou pre pom er zm esou
znečisteného etanolu k vode 1:4 a teplotu stanovenia 25°C.
Tabuľka 1.
1(45°) / IB
Clcont* %
0.05000
0.01670
0.00500
0.00167
0.00100
0.00050

Dekan
1559.49
280.61
24.53
4.92
3.01
0.97

Oktadekan

Benzo[a]pyrén

PCB 14

DEHP

ZMES 1

2148.09
425.33
22.68
6.23
2.05
0.71

5125.59
1273.75
84.71
18.63
10.53
1.50

8670.06
698.35
21.8
3.31
1.86
0.48

4612.03
501.26
207.73
14.74
7.37
3.01

6740.23
545.25
34.88
7.54

ZMES
2

64.34

0.82

Príklad 10
Postupovalo sa rovnako ako v príklade 1. Ako kontam inant sa použila zm es hydrofóbnych
látok dekán, oktadekán, PCB 14, dietylhexylftalát a benzo(a)pyrén vo vzájom nom pomere
1:1:1:1:1. N a obr. 15 sú znázornené uhlové závislosti rozptylovej intenzity pochádzajúcej od
nanočastíc vysegregovaných kontam inantov v etanole v prípade prítom nosti 1:1:1:1:1 zmesi
dekán/oktadekán/PCB 14/dietylhexylftalát/benzo(a)pyrén (celková sum árna koncentrácia
kontam inantov v etanole 0.005% - čierne krúžky); v prípade prítom nosti len jedného
kontam inantu v etanole - dekánu (koncentrácia dekánu 0.001% - čierne štvorce); v prípade
prítom nosti len jedného kontam inantu v etanole - oktadekánu (koncentrácia oktadekánu
0.001% - čierne trojuholníky smerom hore); v prípade prítom nosti len jedného kontam inantu
v etanole - PC B14 (koncentrácia PCB 14 0.001% - čierne hviezdičky); v prípade prítom nosti
len jedného kontam inantu v etanole - dietylhexylftalátu (koncentrácia DEHP 0.001% čierne kosoštvorce); v prípade prítom nosti len jedného kontam inantu v etanole benzo(a)pyrénu (koncentrácia benzo(a)pyrénu 0.001% - čierne trojuholníky sm erom dole).
Intenzita bola m eraná pod uhlom 45° pri teplote 25°C.
Tabuľka 1 ukazuje hodnoty rozptylovej intenzity pochádzajúcej od nanočastíc
vysegregovaných kontam inantov pre rôzne koncentrácie jednotlivých kontam inantov
v etanole (prípady kde sa jedná len o jeden typ kontam inantu prítom ného v etanole) a pre
zm es kontam inantov v etanole definovanú v Príklade 10 (zm es 2). Príklad 10 ilustruje tzv.
aditivitu, t.j. skutočnosť, že v prípade prítom nosti viacerých typov kontam inantov
v organickej kvapaline sa rozptylové signály sčítavajú.
Príklad 11
Postupovalo sa rovnako ako v príklade 1. N am iesto etanolu sa použil acetón a ako
hydrofóbne kontam inanty: oktadekán (obrázok 16 hore), a dietylhexylftalát (obrázok 16
dole). N a oboch obrázkoch je znázornená závislosť rozptylovej intenzity pochádzajúcej od
nanočastíc vysegregovaného kontam inantu od koncentrácie príslušného kontam inantu
v acetóne. Intenzita bola m eraná pod uhlom 45° pri teplote 25°C. Závislosti na obr. 16 sú
kalibračným i závislosťam i pre m eranie obsahu príslušných kontam inantov v acetóne
platnými pre pom er kontam inovaného acetónu k vode 1:4 a teplotu stanovenia 25°C.
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Príklad 12
Postupovalo sa rovnako ako v príklade 1. N am iesto etanolu sa použil dim etoxyetán a ako
hydrofóbne kontam inanty (obrázok 17 zhora dole): 2-naftol, bifenyl, dekan a oktadekan. Na
všetkých štyroch grafoch obr. 17 je znázornená závislosť rozptylovej intenzity
pochádzajúcej od nanočastíc vysegregovaného kontam inantu od koncentrácie príslušného
kontam inantu v dim etoxyetáne. Intenzita bola m eraná pod uhlom 45° pri teplote 25°C.
Závislosti na obr. 17 sú kalibračným i závislosťam i pre m eranie obsahu príslušných
kontam inantov v dim etoxyetáne platným i pre pom er kontam inovaného dim etoxyetánu
k vode 1:5.66 a teplotu stanovenia 25°C.
Ochrana spôsobu
stanovenia hydrofóbnych látok v organických kvapalinách nie je
predkladaným vynálezom obm edzená na použitie m etódy statického alebo dynam ického
laserového rozptylu svetla, ale použiť je m ožné aj iné m etódy kvantitatívnej analýzy.
Stanovenie obsahu hydrofóbnych látok v znečistených organických kvapalinách pom ocou
kalibračných závislostí sa m usí uskutočňovať za tých istých podm ienok (pom er organickej
kvapaliny a vody v zmesi a teplota) ako boli stanovené kalibračné závislosti.
Ako ukazujú príklady, použiteľnosť m etódy predkladanej v tejto patentovej prihláške sa
pohybuje v rozsahu koncentrácií kontam inantov 5ppm - 103ppm pričom tento rozsah sa
predprípravou vzorky (napríklad stonásobným riedením alebo skoncentrovaním ) m ôže
s výhodou rozšíriť na 50ppb - 105ppm.
Priem yselná využiteľnosť
Spôsob stanovenia hydrofóbnych látok v organických kvapalinách je dôležitý z dôvodu
potreby
používania
čistých
organických
kvapalín
(predovšetkým
alkoholov)
v potravinárstve, zdravotníctve a chem ickom priem ysle.
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PA T E N T O V É N Á R O K Y
1. Spôsob stanovenia obsahu hydrofóbnych látok v organických s vodou miešateľných
kvapalinách, vyznačujúci sa tým, že organická kvapalina obsahujúca hydrofóbne látky sa
zmieša s vodou, kde obsah organickej kvapaliny v tejto zmesi je od 3% do 45% hmotn.,
pri teplotách, pri ktorých je uvedená zmes v kvapalnej fáze, čím dochádza k segregácii
hydrofóbnych látok obsiahnutých v organickej kvapaline do nanočastíc, ktorých
početnosť, veľkosť a hustota korelujú s obsahom hydrofóbnych látok v organickej
kvapaline a stanovujú sa dostupnou metódou kvantitatívnej analýzy, následne sa obsah
hydrofóbnych látok kvantifikuje pomocou kalibračných závislostí stanovených pre
rozsah hodnôt obsahu hydrofóbnych látok v organických kvapalinách do 0,1 % hmotn.,
pričom každá kalibračná závislosť je stanovená pri zvolených hodnotách obsahu
organickej kvapaliny v zmesi s vodou v rozsahu obsahu organickej kvapaliny v zmesi
od 3% do 45% hmotn. a teploty zvolenej v rámci rozsahu teplôt, v ktorom je uvedená
zmes v kvapalnej fáze.
2. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že hydrofóbnymi látkami sú alkány,
polychlorované bifenyly, polycyklické aromatické uhľovodíky, ftaláty.
3. Spôsob podľa nároku 1 a 2, vyznačujúci sa tým, že
tetradekán, hexadekán a oktadekán.

