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TECHNIKI SPEKTROSKOPOWE W SPRZÊ¯ENIU
Z ROZDZIELANIEM CHROMATOGRAFICZNYM
W ZASTOSOWANIACH IN¯YNIERII I OCHRONY RODOWISKA
Streszczenie. Przedstawiono zastosowania chromatograficznych technik rozdzielania
w sprzê¿eniu z technikami spektroskopowymi do oznaczania priorytetowych zanieczyszczeñ rodowiska. Omówiono sprzê¿enia GC-MS oraz HPLC-MS wraz z tandemowymi odmianami spektrometrii mas a wiêc uk³adami umo¿liwiaj¹cymwielokrotn¹ fragmentacjê
jonów (pu³apki jonowe) oraz uk³ady typu triple stage quadrupol. Przedstawiono zalety
i wady ka¿dej z technik na przyk³adach zastosowañ w in¿ynierii i ochronie rodowiska.
Omówiono równie¿ technikê GC-AES (wraz z odmian¹ GC-AED) wykorzystywan¹ coraz
chêtniej do specjacyjnego oznaczania zwi¹zków metaloorganicznych.

WSTÊP
W ostatnich latach obserwuje siê stale rosn¹ce zainteresowanie sprzê¿onymi technikami rozdzielania i spektroskopowymi, w szczególnoci ró¿nymi odmianami systemów GC-MS i HPLC-MS. Jest to spowodowane tym, ¿e istnieje potrzeba kontroli
zanieczyszczeñ szeroko pojêtego rodowiska ze wzglêdu na to, ¿e wiele zwi¹zków
chemicznych na poziomie ng/l czy ng/kg wp³ywa w sposób istotny na rozwój biocenozy. Do tego typu zwi¹zków nale¿¹ zarówno pozosta³oci antybiotyków, których
obecnoæ w rodowisku mo¿e wp³ywaæ na pojawianie siê lekoopornych szczepów
bakterii; zwi¹zki metaloorganiczne  np. tributylocyna powoduj¹ca zaburzenia w rozwoju p³ciowym ryb; czy te¿ ca³a grupa zwi¹zków dioksynopodobnych (w tym polibromowane etery difenylowe), które zaburzaj¹ rozwój osobniczy organizmów na
wielu poziomach ³añcucha troficznego w rodowisku.
Dlatego te¿ obserwuje siê rozwój i udoskonalanie technik sprzê¿onych (chromatografia i ró¿ne typy spektroskopii) które jeszcze w latach 90-tych ubieg³ego wieku
by³y praktycznie niedostêpne, natomiast dzisiaj omal¿e ka¿de laboratorium posiada
systemy GC-MS typu bench-top. Coraz powszechniej dostêpne s¹ równie¿ systemy
sprzê¿one pracuj¹ce w uk³adach tandemowych a wiêc uk³ady typu ion-trap, potrójnego kwadrupola czy te¿ kwadrupoli sprzê¿onych z pu³apkami jonowymi lub spektrometrami czasu przelotu.
* Jacek Czerwiñski  Laboratorium Analiz rodowiskowych, Wydzia³ In¿ynierii rodowiska, Politechnika Lubelska.
** Aneta Duda  Katedra Podstaw Techniki, Wydzia³ Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska.
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Podobnie zauwa¿a siê zainteresowanie chromatografi¹ w sprzê¿eniu z technikami emisyjnymi  detekcj¹ ICP-MS czy te¿ ICP-OES. Obie techniki umo¿liwiaj¹
analizê sk³adu pierwiastkowego analizowanych zwi¹zków chemicznych. Nie nale¿y
jednak uznawaæ wy¿szoci którejkolwiek ze spektrometrii mas lub technik emisyjnych poniewa¿ s¹ to techniki komplementarne, a wiêc informacje o próbkach uzyskanych za ich porednictwem uzupe³niaj¹ siê.

