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Streszczenie 

Niniejsze opracowanie przedstawia techniki chromato¬ 
graficzne stosowane w analizach stężenia związków 
chlorowcowych w troposferze i stratosferze. Podano rodzaj i 
wypełnienie kolumn chromatograficznych stosowanych do 
rozdziału związków chlorowcowych. Przedstawiono przykłady 
chromatogramów ilustrujących rozdział związków chloro¬ 
wcowych. Opisano metody pobierania próbek powietrza, metody 
dozowania do kolumn pakowanych i kapilarnych. Przedstawiono 
sposoby przyrządzania mieszanin kalibracyjnych. V pracy 
podano warunki pracy detektora wychwytu elektronów stosowane 
przez aitorów cytowanych prac. 

Summary 

The paper contains a description of various 
chromatographic techniques used for the analysis of the 
tropospheric and stratospheric halogenated compounds. The 
types of the column packings used for separation of 
halopenated compounds are described. Model chromatograms 
illustrating the separation of halogenated compounds are 
presented. The methods of the air sampling and injection for 
the packed and capillary columns were described. The methods 
of the preparation of gas calibration mixtures are 
presented. Operational conditions for electron capture 
detector used by the authors of quoted papers are also 
given. 



Резюме 
В ланной статье представлены различные хроматографическийе 
методики. применяемые в анализах трочосферических и 
стратосферических галогенных соединений. Приведены типы 
хроматографимеских колонок использованных для разделения 
галогенных соединений. В работе приводят примерные 
хронатограммы иллыострирующие разделения галогенных 
соединений. Описаны такте методы набора проб воздуха и 
их ввода на набивные или капилларные колонки. Представлены 
способы подготовки калибрашюнных смесьей газов и условия 
работы электронозахватного детектора, применяемые 
цитированными авторами. 
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i. tyromizeaie 

Od ukazania się pracy Holiny i Kowlanda II] donoszącej o 
Możliwości destrukcji ziemskiej warstwy ozonowej przez 
związki chlorowcowe emitowane do atmosfery, jako skutek 
przemysłowej działalności człowieka, minie niedługo 20 lat. 
¥ tym czasie wiedza dotycząca fizykochemicznych procesów 
występujących w atmosferze i kształtujących klimat Ziemi 
została zwielokrotniona. Nie ulega wątpliwości, że warstwa 
ozonowa jest najbardziej wrażliwa na wpływ działalności 
ludzkiej. Pojawiło się wiele prac opisujących procesy 
chemiczrs związane z destrukcją ozonu przez związki 
chlorowcowe, a zwłaszcza freony. Wymienione poniżej prace, 
od (2] do [191, w niewielkim stopniu ilustrują olbrzymi 
zakres badań związanych z tym zagadnieniem. 

Badania wpływu związków chlorowcowych na stężenie ozonu w 
stratosferze, budowa matematycznych modeli opisujących 
fizykochemiczne procesy w troposferze i stratosferze w 
skali globu, opierają się na pomiarach stężeń wszystkich 
składników uczestniczących w tych procesach i ich zmian w 
długich przedziałach czasu. Wiarygodność prognoz dotyczących 
zmian grubości warstwy ozonowej związana jest z 
wiarygodnością pomiarów stężenia związków chlorowcowych i 
innych o dużym potencjale destrukcji ozonu [17]. 

Wynalezienie przez Lovelocka detektora wychytu elektronów 
СElectron Capture Detector - ECD> £203, 1211 i jego pierwsze 
pomiary stwierdzające występowania freonu F-ll w całej 
atmosferze ziemskiej były podstawą hipotezy postawionej 
przez Molinę i Bowlanda (i). 



Związki chlorowcowe, oraz inne związki uczestniczące w 
procesach destrukcji ozonu, występują w stężeniach od ppt do 
ppm. Chromatograficzna metoda analityczna i detektor 
wychwytu elektronów pozwalają na bezpośredni pomiar stężenia 
związków chlorowcowych w atmosferze. Metoda ta jest 
powszechnie stosowai-a zarówno w badaniach laboratoryjnych 
jak i w stacjach pomiarowych rozmieszczonych na całej Ziemi. 

Skrajnie niska wykrywalność związków ch!orowcoych, 
fluorowych i bromowych przez detektor wychwyV-u elektronów 
nastręcza poważne kłopoty związane z pomiarami ilościowymi. 
Wiarygodność pomiarów na poziomie ppt wymaca wiarygodnych 
uetod kalibracyjnych. Z tego powodu ooracowano zarówno 
wyrafinowane metody przygotowanie mieszanin kalibracyjnych 
jak i techniki analityczne zmierzające do takiej 
optymalizacji warunków pomiarów.. aby uzyskać wymaganą 
dokładność i długoczasawą powtarzalność. 0 trudnościach 
związanych z uzyskaniem wiarygodnych wyników kalibracji 
świadczy praca Rasmussena (221, przedstawiająca wyniki 
międzylaboratoryjnych pomiarów próbek o tych samych 
stężeniach związków chlorowcowych. 

Należy również podkreślić, że stężenia związków 
chloro*cowych w laboratoriach, w których prowadzi się 
analizy, są wyższe od stężeń w analizowanych próbkach. Grozi 
to kontaminacją próbek i zafałszowaniem wyników pomiarów. 
Sytuacja ta wymusza stosowanie specjalnych technik poboru 
próbek powietrza i ich wprowadzania do chromatografu, 
zapobiegających kontaminacji. 

Niniejsze opracowanie przedstawia techniki chromatogra¬ 
ficzne stosowane w analizach stężenia związków chlorowcowych 
w troposferze i stratasferze.Podano rodzaj i wypełnienie ко-



1шт chromatograficznych stosowanych do rozdziału związków 
chlorowcowych. Przedstawiono przykłady chromatosramów ilus¬ 
trujących rozdział związków chlorowcowych.Opisano metody po¬ 
bierania próbek powietrza.metody dozowania do kolumn pakowa¬ 
nych i kapilarnych. Przedstawiono sposoby przyrządzania mie¬ 
szanin kalibracyjnych. V pracy podano warunki pracy detekto¬ 
ra wychwytu elektronów stosowane przez autorów cytowanych 
prac. Szczegółowe wytyczne stosowania detektora wychwytu 
elektronów w analizach śladowych zawarte są w pracy Śliwki 
i Lasy 1233. 

V niniejszym opracowaniu nazewnictwo wypełnień kolumn 
chromatograficznych, faz ciekłych oraz adsorbentów podano w 
postaci występującej w katalogach firm produkujących te 
substancje. 

Z. Stężenie zfciązków chlorowcowych w ateosferze. 

V tablicy 2.1 przedstawiono produkcję roczną niektórych 
związkó* chlorowcowych przez przemysł i pochodzących z 
naturalnych źródeł. Podano również średnie stężenie tych 
związków w troposferze 124]. 

W tablicy 2.2 podano wykaz nazw technicznych najbardziej 
rozpowszechnionych freonów i ich podstawowe własności 
fizyczne oraz średnie stężenie mierzone w troposferze. 