alkány sú dekán, dodekán,

4. Spôsob podľa nároku 1 a 2, vyznačujúci sa tým, že polychlorované bifenyly sú
polychlorovaný bifenyl 14.
5. Spôsob podľa nároku 1 a 2, vyznačujúci sa tým, že
uhľovodíky sú benzo(a)pyrén, naftol, bifenyl.

polycyklické aromatické

6. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že ftaláty sú dietylhexylftalát.
7. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že organickou kvapalinou miešateľnou s
vodou sú alkoholy, acetón a dimetoxyetán.
8. Spôsob podľa nároku 1 a 7, vyznačujúci sa tým, že alkoholmi sú etanol,
izopropylalkohol, tertbutylalkohol.
9. Spôsob podľa nároku 1 až 8, vyznačujúci sa tým, že obsah organickej kvapaliny
obsahujúcej hydrofóbne látky v zmesi s vodou je 5% až 25% hmotn.
10. Spôsob podľa nároku 1 až 8, vyznačujúci sa tým, že obsah organickej kvapaliny
obsahujúcej hydrofóbne látky v zmesi s vodou je 10% až 20% hmotn.
11. Spôsob podľa nároku 1 až 10, vyznačujúci sa tým, že stanovenie obsahu
hydrofóbnych látok v organickej kvapaline sa uskutočňuje za tých istých podmienok, pri
ktorých bola vytvorená kalibračná závislosť použitá na toto stanovenie.
12. Spôsob podľa nárokov 1 až 11, vyznačujúci sa tým, že stanovenie kalibračných
závislostí a následne obsahu hydrofóbnych látok v zmesi sa uskutočňuje metódou
statického laserového rozptylu svetla založenou na meraní intenzity rozptýleného svetla
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alebo m etódou dynam ick éh o laserového rozptylu svetla za ložen ou na m eraní priemernej
veľkosti nanočastíc.
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