
ROCZN. PZH, 1982, T. XXXIII, Nr 5- -·I! 

KRYS'l'YNA 8'l'ARSKA, HALINA MAZUR, IDALlA LEWANDOWSKA 

WYKRYWANIE I IDENTYFIKACJA PRZECIWUTLENIACZY 
W POLIS'fYRENIE* 

Z Zakładu Badania Żywnośei i Przedmiotów Użytku 
Państwowego Zakładu Higieny w ,-\'arszawiA 

Kierownik: prof. dr M. Nikonorvw 

Polistyren krajowej produkcji ekstrahowano plynam·i modeloW1J7ni. Wvciąg·i 
lmdrmo metodą chromatografii cienkowarstwowej stwierdzając migrację BHT do 
7,lynu imitującego tlu8zcze , 

Polistyren ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne jest obok 
poliolefin tworzywem o szerokim zastosowaniu, zarówno w produkcji opa
kowań jak i innych przedmiotów użytku, stykających się ze środkami spo
żywczymi. Podczas przetwórstwa, a także w czasie użytkowania na sku
tek procesów destrukcyjnych, pod wpływem temperatury, światła lub tlenu 
polistyren, podobnie jak i szereg innych tworzyw, może ulegać częściowemu 
rozkładowi. Obniżają się wówczas właściwości mechaniczne tworzywa, 
staje się ono kruche i łatwo pęka. Dodatek przeciwutleniaczy zabezpiecza 
tworzywo przed niekorżystnym działaniem tych czynników [6, 9]. Związki 
te, najczęściej o charakterze substancji małocząsteczkowych, mogą mi
grować z tworzywa do produktów spożywczych, będących z nim w kon
takcie [12]. Publikowane wyniki badań działania toksycznego przeciwutle
niaczy wskazują na potrzebę oceny możliwości ich przenikania do żywności 
[J, :1, 7, l4]. 

Do stabilizacji polistyrenu stosuje się cały szereg związków, jak pochodne 
fenoli, a.min, benzofenonu, benzotriazoli, estry kwasów organicznych i in
ne [ 6]. Nie wszystkie mogą być dodawane do opakowań żywności oraz 
przedmiotów użytku stosowanych w gospodarstwie domowym. Przepisy 
prawne różnych krajów dotyczące tworzyw sztucznych przeznaczonych 
do w/w celu zawierają listy pozytywne substancji pomocniczych. Na lis
tach tych znajdują się również niektóre przeciwutleniacze [2, 4, 5, 10]. 

Niniejsza praca stanowi próbę sprawdzenia jakiego typu przeciwutleniacze 
dodawane są aktualnie do polistyrenu produkcji krajowej, przeznaczonego 
do wyrobu przedmiotów stykających się ze środkami spożywczymi. 

cz1<;śó D,OśWIADCZALNA 

Badano próbki polistyrenu wysokoudarowego produkowanego i dost.irczonogo przez Zak
łady Chemimmo w Oświęeimiu o symbolach: KB, KT, KM, KO i KR oraz GA 1007 P, GT :l0:30 K, 
GM 1007 P. Próbki w postaci granulatu w ilości 5 g ekstrahowano 125 cm3 płynów modelo
wyci,, imitujących poszczególne rodzaje środków spożywczych. Sposób ekstrakcj i był zgodny 
z obowiązującą motodyką [11]. Uzyskane wyciągi odparowywano, a sucho pozostałości roz
Jm8zczano w 2 ml benzenu lub nhloroformu. W uzyskanych w ten sposób roztworach w:, -
Ja-ywano i identyfikowano migrują.ce z tworzywa przeciwutleniacze metodą chromatografii 
eicnkowurstwowoj [8, 13). 

* Praca wykJnarnt w ramach problemu MR-12. 
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Jako wzorce użyto najczęściej stosowane w kraju przeciwutleniacze (grupa I): 1) 3,5:dwu
_-III rz. butylo-4-hydroki,ytoluen-BHT (biały krystaliczny proszek, temp. topn. 69-70°C), 
2) cztero(met.ylo)3,5 dwu-III rz. butylo-4-hydroksy) cynamonian metanu - Irganox 1010 
(biały krystaliczny proszek, temp. topn. 110--125°C), 3) ester oktadecylo(3,5 dwu-III rz. 
butylo-4-hydroksy) hydroksycynamonowy - - Irganox 1076 (biały proszek, temp. topn. 49-
- - 540 C). Związki te rozpuszczano w chloroformie"' stężeniu I m g/ I cm 3 • Pozostałe wzorce st a
nowiły stabilizat,ory UV pochodne benzotriazolu (grupa II); 4) 2-(2'-hydroksy-3,5,dwu-lll rz. 
butylofeny lo)-5-chlorobenzotriazol - - Tinuvin 327 (lekko żólt,y, krystaliczny proszek, temp. 
topn. 140- 141° C), 5) 2-(2 ' -hydroksy-5'-metylofonylo)-benzotriazol -- Tinuvin P (biały krys
taliczny proszek, temp. topn. · l 28-132°C). 

