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ZASTOSOWANIE TECHNIK INFORMATYCZNYCH
W ANALIZIE RODOWISKA NA PRZYK£ADZIE
OZNACZEÑ CHROMATOGRAFICZNYCH
WSTÊP
Analityka rodowiskowa jest od koñca lat szeædziesi¹tych ubieg³ego wieku dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê dziedzin¹ techniki pomiarowej. Wykorzystuje ona wiele ró¿nych technik analitycznych opartych zarówno o metody spektroskopowe, elektrochemiczne jak i o techniki rozdzielania skomplikowanych mieszanin  w szczególnoci
techniki chromatograficzne. Analityka i monitoring rodowiska to dwa filary nauki o
rodowisku i jego ochronie oraz dzia³aniach w rodowisku. Mo¿emy wyró¿niæ dwie
tendencje [1, 21, 22]:
 wykrywanie coraz mniejszych iloci substancji, oznaczenia coraz mniejszych stê¿eñ analitów w próbkach rodowiskowych oraz
 ci¹g³e poszerzanie iloci (rodzajów) oznaczanych substancji.
Ale równie¿:
 opracowania i praktyczne wykorzystania nowych rozwi¹zañ metodycznych,
 opracowania nowych rozwi¹zañ konstrukcyjnych przyrz¹dów pomiarowych i urz¹dzeñ analitycznych,
 pobieranie, wzbogacanie, izolacja i przygotowanie próbek rodowiskowych do
oznaczeñ koñcowych,
 kalibracja stosowanych urz¹dzeñ pomiarowych,
 wykrywanie, identyfikacja i oznaczanie agalitów,
 statystyczna obróbka wyników.

ETAPY ANALIZY INSTRUMENTALNEJ
Wspó³czesna analiza instrumentalna obejmuje szereg etapów co przedstawia schemat [2,4]:
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Czêsto w monitoringu rodowiska powa¿nym zagadnieniem jest analiza ladowa
wody. W celu uzyskania informacji dotycz¹cych sk³adu próbki nale¿y j¹ odpowiednio
przygotowaæ, poniewa¿ mo¿liwoæ bezporedniego nastrzykiwania próbki wody na
kolumnê chromatograficzn¹ jest ograniczona.
Ograniczenie to wynika z poni¿szych warunków [4, 15, 17, 18, 22]:
l stê¿enie oznaczanych zwi¹zków jest czêsto zbyt ma³e i nie osi¹ga granicy wykrywalnoci,
l stosowanych detektorów;
l woda wprowadzona na kolumnê zmienia w³aciwoci fizykochemiczne fazy stacjonarnej, co zak³óca proces rozdzielania sk³adników mieszaniny, a w skrajnym
przypadku niszczy,
l film fazy stacjonarnej,
l zanieczyszczenia mechaniczne obecne w wodzie w postaci zawiesiny mog¹ uszkodziæ kolumnê lub spowodowaæ jej zatkanie,
l obecnoæ wody, w odniesieniu do niektórych detektorów, mo¿e zak³óciæ pomiar,
l próbka przed wprowadzeniem na kolumnê chromatograficzn¹ wymaga wzbogacenia, analitów i wymiany matrycy na bardziej korzystn¹ z punktu widzenia oznaczeñ
wybran¹ technik¹ chromatograficzn¹.
Najszerzej stosowan¹ jest chromatografia gazowa daj¹ca mo¿liwoci rozdzia³u
mieszanin zwi¹zków organicznych. Wykorzystuj¹c j¹ w monitoringu zanieczyszczeñ
rodowiska uzyskaæ mo¿na istotne informacje, s³u¿¹ce do [3, 712]:
l oceny aktualnej sytuacji ekologicznej na danym obszarze;
l zbilansowania transportu materii;
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wyjanienia wp³ywu zanieczyszczeñ rodowiska na zdrowie cz³owieka;
wyjanienia przyczyn zanieczyszczenia elementów rodowiska;
badania dróg przemieszczania siê oraz transportu zanieczyszczeñ;
wskazania metod zapobiegania zanieczyszczeniom rodowiska;
monitoringu i badañ transformacji oraz konwersji zanieczyszczeñ rodowiska;
oceny kierunków zmian poziomu stê¿eñ sk³adników wystêpuj¹cych w poszczególnych elementach rodowiska.

W przypadku chromatografii gazowej najwiêkszy postêp zaznaczy³ siê w budowie
detektorów w szczególnoci detektorów selektywnych i specyficznych [3, 5, 14].
Wród detektorów mo¿liwych do zastosowania w analizach próbek rodowiskowych
mo¿na wyró¿niæ trzy grupy:
l detektory czu³e na obecnoæ chlorowców chlorowców cz¹steczce (ECD, ElCD),
l detektory czu³e na obecnoæ siarki (FPD, ElCD, SCD),
l detektory oparte o techniki spektroskopowe (MS, AED).

