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OZNACZANIE ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW
ORGANICZNYCH POWSTAJĄCYCH W PRZEMYŚLE
METALOWYM
Do oceny wpływu nowoczesnych technologii przemysłowych na środowisko otaczające zakłady produkcyjne konieczne jest prowadzenie szczegółowej kontroli analitycznej procesów przemysłowych. W przemyśle metalowym jednym
ze wskaźników szkodliwości procesu jest ilość powstających w procesach termicznych pochodnych chlorowcowych
bifenyli, dioksyn i furanów oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), które stanowią tylko
niewielką część toksycznych substancji, uznawanych za szczególnie niebezpieczne. W ostatnich kilku latach problematyka identyfikacji i oznaczania tych związków była przedmiotem badań prowadzonych w Instytucie Metalurgii Żelaza.
W laboratorium chemicznym IMZ opracowano odpowiednie metody oznaczania związków organicznych stanowiących
zanieczyszczenia zawarte w pyłach metalurgicznych, glebach z terenów przemysłowych i wodach odpływowych. W artykule dokonano przeglądu wybranych metod ekstrakcji związków organicznych, omówiono zastosowaną do analiz
technikę HRGC/HRMS oraz zaprezentowano wyniki dotychczas przeprowadzonych badań dotyczących oznaczania
zawartości zanieczyszczeń organicznych zawartych w materiałach przemysłowych.
Słowa kluczowe: związki organiczne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny, furany, metalurgia,
przemysł

DETERMINATION OF ORGANIC COMPOUNDS FORMED
IN METAL INDUSTRY
Detailed analytical control of industrial processes is required for assessment of the influence of the new technologies on environment. One of the process harmfulness indicators in metal industry is the volume of polycyclic aromatic
hydrocarbons and chlorinated derivatives of biphenyls, dioxins and furans, formed in thermal processes, which represent only minor part of particularly noxious substances. In the recent years research on identification and determination of organic compounds was conducted in Institute for Ferrous Metallurgy. The methods of identification of organic
pollutants in flue dust, soil from industrial areas and waste water were developed. The paper includes the review of
the selected extraction methods, short description of HRGC/HRMS technique and results of determination of organic
pollutants in metallurgical waste materials.
Keywords: organic compounds, PAH, dioxins, furans, metallurgy, industry

1. WSTĘP
Nieustanny rozwój wielu gałęzi przemysłu, w tym
hutnictwa sprawia, iż do środowiska przyrodniczego
w coraz większej ilości trafiają substancje dotąd w nim
nie wykrywane. Mając na względzie zagrożenie jakie
niesie ze sobą obecność w środowisku nowych związków, w Polsce w 2004 r. wprowadzona została w życie Konwencja Sztokholmska. Jej głównym celem jest
ochrona zdrowia ludzi i środowiska przed trwałymi
zanieczyszczeniami organicznymi (TZO) oraz eliminacja najbardziej toksycznych związków chemicznych.
Na liście Konwencji Sztokholmskiej wśród najbardziej
niebezpiecznych TZO znalazły się między innymi: polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i dibenzofurany, polichlorowane bifenyle (PCB) oraz heksachlorobenzen
(HCB). W przemyśle metalowym trwałe zanieczyszczenia organiczne powstają najczęściej jako produkty
reakcji ubocznych, towarzyszących szeregowi procesów
termicznych takich jak: spalanie, spiekanie, odlewanie

