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2.4.24.	 ІДЕНТИФІКАЦІЯ	ЗАЛИШКОВИХ	
РОЗЧИННИКІВ	І	КОНТРОЛЬ	ЇХ	
КІЛЬКОСТЕЙ	

Методики випробувань, наведені у цій статті, мо-
жуть бути використані: 
1) для ідентифікації більшості залишкових розчин-

ників класів 1 і 2 у діючих речовинах, допоміж-
них речовинах або лікарських засобах, якщо за-
лишкові розчинники невідомі;

2) як випробування на граничний вміст розчинни-
ків класів 1 і 2, якщо вони присутні в діючих ре-
човинах, допоміжних речовинах або лікарських 
засобах;

3) для кількісного визначення розчинників класу 2, 
якщо межі їх вмісту вище 1000 ppm (0.1 %), або, 
якщо необхідно, для кількісного визначення 
розчинників класу 3.

Залишкові розчинники класів 1, 2 і 3 перелічені у 
загальній статті «Залишкові розчинники» (5.4).

Нижче наведені 3 розчинники, які використовують 
при пробопідготовці зрвзка, а також умови уведен-
ня газових проб при парофазній газовій хромато-
графії. Хоча описані дві хроматографічні системи, 
краще використовувати систему А. Систему В за-
звичай застосовують для ідентифікації. Вибір мето-
дики приготування випробовуваного розчину зале-
жить від розчинності випробовуваної речовини і, у 
певних випадках, від контрольованих залишкових 
розчинників.

У разі використання наведених нижче умов па-
рофазного аналізу можуть виникати труднощі 
для таких залишкових розчинників: формамід, 
2-етоксіетанол, 2-метоксіетанол, етиленгліколь, 
N-метилпіролідон і сульфолан. Для їх конт ролю 
слід застосовувати інші підхожі методики.

Якщо наведену нижче методику випробувань за-
стосовують для кількісного визначення залишко-
вих розчинників у певній речовині, вона має бути 
валідована.

МЕТОДИКА

Випробування проводять методом статичної паро-
фазної газової хроматографії (2.2.28).

Пробопідготовка	1.	Застосовують при контролі за-
лишкових розчинників у зразках, розчинних у во-
ді.

Розчин зразка (1). 0.200 г випробовуваного зразка 
розчиняють у воді Р і доводять об'єм тим самим роз-
чинником до 20.0 мл.

Пробопідготовка	2.	Застосовують при контролі за-
лишкових розчинників у зразках, нерозчинних у 
воді.

Розчин зразка (2). 0.200 г випробовуваного зразка 
розчиняють у диметилформаміді Р (ДМФ) і дово-
дять об'єм тим самим розчинником до 20.0 мл.

Пробопідготовка	3.	Застосовують при контролі N,N-
диметилацетаміду і/або диметилформаміду, якщо 
відомо або очікується, що один або обидва ці роз-
чинники присутні у випробовуваному зразку.

Розчин зразка (3). 0.200 г випробовуваного зраз-
ка розчиняють у 1,3-диметил-2-імідазолідиноні Р 
(ДМІ) і доводять об'єм тим самим розчинником до 
20.0 мл.

У деяких випадках жодна з вищенаведених мето-
дик пробопідготовки не є підхожою, у такому разі 
слід довести придатність розчинника, обраного для 
приготування розчину випробовуваного зразка, та 
застосованих умов статичного парофазного аналі-
зу.

Розчин залишкових розчинників (a). До 1.0 мл ФСЗ 
розчин залишкових розчинників класу 1 додають 
9 мл диметилсульфоксиду Р та доводять водою Р до 
100.0 мл. 1.0 мл одержаного розчину доводять во-
дою Р до об'єму 100.0 мл. 1.0 мл одержаного розчи-
ну доводять водою Р до об'єму 10.0 мл.

Вміст залишкових розчинників у розчинах порів-
няння відповідає таким межам:
— бензол: 2 ppm;
— чотирихлористий вуглець: 4 ppm;
— 1,2-дихлоретан: 5 ppm;
— 1,1-дихлоретен: 8 ppm;
— 1,1,1-трихлоретан: 10 ppm.

