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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku są nowe czwartorzędowe sole amoniowe kwasu mlekowego i sposób 

otrzymywania nowych czwartorzędowych soli amoniowych kwasu mlekowego. 
Liczną grupę kationowych związków powierzchniowo czynnych stanowią czwartorzędowe 

chlorki lub bromki amoniowe. Czwartorzędowy atom azotu jest połączony z czterema grupami alkilo-
wymi. Warunkiem aktywności powierzchniowej związku jest obecność w cząsteczce co najmniej jed-
nego długiego podstawnika alkilowego (liczba atomów węgla powyżej sześciu). Do tego typu związ-
ków należą chlorki lub bromki didecylodimetyloamoniowe i chlorki lub bromki benzalkoniowe, które 
stanowi mieszanina chlorku lub bromku benzylododecylodimetyloamoniowego (40%) i chlorku lub 
bromku benzylotetradecylodimetyloamoniowego (60%). Sole te charakteryzują się aktywnością bakte-
riostatyczną i bakteriobójczą wobec mikroorganizmów. Są one składnikami preparatów handlowych 
stosowanych do mycia i dezynfekcji. W preparatach tych stosowane są w ilościach od 0,5% do 80%). 
Są też składnikami preparatów do impregnacji i ochrony drewna. Mieszanina chlorku didecylodimety-
loamoniowego oraz chlorku benzalkoniowego jest składnikiem preparatów stosowanych w profilaktyce 
oraz zwalczaniu choroby pryszczycy u bydła. Chlorek benzalkoniowy jest również składnikiem leku 
stosowanego w bólach gardła. 

Kwas mlekowy, będący hydroksykwasem, może występować jako związek optycznie czynny lub 
w postaci racematu. Znalazł zastosowanie w przemyśle spożywczym do regulacji kwasowości w pro-
duktach spożywczych. Stosowany jest również w przemyśle kosmetycznym, przemyśle garbarskim, 
tekstylnym, medycznym. W pszczelarstwie jest stosowany do zwalczania roztocza Varroa destructor. 

Przedmiotem wynalazku są nowe czwartorzędowe sole dialkilodimetyloamoniowe kwasu mle-
kowego w formie izomeru L(+), D(-) i racematu D, L, o wzorach ogólnych 1, 2, 3, w których R oznacza 
grupę alkilową prostołańcuchową, zawierającą od 6 do 20 atomów węgla oraz sole benzyloalkilodime-
tyloamoniowe kwasu mlekowego w formie izomeru L(+), D(-) i racematu D, L, o wzorach ogólnych 4, 
5, 6, w których R oznacza grupę alkilową prostołańcuchową, zawierającą od 6 do 20 atomów węgla, 
które wykazują aktywność bakteriostatyczną oraz bakteriobójczą wobec mikroorganizmów. 

Sposób wytwarzania nowych czwartorzędowych soli amoniowych kwasu mlekowego w formie 
izomeru L(+), D(-) i racematu DL o wzorach ogólnych 1, 2, 3, 4, 5, 6, w którym R oznacza grupę alki-
lową prostołańcuchową zawierającą od 6 do 20 atomów węgla, polega na tym, że kwas mlekowy 
w wyniku reakcji z wodorotlenkiem metalu alkalicznego przeprowadza się w sól, którą poddaje się 
reakcji z halogenkiem dialkilodimetyloamoniowym, w którym alkil oznacza grupę prostołańcuchową 
zawierającą od 6 do 20 atomów węgla lub z halogenkiem benzyloalkilodimetyloamoniowym, w którym 
alkil oznacza grupę prostołańcuchową zawierającą od 6 do 20 atomów węgla, w środowisku wodnym, 
w temperaturze do 60°C, korzystnie w temperaturze pokojowej, następnie z mieszaniny reakcyjnej 
usuwa się wodę i oddziela się halogenek metalu alkalicznego. 