czy obróbka cieplna. Mogą być uwalniane do środowiska zarówno w postaci związków zaadsorbowanych na
powierzchni pyłu zbieranego na filtrach, powierzchni
gotowych wyrobów, jak i materiałów stanowiących odpady (żużle, szlamy, ścieki, zużyte masy formierskie).
Duża ich część uwalnia jest w postaci gazowej wprost
do atmosfery. Ze względu na swoją specyfikę, odpady
przemysłu hutniczego, podobnie jak energetycznego i chemicznego, należą do najbardziej uciążliwych
i najbardziej toksycznych dla człowieka i środowiska
przyrodniczego. Analiza związków chemicznych występujących w odpadach niejednokrotnie w bardzo niskich
stężeniach, wymaga stosowania specyficznych metod
przygotowania próbek do analizy, a także specjalistycznej aparatury. Laboratorium Analiz Chemicznych posiada chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym (HRGC/HRMS), umożliwiający
identyfikacje i oznaczanie związków organicznych już
na poziomie femtogramów. Aby przystosować przyrząd
do analizowania wybranych grup związków, koniecz-
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ne było przeprowadzenie złożonych badań, w wyniku
których zostały opracowane optymalne warunki pracy
urządzenia.

2. MATERIAŁ, ZAKRES I METODYKA
BADAŃ
Programy analityczne służące do identyfikacji
i oznaczania wybranych grup związków organicznych
z w układzie HRGC/HRMS, przygotowano bazując na
dostępnej literaturze, wytycznych zawartych w normach analitycznych Amerykańskiej Agencji Ochrony
Środowiska (US EPA), a także pracach badawczych
prowadzonych w laboratorium w latach 2004–2009.
Wstępną fazę badań polegającą na ustaleniu właściwych parametrów pracy systemu HRGC/HRMS, a także opracowaniu programów do chromatograficznego
rozdziału wybranych związków oraz przygotowaniu
odpowiednich metod ekstrakcji, prowadzono w oparciu
o wzorce czystych substancji. Po opracowaniu metodyki, do badań włączono takie materiały jak:
– próbki gleb pobrane z terenów położonych w sąsiedztwie zakładów przemysłowych,
– próbki gazów i pyłów pobranych z instalacji przemysłowych (instalacja odciągowa znad pieca łukowego),
– próbki odpadowych rdzeni i form odlewniczych oraz
mas bentonitowych.
2.1. ANALIZA JAKOŚCIOWA WYBRANYCH
GRUP ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
W celu ustalenia, specyficznych dla wybranych grup
związków organicznych, parametrów pracy chromatografu gazowego, przeprowadzono rozdział chromatograficzny określonych mieszanin roztworów wzorcowych. Do chromatografu wprowadzano 1 μl roztworu
o stężeniu składników 90 μg/ml. Zmieniając parametry
pracy urządzenia dążono do otrzymania prawidłowego
rozdziału związków organicznych, umożliwiającego ich
identyfikację. Ostatecznie uzyskano programy temperaturowe dla takich grup związków organicznych jak:
polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i dibenzofurany,
polichlorowane bifenyle (PCB), wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne (WWA) i lotne związki organiczne (LZO). Przykładowy program, otrzymany dla
mieszaniny WWA, zamieszczono w tablicy 1.
Tablica 1. Parametry pracy kolumny chromatograficznej program temperaturowy WWA
Table 1. Chromatographic column working parameters –
PAH temperature program
Przyrost temperatury
[oC]

Przedział czasowy [min]

45 oC Æ 45 oC

0 do 12 min

45 oC Æ 285 oC

12 do 36 min

kolumnę do momentu pojawienia się maksimum piku
dla związku oraz właściwym zinterpretowaniu widm
masowych, przypisywano konkretnym pikom odpowiadające im związki i wyznaczono dla nich najsilniejsze
piki jonowe. Czasy retencji oraz najsilniejsze piki jonowe dla WWA zestawiono w tablicy 2.
Tablica 2. Czasy retencji i najsilniejsze piki jonowe WWA
Table 2. Retention times and the strongest ions peaks for
PAH
Analizowany
związek

Czas retencji
(min)