UK£ADY SPRZÊ¯ONE CHROMATOGRAFII I TANDEMOWEJ
SPEKTROMETRII MAS
Technik¹ oznaczeñ koñcowych z wyboru stosowan¹ w wielu oznaczeniach np.
polibromowanych eterów difenylowych, (PBDE) jest tak jak w przypadku polichlorowanych dibenzodioksyn i furanów (PCDD/Fs) wysokosprawna chromatografia gazowa w sprzê¿eniu z wysokorozdzielcz¹ spektrometri¹ mas (HRGC/HRMS), która
jest stosowana zazwyczaj z jonizacj¹ bombardowaniem strumieniem elektronów (elektron impact) [North 2004; Hites et al., 2004; March, 200a,b]. W innych badaniach
testowano tak¿e zastosowanie innych trybów jonizacji (innych róde³ jonów) g³ównie w sprzê¿eniu ze spektrometri¹ mas niskiej rozdzielczoci [Thomson et al., 2002;
Harrad et al., 2004], spektrometri¹ czasu przelotu (time-of-flight TOF) [Sjödin et al.,
2001; Focant et al., 2004, 2005] lub tandemow¹ spektrometri¹ mas (MS/MS) [Helen
et al., 2001]. Badania te wskazuj¹ jednoznacznie ¿e GC-HRMS jest najbardziej precyzyjn¹ i dok³adn¹ technik¹ oznaczania PBDE w ró¿nego typu próbkach jak równie¿
daje mo¿liwoæ wykorzystania techniki rozcieñczeñ izotopowych w oznaczeniach
ilociowych. Pracuj¹c z rozdzielczoci¹ m/Dm 10 000 zapewniaj¹ odpowiedni
stopieñ selektywnoci i czu³oci do oznaczeñ PBDE w próbkach rodowiskowych a z rozdzielczoci¹ m/Dm 20 000 w stosunku do polichlorowanych dibenzotiofenów [Cai, 1994; Sinkkonen, 2001]. Technika ta ma równie¿ swoje ograniczenia.
Po pierwsze jest ni¹ dostêpnoæ systemów wysokiej rozdzielczoci, a jest ni¹ koszt
aparatury i co za tym idzie koszt pojedynczej analizy. W zwi¹zku z czym przydatnoæ GC-HRMS szczególnie w przypadku badañ monitoringowych jest ograniczona.
Po drugie technika ta nie jest bezwzglêdnie odporna na interferencje. Przyk³ady takich interferencji oraz zdolnoæ rozdzielcza spektrometru mas wymagana do ich rozdzielenia przedstawiono w tabeli 1.
Poniewa¿ natywne PCB jak równie¿ 13C-PCB zawieraj¹ izobaryczne jony molekularne, których przyk³adem jest koelucja BDE-47 i PCB-180 na 30 m kolumnach
typu DB-5.
Dlatego te¿ coraz czêciej wykorzystuje siê spektrometry mas niskiej rozdzielczoci (ju¿ doæ rozpowszechnione) z ujemn¹ jonizacj¹ chemiczn¹ (Negative Chemical Ionization  NCI) która umo¿liwia oznaczenia ilociowe jonów Br z wysok¹
czu³oci¹, lub z jonizacj¹ strumieniem elektronów (electron impact) EI w przypadku
której tworz¹ siê jony [M]+ oraz [M-Br2]+ z wy¿sz¹ selektywnoci¹ [Sjödin et al.,
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Tabela 1. ród³a potencjalnych interferencji dla jonów molekularnych TeCDD dla przy
m/z 319,8966 oraz 321,8936, o ile nie mo¿na ich chromatograficznie rozdzieliæ [Buser, Rappe 1991, Cai, 1994]
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2001]. Aczkolwiek ujemna jonizacja chemiczna oferuje wysok¹ czu³oæ, szczególnie
w przypadku kongenerów PBDE zawieraj¹cych wiêcej ni¿ cztery atomy bromu, to
technika jonizacji strumieniem elektronów jest technik¹ z wyboru do analiz PBDE
poniewa¿ umo¿liwia ona wykrycie jonów molekularnych (lub fragmentów jonów
o wysokich masach cz¹steczkowych) prowadz¹c do wiêkszej pewnoci w identyfikacji. Ponadto jonizacja strumieniem elektronów umo¿liwia stosowanie znakowanych
wêglem 13C12 standardów wewnêtrznych co umo¿liwia wiêksz¹ precyzjê w oznaczeniach kongenerów PBDE, odmiennie do metody NCI, która wykrywa jedynie jony
Br co jest kluczowe w przypadku jednoczesnego oznaczania PCB i PCDD/Fs
[Covaci et al., 2003].