Rozkład stężenia związkóF chlorowcowych i innych czynnych 
ir efekcie cieplarnianym i niszczeniu warstwy ozonowej 
przedstawione są w pracy 1171. Z danych zawartych w tej 
pracy wynika, że stężenia tych związków w troposferze i 
etratosferze są zmienne i zależą od pory dnia i roku. 



Stężenia, źródła i produkcja roczna niektórych 
związków chlorowcowych 1241. 

Tablica 2.1. 
Związek 

CH3CI 

CH3Br 

CH3I 

CH 2CI 2 
CHCI3 

CCI, 
4 

CF2C12 
CFCI3 
CH3CCI3 

CHC1:CC12 
CC12:CC12 
CFC12CF,C1 
CHF^Cl 
CHFC12 
CF2C1CF2C1 
CF4 

Źródło 

biologiczne mor¬ 
skie, spalanie 
biomasy 
biologiczne mor¬ 
skie 
biologia i che¬ 
mia mórz 
przemysł chem. 
przemysł chem. 
przemysł chem. 
chemia atm. 
przemysł chem. 
przemysł chem. 
przemysł chem. 
przemysł chem. 
przemysł chem. 
przemysł chem. 
przemysł chem. 
przemysł chem. 
przemysł chem. 
przemysł chem. 

Średnie 
stężenie 
CppO 

500-2000 

~ 5 

< 5 

30 
20 

120 - 142 

280 
170 
115 
20 
30 
18 
45 
1 - 2 
11 
65 

Globalna pro¬ 
dukcja roczna 
Cxi06Łon/rok> 
5-20 

0,077 

0,74 

0,42 
0,99 
0,77 

0,4 
0,31 
0,55 
1,0 
1,0 
0,055 
0,128 
nieznana 
0,02 
0,00001 



Vykaz najbardziej rozpowszechnionych freonów. 
Tablica 2.2 

Nazwa 
freonu 

F-10 

F-ll 

F-12 

F-12B1 

F-13 

F-13B1 

F-14 

F-21 

F-22 

F-4OB1 

F-112 

F-112iso 

F-113 

F-113iso 

F-ll 4 

F-lUiso 

F-ll 5 

Wzór 
chemiczny 

cci4 
GCI3F 
CC12F2 

CBrClF2 

CCIF3 

CBrF3 

CF4 
CHC12F 

CHC1F2 

CH3Br 

CC12F-CC12F 

CC12F-CC12F 

CC12F-CC12F2 

CClbGF3 

CC1F2-CC1F2 

CC12F-CF3 

CG1F2-CF3 

riasa 
cząste¬ 
czkowa 

153,8 

137,4 

120,9 

165,4 

104,5 

148,9 

88,0 

102,9 

86.5 

94,9 

204 

204 

187,4 

187,4 

170,9 

170,9 

154, S 

Temp. 
wrzenia 

°C 
76,5 

27,3 

-29,8 

-4,0 

-81,1 

-57,9 

-128 

9,0 

-40,8 

3,6 

92,0 

91,5 

47,7 

45,9 

3,8 

-2,0 

-38,0 

Stężenie 
atmosfe¬ 
ryczne 

ppt. 
115 
275 

468 

ok. 2 

11 
3,2 

90 

<1 

110 

ok. 20 

-

-

70 

-

7 

5 

ok.10 

Przy¬ 
rost 

na rok 
5i 
i,5 

4,7 

4,6 

-

4.7 
18,2 

2,5 
-
8,2 

-

-

-

13,5 

-

5,8 

9 

-



F-lló 

Г-122 

F-123 

• F-lli 

F-132 

F-133 

F-134 

F-140 

F-141 

F-142 

F-152 
i 

1 ^з-^з 
CClF,-CHCb 

CF3-CHC12 

O^-CHCIF 

CClF2~CH2Cł 

CF3-CH2C1 

CF3-CH2F 

CH3-CCI3 

CCI2-CH3 

CC1F2-CH3 

CHF2-C3I3 

138,e 

169.4 

152,9 

136,5 

134,9 

118,5 

102,0 

133,4 

116,9 

100,5 

66.0 

Tablica 2.2. 
-79,0 

71,9 

28,7 

-13,0 

46,8 

6 ,9 

-26,5 

74,1 

32,0 

-9,1 

-24,7 

5 , 3 

-

-

-

-

-

-

170 

-

-

-

c.d. 

3 , 2 

-

-

-

-

-

-

4 , 5 

-

-

-

3. Metody pobora próbek powietrza. 

Metodyka pobierania próbek powietrza do oznaczeń związkom 
na poziomie ppb i ppt stanowi przedaiot oddzielnych badań. 
Ze względów technicznych próbki powietrza przeznaczone do 
analizy pobierane s*. z dala od laboratorium, w który* 
dokonywana jest analiza. Zwykle w miejscu umieszczenia 
laboratorium poziom tła analizowanych zwazków jest wyższy od 
poziomu tych związków w analizowanym powietrzu. Kówniei czas 
jaki upływa od momentu pobrania próbki powietrza i jej 



analizy noże wynosić od kilku godzin do kilku dni. Te 
warunki wymagają z jednej strony, metod pobierania próbek 
uniemożliwiających ich kontaminację, z drugiej strony, 
pobrane próbki muszą mieć stabilny skład w długi* przedziale 
czasu. Э zastosowanej technice poboru próbki powietrza 
decyduje sposób wprowadzenia jej do chromatografu gazowego. 
0 technice pobrania próbki powietrza decyduje także miejsce 
jej pobrania, na przykład stratosfera lub troposfera. 

Na sposób pobierania próbek powietrza mają wpływ 
własności analizowanych związków, to jest ich łotr ość. 
aktywność chemiczna i stabilność termiczna. 

Ważną rolę w technice pobierania próbek odgrywa rodzaj 
pojemnika i materiał, z jakiego jest wykonany. Adsorpcja na 
ściankach pojemnika składników próbki może w istotny sposób 
wpływać na skład powietrza w pojemniku. Również desorpcja 
zaadsorbowanych gazów na ściankach pojemnika może zmienić 
skład wprowadzonego do n^ego powietrza. Należy pamiętać, że 
ilości zaadsorbowanych gazów na ścianach pojemników i w 
badanym powietrzu mogą być porównywalne. 

3.1. Skład powietrza. 

Tlen, azot, gazy szlachetne i dwutlenek węgla stanowią 
99,99H powietrza. Pozostałe O,DV/. stanowi wiele gazów 
organicznych i nieorganicznych o różnym «tężeniu. Takie gazy 
jak metan, tlenek węgla, wodór i tlenek azotu występują w 
stężeniu -t--'* . Natomiast dwutlenek azotu, ozon i związki 
siarki występują w stężenia yc/m . Pozostałe składniki 
powietrza, związki organiczne i nieorganiczne charakteryzują 



się rożnymi własnościami chemicznymi i źródłem pochodzenia. 
Яо£4 występować lokalnie w obszarach przemysłowych, o różnym 
czasie przebywania Cod godzin do tygodni) i mog% generować 
nowe związki lub wpływać na skład atmosfery. 

