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PROBLEMATYKA OPRACOWYWANIA NORM NA OZNACZANIE
PESTYCYDÓW W POWIETRZU RODOWISKA PRACY
Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono zasady opracowywania metod analitycznych
oznaczania pestycydów w rodowisku pracy oraz wytyczne dla opracowywania norm dotycz¹cych oznaczania tych substancji. Zarówno zasady dotycz¹ce metody analitycznej jaki
wytyczne do opracowywania projektu Polskiej Normy, oparte s¹ na badaniach autorki, która
opracowa³a 10 Polskich Norm na oznaczanie tych substancji w powietrzu rodowiska pracy
podczas wykonywania czynnoci zawodowych przez pracowników. Zawarte w opracowaniu
zasady dotycz¹ce przygotowania metody analitycznej na oznaczanie tych substancji w powietrzu dotycz¹ metody chromatografii gazowej.
S³owa kluczowe: normy, pestycydy, powietrze rodowiska pracy.

WPROWADZENIE
W ocenie nara¿enia zawodowego pracowników wykonuj¹cych prace zwi¹zane z
chemiczn¹ ochron¹ rolin, zwi¹zanego z obecnoci¹ substancji chemicznych w powietrzu rodowiska pracy s¹ wartoci najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ (NDS).
W Polsce istnieje i dzia³a system ustanawiania normatywów higienicznych w tym
NDS, zgodnie z postanowieniami dyrektywy UE. G³ównym ogniwem tego systemu
jest powo³ana przez prezesa Rady Ministrów Miêdzyresortowa Komisja do Spraw Najwy¿szych Dopuszczalnych Stê¿eñ i Natê¿eñ Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w
rodowisku Pracy. Sk³ad Komisji reprezentowany jest przez przedstawicieli wielu resortów zwi¹zanych z problematyk¹ ochrony cz³owieka w rodowisku pracy. Nale¿¹
do nich resorty: zdrowia, pracy, przemys³u, ochrony rodowiska, ale tak¿e instytucje
naukowe, pracodawcy i przedstawiciele zwi¹zków zawodowych [1].
Rol¹ tej Komisji jest przedstawianie propozycji wartoci NDS ministrowi gospodarki i pracy, które po zatwierdzeniu publikowane s¹ w Dzienniku Ustaw w formie
rozporz¹dzenia i staj¹ siê normatywami higienicznymi obowi¹zuj¹cymi prawnie na terenie Polski [2, 3].
Wartoci Najwy¿szych Dopuszczalnych Stê¿eñ (NDS) w rodowisku Pracy s³u¿¹
ocenie warunków pracy a tym samym profilaktyce ochrony pracy. Podstawowym
warunkiem przestrzegania obowi¹zuj¹cych NDS jest kontrola powietrza rodowiska
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pracy w zakresie pomiarów stê¿eñ substancji szkodliwych. Do tego celu niezbêdne s¹
metody analityczne pozwalaj¹ce na oznaczanie tych substancji w powietrzu rodowiska pracy na poziomie stê¿eñ niskich rzêdu 0,1 mg/m3 a nawet 0,001 mg/m3.
Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia wykonuje siê metodami
okrelonymi w Polskich Normach, które oparte s¹ na opracowaniu opracowania metody analitycznej oznaczania substancji szkodliwych w powietrzu rodowiska pracy.
Podstaw¹ do opracowania Polskiej Normy na oznaczanie substancji szkodliwych
jest opracowana w oparciu o badania dowiadczalne analityczna metoda oznaczania.
W oparciu o przedstawion¹ metodê analityczn¹ powstaje projekt, a nastêpnie Polska
Norma przygotowana i zatwierdzona przez odpowiednie Komisje i Polski Komitet Normalizacyjny.