Stabilizatory to rozpuszczano w benzenie w stężeniu jak wyżej. 

Płytki szklane pokrywano w zwykły sposób zawiesiną żelu krzemionkowogo G według Stahla. 
aktywowano przez l h w suszarce w temp. 105° Ci przechowywano w eksykatorze (dla prze
ciwutleniaczy grupy I ) lub pozostawiano w tomp. pokojowej bez uprzedniego aktywowania 
chr~niąc przed zanieczyszczeniem (dla stabilizatorów grupy II) . 

Na odpowiednio płytki nanoszono ·wzorce przeciwutleniaczy oraz rozpuszczono sucho po· 
zostałośei wyciągów płynami modelowymi, po czym płytki umieszcza1w w komoraeh chro
matograficznych w eelu rozwinięc ia chromatogramów. 

Fazy ruehomo stanow iły : benzen (grupn I), eyklohcksan + octnu otylu w stosm,ku 4 : l 
(grupa II) . 

Chromatogramy wywoływano przy użyciu: 

0,5 % roztworu dwuchlorochinonoehloroimidu w a lkoholu izopropylowyrn (grupa I), 

5% wodnego rozworu F eCl3 (grupa II) . 

Po sprysk,miu chrom atogramu umieszczano płytkę na kilka minut w suszurce w tomp. 105 °C. 
}'o tym czasie obserwowano pic.my badanych związków. \V celu wykrycia stabilizatorów II 
gn~p_y do~~tkowo sprawrlz;mo rozwinięto chromatogramy w świetle lampy kwarcowej o dlu
.gosc1 fn.l L ,)G5 nm. 

2 3 4 5 6 7 8 

Ryc. l. Chrornn,togr.:.m wyciągów et.erem naftowym z próbek polistyrenu oraz wzorców grupy I . 
l ~ BHT, 2 -- Irgrmox 1010, 3 - - Irganox 1-076, 4 do 8 - wyciąg i z polistyrenów typ: KB, 

KT, KO, KR, KM. 
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2 3 4 5 6 7 
H yc 2. Chrom1~togra.m wyeiągów fl t erem naft,owym z próbek polisty1'f'nu oraz wzoreów grupy II. 
l - - Tinuvin l'. 2 - Tinuvin 32i, :l do 7 --- wyciągi z polist,yrenów ty p: KB , KT, KO, KR, KM. 

2 3 4 s 6 

Ryc. 3. Chromatogram wyciągów eterem naftowym z próbek polistyrenu oraz wzorców grupy I• 
1-BHT, 2-Irganox 1010, 3 - lrganox 1076, 4do 6-wyciągizpolistyrenu typ: GA, GT, GM 

WYNIKI 

Identyfikacja plam wywołanych na płytkach chromatograficznych (ryc. 
1-4) wskazuje, że ze zbadanych próbek wysokoudarowego polistyrenu 
migruje wyłącznie 3,5-dwu-III rz. butylo-4-hydroksytoluen (BHT). Obec
ność tego przeciwutleniacza wykrywano w wyciągu eterem naftowym -
Hc,•zniki PZH - 7 
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2 3 4 5 

Ryc, 4. Chroma.togra.n;1 wyciągów eterem naftowym z próbek polistyre~u oraz wzorców grupy I f . 
l - Tinuvin P, 2 - Tinuvin 327, 3 do 5 - wyciągi z p olistyrenu typ: GA, GT, GM. 

płynem imitującym działanie tłuszczów . Pozostałe płyny modelowe, stoso
wane zgodnie z obowiązującą metodyką (woda destylowana, 3% kwas oc
towy, 10% alkohol etylowy) · nie ekstrahowały w/w związku z tworzywa. 
Granulat polistyrenowy o symbolu KT nie wykazał migracji żadnego z ba
danych stabilizatorów. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność kon
troli wyrobów z polistyrenu również w kierunku substancji zapobiegają
cych procesom starzenia się tego tworzywa oraz możliwości ich migracji 
do ~rodków spożywczych. 