Najsilniejsze piki
jonowe

25,30

128,0548

Naftalen
Acenaftylen

29,65

152,0626

Acenaften

30,07

154,0783

Fluoren

31,40

166,0783

Fenantren

34,09

178,0783

Antracen

34,19

178,0783

Fluoranten

37,39

202,0783

Piren

37,96

202,0783

Benz[a]antracen

40,92

228,0936

Chryzen

41,02

228,0936

Benzo[b]fluoranten

44,50

252,0939

Benzo[k]fluoranten

44,50

252,0939

Bezno[a]piren

45,78

252,0939

Dibenzo[a,h]antracen

51,05

278,1096

Indeno[1,2,3]piren

51,61

276,1252

Benzo[g,h,i] perylen

53,47

276,0939

Acenaften d10

30,01

164,1410

Fenantren d10

34,03

188,1410

W przypadku WWA i LZO obserwowane widma masowe wykazywały znaczne różnice i praca w trybie
niskiej rozdzielczości spektrometru umożliwiała ich
rozróżnienie. Natomiast dla dioksyn i furanów oraz
polichlorowanych bifenyli widma te wyglądały bardzo
podobnie w obrębie poszczególnych n-chlorowanych
pochodnych. Rejestracja w trakcie rozwijania chromatogramu całego widma masowego tych związków,
z uwagi na zbyt niską czułość, była w tym przypadku
metodą nieskuteczną. Dlatego też zmieniono technikę
pomiaru. W miejsce analizy całego widma masowego
wprowadzono analizę opartą o pomiar strumienia poTablica 3. Wybrane okna czasowe dla grupy polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i dibenzofuranów
Table 3. Selected time windows for the group of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans
Nr
okna

Analizowany jon
C7F11
35

1

Masa jonu

Analit

292,9825

PFK

C12H4 Cl4O

303,9016

TCDF

C12H435Cl337ClO

305,8987

TCDF

C12H4 Cl4O2

35

319,8965

TCDD

285 C Æ 330 C

36 do 39 min

C12H435Cl337ClO2

321,8936

TCDD

330 oC Æ 330 oC

39 do 55 min

C7F13

330,9792

PFK

C9F17

430,9723

PFK

o

o

W trakcie analizy pięciu grup wzorcowych mieszanin
związków organicznych za pomocą systemu GC/MS,
dla każdego z pojawiających się na chromatogramie
pików, rejestrowano pełne widmo masowe substancji
opuszczającej kolumnę chromatograficzną. Po wyznaczeniu dla każdego związku czasu retencji, tj. czasu,
który upływa od chwili wprowadzenia mieszaniny na

35

37

C12 Cl7 ClO
37

5

C1235Cl6 Cl2O

441,7428

OCDF

443,7399

OCDF

35

37

457,7377

OCDD

35

C12 Cl6 Cl2O2

37

457,7348

OCDD

C12F17

466,9723

PFK

C12 Cl7 ClO2
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Rys. 1. Chromatogram uzyskany dla roztworu kalibracyjnego i czasów retencji z zakresu od 26 do 39 minuty
Fig. 1. Chromatogram of PAH calibration solution for retention times in the range from 26 to 39 minute

Rys. 2. Chromatogram uzyskany dla roztworu kalibracyjnego i czasów retencji z zakresu od 39 do 54 minuty
Fig. 2. Chromatogram of the PAH calibration solution for retention times in the range from 39 to 54 minute

jedynczych jonów dla każdej grupy n-chlorowanych
pochodnych, których obecność była monitorowana
przez spektrometr masowy. Poszczególne grupy jonów
były analizowane w tak zwanych „oknach czasowych”,
w których umieszcza się masy jonów opuszczających
kolumnę chromatograficzną w określonym czasie. Wybrane dwa, z pośród pięciu okien czasowych dla grupy
polichlorwanych dibenzo-p-dioksyn i dibenzofuranów,
przedstawiono w tablicy 3.

znakowany deuterem lub węglem C13 związek. W celu
kontroli procesu ekstrakcji i wyznaczania odzysku
analitu stosowano dodatek znakowanego wzorca kontrolnego. Dla roztworów wzorcowych zarejestrowano
chromatogramy z wykorzystaniem przygotowanych
programów analitycznych. Na kolumnę chromatograficzną wprowadzano 1 μl roztworu wzorcowego. Przykład chromatogramu zarejestrowanego dla mieszaniny
WWA zamieszczono na rysunkach 1 i 2.