P r z y k ł a d  I.  D,L-mleczan didecylodimetyloamoniowy 
W reaktorze o pojemności 250 ml zaopatrzonym w chłodnicę zwrotną, termometr oraz miesza-

dło umieszczano 10,7 g (0,1 mola) D,L-kwasu mlekowego (85% roztwór wodny) oraz 5,6 g wodoro-
tlenku potasowego (0,1 mola) rozpuszczonego w 40 ml wody. Mieszaninę wygrzewano w temperatu-
rze wrzenia aż do momentu, gdy chromatogram HPLC nie zawiera sygnałów wskazujących na obec-
ność oligomerów kwasu mlekowego. Następnie do tak otrzymanej soli dodano 36,15 g (0,1 mola) 
chlorku didecylodimetyloamoniowego (72,3 g roztworu wodnego 50%)). Roztwór mieszano w tem-
peraturze pokojowej przez 6 godzin, a następnie usuwano wodę w temperaturze 70°C, pod próżnią 
30 · 102 Pa, w czasie 7 godzin. Produkt pozostawiono w lodówce na 24 godziny. Po odsączeniu chlor-
ku potasowego otrzymano, z wydajnością 90%, D,L-mleczan didecylodimetyloamoniowy o wzorze 3, 
w którym R = decyl (C10). 

Jest to gęsta ciecz, dobrze rozpuszczalna w wodzie. Wyznaczona metodą skaningowej kolory-
metrii różnicowej (DSC) temperatura zeszklenia wynosi -53°C. Strukturę D,L-mleczanu didecylodime-
tyloamoniowego potwierdzają widma magnetycznego rezonansu jądrowego. 

1H NMR (DMSO-d6) δ w ppm: 3,63 (q, 1H), 3,29 (m, 4H), 3,04 (s, 6H), 1,63 (m, 4H), 1,26  
(m, 28H), 1,11 (d, 3H), 0,88 (t, 6H); 

13C NMR (DMSO-d6) δ w ppm: 176,8; 62,7; 62,6; 49,9; 31,3; 28,9; 28,8; 28,7; 28,5; 25,8; 22,1; 
21,7; 21,3; 13,9 oraz analiza elementarna CHN dla C25H53NO3 (415,7): 

wartości wyliczone w proc. C = 72,23; H = 12,85; N = 3,37; 
wartości zmierzone  C = 72,30; H = 13,01; N = 3,43. 
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P r z y k ł a d  II.  D-mleczan didecylodimetyloamoniowy 
W reaktorze o pojemności 250 ml zaopatrzonym w chłodnicę zwrotną, termometr oraz miesza-

dło umieszczano 10,7 g (0,1 mola) D-kwasu mlekowego (85%) roztwór wodny) oraz 5,6 g wodorotlen-
ku potasowego (0,1 mola) rozpuszczonego w 40 ml wody. Mieszaninę wygrzewano w temperaturze 
wrzenia aż do momentu, gdy chromatogram HPLC nie zawiera sygnałów wskazujących na obecność 
oligomerów kwasu mlekowego. Następnie do tak otrzymanej soli surowca dodano 36,15 g (0,1 mola) 
chlorku didecylodimetyloamoniowego (72,3 g roztworu wodnego 50%). Roztwór mieszano w tempe-
raturze pokojowej przez 6 godzin, a następnie usuwano wodę w temperaturze 70°C, pod próżnią 
30 · 102 Pa, w czasie 7 godzin. Produkt pozostawiono w lodówce na 24 godziny. Po odsączeniu chlor-
ku potasowego otrzymano, z wydajnością 92%, D-mleczan didecylodimetyloamoniowy, o wzorze 1, 
w którym R = decyl (C10). Jest to gęsta ciecz dobrze rozpuszczalna w wodzie. Wyznaczona metodą 
DSC temperatura zeszklenia wynosi -53°C. Strukturę D-mleczanu didecylodimetyloamoniowego po-
twierdzają widma magnetycznego rezonansu jądrowego. 

1H NMR (DMSO-d6) δ w ppm: 3,65 (q, 1H), 3,31 (m, 4H), 3,03 (s, 6H), 1,64 (m, 4H), 1,23  
(m, 28H), 1,10 (d, 3H), 0,88 (t, 6H); 

13C NMR (DMSO-d6) δ w ppm: 176,7; 62,8; 62,5; 49,9; 31,4; 29,1; 28,9; 28,7; 28,6; 25,9; 22,0; 
21,7; 21,4; 13,8 oraz analiza elementarna CHN dla C25H53NO3 (415,7): 

wartości wyliczone w proc. C = 72,23; H = 12,85; N = 3,37; 
wartości zmierzone  C = 72,11; H = 13,01; N = 3,50. 
P r z y k ł a d  III.  L-mleczan didecylodimetyloamoniowy 
W reaktorze o pojemności 1500 ml zaopatrzonym w chłodnicę zwrotną, termometr oraz mie-

