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BARBARA CHOJNICKA

OCENA HIGIENICZNA
NIEKTÓRYCH ŻYWIC POLIESTROWYCH,
MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ
Z Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku Państwowego Zakładu Higieny
w Warszawie
Kierownik: prof. dr M. Nikonorow
Opracowano metodykę oznaczania obok siebie śladowych ilości nadtlenku cykloheksanonu
i
styrenu dla potrzeb higienicznej oceny
utwardzonych żywic poliestrowych.

Tworzywa poliestrowe posiadają wiele korzystnych właściwości fizycznych i chemicznych, jak znaczna twardość, odporność na działanie kwasów i zasad, a także alkoholu i tłuszczów. W postaci folii są •one stosunkowo mało przepuszc_z alne dla gazów.
Z tych względów tworzywo to znajduje coraz większe zastosowanie
w przemyśle spożywczym, zarówno jako wykładziny podłogowe w magazynach spożywczych, jak i do bezpośredniego kontaktu z żywnością,
stanow:iąc powłoki zbiorników na płyny spożywcze, torebki do pakowania żywności, wieczka na słoiki, a nawet do wyrnbu opakowań, nadających się do gotowania razem z produktem spożywczym .
.
Kraj-owe żywice poliestrowe o nazwie ,.Polimal" otrzymuje się z bezwodnika maleinowego, ftalowego i glikolu propylenowego. W toku produkcji żywicy rozcieńcza się ją styrenem, który posiada właściwości
sieciujące. W •procesie utwardzania dodaje się nadtlenek cykloheiksanonu, będący inicjatorem reakcji kopolimeryzacji żywicy ze styrenem. Katalizatorem tej reakcji jest naftenian kobaltu.
Przydatność utwardzonych żywic do zastosowania w przemyśle spożywczym zależy przede wszystkim od odpowiedniego przeprowadzenia
procesu utwardzania. Właściwie utwardzona żywica nie zawiera dają
cych się wykryć ilości monomeru-styrenu ani nadtlenku cykloheksanonu. Natomiast z nieodpowiednio utwardzonej żywicy mogą przechodzić
do stykającej się z nią żywności pewne i'lości niezwiązanego styrenu
oraz nierozłożonego nadtlenku cykloheksanonu.
Obecność tych związków w żywności nie jest obojętna dla ustroju
człowieka, toteż wprowadza się ograniczenia zawartości wolnego styrenu i nadtl~nku w utwardz·onym tworzywie.
Projekt rozporządzania o żywicach poliestrowych w NRD przewiduje
dopuszczalną zawartość nadtlenku najwyżej
0,003%, a styrenu 0,3%,
określonych metodami jodometrycznymi w rozdrobnionym
tworzywie
[l].
Utwardzenie żywic poliestrowych w obecności nadtlenku cykloheksanonou wywołującego reakcję, przebiega w temperaturze pokojowej, jednak poliestry przeznaczone do kontaktu z żywnością powinny być do-
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datkowo wygrzewane w podwyższonej temperaturze (80°), ewentualnie
traktowane przegrzaną parą wodną.
Uzyskuje się wtedy całkowite utwardzenie, tzn. dalsze wbudowywanie styrenu w cząsteczkę poliestru z jednoczesnym rozkładem nadmiaru
nadtlenku.
Kontrola gotowych wyrobów pod względem zawartości wyżej wymienionych związków wymaga odpowiednich metod analitycznych.
Spośród metod oznaczania nadtlenków należy wymienić przede wszystkim różne modyfiikacje metody jodometrycznej [1, 2], a następnie metodę z siarczanem p-fenylenodwuaminy [3] oraz metodę kolorymetryczną z błękitem metylenowym (leukozwiązek), polegającą na utlenieniu
leukozwiązku przez nadtlenek z wytworzeniem barwnego produktu [4].
Dość prosta jest metoda spektrofotometryczna [5].
W oparciu o dane piśmiennictwa można uznać, że wykrywalność
wszystkich wymienionych wyżej metod jest podobna i wynosi około
0,5 mg/100 ml z wyjątkiem metody z błękitem metylenowym o wykrywalności 0,1 mg/100 ml. Wadą tej ostatniej jest skomplikowana preparatyka leUJkozwiązku błękitu metylenowego i trudności związane z jego
przechowywaniem.
Na podstawie danych piśmiennictwa wybrano spektrofotometryczną
metodę podaną przez Banerjee i Budke [5]. Jest to w zasadzie metoda
jodometryczna, polegająca na pomiarze absorpcji światła przez jod wydzielony z jodku potasowego wskutek działania nadtlenku.
Przystosowując tę metodę do oznaczania zawartości aktywnego tlenu
w utwardzonych żywicach pdliestrowych zastąpiono dwutlenkiem wę
gla azot, używany do usuwania tlenu powietrza z badanych roztworów.
Erliminuje to konieczność użycia naczynek o skomplikowanym zamknięciu , ze względu na wyższy ciężar właściwy dwutlelllku węgla niż
powietq:a. Ponadto przeciwwskazania związane z kwaśnym charakterem dwutlenku węgla nie dotyczą przypadków, kiedy badane roztwory
są silnie kwaśne. W omawianej metodzie roztwór ekstrakcyjny zawiera
mieszaninę rozpuszczalników, w której 70% stanowi kwas octowy.
Metody oznaczania styrenu opierają się na zasadach jodometrii, kolorymetrii, spektrofotometrii, polarografii i chromatografii gazowej. Ocena przydatności tych metod dla higienicznej kontroli tworzyw sztucznych dO!tyczy zastosowań ich do oznaczania styrenu w polistyrenie [6, 7].
Autorzy tych opracowań podają, że metody ,kolorymetryczna i jodometryczna mogą mieć zastosowanie przy zawartości styrenu powy ż ej 0,2%,
podczas gdy pozostałe metody do oznaczania zawartości styrenu poniżej
0,2%.
Autorzy prac, dotyczących teg,o tematu nie są zg·odni w opiniach co
do wybiórczości metody spektrofotometrycznej w nadfiolecie do oznaczania monomeru styrenu. Niektórzy z nich uzyskują wyniki niższe niż
metodą jodometryczną [6], inni natomiast podają wyniki, z których część
jest wyższa dla metody spektrofotometrycznej [7]. (tabela I).
Za najdokładniejszą i najbardziej wybiórczą uważa się metodę chromatografii gazowej.
We wstępnych badaniach własnych oznaczania styrenu w utwardzonej
żywicy poliestrowej uzyskano przy zastosowaniu metody spektrofotometrycznej znacznie wyższe wyniki niż przy oznaczaniu metodą jodometryczną. Wskazywałoby to, że metoda spektrofotometryczna oznaczania
styrenu w żywicy poliestrowej nie' jest bardziej specyficzna od jodome1
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Tabela I
Porównanie wyników otrzymanych dla różnych rodzajów polistyrenu; przy zastosowaniu
metod oznaczania (wg W. Pfab'a i D. N offz'a) [7)
Zawartość