Jednym z głównych składników powietrza jest para wodna, 
której ilość może się zmieniać w granicach od ułamków do 
kilku procent. Para wodna zwiększa zawartość związków 
organicznych w wyniku procesu rozpuszczania i w sposób 
decydujący może wpływać na wyniki pomiarów. Z tego powodu 
należy dążyć do pobierania suchych próbek powietrza lub 
przeprowadzać analizy suchego powietrza. 

Inną niemniej istotną cechą zastosowanej techniki 
pobierania próbek powietrza jest ciężar sprzętu i 
konieczność dysponowania energią elektryczną w miejscu 
pobierania próbek Cna przykład zasilanie pomp w metodach 
sprężania powietrza). Ciężar pojemników decyduje o łatwości 
i częs^sci pobierania próbek oraz narzuca wymagania 
transportowe. 

3.2. Pobieranie próbek powietrza do pojemników. 

Pomimo wymienionych wyżej czynników mogących wpływać na 
skład powietrza, pobieranie go do pojemników jest 
najchętniej stosowane. Nie stosuje się tej metody dla 
związków o niskiej prężności par Csłabo lotnych), oraz 
silnie polarnych. Tego typu związkami są: alkohole, kwasy 
karboksylowe, węglowodory aromatyczne. Do pojemników pobiera 
się przeważnie powietrze zawierające lotne węglowodory, 
związki chlorowcowe i bromowe, dla stężeń rzędu 1 Mg/m 
niższych. Dalszą analizę prowadzi się metodą wzbogacania 



próbki lub przez bezpośrednią injekcję próbki powietrza do 
chromatografu gazowego. 

Pojemniki do poboru powietrza wykonuje się z teflonu, 
szkła lub ze stali. V tablicy 3.1 pcdano rodzaj i zakres 
stężeń związków do jakich mogą być stosowane 
pojeeniki wykonane z wymienionych materiałów [251. 

Należy pamiętać, że sprężanie powietrza, nawet wysokiej 
jakości pompą, może wywołać rozkład składników próbki w 
wynika wzrostu temperatury powietrza w pojemniku. 

Tablica 3.1 1251 
Materiał 
pojemnika 
Teflon 

Szkło, krany 
tefłonowe. 
jak wyżej 

stalowe z za¬ 
worami stalo¬ 
wymi CNBPEO) 
jak wyżej 
jak wyżej 

Sposób 
napełniania 
pompowanie 

pompowanie lub 
przepłukiwanie 
sprężanie pompą 
metalową 
jak wyżej 

jak wyżej 
pompowanie 
kryogeniczne 

Rodzaj analizo¬ 
wanych związków 
C_-̂ C CWęglowo-
л dory) 

jak wyżej 

2 б 

zw. chlorowcowe 
zw. chlorowcowe 

Zakres ste-
żert, ti£/m* 
0,54-50 

0,5-rSO 

0,054-3 

0,024-3 

0,024-3 
0,0014-1 

Pojemniki szklane były powszechnie stosowane w latach 
poprzednich. Okazało się jednak, że stosowane w nich zawory 



teflonowe są iródłens kontaminacji związkami chlorowcowymi 
powietrza zawartego w pojsmnikach. Zawory szklane wymagają 
natomiast warstwy smaru, który z kolei adsorbuje pewne 
ilości składników powietrza. 

Najdogodniejsze do pobierania próbek powietrza okazały 
się pojemniki metalowe wyposażone w zawory Metalowe typu 
NUPRO (bez uszczelnień z tworzyw sztucznych). Nadają się one 
do pobierania próbek powietrza o ultrasladowych 
zawartościach związków chlorowcowych i lotnych węglowodorów 
bez zauważalnych efektów kontaminacji. Zaleca się jednak 
stosowanie pojemników o możliwie dużej objętości, na 
przykład 35 1. V takich pojemnikach stosunek objętości do 
powierzchni jest większy niż na przykład w pojemnikach o 
objętości 1 1. V ten sposób można minimalizować efekty 
adsorpcji składników powietrza na ściankach pojemników. 
Jednak pojemniki 35-cio litrowe są niedogodne do 
przygotowania do pobierania próbek powietrza. Procedura 
przgotowania pojemników wymaga ich wygrzewania * 
temperaturze conajurniej 150 С, со jest utrudnione w 
przypadku dużej ich objętości. 

Pojemniki metalowe wykonywane są z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej. Ich powierzchnia wewnętrzna polerowana jest 
elektrolitycznie. Wszystkie połączenia metalowe muszą być 
spawane w atmosferze argonowej. Przed pobieraniem próbki 
powietrza pojemniki płukane są helem o wysokiej czystości, 
wygrzewane w temperaturze conajmniej 150°C i odpompowywane do 

—4 ciśnienia rzędi' 10 mmHg. 



3.3. Fobieraaie próbek powietrza Metodą adsorpcyjaą. 

Pobieranie próbek powietrza do pułapek wypełnionych 
odpowiednimi adsorbentami umożliwia równoczesne icb 
wzbogacanie V porównaniu Ł netodą pojemników Metalowych, 
pułapki są lekkie i nie wymagają specjalnego transportu. 
Napełniane pułapek w Miejscu pobierania próbki powietrza 
może być dokonywane strzykawką lub pompką z pomiarem ilości 
przepuszczonego przez pułapkę powietrza. 

Kodzaj i ilość Materiału adsorbującego MUSI być starannie 
dobrana i musi uwzględniać poziom wykrywalności detektora 
dla określonego związku i jego stężenie w analizowany* 
powietrzu oraz zakres dynamiczny detektora. Wypełnienie 
pułapki musi umożliwiać pobranie próbki z określonej 
objętości powietrza, a więc misi się charakteryzować 
odpowiednią objętością przebicia (objętością prze¬ 
puszczanego powietrza, która powoduje pojawienie się 
określonego składnika powietrza na wyjściu pułapki). 

V tablicy 3.2 przedstawiono tło niektórych związków 
chlorowcowych С w metodzie pomiarowej podanej * pracach 126] 
i (271), poziom detekcji oraz linowy zakres detektora 
wychwytu elektronów pracującego w systemie 6tałego prądu 
jon.żacyjnego. 

Stężenie wymienionych w tablicy 3.2 związków zmienia się 
3 3 w granicach od 0,1 do 25 pg/cm lub де/m . Ilość powietrza 

przepuszczanego przez pułapkę musi spowodować takie 
wzbogacenie, aby zadozowane stężenie do kolumny pozwalało na 
detekcję związku, ale aby nie spowodowało przekroczenia 
zakresu dynamicznego detektora. 



Związek 

CCI3F 
C2C4F3 
CHCI3 
C H3 0 C 13 
cci, 
Sacb 

CF-li) 
CF-113) 

CF-10) 

8, 
1, 
13, 
2, 
0. 
1, 
1, 

Tło 

7 ± 
4 ± 
8 Я 
9 i 
3 i 
7 i 
5 t 

f 

A 
1 
15 
1 
0 
G 
4 

,9 
,3 
,3 
,8 
,2 
,9 
.1 

Tablica 3. 