2.2. ILOŚCIOWE OZNACZANIE ZWIĄZKÓW
ORGANICZNYCH
Ilościowe oznaczenia związków organicznych w badanych próbkach realizowano w oparciu o wzorce
mieszanin tych związków zawartych w ampułkach
zawierających około 1ml roztworu, które posłużyły do
sporządzenia podstawowych roztworów wzorcowych.
Otrzymane na bazie dichlorometanu oraz toluenu roztwory zawierały od 90 do 180 μg/ml wybranych składników. Wykorzystując tak sporządzone roztwory przygotowano serię próbek kalibracyjnych. Do realizacji
oznaczeń ilościowych do roztworów wprowadzano stałą
objętość roztworu wzorca wewnętrznego zawierającego

Rys. 3. Wykres wzorcowy dla naftalenu
Fig. 3. Standard diagram for naphthalene
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Na podstawie zmierzonych pól powierzchni pod pikami poszczególnych związków, wyznaczono krzywe
wzorcowe dla analizowanych składników.
Przykładowy wykres sporządzony w układzie współrzędnych:
oś X – ng analitu wstrzykniętego do chromatografu,
oś Y – stosunek pola powierzchni analitu do pola powierzchni standardu wewnętrznego, zamieszczono na
rysunku 3.
2.3. OPRACOWANIE METOD POBIERANIA
ORAZ PRZYGOTOWANIA PRÓBEK
ANALITYCZNYCH. BADANIA PROCESÓW
EKSTRAKCJI ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
Z MATERIAŁÓW POBRANYCH DO ANALIZ
W zależności od rodzaju pobieranego materiału dobierano określony sposób pobierania i przygotowania
próbek, przedstawiony na rysunku 4.
Do pobierania próbek gazowych z instalacji odciągowych znad pieców, głównie pod kątem oznaczeń dibenzo-p-dioksyn i dibenzofuranów, stosowano zestaw
Zszambelli z żywicą XAD jako adsorbentem. Zestaw
ten umożliwia pobieranie, w określonym czasie, ustalonej objętości gazu. Pył zawieszony w gazie wyłapywany jest na gilzie filtracyjnej natomiast para wodna
po przejściu przez chodnice wykraplana jest w postaci
kondensatu. Zarówno pył, XAD, jak i kondensat, w celu
wyizolowania z nich związków organicznych poddawane są procesom ekstrakcji. Otrzymany ekstrakt kieruje się następnie do oczyszczania oraz zatężania, ostatecznie otrzymując około kilka mikrolitów roztworu do
analizy. W trakcie pobierania jak i przechowywania
próbek ciekłych oraz stałych, przeznaczonych do oznaczeń związków organicznych, głównym problemem jest
możliwość strat tych związków spowodowana ich parowaniem i migracją do materiału pojemnika. Dlatego
też, ważną rolę odgrywał zarówno odpowiedni dobór
miejsca pobierania próbek, jak i wybór pojemników,
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w których były one przechowywane. Opracowując metodykę pobierania i przechowywania próbek często posługiwano się informacjami zwartymi w normach Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (US EPA) oraz
normami polskimi PN-ISO 10381-1, PN-ISO 10381-2
i PN-ISO 10381. W celu wyizolowania wybranych grup
związków organicznych z próbek ciekłych, stosowano
wytrząsanie tych próbek z odpowiednim rozpuszczalnikiem z dodatkiem wzorców kontrolnych. Do ekstrakcji
z próbek stałych trudno lotnych analitów, w głównej
mierze wykorzystywano procesy ekstrakcji rozpuszczalnikami w aparacie Soxhleta. Do oznaczeń lotnych
związków organicznych stosowano tzw. ekstrakcję
temperaturową. Polegała ona na podgrzewaniu próbki
umieszczonej w piecu promiennikowym do określonej
temperatury, w której zachodziła ekstrakcja związków
do formy gazowej, a następnie absorpcji tych związków
w rozpuszczalniku. W procesie ekstrakcji WWA z gleb
zastosowano ekstrakcje rozpuszczalnikiem wspomaganą ultradźwiękami. Proces ten polegał na poddawaniu
próbki gleby, umieszczonej w określonym rozpuszczalniku organicznym, działaniu fal ultradźwiękowych.
Prowadzono go w trzech piętnastominutowych cyklach,
w każdym z nich stosując do ekstrakcji nową porcję
rozpuszczalnika. Otrzymane ekstrakty łączono i oddzielano od próbki gleby przez odwirowanie w wirówce
laboratoryjnej przy 3000 obr/min. Do oczyszczania ekstraktu używano próżniowego zestawu do ekstrakcji do
fazy stałej (Solid Phase Extraction-SPE).