styrenu w½%

I

fu~~

st
poli yre:~-~

różnych

~h-=ro=; =
a=
::=:=g;=a=ficac c== =P=o=la=r=o=
gr=a=fi=a= == =J=o=d=o=m=c=tr=ia=--:-.:. __S_~~:°.! .°.~;etira
0,85--0,89
0,22--0,24
0,18---0,27
0,17---0,19
0,14-0,19

0,73---0,76
0,08--0,11
0,19-0,23
0,16-0,18
o, 10---0, 12

I
Il
Ill
IV
V

0,78-1,06
0,18--0,45
0,30---0,55
0,17-0,54
1,20-1,26

1,09
0,56--0,57
(8,1- 8,3)
0,24-0,29
0,2-0,5- 0,9

trycznej. Btorąc to pod uwagę oraz wspomnianą rozbieżność poglądów
co do specyficzności metody spektrofotometrycznej w odniesieniu do
wyrobów z polistyreinu, jak również ograniczoną jej dostępność związa
ną z aparaturą pomiarową, dokbnano wyboru metody jodometrycznej.
Stwierdzona zależność (zmniejszanie się zawartości styrenu ze wzrostem stopnia utwartlzenia żywicy) między czasem i temperaturą jej
utwardzania a zawartością styrenu, oznaczanego metodą jodometryczną
[1], była dodatkowym czynnikiem decydującym ·o wyborze metody.
Do oznaczania styrenu w utwardzonych żywicach poliestrowych zastosowano metodykę Uhdego i Woggona [1]. Zmodyfikowano ją zastę
pując trudno dostępny i kosztowny rozpuszczalnik, chlorek metylenu,
chloroformem. Badania wstępne wykazały możliwość takiej zamiany.
Wyniki oznaczania styrenu przy zastosowaniu obu rozpuszczalników są
zbliżone (tabela Il).
Tabela II
Zestawienie wyników oznaczania styrenu w utwardzonej żywicy poliestrowej przy zastosowaniu
różnych rozpuszczalników