K. C T ap c K a, X. Ma 3 y p, l1. Jl e 'B a n 'A o B c 1K a 

OBHAPY:iKEHJ.1:E l1 l1,ll;EHTJ.1<I>MKAIJ;l,1.H AHTMOKMCJIMTEJIE:tl 
B 11OJB1CTUPOJIE "' 

Pe3IOMe 

Ilpe~eTOM IfCCJie){OBSH•l1H ÓbLJIH npo6bi BblC0Koy,n:apHOT0 Il0JIHCTI1poJia ll'OJib

CK0ro npoH:JBO){CTBa, o6roHa'leHHhre <:J1MBOJiaMJ1 KB, KT, KM, iKO, KR, GA 1007 P , 
GT 3030 K, GM 1007 'P, H3TOT0BJieHHhle ijS XlfMlł'łeCK0M 11pe}{np1u1n1H „OcBeH,

III1'M". 
IlJiaCTMaccy 3KCTparapoBSJIH MO,ll;eJI,bHblMl1 :lKK,lJJK0CTSłMH·, 'Il0Jiy'leHHble Bb!THJKKH 

)"!la,pm3aJl11, eyXOJ)! OCTSTOK paCTB0PHJIH B XJIOPO<POPMe 'HJIH 16e.Hl30Jie. ,ll;JIH J1CCJie){O
Ba'HHJ)! 111pJ1M€'HJ1Jl.:l1 MeTO){ T0HK0CJIOHHOH xpoMaTorpaq,:irn·. Ha ·CTeKJIHHHhle IlJISCTHH

KJ1, noKpb!Tble K,PeMHueBbTM reJieM G no IIIranro, H'aHOCJ1JIJ1 CTSH~PTbI SHTMOKHC
JIHTeJieH a TaK:lKe l1CCJie,){yeMb1e pa•CTBO:PbI. Ilo){·BJ1lJKHibIMM ,cpa38Ml1 ,6bIJI,H: 1) 6eH30JI, 
2) llKKJIOreKCS•H + 3THJl8lleTST (4 + 1). XpoMaTorpaMMbt :IIpoHBJl,HJIJ1·: 0,50/o paCTB0- , , 

POM ){HXJIQPXHH0HXJI0PlfMH){a 'B l130nponl1JI0BOM c1rnpre,, 59/, BO){Hb!M paCTBOp0M 
FeCl3 l1 paccMaTpl1BSJIH 110){ KBap11eB0H JISMl101)1 np:11 ){JIHHe B0J!HbI 865 HM. B HCCJie

'AYeMblX ,rrpo6ax Il0Jil1'CTH,POJia YCTSH0BJ1JIJ,{ H•SJIH'IHe 16yTJ1JITH}{pOKCJ1T•OJiyOJia (BHT), 

KOT0pb!W 3KCTparHpOBSJICH T0J!hKO 3THJIOBbtM 3q>lfpOM. B 110JI,HCTHP0Jie 0603Ha'łeł!'
HbIM CHMB0JI0M KT He ycTaHOBHJIH M:11rpat1HK aHTH0KHCJIHTeJIH. 
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K. St u. r ska, H. Ma z ur, I. Le w a n d owska 

l>ETECTION :\~D IJlEl'śTJFH 'ATION OF ANTIOXIDA XTS lX POLYSTYRENE 

Su,nmary 

The invest igatecl m,1tnriul wnro SŁ>mplos of Polish polystyrone KB, KT, KM, KO, KR, GA 
1007.P, GT :\O:WlC UM 1007P produeod in the OświQcim Chemical \Vorks . The plastic materiał 
was extmdeci wit.11 nl'ldnl tlu1ds, the obtained e xt1•,:.(:ts were subje<;tocl to e va pora.t ion, and 
dry 1·omrn1nt,s "·cre cli,;snlvocl iH e hloroform or benzonc. Thin la,yor chromutogn1phy wt1s 1b"<:ld 
for. th'.iso ir_ivnstig,,ti_ons .. Glass slidos covercd with si.lica _gol G 11ccor<ling to Stahl wor(' use_d 
droppmg ~,nnplcs of ant,1oxHl;r,nt,s on them w1th -the studrnd solutHms. The mov1ng ph4se we 
r<': J) benzenu . 2) eyelohoxane + ethyl acetate (4 : I). Thn chromatogmms were d e veloped 
in O.ii'¾, · diehlornquinonoc,hlorimide solut,ion in isoprnpyl d cohol, 5% aqueous FcCl 3 solution 
and wcll"C viewod unclor a quart,z lamp ,;t :,Hl5 nm .wnve\ength. In t,he t ostod polyst,yrcne sam
ple.s butylhyclroxyt,oluone w«.s . found, which migrated exclusivllly into the extr,tct, . made with 
pet.t-ol ether. No migmtion of tho antioxidant ,vas demonstr,tted in the KT polystyren c .. 
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