3. WYNIKI I ICH DYSKUSJA
W oparciu o opracowaną metodykę analizy i ekstrakcji przeprowadzono identyfikację i oznaczanie zawartości związków organicznych w wybranych materiałach
odpadowych pochodzących z przemysłu metalowego.
Wyniki uzyskane dla poszczególnych grup materiałów
przedstawiono kolejnych punktach.

Rys. 4. Sposoby pobierania i ekstrakcji próbek gazowych, ciekłych i stałych
Fig. 4. Gaseous, liquid and solid sampling and extraction methods
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czalnej instalacji spiekalniczej. Do analizy pobrano
uśrednioną próbkę o masie 10 g szlamu i 10 g pyłu.
Próbkę tą poddano procesowi ekstrakcji, oczyszczania,
zatężania, a następnie analizy. Na rysunkach 5 i 6
przedstawiono wybrane fragmenty otrzymanych chromatogramów.
Dla porównania na rysunkach przedstawiono dodatkowo chromatografy otrzymane dla wzorców. Pojawiające się na nich piki były podstawą do potwierdzenia
obecności oznaczanych związków organicznych w badanych próbkach. Dodatkowo określono sumy PCDD i
PCDF, które wynosiły odpowiednio w szlamie 92,72
Pg/kg i 30,17 Pg/kg w pyle.

3.1. PRÓBKI GAZÓW Z INSTALACJI
ODCIĄGOWEJ ZNAD PIECA ŁUKOWEGO
POBRANE PRZED I ZA FILTRAMI
W trakcie badań realizowanych na instalacji odciągowej znad pieca łukowego jednej z hut, przeprowadzono
4 pomiary, podczas których pobrano z zastosowaniem
zestawu Zszambelli, określone objętości gazu i pyłu (tablica 4).
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów określono zapylenie gazu. Stosując opracowaną metodykę
ekstrakcji i oczyszczania analitu, wyznaczono wielkość
emisji polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i dibenzo3
furanów, która wynosiła 0,2 ng TEQ/m .