Poziom 
detekcji 
Cpc) 

0,1 
0,6 
1,0 
0,4 
0,13 
1,0 
0.3 

2. 1271 
Zakres 
linowy 
Cpg) 

200 
1200 
2200 
900 
300 

2200 
600 

Ze względu na zakres dynamiczny detektora wychwytu 
elektronów stężenie CCI. w pułapce nie powinno przekraczać 
100 lub 700 ps dla . Stężenie większości związków 
chlorowcowych w powietrzu z dala od ośrodków przemysłowych 
wyaosi od O.i do 5 мс/* • Stąd objętość powietrza, z jakiej 
naloty zaabsorbować analizowane związki powinna wynosić od 

3 3 
30 do 100 ся . lub od 20 do 40 cm dla ośrodków aiejskicb. 

aase adsorbenta i wymiary pułapki aożna dobrać 
traktując ją jako kolume chromatograficzna 1 obserwując po 
zadaeowaoiu ofcreiloneffo związku jego czas retencji. Autrrzy 
pracv (26] zdefiniowali objętość przebicia jako tę objętość 
cazc nosпесо przenoszącego związek przez pułapkę, przy 
której stężenie jegj na wyjściu pułapki wynosi V/. stężenia * 

iiaiu» piku. 
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Objętość przebicia COP) w litrach * temperaturze 36°C 
Tablica 3.3 

Związek 

CFClg 
C2F3Cl3 
CMCI3 
CHgCClg 
cci4 

°2HC13 

Wypełnienie pułapki 
1 

Tenaks TA 
89 mg 
69-80 mesh 

0,007 
0,005 
0,44 
0,04 
0,04 
1,14 
4,47 

2 
Węgiel SC-4 ** 
pokryty V/. 
SP 2100, 168 mg 
60-80 mesh 

90 
391 
196 
62 
946 
5800 

— 

3 
Miesza¬ 
nina 1 
i 2 
9 : 1 

2 
16 
11 
31 
39 
127 
450 

Wymiary pułapek: * - 90 x 3 mm, •» - łi x 3 я . 

Czas retencji dla różnych związków chlorowcowych może 
wynosić od godzin do dni. Związek Między objętością 
przebicia СОР), а temperaturą pułapki jest następujący: 

In 0P B/T C3.1), 

gdzie: T - temperatura, K, 
A i В - s ta łe , 

Badając dwa podstawowe wypełnienia pułapek, to jest 
Tenaks oraz węgiel aktywny stwierdzono, że Tenaks 
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charakteryzuj» się wysoką stabilnością ra— legną, i mkym 
nowiaowactwsm do «ody. Lec* csrtocć OF dla CCl^F, ^Х^г i 
CB 3OU 3 jest bardzo Mi« (patrz tablica 3.3). węgiel 
aktyny а» wyzssa. * dla dla lotaycb związków, lecz bardzo 
doze powinowaci» dla «ody. Pokrycie «ftla aktywnego 1% SP 
2100 <poiłdwemetyłosilokean? lub Apiezonem, zmniejsza 
powinowactwo do wody. Mieszanina Tenaksu i węgla aktywnego 
pokrytego fazą SP 2100 daje najlepsze wypełnienie pułapki. 
Adsorbowana woda nie powoduje interferencji z rozdzielanymi 
na kol'NRle cbromatocraficznej związkami. 

Doświadczalnie uzyskaną zależność siedzy objftosclą 
przebicia, & teMperaturą pułapki oraz temperaturą pułapki 1 
objftoeią (Mzn niezbędną do wymycia 99% st^teoia 
zaadsorbowanych związków przedstawia rysunek 3.1. 

У tablicy 3.3 przedstawiono objf/toftd przebicia dla dwóch 
powszechnie stosowanych wypełnień pułapek, dla Tenaksu 1 
węgla aktywnego. У celu zwiększenia objętości przebicia 
w*fiel pokrywano fazą typu SP 2100. Okazało elf, ze 
najkorzystniejszym wypełnieniem pułapki Jest mieszanina 
Tenaksu i węgla aktywnego w stosunku 90:10. 

Opisane w pracy С 26) i 1271 pułapki były wykonane z 
rurki szklanej o długości ISO mm, średnicy wewnętrznej 2,2 
im i zewnętrznej 6 mm. Wypełnienie z mieszaniny Tenaksu i 
węgla aktywnego o masie 98 mg zajmowało 90 mm rurki. Przed 
wypełnieniem rurka była starannie myta i sllanizowana. 
Tenaks i węgiel aktywny poddane były ekstrakcji heksanem « 
aparacie Soxhet'a i następnie puszone pod próżnią przez 4 
godziny, wypełnienie było umiejscowione w rurce sa pomocą 
sxlanizowanej waty kwarcowej. 
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Pobieranie próbki odbywało się przez zasysanie powietrza 
я га pomocą, pompki membranowej z wydatkiem 10 cm min. Objętość 

przepuszczonego powietrza była mierzoaa na wyjściu poapki. 
Pułapka był* utrzymywana w temperaturze około 30°C przez 
trzyWHue jej w zamkniętej dłoni. Po napełnieniu pułapek 
unmieszczano je w rurkach mosiężnych tak skonstruowanych, ze 
uszczelki wykonane z folii poliamidowej o cruboici 2 ям 
pokrytej warstwą aluminium o crubości 0,1 mm zamykały 
szczelnie rurki szklane. 

cm 
SO • 

20 . 

10 • 
0 . 

200 iST 100 50 25 
T, °C. 

Rys. 3.1. Zależność objętości przebicia OP od temp-
S- ratury pułapkiCl), oraz objętości gazu nie¬ 

zbędną do wymycia 9РЙ zaadsorbowanepo skła¬ 
dnika C2) [27]. 

Desorpcja odbywała się w stanowisku przedstawionym na 
rysunku 4.6 Crozdział 4) 
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Związek 
Wypełnienie pułapki: 

Benzen 
Chlorobenzen 
o-Dwuchlorobenzen 
1,4-Trójchlorobenzen 

Tablica 3. 4 £301 

Obj«tolć przebicia, 1 
Tenaks 

1.3.5-Czterochlorobenzen 
Piec i ochlorobenzen 
Sześćiochlorobenzen 
BroHofom 
1,2-Dvubronoetan 
Fenol 
p-cblorofenol 
2,4,6-Trójchlorofenol 
Tlenek dwufenylu 
o-fenyl fenol 
Pięciochlorofenol 

Aldehyd octowy 
Metanol 
Eter etylowy 
Aceton 
D-Butanol 

3 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 
>10 

Porapak N 

Keton «etyloisobutylowy 
Kwas octowy 
Acetonitryl 
Akrylonitryl 
Tlenek propylenu 
Octan Metylu 
Bronek winylu 
Bromek etylu 

0,3 
1 
3 -
3 -

>10 
>10 
10 
2 
3 -
1,3 
3 
1 
2 -

Carbosiev B 
Chlorek «etylu 
Eter etylowy 
Chlorek winylu 
iso-Butan 
Chlorek winilldenu 

1,3 
3 
4 

no >10 

s 5 

5 

3 
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Badania nad adsorpcją różnych lotnych związków 
występujących * atmosferze w stężeniach śladowych na 
pułapkach wypełnionych Tenaksem i innymi wypełnieniami 
stosowanymi do rozdziału próbek przedstawiono w pracach 
[28] i (293. 