--···------~=-= ====cccc-=:===== = =-cc:. -========== = -Rozpuszczalnik

1

___
z_aw_artość

J .___

Próba I

styrenu*) x±t o,os S/n - 1 %'.1/~

_T_____ . I¼óba II

i

Próba III

--·--~ ------· ·---·

Chlorek metylenu
Chloroform
*) --

średnie

I
I

z 5-ciu

0,63 ± 0,05
0,63 ± 0,06

I

0,62 ± 0,04
0,71 ± 0,03

0,74±0,06
0,79 ± 0,06

oznaczeń

:CZĘSC

DOSWIA!DCZALNA

Oznaczanie nadtlenku
Ro ztiwoiry WZIOirco,we i ,odczynn-ilki: 1) ,r oztwór wZ1orc·01wy „2.1ktywneg o .tlenu" 'Przygotowano przez rozpusl'lCl'lenie 0,1,27 .g jodu 1w 100 ml mie1s.zain-i1ny 2 : 1 'kwasu octowe,g,o 1odoiw:atego i ch'l a.r ofonnu. Następnie ;p obrano 10 ml tego· ro:ztwo,ru i ro•z,cień-
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mieszaninę

do ,100 ml, 1 ml ·tego ro7-tworu zaiwiera 0;127 mg jodu, co jest
8,0 I~g :ak•tywinego ,t lenu; 2) mieszaini,na 2: 1' 'kwiaJSu ,o,C'towego lod01Wa,t ego i ,chloroformu, zaiwi,er,ają,c.a 4% 'WOdy; 3) t2Jw. sUJchy lód (zesta'l:ony dwutlenek wę,gia); 4) ifirfl/o !roztwór :jodku :pota,sowego, śwłe.to pr;zyrządza1ny.
A;p•ar:atu,ra i sp.r,zęt: 1) iUJni!Wersalny spektrof,otometr Colemana mo,del H; 2) mły
nek ,eJek,try,czmy; 3) ,wstr:zą,sarka mecha:n:i,czn:a; 4) sita o rwymiairach o•cze'k 0,75
i 0,3 mm.

iró~o'Wla;żnfildem

METODYKA
,P .rzygotowanie k,rzy;wej 1WZ01r·co!W'6j: ,odpdp,efow,ano O, 1, 3, 5, 8 i 10 ml ·rioztwol'u
wzorcowego „aktywnego tlenu" do kolb miarowych pojemności 50 ml i uzupelniooo •do kr·e ski mi,es,zaniną 2: 1 ~wa.su octowego i ,c h1oroformu (odic:zynniik 2).
Z ' ika!Żdego ,ro-ztwo~u us-t11wano ,H en 1po1wi•etrza, rbi,orą· c dw.ukro·tni,e [PO· 3 g roZJk:Tuszoneg-o ,stałego C02 d. bardzo ostrożni e mieszaiI110, odpowiednio. otmie,riając i zamyk,ając koirki szlifow.a n,e . Następnie, gdy .drwu-tlenek węg-la już caJ:kowkie przeszedł
w po:stać g,azoiwą, dodawano ,po 2 ml świeżo ,Pr,zyr.ząd.zonego 50% wodinego ro.z tworu
jodlku potas,o wego.
Absorpcję mierzono przy długości fali ś'wiatla 415 mµ w spektrofotometrze
w /Warstwie grubo.śd 1 cm, ,stosując j,a ko odnośnik ślepą :próbę, którą s;po,rządZiO'Ilo
,p rzez zaSito,sow.a,nie odpo1Wiednkh -odczy:nn1ilków ipoza r•oztiwcrem 1w.wrnowym ,;ak tywnego tlenu".
Krzywą kalibracji wykreślano, zaznaczając na wykresie punkty, które były śred
nimi z pięciu ,oznaczeń jednego poziomu stęż;enia. Ozmiacza:nie zawartości nadtlenku
·cyk:l,o,h eksanonu IW ,paśde „HCH" o,r az bada:;nie W1Pły,wu styir,enu· ,na :wym~ki 01maczeń:
pasta ,/HCH" j,est handlOIWą na21wą prnpairiatu, który j,est :użyiwany jako inicjator
reakcj,i iw (Procesie ,utwaDd,zBJn,i a ży,wciicy ,połiestromej. Preparat telil jest 5(11/o r o ztwo1·em 111a,dUenku ·cy,k:1'oheks1anornu we ft.alanie dlWlubutyJ.owym.
Celem -u.zysik mrri-a danych charaktery:zujący,ch precy:zję metody 1spektrofotometrycznej oraz j,e j przy,da·t n ooci do -ozn,ac·zeń nadtlenku w obecności ,styrenu, oznaczo,no ,zaiw,a,rt,ość aikty,wnego tl-enu w próbk,a,c h 1Paisty ,,HCH" bez i w olbec:ności styreillu.
Od)ważano