Розчин залишкових розчинників (b). Відповідні кіль-
кості залишкових розчинників класу 2 розчиняють 
у диметилсульфоксиді Р і доводять об'єм тим са-
мим розчинником до 100.0 мл. Одержаний роз-
чин розводять водою Р до одержання концентрації, 
що дорівнює 1/20 значень меж вмісту, зазначених у 
Табл. 2 статті «Залишкові розчинники» (5.4).

Розчин залишкових розчинників (с). 1.00 г розчин-
ника або розчинників, присутніх у випробовува-
ному зразку, розчиняють у диметилсульфоксиді Р 
або, якщо є підхожим, у воді Р і доводять водою Р 
до 100.0 мл. Одержаний розчин розводять водою Р 
до одержання концентрації, що дорівнює 1/20 зна-
чень меж вмісту, зазначених у Табл. 1 або 2 статті 
«Залишкові розчинники» (5.4.).

Холостий розчин. Готують аналогічно до розчину 
залишкових розчинників (с), але без додавання за-
лишкових розчинників (застосовують для перевір-
ки відсутності заважаючих піків).

Випробовуваний розчин. 5.0 мл розчину зразка і 
1.0 мл холостого розчину поміщають у інжекційну 
віалу.

Розчин порівняння (а) (клас 1). 1.0 мл розчину за-
лишкових розчинників (а) і 5.0 мл відповідного 
розчинника поміщають у інжекційну віалу.
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Розчин порівняння (а1) (клас 1). 5.0 мл розчину зраз-
ка і 1.0 мл розчину залишкових розчинників (а) по-
міщають у інжекційну віалу.

Розчин порівняння (b) (клас 2). 1.0 мл розчину за-
лишкових розчинників (b) і 5.0 мл відповідного 
розчинника поміщають у інжекційну віалу.

Розчин порівняння (с). 5.0 мл розчину зразка і 1.0 мл 
розчину залишкових розчинників (с) поміщають у 
інжекційну віалу.

Розчин порівняння (d). 1.0 мл холостого розчину і 
5.0 мл відповідного розчинника поміщають у ін-
жекційну віалу.

Віали щільно закривають гумовими мембранними 
пробками, покритими політетрафторетиленом, і 
обтискують алюмінієвими ковпачками. Струшують 
до одержання гомогенного розчину.

Для проведення статичної парофазної інжекції мо-
жуть бути використані такі умови.

Параметри	хроматографічної	системи
Методика	

пробопідготовки

1 2 3

Рівноважна температура (°С) 80 105 80
Час досягнення рівноваги (хв) 60 45 45
Температура лінії подачі  
газової проби (° С)

85 110 105

Газ-носій: азот для хроматографії Р або гелій  
для хроматографії Р за відповідного тиску
Час перебування під тиском (с) 30 30 30
Об'єм інжекції (мл) 1 1 1

Для проведення хроматографування можуть бути 
використані такі системи.

СИСТЕМА А:

— колонка кварцова капілярна або капілярна з 
широким просвітом розміром 30 м × 0.32 мм або 
30 м × 0.53 мм, покрита шаром поперечнозшитого 
полімеру з 6 % поліціанопропілфенілсилоксану 
і 94 % полідиметилсилоксану завтовшки 1.8 мкм 
або 3 мкм;

— газ-носій: азот для хроматографії Р або гелій для 
хроматографії Р, поділ потоку — 1:5, лінійна 
швидкість газу-носія близько 35 см/с;

— полуменево-іонізаційний детектор (також мо-
же бути використаний мас-спектрометричний 
детектор або детектор електронного захоплен-
ня для хлорвмісних залишкових розчинників 
класу 1);

— температуру колонки програмують: 40 °С — про-
тягом 20 хв, потім підвищення температури зі 
швидкістю 10 °С/хв до 240 °С, за температури 
240 °С витримують протягом 20 хв;

— температура блока введення проб — 140 °С;
— температура детектора — 250 °С.

Якщо можливий вплив матриці, використовують 
систему В.