DETEKTOR WYCHWYTU ELEKTRONÓW  ECD
Detektor wychwytu elektronów  ECD (Electron Capture Detektor) jest najbardziej rozpowszechnionym detektorem selektywnym powszechnie wykorzystywanym
w analityce ladów zwi¹zków organicznych, zw³aszcza w próbkach rodowiskowych
i biochemicznych. ECD jest bardzo czu³y na zwi¹zki zawieraj¹ce atomy o du¿ym
powinowactwie elektronowym, a w szczególnoci na zwi¹zki chlorowcoorganiczne.
Detektor ten opracowany przez Lovelocka odegra³ istotn¹ rolê w oznaczaniu poziomu
freonów w atmosferze, co by³o wa¿ne do potwierdzenia ich roli w niszczeniu stratosferycznej warstwy ozonowej [14, 18].
Zasada dzia³ania detektora jest oparta na zjawisku absorpcji elektronów przez cz¹steczki elektrofilowe. Podstawowym elementem detektora, jest komora jonizacyjna z
dwiema elektrodami z umieszczonym w niej ród³em promieniowania â- to jest (tryt
lub 63Ni). Elektrony pierwotne emitowane przez ród³o zderzaj¹ siê z cz¹steczkami
gazu w detektorze, powoduj¹c jonizacjê po³¹czon¹ z emisj¹ wtórnych (wolnych) elektronów i tworzeniem jonów dodatnich
b- +M ® b-+M+ +eMiêdzy elektrodami w komorze jest przy³o¿one pewne napiêcie, co powoduje
szybk¹ migracjê elektronów w kierunku anody i pojawienie siê pr¹du t³a (~1(1-8A).
Prawdopodobieñstwo rekombinacji jonów dodatnich z wolnymi elektronami jest znikomo ma³e. Jeli w eluacie z kolumny pojawi¹ siê cz¹steczki elektrofilowe (np. zawieraj¹ce atomy chlorowców), to wychwytuj¹ one znajduj¹ce siê w komorze jonizacyjnej
wolne elektrony daj¹c mierzony sygna³ w detektorze.
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SIARKOWY DETEKTOR FLUORESCENCYJNY  SCD
Siarkowy detektor chemiluminescencyjny (SCD) [14] zosta³ opracowany przez
Parksa na pocz¹tku latach osiemdziesi¹tych XX wieku jest jedn¹ z najlepszych technik
za pomoc¹ której, mo¿na oznaczaæ zwi¹zki zawieraj¹ce atomy siarki. Zasada dzia³ania
pierwszych detektorów SCD opiera³a siê o spalanie zwi¹zków siarki w redukuj¹cym
p³omieniu palnika detektora. Warunki spalania by³y tak dobrane, ¿e produktem spalania jest tlenek siarki SO. Produkty spalania nastêpnie zasysano ceramicznym próbnikiem do komory reakcyjnej gdzie nastêpowa³a reakcja SO z tritlenem O3 w wyniku
której powstaje wzbudzony ditlenek siarki SO2*. Elektrony we wzbudzonym SO2*
powracaj¹c do stanu podstawowego emituj¹ promieniowanie w zakresie 260480 nm
z maksimum przy d³ugoci fali l » 360 nm. Intensywnoæ tego promieniowania rejestrowana przez fotopowielacz i stanowi sygna³ analityczny w detektorze.
Dla z³agodzenia zmian czu³oci i selektywnoci detektora w zale¿noci od zwi¹zku chemicznego firmy Antek Instruments Inc. i Sievers Research Inc. wprowadzi³y detektory z bezp³omieniow¹ komor¹ spalania. Bezp³omieniowe SCD wykazuj¹
szerszy zakres operacyjny lepsz¹ precyzjê oraz czu³oæ wy¿sz¹ o rz¹d wielkoci.
W odró¿nieniu od mechanizmu proponowanego przez Shearera zasada dzia³ania opiera
siê o dwustopniow¹ reakcjê postkolumnow¹. Wymywaj¹ce siê z kolumny chromatograficznej zwi¹zki siarkoorganiczne s¹ najpierw utleniane do SO2 i innych tlenków a nastêpnie redukowane do H2S w znacznym nadmiarze wodoru. Siarkowodór i inne produkty
redukcji s¹ nastêpnie przenoszone do komory reakcyjnej gdzie siarkowodór jest utleniany za pomoc¹ tritlenu do elektronowo wzbudzonego ditlenku siarki SO2*.
Detektor SCD wykazuje niemal¿e ekwimolarn¹ odpowied na wszystkie zwi¹zki
siarkoorganiczne a jako substancja wzorcuj¹ca detektor jest wykorzystywany dibenzotiofen, dla którego wspó³czynnik odpowiedzi przyjêto jako 1. Wspó³czynniki odpowiedzi dla innych zwi¹zków s¹ bliskie jednoci co czyni go szczególnie przydatnym przy okrelani ca³kowitej zawartoci siarki (w tym zwi¹zków siarkoorganicznych
w rodowisku.