0,3333 g pasty „H.CH" i ro•zcieńcza1no· ,p:dczy.n,n,ilkieirn ·2 ,d o 1OOO ml.
Toztiwmu :ziawiera 0,,00'083 g ipa&ty ,,łliCH''.P,obr,ą,no •po 6 ml tego ,ro.ztwomu do 12 ko 1ltb m1aro1wyc,h poj_ 50 mQ. Do 6 z nkh
dodano po 5 ml -1:0fo- owego Toztworu Ś!W'ież•o przedestylowanego styre'!l'u w m1e.szaninie 2 : 1 kiwasu oc.towe:go i chloro,f ormu.
Wszy,s,tki,e koLby uzupełni,on~ mies.zantną ,rozpuszczalników d o kreski, po czym
·U:S,Uln'ięto t len :powi-etrza biorąc dw-uJ.cr,ot'nie 3 g ro.z krus.wneg,o stałego d·trutlenku
węgla. N:astępn,Le ,dodano po 2 ml 50%-owego roz~woru jodu potasowe,,,<1/Q .. Kolby
,wnieszczano na 1 godzinę w demno,ści w ,l odówce, a 1na:s·tę:pnie 0Zin,a1c.za1no ,absoir,p,c.ję w sp ektrofotometrze, wobe•c ślepej próby.
Podobną serię oznaczeń 1poiw:tórzono stosując 21wlęikszo.ną :za,w,airtość styJ:enu,
a mianowicie dodawano do sześciu kolb po 5 ml 50/o-owego roztworu styrenu.
Uzy,skan,e da,ne ,z obydwu serii ,oznaczeń rprzedis:ta1wiono w tabeli III.
1 ml talk

sporządzo,nego

Ozna-cza•n'ie .poz -ostałości
wi -cy ,poliestrowej.

nadtle·nku

w

utw ,a r dzonej

ży

J,ako materiał do oznaczeń po,służyły ni,enasy-c,one ży,wi1 ce po.lies-trowe: Pnlimale
100, 109 i 140 ubwardzo;ne w Zaikłtad.ach Che!mdc:zlnj'ch „.Sar.zyna" i w Sp-ni „Start".
T,worzywo do oznacZleń II)rzygoto,wano w następując y ·s posób: ok. 200 g ws tęp-
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1poliestrowe a żywność
Tabela Hl

Wyniki oznaczania nadtlenku cykloheksanonu bez i w
- •- - - - -- -

Odważka

Nr
próby

preparatu
nadtlenkowego
mg

- - - · - : :~:.-:::-:~

~-.::-:.··

Znaleziona
Dodana
ilość

styrenu

-X

lllg

zawartość
nadtlenku "')

2

---

2,5

50

styrenu

!1 Precyzja me-

! tody okreśi łona wspólI czynnikiem

s_ !I

zmienności

Średnia zawartość

nadtlenku
w preparacie

--

s

S.100

X ± to, os - ;- Jl P-1

X

%

1,29 ± 0,07

5,6

51,7:!: 2,l

1,24 ± 0,08

5,1

49,7 ± 1,6

1,23 ± 0,07

5,0

49,5± 1,5

J,24 J: 0,08

5,5

49,6 {: 2,2

± to.os _

. y;:;=._1\
mg

2,5

oberności

::: ::-:.-:.=- ~- -·.::=-:: ::;::.:..-..__-__--;:__--;:__--;:__--:;._
-_
--:;._-____ ,_= ··=•:- .: ::::::::----=-::=-.=--:.:~..:-.-_, __
-.-_ _ -;---~- --

!