Interesujące dane dotyczące objętości przebicia dla 
różnych zwązków i wypełnień pułapek zawarte są w pracy 
Eussella [30]. Pułapki wykonane były z rurki stalowej o 
średnicy wewnętrznej 4,3 mm i zewnętrznej równej бям. 
Długość trapu wynosła 100 im. Wypełnienie zajmowało 75 mm 
długości rurki, a resztę wata szklana. Przed użyciem pułapki 
były icondycjonowane przez noc w najwyższej dopuszczalnej 
temperaturze dla danego wypełnienia z przepływem azotu. 
Procedurę tę powtarzano po każdym użyciu pułapki. 

V tablic, 3.4 podano objętości przebicia pułapki o 
powyższych wymiarach wypełnionych Tenaksem, Porapakiem N i 
Carbosxevea В. Badano również przydatność Porapaku E i oleju 
DC-200. Wypełnienia te nadają się do adsorpcji specyficznych 
związków [30]. 

Desorpcję zaadsorbowanych składników w pułapkach 
przeprowadzano przez 5 minut w tempera' urze dla: Tenaksu-
250°C, dla Porapaku N - 200°C, dla Carbosievu В.- 270 C° 

3.4. Pobieranie próbek powietrza w «tratoeferze. 

Stosowanie odpompowanych pojemników, opisanych 
poprzednio, do pobierania próbek w stratosferze jest 
możliwe, ale posiada wiele wad. Otwarcie pojemnika na pewnej 
wysokości i napełnienie go powietrzem powoduje, że ciśnienie 
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powietrza w pojemr.il a jest równe ciśnieniu na tej wysokości. 
Po sprowadzeniu pojemnika na powierzchnię Ziemi istnieje 
zawsze uoilimotc. zasysania powietrza, które zawiera stężenie 
•zmiizkzm chlorowcowych wyższe niż w miejscu pobrania próbki. 
w pojemniku o nist-'i» ciśnieniu jest niekorzystny stosunek 
objętości zawartego powietrza do powierzchni pojemnika. Z 
tego powc>du efekty kontaainacji próbki •£>£% występować 
wyraźniej. Następną niedogodnością stosowania tego systemu 
pobierania próbek jest trudność ich dozowania do 
chromatografu gazowego. Dozowanie nal&zy poprzedzić 
zwiększenie» ciśnienia v pojemniku przez «prowadzeni? do 
nieco, na przykład helu. Czynność ta niesie z sobą kolejną 
możliwość konta*inacji. 

Pobieranie próbek powietrza w stratosferze dokonuje się 
niemal wyłącznie techniką kriogeniczną [313. Pojemniki 
wykonane ze stali o objętość 0,4 1 , wypolerowane wewnątrz 
elektrolitycznie, uanieszczane są w ciekłym neonie, helu 
lub azo_ie. Ze względu na niskie stężenie związków zawartych 
v powietrzu stratosferycznym należy zminimalizować możliwość 
kontanunacji próbki przez składniki powietrza zaadsorbowane 
na Ściankach pojemników, przygotowywanych w atmosferze o 
wysokim stężeniu tych związków. Pojemniki są myte w czystym 
acetonie, następnie wygrzewane przez tydzień w temperaturze 
380 °C i odpompowywane do ciśnienia 0,1 sarnHg. Następny 
tydzień pojemniki wygrzewane są po napełnieniu syntetyczny» 
powietrze». 

Pojemniki wyposażone są w zawory napędzane silnikami 
elektrycznymi sterowanymi telemetrycznie. Na odpowiedniej 
wysokości, zwykle przy opuszczaniu balonu, na którym są 
umieszczone, otwierany jest zawór, a powietrze j*st wsysane 
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do pojemnika. Objętość zaspanego powietrza do pojemnika 
zaiet\ od jego ciśnienia i czasu otwarcia zaworu. Na 
przykład pobranie 10 i powietrza o ciśnieniu normalnym 
wymaga otwarcia zaworu przez 20 *mut na wysokości 35 km, 
na toe last tylko przez, i minutę na wysokości 15 tai. 

4. fkłady 

Рояlary stężenia związków chlorowcowych w troposferze 
realizuje się analizując w laboratorium pobrane • terenie 
próbki powietrza lub przez zasysanie otaczającego powietrza 
i podawanie go wprost do chromatografu gazowego. V ramach 
realizacji programu ALE (Atmospheric Lifetime Experiment) 
opracowano automatyczny chromatograf gazowy, a ktury zostały 
wyposażone stacje pomiarowe L2i). Кг rysunku 4.1 
przedstawiono schemat chromatografu gazowego Сprodukcji 
firmy Hewlett Packard, typ 58*0 *>, stanowiącego wyposażenie 
takiej stacji pomiarowej 

Jest. to dwukana/owy chromatograf gazowy skradający się z 
kanaiu A i B. Lana/ A zawiera kolumnę Łl (rysunek 4.1), o 
długości 1,5 ш i średnicy 6 mm, wypełnioną Porasilem D (80 -
100 oesh>. Kolumna ta rozdziela !*̂ 0, F-12 i F-ll z próbki с 

3 •* objętości 2 cm . Łanal В analizuje pr6bk- powietrza o 3 objętości 5 cm . wyposażony jest w kolumnę Ł2 o diugoSci 1,8 
m i średnicy 6 mm, «rypeźnion* Chromosorbem V (100 - 120 
mesh) pokrytym 1С/, olejem silikonowym 0V-101. Obie kolumny 
pracują w temperaturze 50 C. Gazem nośnym jest wysokie? 
czystości argon z dodatkiem 3% metanu. ¥ układzie 
zastosowano antydyfuzyjny reduktor ciśnienia gazu nożnego 



Wydatki gazu nośnego odpowiednio * torze A i В wynoszą 30 i 
40 cm /min. Gaz nośny przechodzi przez filtry Fl i P2. Filtr 
Fl, o wymiarach 18 x 1 cal.. jest wypełniony sitem 
molekularnym 5Д i 13X. Filtr F2, o wymiarach 6 x 1/4 cala, 

(x) 
wypełniony jest sitem 5Д . Filtry te zapewniają ten sam 
skład gazu nośnego, niezależnie od używanej butli z gazem. 
Oba tory gazowe wyposażone są v przepływomierze pozwalające 
na kontrolowanie wydatku gazu nosnegc Detektoiy Dl i D2 
pracują odpowiednio w temperaturze 320 i 250 C. 
CCx> - W pracy [321 podano następujące wymiary filtrów: 
Filtr Fl wykonany z rurki stalowej, długiej na 16 cm i 
średnicy 2,5 mm, wypełnionej mieszaniną sita molekularnego 
5A i 13X. Filtr F2 wykonany jest z rurki stalowej długiej na 
15 cm i średnicy 6,4 mm, wypełniony sitem 5A. Dalej w szere? 
podłączona jest rurka stalowa o długości 10 cm i średnicy 
6,4 mm wypełniona azbestem pokrytym palladem. Rurka ta 
utrzymywana jest w temperaturze 270 С Ma ona za zadanie 
usuwanie resztek związków chlorovcowycn, ktcr<- mogłyby 
przedostać się do detektora przez filtry z sitem 
molekularnym). 