szadło umieszczano 106,7 g (1,0 mol) L-kwasu mlekowego (85% roztwór wodny) oraz 56,2 g wodoro-
tlenku potasowego rozpuszczonego w 200 ml wody. Mieszaninę wygrzewano w temperaturze wrzenia 
aż do momentu, gdy chromatogram HPLC nie zawiera sygnałów wskazujących na obecność oligome-
rów kwasu mlekowego. Następnie do tak otrzymanej soli dodano 361,5 g (1,0 mol) chlorku didecylo-
dimetyloamoniowego (709 g roztworu wodnego 51%). Roztwór mieszano w temperaturze pokojowej 
przez 5 godzin. Po upływie tego czasu z mieszaniny usuwano wodę w temperaturze 70°C, pod próż-
nią 30 · 102 Pa, w czasie 7 godzin. Produkt pozostawiono w lodówce na 24 godziny i następnie są-
czono wydzielony osad chlorku potasowego. 

Otrzymano, z wydajnością 94%, 390 g L-mleczanu didecylodimetyloamoniowego o wzorze 2, 
w którym R = decyl (C10). Ma on postać gęstej cieczy, bardzo dobrze rozpuszczalnej w wodzie. Wy-
znaczona metodą DSC temperatura zeszklenia wynosi -53°C. Strukturę L-mleczanu didecylodimety-
loamoniowego potwierdzają widma magnetycznego rezonansu jądrowego. 

1H NMR (DMSO-d6) δ w ppm: 3,63 (q, 1H), 3,32 (m, 4H), 3,05 (s, 6H), 1,64 (m, 4H), 1,26  
(m, 28H), 1,11 (d, 3H), 0,88 (t, 6H); 

13C NMR (DMSO-d6) δ w ppm: 176,9; 62,8; 62,6; 49,9; 31,3; 29,0; 28,9; 28,8; 28,5; 25,8; 22,1; 
21,7; 21,3; 13,9 oraz analiza elementarna CHN dla C25H53NO3 (415,7): 

wartości wyliczone w proc. C = 72,23; H = 12,85; N = 3,37; 
wartości zmierzone  C = 72,00; H = 12,53; N = 3,60. 
P r z y k ł a d  IV.  L-mleczan benzalkoniowy 
W reaktorze o pojemności 1500 ml zaopatrzonym w chłodnicę zwrotną, termometr oraz mie-

szadło umieszczano 89 g (0,84 mola) L-kwasu mlekowego (85%) roztwór wodny) oraz 47,1 g wodoro-
tlenku potasowego rozpuszczonego w 150 ml wody. Mieszaninę wygrzewano w temperaturze wrzenia 
aż do momentu, gdy chromatogram HPLC nie zawiera sygnałów wskazujących na obecność oligome-
rów kwasu mlekowego. Następnie do tak otrzymanej soli dodano 295 g (0,84 mola) chlorku benzalko-
niowego (który stanowi mieszanina chlorku benzylododecylodimetyloamoniowego (40%) i chlorku 
benzylotetradecylodimetyloamoniowego (60%)) rozpuszczonego w 250 ml wody. Roztwór mieszano  
w temperaturze pokojowej przez 5 godzin. Po upływie tego czasu z mieszaniny usuwano wodę  
w temperaturze 70°C, pod próżnią 30 · 102 Pa, w czasie 7 godzin. Produkt pozostawiono w lodówce 
na 24 godziny i następnie sączono wydzielony osad chlorku potasowego. 

Otrzymano L-mleczan benzalkoniowy, który stanowiła mieszanina L-mleczanu benzylododecylo-
dimetyloamoniowego (40%) i L-mleczanu benzylotetradecylodimetyloamoniowego (60%) o wzorze 5, 
gdzie R = dodecyl (C12) i R = tetradecyl (C14). Ma on postać jasnożółtej cieczy dobrze rozpuszczalnej 
w wodzie. Wydajność reakcji wyniosła 92%. Wyznaczona metodą DSC temperatura zeszklenia pro-
duktu wynosi -38°C. Strukturę L-mleczanu benzalkoniowego potwierdzają widma magnetycznego 
rezonansu jądrowego. 
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1H NMR (DMSO-d6) δ w ppm: 7,61 (m, 2H); 7,52 (m, 3H), 4,63 (s, 2H), 3,63 (q, 1H), 3,32  
(m, 2H), 3,00 (s, 6H), 1,81 (m, 2H), 1,26 (m, 21H), 1,13 (d, 3H), 0,87 (t, 6H); 

13C NMR (DMSO-d6) δ w ppm: 177,1; 133,0; 130,1; 128,8; 128,4; 66,9; 66,0; 63,3; 49,0; 31,3; 
29,11; 29,10; 29,06; 28,98; 28,86; 28,76; 28,57; 25,9; 22,1; 21,8; 21,4; 13,9. 