- - ----·-

lstotność
różnicy

przy
P = 0,01 i 0,05

t oo oo= 1,68
to,o,=3,16
to,os = 2,23
dla v=l0
Różnica

3

2,5

4

2,5

250

Różnica

"')

średnie

nieist

t oooo=l,12
to,01 = 3,16
t o,os = 2 23
dl<1 v = l0

nieist.

z 6cciu oznacze11

inte ro,ZJdrolbnfoinego materialu 1(1kawałki o rwymiarach poni!Żej 1 ,c,m) ,z miesza:no ,z ,taką
samą dloś,oią .r,o.z,d;robniionego ,.,suchego lodu" i •umieszcwno rw termosie. Po upły
wi·e 3 .godz,i,n za;w,a:rtość .termoisu ,z,mielcmo małymi 'POircjruni w mły.nku elektryczn ym.
Po ulotnieniu się dwutlenku węgla przesiano zmieloną próbę przez 2 sita o wymiarnch oc·zek 0,75 i 10,3 mm, umies:zczając je na 10 milnut Wie rwstrząsallic,e, Otrzymamą f.raJlwję przes'i,erwu o rwymii,aracll cząstek 0,75 0,3 man ipoz:o:staiwiono !na 24 g,odziny w t€11IlfP. 20° w eksyk,a torze 111ad pię ciotlenki€m fosforu,
Następnie odiwa,żono 1po 5 prób po '10 g ikażdego 1'0dz:adu badanego ma,t-erLa:łu. D,o
prób :tych umieszc:ronych w 'kolibach stożkowych poj, 1,00 ml z korkiem s·zlifowanym dodano 50 ml odczynnika Nr 2 i pozostawiono na 24 godz. w 20°, wstrzą
sając ostrożnie od czasu do czasu.
Następnie 1
pró}jkj przesączono prz:e,z lejek Schiotba 3G4, ,przy użyciu pompy wodnej. ,przesącze umieszczone w kolbach stożkowych odpowietrzano biorąc dwukrotnie po 3 ,g l"O•zdTdb:ni one,go 1stałeg,o dwutleJllku rwęg1a, 1a następnie d1odaw,aino po 2 ml
świei,o przyrządwnego 50%-owe,g,o roztJworu jo:diku potas,ovv:eg,o.

K•o'Lby umfoszczano na 1 ,g odz. w ciemno~sci w ,Iodówce, po c,z ym ozna:,c zano
aibsanpcję woibec ślepej próby.

w spektxofoitomet11ze

Wyinikii ,odczytano ,z k.rzYiwej iwz:ol'cowej, sporządz:onej w układzie A = f (C),
gdzie A 02Joo:cza abso1'pcję, a C j.est iloś'Cią mikro,gr,aimórw aktyiwnetgo tlenu ..
Osta.teczny rwy.nik :p.rioc-enrowej ,zawartości nadtlenku cykJ,oh~ksanoinu rw 'tiwor,z ywie poliestrowym obliczano ze wzoru:

x¾

0,775 C
B

10-3
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,g dzie C -

ozm-a-cza odczyt z krzywej rwroroo,w.eij IW mikrogra,m ach akty;w.negotLenu, zaiwartego rw 510 m,l badane.go ir,oztworu,
B - ,o.zinacZJa odiWJaizkę w .gram.ach,
łicZJba 0,775 · I0- 3 · UJwzględ:nia przeli.c:>Jetnia ilości aiktyiwnego tlenu ,(1w mikrogramaeh) na odpowiadającą j,ej zaiw,a,rto.ść ,n a,dtlen'k u 'C)ik1oheks.a-nonu IW :próbi,e two,r,zyiwa (wyr.aż·o.ną w 1pr-ocent&oh). I mg ,a1ktywnego
tlenu odpOwiada 7,75 mg nadtlenku cykloheksanonu.

Oznaczanie styrenu
1Ro·zt,w0iry rwziorco1we i odczynniki: I) roztrwó.r ,w w·rc-o,wy •s ty,r enu, przygot()wany
przez rozpuszczenie 1 g świeżo przedestylowanego .sty.re.nu 1w 100 ml ohloriof.ormu.
I ,ml ,tego roztworu za1wi,era IO mg sty,re,nu; ,2) ,r oztwór Wijsa ,przygo,tow.any .przez
r,ozpuszczenie 4 g :trójchlorku jodu ·i 4,5 g r•esu:blimor.v:anego jodiu ,w mieszanLni,e
1:50 ml ,czterochlorku ,węgla i 350 ml krw.a.su -octoiwego lodowa,tr1go, Roztwór ,p rzesącwino i przechowywano w de.mnio,ści. Używ,a się ,g,o ,dopiero ,po 3 dnia.w ym .staTIJiu; 3) kiw,as octowy lodowaty ,cz. d.a.; 4) -chLor-rnform cz.; 5) ,,,s:uchy 'lód" (zestalony
dwutlenek węgla); 6) 15%-owy roztwór jodku potasowego cz. d.a. świeżo przygoto-wany; 7) około 0,1 n roztwór tiosiarczanu sodowego cz. d.a. o ściśle oznaczonym
mianie. Miano tiosiarczanu powinno być co tydzień sprawdzane; 8) 1~/0-owy roztwór skrobi.
1