СИСТЕМА В:

— колонка кварцова капілярна або капілярна з 
широким просвітом розміром 30 м × 0.32 мм або 
30 м × 0.53 мм, покрита шаром макроголу 20 000 Р 
завтовшки 0.25 мкм;

— газ-носій: азот для хроматографії Р або гелій для 
хроматографії Р, поділ потоку — 1:5, лінійна 
швидкість газу-носія близько 35 см/с;

— полуменево-іонізаційний детектор (також мо-
же бути використаний мас-спектрометричний 
детектор або детектор електронного захоплен-
ня для хлорвмісних залишкових розчинників 
класу 1);

— температуру колонки програмують: 50 °С — 
протягом 20 хв, потім підвищення температури 
зі швидкістю 6 °С/хв до 165 °С, за температури 
165 °С витримують протягом 20 хв;

— температура блока вводу проби — 140 °С;
— температура детектора — 250 °С.

1 мл рівноважної газової фази над розчином порів-
няння (а) уводять у колонку в умовах, наведених 
для системи А, і записують хроматограму так, щоб 
можна було виміряти відношення «сигнал/шум» 
для піка 1,1,1-трихлоретану. Відношення «сигнал/
шум» має бути не менше 5. Типова хроматограма 
надана на Рис. 2.4.24.-1.

1 мл рівноважної газової фази над розчином порів-
няння (а1) уводять у колонку в умовах, наведених 
для системи А. Піки, відповідні залишковим роз-
чинникам класу 1, мають бути усе ще виявлюва-
ними.

1 мл рівноважної газової фази над розчином по-
рівняння (b) уводять у колонку в умовах, наведе-
них для системи А, і записують хроматограму так, 
щоб можна було визначити ступінь розділення між 
піками ацетонітрилу та метиленхлориду. Хрома-
тографічна система вважається придатною, якщо 
одержана хроматограма подібна до хроматограми, 
наведеної на Рис. 2.4.24.-2, та ступінь розділення 
між піками ацетонітрилу та метиленхлориду стано-
вить не менше 1.0.

1 мл рівноважної газової фази над випробовуваним 
розчином уводять у колонку в умовах, наведених 
для системи А. Якщо на одержаній хроматограмі 
немає піків, відповідних одному з піків залишко-
вих розчинників на хроматограмах газової фази над 
розчином порівняння (а) або розчином порівнян-
ня (b), випробовуваний зразок витримує випробу-
вання. Якщо будь-який пік на хроматограмі газо-
вої фази над випробовуваним розчином відповідає 
одному з піків залишкових розчинників на хрома-
тограмі газової фази над розчином порівняння (а) 
або розчином порівняння (b), слід використовува-
ти систему В.

1 мл рівноважної газової фази над розчином по-
рівняння (а) уводять у колонку в умовах, описаних 
для системи В, і записують хроматограму так, щоб 
можна було виміряти відношення «сигнал/шум» 
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1 — 1,1-дихлоретен; 2 — 1,1,1-трихлоретан; 3 — вуглець чотирихлористий; 4 — бензол; 5 — 1,2-дихлоретан.

Рисунок 2.4.24.-1. Типова хроматограма залишкових розчинників класу 1 в умовах, описаних для системи А та 
пробопідготовки 1. Полуменево-іонізаційний детектор.



1 — метанол; 2 — ацетонітрил; 3 — дихлорметан; 4 — гексан; 5 — 1,2-дихлоретен; 6 — нітрометан; 7 — тетрагідро-
фуран; 8 — хлороформ; 9 — циклогексан, 10 — 1,2-диметоксіетан; 11 — 1,1,2-трихлоретен; 12 — метилциклогексан; 
13 — 1,4-діоксан; 14 — піридин (tr = 18.7 хв); 15 — толуол; 16 — метилбутилкетон; 17 — хлорбензол; 18 — орто-, мета- 
і параксилоли, 19 — кумол; 20 — тетралін.

Рисунок 2.4.24.-2. Типова хроматограма залишкових розчинників класу 2 (розчин залишкових розчинників (b)) в умовах, 
описаних для системи А і пробопідготовки 1. Полуменево-іонізаційний детектор.
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1 — 1,1-дихлоретен; 2 — 1,1,1-трихлоретан; 3 — вуглець чотирихлористий; 4 — бензол; 5 — 1,2-дихлоретан.