P r z y k ł a d  V.  D-mleczan benzalkoniowy 
W reaktorze o pojemności 250 ml zaopatrzonym w chłodnicę zwrotną, termometr oraz miesza-

dło umieszczano 10,7 g (0,1 mola) D-kwasu mlekowego (85% roztwór wodny) oraz 5,6 g (0,1 mola) 
wodorotlenku potasowego rozpuszczonego w 50 ml wody. Mieszaninę wygrzewano w temperaturze 
wrzenia aż do momentu, gdy chromatogram HPLC nie zawiera sygnałów wskazujących na obecność 
oligomerów kwasu mlekowego. Następnie do tak otrzymanej soli dodano 36,9 g (0,1 mola) chlorku 
benzalkoniowego rozpuszczonego w 50 ml wody. Roztwór mieszano w temperaturze pokojowej przez 
5 godzin. Po upływie tego czasu z mieszaniny reakcyjnej usuwano wodę w temperaturze 70°C, pod 
próżnią 30 · 102 Pa, w czasie 7 godzin. Produkt pozostawiano na 24 godziny i następnie sączono wy-
dzielony osad chlorku potasowego. Otrzymano D-mleczan benzalkoniowy (wzór 4), w postaci jasno-
żółtej cieczy o wysokiej lepkości, dobrze rozpuszczalnej w wodzie. Wydajność reakcji wyniosła 90%. 
Wyznaczona metodą DSC temperatura zeszklenia wynosi -38°C. Strukturę D-mleczanu benzalkonio-
wego potwierdzają widma magnetycznego rezonansu jądrowego. 

1H NMR (DMSO-d6) δ w ppm: 7,60 (m, 2H); 7,54 (m, 3H), 4,59 (s, 2H), 3,63 (q, 1H), 3,32  
(m, 2H), 3,00 (s, 6H), 1,80 (m, 2H), 1,26 (m, 21H), 1,10 (d, 3H), 0,88 (t, 6H); 

13C NMR (DMSO-d6) δ w ppm: 177,0; 133,0; 130,1; 128,9; 128,6; 66,9; 66,2; 63,5; 49,0; 31,2; 
29,17; 29,14; 29,08; 28,9; 28,8; 28,7; 28,6; 25,9; 22,3; 21,8; 21,4; 13,7. 

P r z y k ł a d  VI. D,L-mIeczan benzalkoniowy 
W reaktorze o pojemności 250 ml zaopatrzonym w chłodnicę zwrotną, termometr oraz miesza-

dło umieszczano 10,7 g (0,1 mola) D,L-kwasu mlekowego (85% roztwór wodny) oraz 5,6 g (0,1 mola) 
wodorotlenku potasowego rozpuszczonego w 50 ml wody. Mieszaninę wygrzewano w temperaturze 
wrzenia aż do momentu, gdy chromatogram HPLC nie zawiera sygnałów wskazujących na obecność 
oligomerów kwasu mlekowego. Następnie do tak otrzymanej soli dodano 36,9 g (0,1 mola) chlorku 
benzalkoniowego rozpuszczonego w 50 ml wody. Roztwór mieszano w temperaturze pokojowej przez 
5 godzin. Po upływie tego czasu z mieszaniny reakcyjnej usuwano wodę w temperaturze 70°C, pod 
próżnią 30 · 102 Pa, w czasie 7 godzin. Produkt pozostawiano na 24 godziny i następnie sączono wy-
dzielony osad chlorku potasowego. Otrzymano D,L-mleczan benzalkoniowy (wzór 6) w postaci jasno-
żółtej cieczy o wysokiej lepkości, dobrze rozpuszczalnej w wodzie. Wydajność reakcji wyniosła 95%. 
Wyznaczona metodą DSC temperatura zeszklenia wynosi -38°C. Strukturę D,L-mleczanu benzalko-
niowego potwierdzają widma magnetycznego rezonansu jądrowego. 