METODYKA
Oznaczanie styrenu w roztworach wzorcowych: przygotowano 4 szeregi prób po,
5 powtórzeń, zawierających po IO, 15, 20 i 30 mg styrenu. Wszystkie próby uzupeł
niono chloroformem do 50 ml w kolbach stożkowych poj. 500 ml z korkiem szlifowanym, a następnie dodawano po 5 ml roztworu Wijsa i po zamknięciu korkami
pozostawiano na 15 min. bez dostępu światła, w temperaturze pokojowej.
Po usunięciu powietrza za pomocą zestalonego dwutlenku węgla (biorąc 2 razy
po 3 g), dodawano po 20 ml kwasu octowego lodowatego i po 5 ml 15%-owegoroztworu jodku potasowego, zamykano luźno korkiem i pozostawiano na 30 min.
bez dostępu światła, często wstrząsając.
Po dodaniu 30 ml wody destylowanej miareczkowano 0,1 n roztworem tiosiarczanu sodoweg•o, silnie wstrząsając i dodając pod koniec miareczkowania 2 ml 1%-owego roztworu skrobi.
W taki sam sposób wykonano oznaczenia ślepej próby (3 powtórzenia), którą
sporządzono przez zastosowanie odpowiednich odczynników prócz wzorcowego roztworu styrenu .
Zawartość styrenu w próbce, w mg, obliczano ze wzoru:
x mg = [(A-B) M] 5,2
oznacza ilość ml około 0,1 n tiosiarczanu zużytego do zmiareczkowania ślepej próby,
B - oznacza ilość ml ok. 0,1 n tiosiarczanu zużytego do zmiareczkowania
badanej próby,
M - jest to miano około 0,1 n tiosiarczanu (liczba bliska . jedności).
Otrzymane wyniki zestawiono w tabeli IV.

gdzie A -
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Ta bel a IV
Obliczenia precyzji metody jodometrycznego oznaczania styrenu

- - - --·
Nr
próby

-

I

··-·--·

styrenu w mg
znaleziona

I

rzeczywista
I

Zawartość

w poszczególnych próbach

10

2
3

10
10

4

10
10

5
1

- - -

Xoo
· --

1

- - -··--

-

-- --·

--

2
3
4
5

20
20
20
20
20

17,70
17,90
17,90
17,90
18,00

1
2
3
4
5

30
30
30
30
30

3
4
5

- -1

s=±V J){xu-xj)2

-·-·--

I

6,97
8,47
8,94
9,40
10,40
13,15
13,88
13,88
13,88
14,40

.I.

--

Xo

15
15
15
15
15

,.,

stężenia
I

mj

- --

Precyzja metody określona wspólnym
odchyleniem standardowym

dla ok-

reślonego

..

I
i

średnia

(n-1)

8,83

13,84
s=0,678

17,88

- ---.- --- -

25,30
25,30
25,30
25,60
25,60

25,48
1.

I

Oznaczanie pozostałości styrenu w utwardzonej żywicy poliestrowej: styren
oznaczano w tym samym materiale i tak samo rozdrobńionym jak w wypadku
oznaczania nadtlenku. Odważono po 6 prób 5-ciogramowych każdego tworzywa
i umieszczono je w kolbach stożkowych poj. 100 ml. Dodano po · 50 ml chloroformu
i pozostawiono · na 24 godz., a następnie odsączono przez lejek Schotta 3G4. Do
każdego przesączu dodano po 5 ml roztworu Wijsa i dalej postępowano jak przy
oznaczaniu styrenu w roztworach wzorcowych.
Procentową zawartość

styrenu w utwardzonym tworzywie obliczano wg wzoru:

x O/o styrenu

[(A-B) M + C] 0,596
= ----------

N

gdzie A -

oznacza ilość ml ok. 0,1 n tiosiarczanu
próby,
B - oznacza ilość ml ok. 0,1 n tiosiarczanu
danej próby,

zużytą

do zmiareczkowania

zużytą

do zmiareczkowania

ślepej

M -

jest to miano roztworu tiosiarczanu (liczba bliska 1),
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C -

N -

Nr 5

oznacza ilość ml ściśle 0,1 n tiosiarczanu zużytą do utlenienia jodu,
wydzielonego z jodku potasowego przez nadtlenek zawarty w odważ
ce. (1 ml 0,1 n tiosiarczanu sodu odpowiada 6,15 mg nadtlenku cykloheksanonu),
oznacza odwa±kę w gramach.