Badane powietrze zasysane przez filtr eliminujący pyły 
sprężane jest pompą metalową С bez u<«zczelek gumowych lub 
plastikowych). Za pompą znajduje się dzielnik strumienia Dz, 
powodujący, że do układu pomiarowego płynie powietrze z 

3 
wydatkiem 50 cm /min. Powietrze to przechodzi następnie 
przez przez zawór trójdrożny ZT i suszkę. S. Suszkę stanowi 
rurka z nafionu typu 815 CDu Pont Plastic Division), która 
powoduje obniżenie zawartości pary wodnej к badanym 
powietrzu [33]. Tak więc suche powietrze wprowadzane jest do 
pętli dozowników, które utrzymywane są ,w temperaturze 50°C. 

20 



2 cm 

" I :e~u:' j —/ч/ч/ч/ч— 
! I 

5 cm"" 

Rys. 4.1. Schemat chromatografu gazovego stosowanego 
w stacjach pomiarowych realizujących pro¬ 
gram badawczy ALE [211. 

i Zawór trójdrożny pozwala na połączenie dozowników ze 
zbiornikiem zawierającym Mieszaninę wzorcową MV. Zbiornik 
zawiera powietrze o znany» składzie i o ciśnieniu od 20 do 
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35 at. Powietrze to zredukowane jest do ciśnienia 0,7 at. 
przez antydyfuzyjny reduktor ciśnienia. 

Przed każdym dozowaniem badanego powietrza zawartego w 
pętlach, zatrzymywany jest przepływ gazu nośnego. Taka 
procedura zapewnia dokładne i powtarzalne dozowanie badanych 
próbek powietrza. 

Detektor Di ж torze A pracuje w systemie stałego prądu 
jonizacyjnego, zapewniającym szeroki zakres dynamiczny. W 
tym systemie pracy detektora może wystąpić nieliniowa 
zależność między sygnałem, a stężeniem analizowanego związku 
o silnym powinowactwie do elektronów. Zaleca się więc, aby 
kalibrująca mieszanina zawierała związek mierzony w torze A 
0 stężeniu bliskim mierzonemu i aby pomiar próbki w torze A 
1 kalibracja toru A dokonywana była w tych samych warunkach 
pracy detektora Dl. 

Detektor D2 w torze В zasilany jest impulsami 
napięciowymi o stałej częstości Cd kHz), dobranej do 
pomiarów kulometrycznych. 

V celu obserwacji długoczasowej stabilności aparatury 
pomiarowej, stanowisko wyposażone jest w pomiar: 
- wydatku pompy mechanicznej, 
- położenia "zera" rejestratorów, 
- częstości impulsów zasilających detektor Dl w torze A 
(pozwala to na ocenę poziomu zanieczyszczenia gazu 
nośnego). 
Powyższe pomiary, sterowanie dozownikami oraz obróbkę 

wyników pomiarów dokonuje mikroprocesor. 
Przykłady analiz próbek powietrza uzyskanych w opisanym 

układzie pomiarowym przedstawiono na rysunkach 5.1, 5.2 i 
5.3. 
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Układ pomiarowy przedstawiony na rysunku 4.2 został 
zbudowany w Instytucie Chemii Atmosfery, Jiilich, RFN i służy 
do pomiarów stężenia węglowodorów i związków chlorowcowych w 
atmosferze 1341. Układ ten przeznaczony jest do analizy 
próbek powietrza pobranych do pojemników metalowych. 

V układzie pomiarowym przedstawionym na rysunku 4.2 
zastosowano wzbogacanie analizowanej próbki, jej rozdział na 
dwóch kolumnach pakowanych i jednej kapilarnej, oraz 
detekcję detektorem ECD CElectron Capture Detector), PID 
CPhotoionization Detector) i FID CFłame lonization 
Detector). 

Układ składa się z trzech zaworów czterodrożnych 
CI, III, IV) i jednego dziesięciodrożnego CII), systemu 
wzbogacania próbki, oraz systemu realizującego "back flash" 
w kolumnie Kl. 

Na rysunkach od 1.2a do 1.2d przedstawiono kolejne fazy 
działania układu. Wprowadzenie i wzbogacenie próbki zostało 
przedstawione na rysunku 4.2a. Przed tym etapem zostaje 
odpompowany zbiornik Zb do ciśnienia mierzonego miernikiem 
Mci. Po podłączeniu zbiornika z próbką do układu istnieje 
możliwość odpompowania połączeń gazowych oraz pułapki P 
wypełnionej kulkami szklanymi. Po dokonaniu tej czynności 
przetacza się powietrze z pojemnika próbki przez pułapkę do 
zbiornika Zb. V temperaturze pułapki wynoszącej 80K 
następuje adsorpcja składników na powierzchni kulek 
szklanych. 

Na rysunku 5.2b przedstawiono stan, w którym następuje 
wprowadzenie analizowanej próbki do kolumny chromatogra¬ 
ficznej Kl przez zmianę położenia zaworu II. Przed tą 
czynnością pułapka P zostaje podgrzana do temperatury 350t, 
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£vs. 4.2a. Okiad do pomiaru stężenia węglowodorów 
i związków chlorowcowych. 
Stan a: wzbogacanie próbki. 

24 



350C 

L - J 
Z2 СИ Й» 

Z1 
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wylot 

FID ECD PID 

£ys. 4.2b. Układ do pcmiaru stężenia węglowodorów 
i związków chlorowcowych. 
Stan b: dozowanie próbki. 
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a podczas tegro podgrzewania zawór I jest w położeniu 
uniaaożliinającym wypiy* z puiapki gazu. Po 20s. to jest po 
czasie wystarczający» do podgrzania pułapki P i desorpcji 
składników próbki, następuje przekręcenie zaworu I i 
cwaitowDs «prowadzenie składników próbki * strumień gazu 
nośnego Próbka zostaje wprowadzona do kolumny Cl, która aa 
diugt»;- 3m , średnice 0,8 aa i wypełniona jest Рогаракхеш 
OS- Lekkie węglowodory, a± do butanu i para ridna zostają, 
przeniesiona do koluany 12, która jest tępo ginrcn typu jak 
kolumna 11. lecz o długości 8* Po przejściu butanu do 
koluamy 12, zawir dziesięciokrotny IZ zostaje przekręcony dc 
stanu poprzedniego, co powoduje zaianę kierunku przepływu 
faz u w kolujwnie LI i wyaywanie z niej cięższych składników 
próbki do koluamy £3. którą jest koluaną kapilarną o 
długości ÓO« z pokrycie* typu DB-1. tolueny Cl i O znajduj% 
się w oddzielny* termostacie niż icoliuma £3. V początkowy» 
stanie analizy tolueny Kl i C2 posiadają teeperature 273Ł 
następnie w I ainuty po zadozowaniu próbki tenperatura ich 
wzrasta z narostec 41/ainutę. Całkowity czas analizy lekkich 
węglowodorów na kolumnie 12 trwa około 35 ainut. Przez te» 
czas ciężkie składniki próbki przetrzymywane s% w kolumnie 
O , na jej wlocie przez jej ochłodzenie do temperatury 175£. 