3.4. GLEBY POBRANE Z TERENÓW
POŁOŻONYCH W SĄSIEDZTWIE ZAKŁADÓW
PRZEMYSŁOWYCH

3.2. PRÓBKI ODPADOWYCH RDZENI
I FORM ODLEWNICZYCH ORAZ MAS
BENTONITOWYCH

W pobranych próbkach gleb przeprowadzono identyfikację i oznaczenie zawartości wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych. Stwierdzono obecność
wymienionych substancji. Określono sumę stężeń
WWA – w 5 próbkach na poziomie dopuszczalnym,
natomiast dla gleby pochodzącej z terenu położonego
przy dawnej Hucie Bobrek stwierdzono dwudziestokrotne przekroczenie dopuszczalnego stężenia (tablica 6). Oszacowano, że granica wykrywalności dla WWA
w glebach wynosi około 7 do 80 fg substancji.
W tablicy 6 przyjęto następujące oznaczenie:
P1 – gleba z terenu położonego przy Hucie Bobrek,
P2 – gleba z terenu lasu położonego przy Hucie Tlenku
Cynku „Bolesław” w Bukownie,
P3 – gleba z terenu łąki położonej w sąsiedztwie
Elektrociepłowni Zabrze,
P4 – gleba pobrana z terenu położonego przy kominie Huty Tlenku Cynku „Bolesław” w Bukownie,
P5 – gleba z terenu łąki położonej przy Hucie Tlenku
Cynku „Bolesław” w Bukownie,
P6 – gleba pobrana z terenów położonych w sąsiedztwie dawnej Huty Zabrze.

Do oznaczania lotnych związków organicznych
w próbkach form odlewniczych, zastosowano ekstrakcje temperaturową. W tym celu wykorzystano aparaturę do termicznej ekstrakcji składającą się z pieca promiennikowego, umieszczonej w nim rury kwarcowej,
przez którą przepływa gaz nośny z prędkością obserwowaną na rotametrze i odbieralnika – kolbki o pojemności 10 ml z metanolem chłodzonej suchym lodem, przez
którą przepływa gaz nośny z lotnymi związkami organicznymi. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń
określono stężenia benzenu, toluenu, etylobenzenu
i ksylenów w analizowanych materiałach (tablica 5).
Największą liczbę lotnych związków organicznych
z grupy BTEX zaobserwowano w próbce 1, w której to
suma oznaczanych związków wynosiła 21 mg/kg.
3.3. SZLAMY I PYŁY POBRANE Z INSTALACJI
SPIEKALNICZEJ
Kolejnym przykładem doboru próbek stałych, w których przeprowadzono oznaczenia związków organicznych były próbki szlamów i pyłu pobrane z doświadTablica 4. Objętość oraz ilość pobranego gazu i pyłu
Table 4. Volume and amount of gas and dust
Lp.

Data pomiaru

Objętość próbki
[Nm3]

Ilość pyłu
[mg]

Zapylenie gazu
[mg/Nm3]

1

16.07.2008

1,882

5657,5

3006,1

2

15.10.2008

1,501

6615,2

4407,2

3

29.10.2008

4,631

81,7

17,6

4

10.12.2008

4,058

90,3

22,3

Miejsce pobierania
próbek
przed filtrem
za filtrem

Tablica 5. Zawartość benzenu, toluenu, etylobenzenu i ksylenów w pobranych próbkach
Table 5. Benzene, toluene, ethylbenzene and xylene contents in analysed materials

Oznaczane
substancje

P1
[mg/kg]

P2
[mg/kg]

P3
[mg/kg]

P4
[mg/kg]

P5
[mg/m3]

furanowe formy
odlewnicze
po procesie
odlewania

bentonitowe
formy odlewnicze
przed procesem
odlewania

bentonitowe
formy odlewnicze
po procesie
odlewania

gleba

odciek z hałdy
0,02

Benzen

2,14

0,17

0,24

0,03

Toluen

8,13

0,92

1,3

0,06

0,04

Etylobenzen

2,6

0,24

0,12

0,00

0,00

p+m- ksylen

3,6

1,12

0,18

0,02

0,03

o- ksylen

4,3

0,82

1,8

0,00

0,00

Fig. 6. Part of dust (upper part) and standard (lower part) chromatogram for retention times in the range from 12 to 17 minute

Michał Kubecki

Rys. 6. Fragment chromatogramu próbki pyłu (góra) i wzorca (dół) zarejestrowany dla przedziału czasu 12,0 – 17,0 min

Fig. 5. Part of sludge (upper part) and standard (lower part) chromatogram for retention times in the range from 12 to 17 minute

Rys. 5. Fragment chromatogramu próbki szlamu (góra) i wzorca (dół) zarejestrowany dla przedziału czasu 12,0 – 17,0 min
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Tablica 6. Zawartość WWA w badanych próbkach gleb
Table 6. PAH content in soil samples