Рисунок 2.4.24.-3. Типова хроматограма залишкових розчинників класу 1 в умовах, описаних для системи В і 
пробопідготовки 1. Полуменево-іонізаційний детектор.



1 — метанол; 2 — ацетонітрил; 3 — дихлорметан; 4 — гексан; 5 — 1,2-дихлоретен; 6 — нітрометан; 7 — тетрагідро-
фуран; 8 — хлороформ; 9 — циклогексан, 10 — 1,2-диметоксіетан; 11 — 1,1,2-трихлоретен; 12 — метилциклогексан; 
13 — 1,4-діоксан; 14 — піридин; 15 — толуол; 16 — метилбутилкетон; 17 — хлорбензол; 18 — орто-, мета- і пара кси-
лоли, 19 — кумол; 20 — тетралін (tR = 27 хв).

Рисунок 2.4.24.-4. Типова хроматограма залишкових розчинників класу 2 (розчин залишкових розчинників (b)) в умовах, 
описаних для системи В і пробопідготовки 1. Полуменево-іонізаційний детектор.
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Рисунок 2.4.24.-5. Хід випробування при ідентифікації та визначенні граничного вмісту залишкових розчинників
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для піка бензолу. Відношення «сигнал/шум» має 
бути не менше 5. Типова хроматограма надана на 
Рис. 2.4.24.-3.

1 мл рівноважної газової фази над розчином порів-
няння (а1) уводять у колонку в умовах, наведених 
для системи В. Піки, відповідні залишковим роз-
чинникам класу 1, мають бути усе ще виявлюва-
ними.

1 мл рівноважної газової фази над розчином по-
рівняння (b) уводять у колонку в умовах, описаних 
для системи В, і записують хроматограму так, щоб 
можна було визначити ступінь розділення між піка-
ми ацетонітрилу та трихлоретену. Хроматографіч-
на система вважається придатною, якщо одержана 
хроматограма подібна до хроматограми, наведеної 
на Рис. 2.4.24.-4, та ступінь розділення  між піками 
ацетонітрилу та трихлоретену становить не менше 
1.0.

1 мл рівноважної газової фази над випробовуваним 
розчином уводять у колонку, наведену для сис-
теми  В. Якщо на одержаній хроматограмі немає 
піків, відповідних одному з піків залишкових роз-
чинників на хроматограмах газової фази над розчи-
ном порівняння (а) або розчином порівняння (b), 
випробовуваний зразок витримує випробування. 
Якщо будь-який пік на хроматограмі газової фази 
над випробовуваним розчином відповідає одному 
з піків залишкових розчинників на хроматограмі 
газової фази над розчином порівняння (а) або роз-
чином порівняння (b) і це підтверджує результати, 
одержані при хроматографуванні у системі А, чи-
нять у такий спосіб.

1 мл рівноважної газової фази над розчином порів-
няння (с) уводять у колонку в умовах, описаних для 
системи А або системи В. Якщо необхідно, чутли-
вість системи регулюють так, щоб висота піка іден-
тифікованого залишкового розчинника (розчинни-
ків) становила не менше 50 % шкали реєструючого 
пристрою.

1 мл рівноважної газової фази над розчином порів-
няння (d) уводять у колонку. Не має спостерігатися 
ніяких заважаючі піки.

По 1 мл рівноважної газової фази над випробову-
ваним розчином і 1 мл газової фази над розчином 
порівняння (с) уводять у колонку. Повторюють ін-
жекції ще два рази.

Середня площа піка залишкового розчинника (роз-
чинників) на хроматограмах, одержаних для ви-
пробовуваного розчину, має становити не більше 
половини середньої площі піка залишкового роз-
чинника (розчинників) на хроматограмах, одержа-
них для розчину порівняння (с). Хроматографіч-
на система вважається придатною, якщо відносне 
стандартне відхилення різниць площ піків аналізо-
ваної речовини, одержане із трьох повторних пар-

них інжекцій розчину порівняння (с) і випробову-
ваного розчину, не перевищує 15 %.

Схема проведення випробування наведена на 
Рис. 2.4.24.-5.

Якщо залишковий розчинник (класів  2 або 3) при-
сутній на рівні 0.1 % і більше, для його кількісного 
визначення може бути використаний метод стан-
дартних добавок.
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