NCI pozwala tak¿e wykorzystanie najbardziej popularnych detektorów masowych opartych na kwadrupolowych analizatorach mas. Wiêkszoæ danych dotycz¹cych obecnoci PBDE w próbkach rodowiskowych bazuje na oznaczeniach z wykorzystaniem techniki GC-MS w trybie ECNI ECCI  Electron Capture Negative
Ion  jonizacji chemicznej z wychwytem elektronów. W metodzie tej spektrometr
pracuje w trybie SIM i monitorowane s¹ jony m/z 79 i 81 a metan jest wykorzysty-
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wany jako gaz reakcyjny. Warunki pracy spektrometru s¹ bardzo zale¿ne od jego
typu (producenta). Metodyka ta jest selektywna w stosunku do wszystkich zwi¹zków zawieraj¹cych atom bromu w cz¹steczce w zwi¹zku z tym wszystkie zwi¹zki
bromoorganiczne mog¹ generowaæ sygna³ i zak³ócaæ rozdzielanie i identyfikacjê
(po czasach retencji) uprzednio zidentyfikowanych zwi¹zków w mieszaninie wzorców. W³anie to jest najwiêksz¹ wad¹ techniki wykorzystuj¹cej GC-NCI-MS gdzie
tetrabromobisfenol A koeluuje z BDE-153 na kolumnach pokrytych faz¹ stacjonarn¹
zawieraj¹c¹ 5% grup fenylowych co wynika st¹d, ¿e analizowane te same jony fragmentacyjne.
Poniewa¿ polibromowane etery difenylowe posiadaj¹ masy w zakresie od 248 do
976Da jest to poza zakresem pracy wiêkszoci najbardziej popularnych spektrometrów opartych o analizatory kwadrupolowe (typowy zakres 650700). Dlatego te¿
kwadrupolowe spektrometry mas pracuj¹ce w trybie jonizacji elektronowej nie s¹
powszechnie wykorzystywane do tego typu oznaczeñ (wyj¹tek DSQ firmy Thermo
którego zakres pracy do 1050 Da) [Elijart et al. 2002].
Technika MS/MS z wykorzystaniem pu³apek jonowych (ITD) jest wskazywana
jako wymierna alternatywa systemów HRGC-HRMS do analizy trwa³ych zanieczyszczeñ rodowiska takich jak PCB [Larrazabal et al. 2003] PCDFs [Kemmochi et al.,
2002; Fabrellas et al., 2004] PBDE [Wang et al., 2005] w próbkach rodowiskowych
(osadach i ciekach) posiadaj¹cych wysokie stê¿enia tych zwi¹zków. To podejcie
zapewnia wysok¹ czu³oæ jak i selektywnoæ oznaczeñ. Ponadto zastosowanie ITD
jest znacznie tañsze i nie wymaga tak dok³adnego, a wiêc czasoch³onnego, oczyszczania próbek jak w przypadku HRMS. Jednak¿e mo¿liwoæ stosowania techniki opartej na pu³apkach jonowych zosta³a znacznie s³abiej rozpoznana jeli
chodzi o próbki biologiczne i ¿ywnociowe, zawieraj¹ce zwykle znacznie ni¿sze stê¿enia analizowanych zanieczyszczeñ, a literatura na ten temat jest ograniczona. Ostatnie
badania prowadzone w laboratoriach wydzia³ów chemicznych w Barcelonie, Madrycie jak i w Politechnice Lubelskiej pokazuj¹ mo¿liwoæ zastosowania GC/ITD-MS/
MS do oznaczania PCBs jak i PCDD/Fs w ¿ywnoci [Gomara et al.; 2005; Focant et
al.,2001] materiale biologicznym [Naert et al., 2004], natomiast informacje dotycz¹ce oznaczania PBDE s¹ znacznie rzadsze. Tandemowa spektrometria MS pozwala
na oznaczenia wykonywane w kilku trybach (rysunek 1). To daje mo¿liwoci oznaczania równie¿ pochodnych, np. hydroksylowych, ale te¿ zabezpiecza przed interferencjami zwi¹zków o takich samych masach cz¹steczkowych, które fragmentuj¹
w odmienny sposób. Rysunek 2 przedstawia trójk¹t analityczny pozwalaj¹cy dobraæ
optymalne parametry sprzêtowe w³¹czaj¹c w to czu³oæ selektywnoæ i szybkoæ
systemów.
W tabeli 2 przedstawiono charakterystyki analityczne systemów opartych na spektrometrii mas (w ró¿nych konfiguracjach) najbardziej popularnych i najbardziej przydatnych w analizie mikrozanieczyszczeñ rodowiska.