Po rozdziale lekkich węglowodorów na kolumnie O zostają 
przekręcone zawory II i IV. Powoduje to zasilanie kolumny C3 
z regulatora R3 i tylko składniki opuszczające tę kolumnę 
przechodzą do detektorów. Stan ten przedstawiony jest na 
rysunku 4.2d. V tym stanie układu pomiarowego, kolumny Xl i 
12 przepłukiwane są gazem nośnym jak również wszystkie 
połączenia gazowe w obwodzie pułapki P. Od momentu 
przełączenia zaworów III i IV kolumna kapilarna zomtaje 



Mc2 Z5 

26 I 

1 
2Ь 

22 

/71 

L -t-

Z3 

Ri 

£2 

FID ЕСЯ) PID 

Z9 

--CH 

L t J 
wylot 

Eys. 4.2c. Układ do pomiaru stężenia węflowodorow 
i związków chlorowcowych. 
Stan c: rozdział lotnych węglowodorów na 

koliuui.e C2 i transport ciężkiej 
frakcji z kolumny Cl dó Ł3 
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Eys. 4.2d. Okład do poaiaru stężenia węglowodorów 
i związków chlorowcowych. 
Stan d: rozdział ciętiej frakcji na ko-

limnie КЗ i regeneracja pułapki P. 
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gwałtownie podgrzana od temperatury 175K do 250K z 
z narostem 25K/min. i następnie od temperatury od 250K do 
460K z narostem 3K/min. 

Kolumna kapilarna КЗ pracuje ze stałym ciśnieniem gazu 
nośnego wynoszącym 0,5 bara, natomiast kolumny pakowane 

o pracują przy przepływie gazu nośnego wynoszącym 7 cm /min. V 
układzie stosowany jest jako gaz nośny azot o wysokiej 
czystości. Azot przechodzi dodatkowo przez płuczki 
wypełnione sitem molekularnym 5A i 13Х, umieszczonymi w 
temperaturze suchego lodu. Na wylocie kolumny O i КЗ 
doprowadzony jest dodatkowy strumień gazu nośnego (make up 
gas) o wydatku takim, aby przez detektor płynął gaz z 

3 
wydatkiem 20 cm /min. 

V przedstawionym układzie pomiarowym zastosowano trzy 
detektory o najniższym poziomie wykrywalności. Detektor 
fotojonizacyjny oraz detektor wychwytu elektronów są 
detektorami niedestrukcyonymi, nie niszczącymi analizowanej 
próbki. Natomiast w detektorze płomieniowo-jonizacyjnym 
analizowana próbka ulega zniszczeniu. Wymieniony system 
detekcji składający się z trzech detektorów posiada wiele 
zalet. Pozwala na detekcję analizowanych związków na 
najnitszm możliwym poziomie. Związki chlorowcowe o 
stężeniach przekraczających zakres dynamiczny detektora ECD 
mogą już wywoływać sygnał w detektorze FID. Znając stosunek 
sygnału detektora FID do PID dla określonych węglowodorów, 
można je identyfikować. 

Przedstawiony na rysunku 1.2 układ pomiarowy 
charakteryzuje się następującymi parametrami analitycznymi: 
I. Analiza próbki na kolumnach pakowanych: 

poziom wykrywalności dla detektora. 
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FID 10 - 20 ppt С ęgiowodorów), 
PID 2 - 10 ppt (węglowodorów), 
ECD 0,i - iOOpt Czw. chlorowcowe) 

powtarzalność pomiarów: 5 - 10 "/., 
zakres dynamiczny: MO 3 dla detektora FID i PID, 

=U03 dla ECD. 
II. Analiza próbki na kolumnie kapilarnej: 

paziom wykrywalności dla detektora: 
FID 3 - 5 ppt, 
PID 0,3-2 ppt, 
ECD 0,1 - 0.5 ppt 

Powtarzalność pomiarów i zakresy dynamiczne jak wyżej. 
4ino zastosowania w układzie pomiarowym detektorów 

charakteryzujących się najniższym poziomem wykrywalności, 
ana]iza wielu składników powietrza. występujących na 
poziomie ppt, wymaga wzbogacenia próbki. V układzie 
zastosowano wzbogacanie na kulkach szklanych w temperaturze 
8QK.. V pułapce P Crysunek 4.2) adsorbują się węglowodory, 2 
wyjątkiem metanu i związki chlorowcowe, natomiast mało tlenu 
i azotu. Desorpcja całkowita występuje już w temperaturze 
pokojowej lub nieco wyższej. Ponadto kulki szklane łatwo się 
regenerują i nie posiadają "pamxeci". Optymalna temperatura 
desorpcji wynosi 350 £. 

Wraz ze składnikami analizowanej próbki, w pułapce P 
zostaje zamrożona para wodna. Aby w procesie desorpcji nie 
wprowadzać jej do kolumny chromatograficznej, przepuszcza 
się przez puiapkę tylko taką objętość gazu nośnego, która 
jest równa dziesięciokrotnej objętości jej przestrzeni 
martwych. V opisanym układzie przez pułapkę P przepuszczano 

3 tylko o cm gazu nośnego. 
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Przykłady analiz nróbki powietrza w układzie 
przedstawionym na rysunku 4.2 przedstawiono na rysunku 5.4 * 
rozdziale 5. 

Na rvsunku 4.3 przedstawiono układ pomiarowy do analizy 
tylko związków chlorowcowych ze wzbogacaniem próbki 
analogicznym jak na rysunku i.2 1353 Podłączenie pojemnika z 
badanym powietrzem i przepuszczenie przez pułapkę P Crysunek 
4.33 do odpompowaneco pojemnika Po dokonuje sie w sposób 
analogiczny jak w układzie powyżej opisany» 

•jryiot. 

ECD 

gaz 
badanv 

роира 

Eys. 4.За. Ukiad do pomiaru związków chlorowcowych. 
Stan adsorpcji składników analizowanego 
powietrza w pułapce P. 
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V ukiadz.e przedstawionym na rysunku 1.3 zastosowano dwie 
kolumny cbromatograiczri Kl i K2 o długości odpowiednio 2 i 8 
m. Pierwsza kolumna służy do wstępnego rozdzielenia 
składników próbki. Opuszczające ją składniki zostają 
wprowadzone do kolumny к2 i na niej ulegają właściwemu 
rozdziałowi. 

Na rysunku 4.За przedstawiono stan, w który* przez 
pułapkę P przepuszczane jest badane powietrze, natomiast w 
kolumnie Kl realizowany jest "back flush", cięższe składniki 
poprzednio dozowanej próbki zostają z niej wymywane. 

t wylot 

ECD 

pompa 

Rys. <1.3b. Stan dozowania składników próbki po icfa 
desorpcji z pułapki F. 
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Na rysunku <t.3b przedstawiono stan, w którym z pułapki P 
dozowana Jest próbka po jej uprzedniej desorpcji. V stanie 
tym kolumny 111 i K2 połączone są szeregowo. 