PROGRAM BADAÑ OPRACOWANIA METODY ANALITYCZNEJ
OZNACZANIA SUBSTANCJI CHEMICZNEJ W POWIETRZU
Opracowanie takich badañ jest zlecane jednostkom naukowo-badawczym. Autorka
na podstawie dowiadczeñ w realizacji badañ tego typu, opracowa³a poni¿sze zasady,
które maj¹ u³atwiæ prace w przygotowywaniu metody analitycznej odpowiadaj¹cej
wymogom Polskich Norm.
1. Zebranie ogólnych danych na temat oznaczanej substancji:
 nazwa chemiczna badanego zwi¹zku (nr. CAS ), nazwa zwyczajowa,
 nazwy preparatów w sk³ad których wchodzi badany zwi¹zek,
 klasa toksycznoci, dzia³anie toksykologiczne,
 wartoci NDS i NDSCh (Najwy¿sze Dopuszczalne Stê¿enie Chwilowe).
2. W³aciwoci fizykochemiczne zwi¹zku:
 wzór sumaryczny,
 ciê¿ar cz¹steczkowy,
 postaæ wystêpowania,
 temperatura topnienia, wrzenia,
 prê¿noæ par,
 rozpuszczalnoæ,
 trwa³oæ.
W oparciu o zebrane w³aciwoci badanej substancji mo¿na wybraæ metodê analitycznego oznaczania. Najczêciej stosowan¹ i efektywn¹ metod¹ do tego typu oznaczañ jest metoda chromatografii gazowej.
Opracowanie metody oznaczania substancji chemicznej w powietrzu sk³ada siê z
dwóch zasadniczych etapów:
a) pobierania próbek powietrza,
b) analitycznego oznaczania substancji w pobranych próbkach.
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Zasada pobierania próbek substancji toksycznych z powietrza polega na sorpcji
substancji toksycznych z powietrza w odpowiednim medium poch³aniaj¹cym. Do tego
celu s³u¿¹ aspiratory umo¿liwiaj¹ce zasysanie próbek powietrza z okrelonym ¿¹danym
przep³ywem objêtoci oraz p³uczki, (samplery) wype³nione sorbentem. W przypadku
pobierania pestycydów z powietrza stosuje siê próbniki wype³nione ¿elem krzemionkowym z chemicznie zwi¹zan¹ faz¹ oktadecylow¹ (ODS-C18) [4].
Tabela 1. Charakterystyka sorbentu stosowanego do pobierania próbek pestycydów z powietrza
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Metoda analitycznego oznaczania substancji wystêpuj¹cych w powietrzu musi
umo¿liwiaæ oznaczanie na poziomie 1/3 wartoci NDS, co sprowadza siê do wartoci
0,1 mg  0,001 mg/m3. Wymaga to odpowiednio czu³ych metod oznaczania. Metod¹
stosowan¹ w oznaczaniu pestycydów w powietrzu jest metoda chromatografii gazowej.
Uwzglêdniaj¹c w³aciwoci fizykochemiczne oznaczanej substancji dobiera siê:
 rodzaj i typ kolumny chromatograficznej,
 rodzaj detektora,
 warunki pracy chromatografu gazowego.
Tabela 2. Rodzaje kolumn chromatograficznych stosowanych w oznaczaniu pestycydów
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* HP  Hewlett Packard, DB  J & W, Rtx (MXT)  Restek, PE  Perkin Elmer, SPB  Supelco,
CP  Chrompack.
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Tabela 3. Rodzaje detektorów stosowanych w analityce pestycydów metod¹ chromatografii
gazowej [5]
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 s  detektor selektywny na siarkê.
(FPD)
(FPD)p  detektor selektywny na fosfor.

Warunki pracy chromatografu gazowego polegaj¹ na zoptymalizowaniu dla oznaczanej substancji na poziomie wykrywalnoci 1/3 NDS: temperatury kolumny, temperatury dozownika, temperatury detektora, przep³ywu gazu nonego.
Opracowana metoda analityczna oznaczania badanej substancji powinna zawieraæ
nastêpuj¹ce dane dowiadczalne:
 oznaczalnoæ metody na poziomie 1/3 NDS,
 wspó³czynnik korelacji charakteryzuj¹cy liniowoæ krzywej wzorcowej,
 wspó³czynnik zmiennoci dla roztworów wzorcowych,
 wspó³czynnik desorpcji dla roztworów ze rednich wartoci na krzywej wzorcowej,
 precyzjê metody,
 dane dotycz¹ce przechowywania pobranych próbek (trwa³oæ).
Na podstawie tak przeprowadzonych badañ dowiadczalnych opracowuje siê projekt normy, który nastêpnie przesy³any jest do opublikowania w czasopimie Podstawy
i Metody Oceny rodowiska Pracy i do Komitetu Normalizacyjnego.

PROGRAM OPRACOWANIA PROJEKTU POLSKIEJ NORMY
NA OZNACZANIE SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W POWIETRZU
RODOWISKA PRACY
Projekt Normy zgodnie z wytycznymi Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zawieraæ powinien:
l zakres stosowania metody (gdzie stosowana oraz najmniejsza mo¿liwa wartoæ
oznaczenia proponowan¹ metod¹,
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normy powo³ane,
zasadê metody,
wytyczne ogólne,
 czystoæ odczynników,
 dok³adnoæ wa¿enia,
 postêpowanie z odczynnikami i substancjami toksycznymi,
odczynniki i roztwory konieczne do wykonania oznaczania analitycznego,
roztwory wzorcowe badanej substancji,
aparaturê, przyrz¹dy i sprzêt pomocniczy,
metodê pobierania próbek powietrza,
warunki pracy aparatury pomiarowej,
opis wykonania krzywej wzorcowej,
opis wykonania oznaczania,
opis wykonania wspó³czynnika odzysku,
obliczanie wyników oznaczania,
inne informacje.

Przygotowany projekt zgodnie z wype³nionymi powy¿szymi punktami przedstawiany jest na posiedzeniu Komitetu d.s. Zagro¿eñ Chemicznych i Py³owych w rodowisku Pracy. Po dyskusji nad projektem oraz ewentualnych poprawkach projekt mo¿e
zostaæ przyjêty i opublikowany jako Polska Norma.
Autorka opracowa³a i opublikowa³a 10 Polskich Norm na oznaczanie pestycydów
w powietrzu rodowiska pracy [615].
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SCOPE OF PROBLEMS CONCERNING THE DEVELOPMENT OF STANDARDS
FOR PESTICIDES DETERMINATION IN THE AIR OF THE WORK ENVIRONMENT
Summary
The report presents the principles for the development of an analytical method in determining
pesticides in the work environment, and guidelines for standards concerning the determination of these substances. Both the principles concerning the analytical method, and the
guidelines for a Polish Standard, are based on own studies by the author who has already
developed 10 Polish Standards for the determination of these substances in the air of the
work environment while performing occupational activities by the employees. The principles
contained in the report pertaining to the preparation of the analytical method for the determination of these substances in the air concern the method of gas chromatography.
Key words: standards, pesticides, air in the work environment.
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