1H NMR (DMSO-d6) δ w ppm: 7,53 (m, 5H), 4,60 (s, 2H), 3,66 (q, 1H), 3,32 (m, 2H), 2,98  
(s, 6H), 1,78 (m, 2H), 1,25 (m, 21H), 1,13 (d, 3H), 0,89 (t, 6H); 

13C NMR (DMSO-d6) δ w ppm: 177,1; 133,0; 130,3; 128,4; 128,5; 66,9; 66,0; 63,3; 49,0; 31,3; 
29,1; 29,08; 29,01; 28,9; 28,8; 28,6; 25,9; 22,1; 21,8; 21,4; 13,9. 

Nowe sole amoniowe kwasu mlekowego według wynalazku wykazują aktywność bakteriosta-
tyczną oraz bakteriobójczą wobec mikroorganizmów. Przykładowe wyniki aktywności biologicznej 
ustalone wobec bakterii i grzybów w wartościach MIC - minimalne stężenie hamujące oraz MBC - 
- minimalne stężenie biobójcze zestawiono w tabeli 1. 

T a b e l a  1 
Wartości MIC i MBC badanych soli 

Badany szczep  [DD]L [DD]DL [BA]L [BA]DL 
1 2 3 4 5 6 

MIC 0,5 2 1 2 
Micrococcus luteus 

MBC 2 2 8 16 

MIC 0,2 0,5 1 2 
Staphylococcus Aureus 

MBC 2 0,5 4 2 

MIC < 0,1 0,2 1 1 
Staphylococcus Epidermidis 

MBC 0,2 0,2 4 8 
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cd. tabeli 1 

1 2 3 4 5 6 

MIC 0,5 < 0,1 0,5 2 
Enterococcus Faecium 

MBC 2 1 4 2 

MIC 1 1 0,5 2 
Moraxella catarhalis 

MBC 2 1 4 2 

MIC 0,2 < 0,1 0,5 8 
Escherichia Coli 

MBC 0,5 < 0,1 8 125 

MIC 16 16 62 125 
Serratia Marcescens 

MBC 16 31 62 125 

MIC 8 8 31 250 
Proteus Vulgaris 

MBC 16 8 31 250 

MIC 16 16 62 125 
Pseudomonas Aeruginosa 

MBC 31 16 62 125 

MIC < 0,1 < 0,1 1 1 
Bacillus Subtilis 

MBC < 0,1 < 0,1 1 1 

MIC 1 2 2 4 
Candida albicans 

MBC 2 2 8 62 

MIC 1 1 2 2 
Rhodotorula Rubra 

MBC 2 2 4 62 

[DD]L - L-mleczan didecylodimetyloamoniowy, 
[DD]DL - D,L-mleczan didecylodimetyloamoniowy, 
[BA]L - L-mleczan benzalkoniowy, 
[BA]DL - D,L-mleczan benzalkoniowy. 

 
 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Nowe czwartorzędowe sole dialkilodimetyloamoniowe kwasu mlekowego w formie izomeru 
L(+), D(-) i racematu D, L, o wzorach ogólnych 1, 2, 3, w których R oznacza grupę alkilową prostołań-
cuchową, zawierającą od 6 do 20 atomów węgla oraz sole benzyloalkilodimetyloamoniowe kwasu 
mlekowego w formie izomeru L(+), D(-) i racematu D, L, o wzorach ogólnych 4, 5, 6, w których R 
oznacza grupę alkilową prostołańcuchową, zawierającą od 6 do 20 atomów węgla. 

2. Sposób wytwarzania nowych czwartorzędowych soli amoniowych kwasu mlekowego w for-
mie izomeru L(+), D(-) i racematu DL o wzorach ogólnych 1, 2, 3, 4, 5, 6, w których R oznacza grupę 
alkilową prostołańcuchową zawierającą od 6 do 20 atomów węgla, znamienny tym, że kwas mlekowy 
w wyniku reakcji z wodorotlenkiem metalu alkalicznego przeprowadza się w sól, którą poddaje się 
reakcji z halogenkiem dialkilodimetyloamoniowym, w którym alkil oznacza grupę prostołańcuchową 
zawierającą od 6 do 20 atomów węgla lub z halogenkiem benzyloalkilodimetyloamoniowym, w którym 
alkil oznacza grupę prostołańcuchową zawierającą od 6 do 20 atomów węgla, w środowisku wodnym, 
w temperaturze do 60°C, korzystnie w temperaturze pokojowej, następnie z mieszaniny reakcyjnej 
usuwa się wodę i oddziela się halogenek metalu alkalicznego. 
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Rysunki 
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