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Przemiatanie widma  Full Scan MS
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Rys. 1. Porównanie cykli skanowania i cykli czasowych wykorzystywanych w czasie
pracy pu³apki jonowej w ró¿nych trybach pracy: MS1  monitoringu wszystkich jonów
(full scan monitoring); MS2  monitorowania wybranych produktów oraz w trybie
monitorowania reakcji nastêpczych (MRM)
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Rys. 2. Trójk¹t analityczny charakteryzuj¹cy wybrane metody analityczne maj¹ce zastosowanie do analizy zwi¹zków dioksynopodobnych mas [Focant et al., 2004]
Tabela 2. Porównanie g³ównych cech charakterystycznych metod analitycznych bazuj¹cych na spektrometrii mas [Focant et al., 2004]
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SPRZÊ¯ENIE SPEKTROSKOPII EMISJI ATOMOWEJ
Z CHROMATOGRAFI¥
Spektroskopia emisji atomowej (AES) jest selektywn¹ i czu³¹ technik¹ analityczn¹, która znalaz³a swoje zastosowanie tak¿e jako technika detekcji w chromatografii gazowej. Bazuje ona na dobrze zdefiniowanych i zidentyfikowanych przejciach elektronów we wzbudzonych atomach lub jonach pierwiastków, które emituj¹c promieniowanie o cile okrelonej d³ugoci fali stanowi¹ najlepsz¹ informacjê
dostêpn¹ dla analityków.
W latach 90-tych XX w. pojawi³y siê pierwsze systemy AES, wprowadzone
na rynek przez firmê Hewlett Packard, które umo¿liwia³y sprzê¿enie z kapilarn¹
chromatografi¹ gazow¹. Od tego czasu obserwuje siê rozkwit techniki sprzê¿onej
GC-AES.
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. W tabeli 3 zestawiono charakterystykê analityczn¹ detektora AED.
Tabela 3. Charakterystyka analityczna detektora AED w oznaczeniach wybranych pierwiastków
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AED jest szczególnie przydatny do analizy próbek rodowiskowych, produktów
petrochemicznych, dodatków do polimerów i zawsze k³opotliwych w analizie zwi¹zków metaloorganicznych. Zasada dzia³ania detektora jest nastêpuj¹ca:
rozdzielone na kolumnie chromatograficznej sk³adniki próbki wprowadza siê do
indukowanej mikrofalowo plazmy helowej o temperaturze w zakresie 3000÷10000 K,
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. Przyk³ady oznaczeñ
z wykorzystaniem techniki GC-AES(AED) przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Przyk³ady oznaczeñ z wykorzystaniem GC-AED w próbkach rodowiskowych
i biologicznych [ró¿ni autorzy]
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Ten typ detekcji wykorzystywany by³ przez Wiedmana czy te¿ Anderssona [1998]
do oznaczania PCDT natomiast dotychczas nie by³ wykorzystywany do oznaczania
PBDE w próbkach rodowiskowych, a jedynie w materiale biologicznym.

PODSUMOWANIE
Techniki sprzê¿one rozdzielania i spektroskopowe systemy detekcji, w szczególnoci ró¿ne odmiany systemów GC-MS i HPLC-MS oraz GC-AED czy HPLC AES
znajduj¹ coraz szersze zastosowanie w systemach kontroli zanieczyszczeñ rodowiska. Umo¿liwiaj¹ detekcjê zwi¹zków chemicznych na poziomie ng/l czy ng/kg. Zainteresowanie budz¹ nie tylko powszechnie oznaczane tzw. target compounds, ale te¿
te których bardzo niskie stê¿enia wp³ywaj¹ na organizmy ¿ywe. St¹d te¿ nale¿y
przypuszczaæ, ¿e bêdzie nastêpowa³ dalszy rozwój technik sprzê¿onych, i bêd¹ one
szerzej ni¿ obecnie dostêpne.
Podziêkowania
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Spectroscopic techniques combined with chromatographic of separation
in the engineering and environmental protection application
Summary
The article presents the application of chromatographic techniques of separation combined with spectroscopic techniques for determination of major environmental pollutants.
Combinations of GC-MS and/or HPLC-MS have been presented together with the tandem
of mass spectroscopy  systems enabling multiple ion fragmentation (ion traps) and systems based on triple stage quadrupol. Advantages and disadvantages of each technique have
been presented on the basis of application in the branch of environmental protection and
engineering. We have also depicted in this article the GC-EAS technique (with GC-AED)
which is more commonly applied for speciation of metal-organic compounds.
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