DETEKTOR EMISJI ATOMOWEJ  AED
Detektor emisji atomowej AED (Atomie Emission Detector) jest szczególnym typem detektora, gdy¿ jest to jednoczenie detektor uniwersalny (nadaje siê do analizy
wszystkich typów zwi¹zków) i specyficzny, bo umo¿liwia badanie zawartoci poszczególnych pierwiastków w sk³adnikach próbki. AED jest szczególnie przydatny do
analizy próbek rodowiskowych, produktów petrochemicznych, dodatków do polimerów i zawsze k³opotliwych w analizie zwi¹zków metaloorganicznych [1114, 21].
Zasada dzia³ania detektora, którego budowê przedstawiono na rys. 1 [14], jest nastêpuj¹ca: rozdzielone na kolumnie chromatograficznej sk³adniki próbki wprowadza siê
do indukowanej mikrofalowo plazmy helowej o temperaturze w zakresie 300010000 K,
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Rys. 1. Schemat dzia³ania detektora emisji atomowej AED [14]
1  soczewka, 2  szczelina, 3  zwierciad³o, 4  obrotowa siatka dyfrakcyjna,
5  ruchoma fotodioda

która powoduje rozpad cz¹steczek na wzbudzone atomy. Elektrony wzbudzonych
atomów, wracaj¹c do ni¿szych stanów energetycznych, emituj¹ promieniowanie charakterystyczne dla danego pierwiastka. Promieniowanie, które trafia do czêci optycznej detektora, ulega rozszczepieniu na siatce dyfrakcyjnej na charakterystyczne d³ugoci fal, rejestrowane przez pozycjonowan¹ matrycê fotodiod.
Hel, z którego wytwarzana jest plazma mikrofalowa, i który jest jednoczenie
gazem nonym, musi byæ bardzo wysokiej czystoci, minimum 99,9999% tzn.,
¿e suma wszystkich zanieczyszczeñ w nim zawartych musi byæ ni¿sza od l ppm.
W tabeli 1 zestawiono pierwiastki najczêciej oznaczane za pomoc¹ detektora AED
i podstawowe parametry pracy detektora (d³ugoæ fali wykrywanego promieniowania oraz dodawane w ladowych ilociach gazy reakcyjne zwiêkszaj¹ce czu³oæ detektora). Detektor umo¿liwia wykonanie oznaczeñ maksymalnie czterech pierwiastków w czasie jednej analizy chromatograficznej. Najczêciej praktykowane jest jednoczesne oznaczanie wêgla, wodoru, chloru i bromu. Informacje uzyskiwane z detektora AED s¹ komplementarne z widmami otrzymywanymi za pomoc¹ tandemów
GC-MS i GC-FTIR.
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Tabela 1. Charakterystyka detektorów stosowanych w analityce zanieczyszczeñ rodowiska
[1114]

7\S

6HOHNW\ZQR ü 'HVWUXN
VSHF\ILF]QR ü  F\MQR ü

7PD[
>R&@

*UDQLFD
R]QDF]DOQR FL

'HWHNWRU\F]XáHQDFKORURZLHF
1


1


'


'HWHNWRU\F]XáHQDVLDUN 
)3'  ·J&J6
'

J6V

(O&'
! J&J6
'

J6V
6&'
!J&J6
'

J6V
EH]

QI6&' !J&J6
' RJUDQLF]H
  J6V
'HWHNWRU\XQLZHUVDOQH VSHNWURVNRSRZH 


$('  · J&J6
'

J6V
06
XQLZHUVDOQ\


J6V
(&'
(&' 
(O&'