Liczba 0,596 uwzględnia ilość styrenu stechiometrycznie odpowiadającą zużytej
do zmiareczkowanfa ilości tiosiarczanu, jak również uwzględnia obniżoną odzyskiwalność metody, wynoszącą średnio 87,20/o..
W tabeli V zestawiono wyniki oznaczania
w utwardzonych żywicach poliestrowych,

pozostałości

nadtlenku i styrenu-

Tabela V
Wyniki oznaczania pozostałości nadtlenku i styrenu w utwardzonych żywicach poliestrowych
Pozostałości

nadtlenku
cykloheksanonu *)

Rodzaj policstrn

s

= = = =----=·:~-:=__-- -=-.: - -=:.;-:. __
Pólimal 109

·x--+ to' os.;----·
V n-1

Pozostałości

styrenu**)

s

x- ± to,J s,V1-n-1

------~-::'.::.-::-·:.-::·.= _:_==-:-::==.-_-_______ ,_,_

0,009±0,0004

0,69 ± 0,03

0,006 ± 0,0008

0,53 :±: 0,02

0,010 ± 0,0009

0,78 ± 0,02

0,007 ± 0,0008

0,87 ,!:0,02

(Sp-nia „Start")
Polimal 140
(Sp-nia „Start")
Polimal 109
(Z.Ch. ,,Sarzyna")
Polimal 100
(Z.C:1 . ,,Sarzyna")

*) **) -

.średnia
średria

z 5-ciu
z 6-ciu

oznaczeń
oznaczeń

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Metoda spektrofotometryczna oznaczania śladowych ilości nadtlenków
pozwala oznaczyć je w obecności styrenu. Obecność tego monomeru obok
nadtlenku nawet w ilościach 1 OO-krotnie większych nie wpływa w sposób
istotny na wyniki oznaczania tego ostatniego. (Tabela II).
Pozwala to zastosować tę metodę do oznaczania pozostałości nadtlenku w utwardzonym tworzywie poliestrowym, w któryn.i - jak wspmniano we wstępie niniejszej pracy - pozostałości monomeru styrenu
mogą znajdować się w ilościach do 0,3%, przy ewentualnej obecności
nierozłożonego nadtlenku cykloheksanonu w ilościach do 0,003%.
Tabela III zawiera również dane określające precyzję metody spektrofotometrycznej. Odchylenie standardowe wyrażone w procentach śred
niej wynosi od 5,0 do 5,6%;
Statystyczną ocenę metody jodometrycznej oznaczania styrenu przeprowadzono w oparciu o 20 wyników (po 5 powtórzeń dla 4-ch poziomów
stężeń styrenu). Precyzja metody, wyrażona jako odchylenie standardowe, obliczone z 20 oznaczeń wg wzoru:

żyw.ice

Nr 5

poliestrowe a

593,

żywność

s=
wynosi S

= ±

0,678 • mg.

Metoda •o barczona jest

błędelm

systematycznym, o czym

świadczy

obni-

żona odzyskiwalność. Odzyskiwalność oszacowana za pomocą 95%-owego
przedziału

ufności

wg wzoru:

zawarta jest w granicach 80,8 - 93,6%. Fakt ten względniono we
wzorze na obliczenie zawartości styrenu w próbie badanej, wprowadzając
jako współczynnik przeliczeniowy średnią wartość z powyższego przedziału.

W tabeli V zebrano wyniki przeprowadzonej oceny higienicznej czterech próbek utwardzonej fabrycznie żywicy poliestrowej.
Były to żywice świeżo utwardzone w temperaturze pokojowej . Wykazują {),ne wysoką zawartość obydwu oznaczonych składników. Zgodnie
z wynikami prac Uhdego i Woggona [1] wyraźne obniżenie pozostałości
tych składników można uzyskać na drodze wygrzewania utwardzonych
żywic poliestrowych, co niewątpliwie należy zalecać producentom tych
żywic, zwłaszcza gdy dotyczy to poliestrów przeznaczonych do kontaktu
z żywnością.
WNIOSKI