Składnik

P1
[mg/kg]

P2
[mg/kg]

P3
[mg/kg]

P4
[mg/kg]

P5
[mg/kg]

P6
[mg/kg]

Naftalen

9·10-5

0,002

0,002

0,003

0,001

0,001

Acenaftylen

0,09

0,0002

0,0003

0,0003

5·10-5

0,0001

Acenaften

0,11

0,0003

0,001

0,0004

9·10-5

0,0002
0,0003

Fluoren

0,0001

0,0003

0,001

0,0004

0,0001

Fenantren

1,8

0,004

0,02

0,005

0,001

0,06

Antracen

0,4

0,001

0,003

0,0007

0,000

0,001

Fluoranten

5,9

0,01

0,04

0,007

0,002

0,02

Piren

4,7

0,005

0,03

0,006

0,001

0,01

Benzo[a]antracen

2,6

0,002

0,03

0,0006

0,0003

0,01

Chryzen

1,6

0,003

0,03

0,003

0,001

0,01

Benzo[b]fluoranten

0,002

1·10-5

1·10-5

8·10-5

6·10-5

0,01

Benzo[k]fluoranten

0,002

1·10-5

1·10

-5

0,01

Benzo[a]piren

0,002

1·10-5

1·10-5

0,0005

4·10-5

0,01

Indeno[1,2,3-cd]
piren

0,5

0,0003

0,001

0,0001

0,0002

3·10-6

Dibenzo[a,h]
antracen

4,2

0,002

0,02

0,0002

0,0005

8·10-7

Benzo[ghi]perylen

2,1

0,001

0,01

0,0002

0,0003

2·10-6

SUMA WWA [mg/kg]

24,0

0,03

0,19

0,03

0,01

0,14

4. PODSUMOWANIE
W ramach zrealizowanych w ciągu kilku lat prac,
przeprowadzono cykl badań nad identyfikacją i oznaczaniem pięciu grup związków organicznych: polichlorowanych-p-dibenzodioksyn i dibenzofuranów,
lotnych związków organicznych, wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych oraz polichlorowanych
bifenyli w materiałach odpadowych przemysłu metalowego, a także w wybranych próbkach środowiskowych.
W wyniku tych badań wyznaczono widma masowe oraz
dobrano odpowiednie warunki rozdziału chromatograficznego badanych związków. Łącznie badaniami objęto kilkadziesiąt związków organicznych, wyznaczając
dla nich, na podstawie widm masowych, „najsilniejsze” jony. Opracowano programy temperaturowe dla
chromatografu gazowego, umożliwiające skuteczny
rozdział wymienionych grup związków organicznych
oraz programy czasowe dla spektrometru masowego,

-5

8·10

-5

6·10

pozwalające na rejestrację sygnału analitycznego badanych związków w trybie wysokiej rozdzielczości.
Do oznaczania zawartości związków organicznych, na
podstawie roztworów wzorcowych wyznaczono wykresy analityczne, które charakteryzowały się wysokim
współczynnikiem korelacji (R = min 0,94). Opracowano metody ekstrakcji związków organicznych, a także
oczyszczania ekstraktów z zastosowaniem wybranych
adsorbentów oraz kolumienek SPE. Przeprowadzono
próby z użyciem próbek syntetycznych, dla których odzysk wahał się w granicach od 75 do 90%. W oparciu
o opracowaną metodykę (analizy, ekstrakcji, oczyszczania) przeprowadzono oznaczenia zawartości związków
organicznych w pobranych do badań materiałach. Wyniki przeprowadzonych badań umożliwiły poszerzenie
oferty usług świadczonych przez Laboratorium Analiz
Chemicznych na rzecz przemysłu, a także nawiązanie
współpracy z jednostkami zainteresowanymi prowadzeniem kontroli zawartości związków organicznych.
Recenzent: Dr hab. inż. Andrzej Wyciślik
Prof. Pol.Śl.