WDN
WDN
WDN

/LQLRZ\]DNUHV
G\QDPLF]Q\
RGSRZLHG]L












TECHNIKI SPRZÊ¯ONE (GC-MS)
Metody oznaczeñ koñcowych opieraj¹ siê wykorzystuj¹ chromatografiê gazow¹
z detekcj¹ wykorzystuj¹ca wysokorozdzielcz¹ spektrometriê mas. Z uwagi na wysokie koszty eksploatacyjne tego typu systemów Wydaje siê byæ mo¿liwe zastosowanie
detekcji z wykorzystaniem detektora emisji atomowej  AED (pozwalaj¹ na to podawane przez producenta granice oznaczalnoci dla poszczególnych pierwiastków), ale
dotychczas nie opublikowano prac z zastosowaniem tego typu uk³adu detekcji. Istnieje równie¿ mo¿liwoæ zastosowania spektrometru mas niskiej rozdzielczoci do oznaczania tej klasy zwi¹zków. Jedn¹ z mo¿liwoci jest przekszta³cenie siarkowych analogów dioksyn w sulfony, które znacznie ró¿ni¹ siê czasami retencji a tak¿e w zdecydowanie inny sposób fragmentuj¹ w spektrometrach masowych [7, 12, 13, 15, 19].
Korzystnym wyjciem jest zastosowanie niskiej rozdzielczoci spektrometru mas, który
mo¿e pracowaæ w uk³adzie MS/MS. Wówczas mo¿na wtórnie fragmentowaæ wybrany jon analityczny (niekoniecznie jon macierzysty) i na podstawie tej fragmentacji dokonywaæ analizy zarówno jakociowej i ilociowej. Trendy warunkach zastosowaniu
MS jako oznaczenia koñcowego przedstawiono na rysunku 2.
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Rys. 2. Trendy rozwojowe warunkach zastosowaniu spektrometrii mas na etapie oznaczeñ
koñcowych [9]

BIBLIOTEKI WIDM
Aby system GC-MS lub LC-MS móg³ by wykorzystywany do w celu identyfikacji nieznanych zwi¹zków na podstawie widm ze spektrometru mas musi byæ wyposa¿ony w bibliotekê widm. Komercyjne dostêpne biblioteki i ich charakterystyki zamieszczonow tabeli 2.
Tabela 2. Komercyjnie dostêpne biblioteki widm masowych [8, 9]
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Oprócz baz komercyjnych mo¿liwe jest równie¿ wykorzystanie baz internetowych.
Wad¹ ich stosowania jest brak mo¿liwoci porównywania widm, za pomoc¹ przegl¹darki i ustalenie prawdopodobieñstwa sukcesu  tj zidentyfikowania nieznanego zwi¹zku.
Bazy te umo¿liwiaj¹ wyszukiwanie na podstawie wzoru lub nazwy i s¹ one dostêpne
pod adresami:
l http://webbook.nist.gov/chemistry/  ok. 15000 widm;
l http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/direct frame top.cgi  ok. 23500 widm.
l bezp³atna baza ok. 2500 widm masowych, g³ównie do celów kryminalistycznych,
w formacie HP ChemStation: http://minyos.its.rmit.edu.au/~rcmfa/Library/ms library.htm

PODSUMOWANIE
Metody analiz rodowiskowych wykazuj¹ zastosowanie w bazach widm masowych. Z powodzeniem mo¿na je wykorzystywaæ w urz¹dzeniach coraz powszechniej
dostêpnych w laboratoriach analitycznych o tyle zarówno widma IR jak i innych technik sprzê¿onych nie s¹ jeszcze powszechnie dostêpne w postaci tak obszernych bibliotek. Bazy internetowe niestety nie daj¹ mo¿liwoci porównywania widm, ale umo¿liwiaj¹ wyszukiwanie na podstawie wzoru lub nazwy. Dostêpne s¹ pod nastêpuj¹cymi
adresami:
l NIST Webbok: http://webbook.nist.gov/chemistry/  ok. 16000 widm IR,
l baza danych SDBS,
l http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/direct frame top.cgi  ok. 50500 widm
FT-IR,
l katalog odczynników firmy Sigma-Aldrich,
l http://www.sigmaaldrich.com/Area of Interest/Europe Home/Poland.html  widma
IR s¹ dostêpne dla du¿ej czêci odczynników oferowanych przez firmê SigmaAldrich.
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Streszczenie
Praca obejmuje analizê wykorzystania metod analityki rodowiskowej na przyk³adzie oznaczeñ chromatograficznych. Opisano techniki analityczne oparte zarówno o metody spektroskopowe, elektrochemiczne jak i o techniki rozdzielania skomplikowanych mieszanin  w szczególnoci techniki chromatograficzne. W krajach uprzemys³owionych chromatografia od pocz¹tku swego istnienia znalaz³a znacz¹ce miejsce w analityce chemicznej. W Polsce szybki
wzrost zainteresowania metod¹ chromatograficzn¹ obserwuje siê od kilku lat, czego dowodem
mo¿e byæ znacz¹ca liczba laboratoriów badawczych i us³ugowych, w których wykorzystuje siê
chromatografiê jonow¹.

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE ANALYSIS
OF ANALYTICAL CHEMISTRY FOR EXAMPLE DETERMINATION
CHROMATOGRAPHY
Summary
The article presents the analysis of utilizing method analytical chemistry for example determination chromatography. There are described the analytic techniques based on both spectroscopic and electrochemical method like separation of complicated mixtures  especially
chromatographic techniques. In industrial countries chromatography has been applied from its
beginning. In Poland a quick increase of interest in chromatographic method has been observed for several years which can be proved by a large number of scientific and commercial
laboratories which apply the ionic chromatography.
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