Opisane metody oznaczania pozostałości monomeru styrenu i nierozłożonego nadtlenku cykloheksanonu, obecnych w utwardz.onym tworzywie, mogą być uznane za przydatne do badań związanych z oceną higieniczną utwardzonych żywic poliestrowych.
Ze względu na zastosowanie ogólnie dostępnej aparatury i odczynników mogą one być zalecane do badań seryjnych. -w ykonywanych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
fi. X

o

wH 11 Q K

a

rMn1EHl1'-IECKMI Oll;EHKA HEKOTOPbIX ITOJil13<Pl1PHbIX CMOJI,
IIPE,ll;HA3HA '-IEHHbl3 ,ll;JIH l13fOTOBKl1 l13,ll;EJil1il MMEIOllJ;MX
KOHTAKT C IH1Ill;Eil
Co,n;ep,«:aH11e
KaK KPJ1TepJ1i1 ,n;mI rJ1rJ1eHJ1'łeCKOH OQeHKJ1 IlOJIJ13qmpHb!X CMOJI npl1HJITO onpeJteHJ1e OCTaTKOB CTll1'peHa J1 nepeKJ1CJ1 QJ1KJIOreKCaHOHa B YTB e p,«:,n;eHHOH nJiaCTMacce.
Ilpl1 IlOMOIQJ1 npe,n;sapl1TeJibHblX J1CCJie,n;oBaHJ1W Me'I'O,!J;aMJ1
p a Type,

npe,n;npJ1HJITO

HeKOTOpbre

MO,!J;J1qmKaQm1,

0Ill1CaHHblMJ1 B

KOTOpbre · Il03BOJIJ1JIJ1

JIJ1Te-

IlOJiyqJ1Tb -

J1Y'łlllJ1e pe3yJihTan,1 npM onpe,n;e.J:I eHHJIX cTJ1peHa 11 nepeKJ1CJ1 B noJIH3qmpa x.
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Nr 5

l1 Ta:K:: B crreKTpocpoTOMeTpMqecKOI\l I\leTOAe orrpeAeJieHMJI rrepeKMCM, BMeCTO Ha·Chil.l\eHMJI a3OTOlł, IIPHMemiJIJ;f TBePAY!O ABYOKHCh yrJiepOAa,
IlpM MOAOlłeTpMqecKOM orrpeAeJieHHM CTMpeHa YAOCTOBepeHO B03MOJKHOCTh 3aMeCTMTh XJIOpoq>opMOM TPYAHO AOCTYTIHh!M H .~oporotl: XJIOpHCTh!M MeTMJieH.
IIpeACTal'IJieHO xapaKTepMCTHKY, nperv:13:H!O M IIOJiyqeHMe o6paTHOe npMMeHJieMh!X
MeTOAOB 1:1em.:io BBeAemrn COOTBeTCTBeHHOro K03(p(pMI:1MeHTa B BbJqMcJieHMJIX.
B rrpo6ax cpa6p:HqHoro YTBep~eAHv!JI TIOJIM3q>MpHh!X CMOJI orrpeAeJieHO OCTaTKH
OKMCM M CT.'l1peHa ycTaHOBJieHHb!M MeTO,llOM.
3Ta i\leTO/'IMKóil 6hIJia nepeAaHa caHMTapHo-rMrMeHM'IeCKHM CTaHI:1MaaM, '!TO II03BOJ1MT MM npoaeCTM rm'MeHM'IeCKY!O 01:leHKY YTBePJKAeHHh!X TIOJIM3q>HpHbIX CMOJI
npe/'1Ha3Ha'I€HHb!X AJIJI npMrOTOBJieHM:JI M'.3.D,eJIM:M MMe!Ol.l\MX KOHTaKT C I:ll1ll-leM.

B.

Ch oj nick a

HYGIENIC APPRAISAL OF SOME POLYES TER RESINS USED AS FOOD
CONT AINER MATERIAL
Summary
The contents of styrene and cyclohexanone peroxide in the set plastic was
established as the oriterion for the hygienic appraisel of polyester resins.
The methods of assay of both substances in organie solvents and in plastics
were reviewed.
Pilot investigation of various methods reported in the literature resulted in the
introduction of severa! modifications what permitted the achievement of better
results in the determination of styrene and peroxides.
The modification of the spectrophotometric method of peroxide assay consisted_
in the replacement of saturation with nitrogen by much simpler use of solid carbon dioxide.
The iodometric determination of styrene was carried out with chloroform in
place of methylene chloride which is more difficult to procure.
The precision and retrievability of the methods was characterized to introduce
appropriate coefficients in the calculations.
The residua! amounts of peroxides and styrene were assayed under the established method in samples of the factory-set Polimal.
The method may be utilized by the sanitary and epidemiological stations for
the hygienic appraisal of set polyester resins used for food containers.
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