Zawory Zł i 22 umożliwiają odpompowanie pojemnika Po. 
Zawór Z4 umożliwia doregulowanie oporu kolumny Kl tak aby 
przez nią w każdej sytuacji gaz nośny przepływał z tą samą 
wydajnością. 

Gaz nośny czyszczony jest przez system pułapek 
wypełnionych sitom 5Д umieszczonych w temperaturze suchego 
lodu. 

V pracach [36] i [37] przedstawiono pomiar stężenia 
związków chlorowcowych przy użyciu chromatografu gazowego i 
spektrometru masowego. Celem Łych pomiarów było obniżenie 
poziomu wykrywalności dla CF-Cl-, która dla detektora ECD 
wynosi od 100 do 200 ppt. Chromatograf wyposażony był w 
kolumnę chromatograficzną o średnicy 1 mm. wypełnioną 
n-oktanem na Porasilu С С100/120 mesh). Dozownik 3 chromatografu wyposażony był w pętlę o objętości 20 cm . do 
ktćrej próbkę powietrza wprowadzono strzykawką o objętości 

3 100 cn . Chromatograf popaczony był ze spektrometrem masowym 
rurką stalową utrzymywaną w temperaturze 150 C. Gaz 
opuszczający kolumnę wprowadzany był wprost do źródła jonów 
spektrografu masowego. Pompa próżniowa umożliwiała 

-5 utrzymanie ciśnienia w źródle jonów na poziomie 2.10 mmHg. 
Przed analizą kolumna utrzymywana była w temperaturze 

-ÓO°C. Po zadozowaniu próbki powietrza, gdy tlen i azot 
opuściły kolumnę i przeszły przez źródło jonów spektrometru 
masowego, podnoszono temperaturę kolumny t*a 100 С z 
szybkością 32°C/min. 
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Opisany zestaw aparatury umożliwiał detekcję większości 
związków chlorowcowych na poziomie 0.5 p; *... 

Metodę analizy związków chlorowcowych i bromowych metodą 
chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów 
cGC-ECD) i sf?k*rometrii masowej CGC-?iS) przedstawiono w 
pracy £38]. Pomiarami objęto następujf.e zji.%zVi: dH^Br^, 
CH2BrGi, CH2I2, CHjCI, СЯВг?, СНВг2С1, СНЗгС12 
СН„Вг-СН,Вг. Badano stężenie tych związków w wodzie morskiej 
i w powietrzu. Stwierdzono występowanie korelacji między 
stężeniem związków bromowych, a występowaniem alc w strefie 
brzegowej ocsaiu. 

Prćbke powietiza pobierano metodą adsorpcji na Tenaksie 
TA. a następnie przez termiczną desorpcję wprowadzano ją do 
układu GC. Identyfikację składników próbki prowadzono na 
podstawie czasów retencji dla mieszaniny wzorcowej oraz przy 
użyciu spektrometru masowego. Stężenie wymienionych związków 
i wodzie mierzono również przez adsorpcję na Tenaksie TA 
wymywanych związków z woJy strumieniem czvsiego powietrza 
Cmetoda stripingu). Do analizy związków w powietrzu 
pobierano od 1 do 10 1 powietrza. Do oznaczenia związków w 
wodzie, stripingowi poddawano od 0,1 do 1 i wody. 
Wykrywalność metody wynosi od 1 do 100 pg. Zakładając że 
1002 adsorbowanych związków wprowadzanych jest do 
chromatografu gazowego, por i o* detekcji ocenieni, na 1 ng/я 
powietrza, co daje pozioa wykrywalności 0,1 ppt w powietrzu 
i 0.01 ng/1 wody. Powtarzalność Metody wynosi od ±15X do | 
±20% dla próbek powietrza i ±202 dla próbek wody. J 

Przykład analizy związków bromowych przedstawiono na | 
rysunku Ь.5. \ 



Cicerone i "sp. [391 przedstawiają Metodę pomiaru 
stężenia CH-Br i CHBr. w powietrzu. Do analizy tych związków 
stosowano krzemową kolumnę kapilarną o długości 30 • i 
średnicy 0,25 urn wypełniona niepolarną fazą związaną 
chemicznie o grubości 1 да. Próbkę powietrza o objętości 

3 
1000 cm przpuszczano przez pułapkę wypełnioną kulkami 
szklanymi, utrzymywaną w temperaturze ciekłego argonu 
<-l85,9°C). Podczas analizy temperatura kolumny wynosiła 
-25 С przez 1 minutę, a następnie wzrastała do temperatury 
150°C z szybkością 15°C/min. 

Interesującą metodę analizy związków chlorowcowych w 
powietrzu przedstawiono w pracy [401. Próbkę powietrza 
wprowadza się z pętli dozownika do kolumny wstępnej 
wypełnionej Ghromosorbem 102 lub pokrytej olejem silikonowym 
0V-101, stosując wysokiej czystości hel jako gaz nośny. 
kolumna wstępna utrzymywana jest w temperaturze -30 G°lub 
-40 C. Po elucji tlenu i azotu, do kolumny wstępnej 
«prowadza się argon jako gaz nośny i łączy się ją z kolumną 
główną, podnosząc równocześnie jej temperaturę do 150°C. 
Uzyskany chromatogram nie zawiera olbrzymiego piku 
tlenowego. Metoda ta pozwala na uzyskanie poziomu 
wykrywalności: 
0,5 ppt dla: CC12-CC12, CClgF, CHgCClg, CG14, 
1 ppt dla: CC12FCC1F2, CHCl-CC^. 

Na rysunkach 5.6 a i b przedstawiono przykłady analizy 
związków chlorowcowych opisaną me'.Adą dla dwóch różnych 
kolumn wstępnych. 
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Technikę wzbogacaaia próbki przedstawili Miiller i wsp. w 
pracy [411. Autorzy stwierdzają, że w metodzie adsorpcji 
Freonów F-ll i F-12 na pułapce wypełnionej Tenaksea TA, 
objętość elucji dla tych związków wynosi zaledwie 3 си. 
powietrza. Objętość tą można zwiększyć do 11 lub nawet 101 
stosując mieszaninę lenaksu z węglem aktywnym pokrytym faz% 
SP 2100. Taka jednak pułapka charakteryzuje się wysokim 
ł.łem. Desorpcja termiczna nie pozwala na jednorazowe 
usunięcie zaadsorbowanych składników. Każda kolejna t 

desorpcja, bez uprzedniej adsorpcji, generuje składniki 
analizowanej próbki. 

Autorzy zastosowali wzbogacanie próbki w pułapce 
wykonanej z inertuej kapilary kwarcowej. Schemat układu 
pomiarowego przedstawiono na rysunku 4.4. Układ składa się z 
zaworu iO-cio drożnego typu Valco C5 - rysunek 4.4). 
Powietrze badane z pojemnika 1 przepływa przez apornik 
przepływu 2 i suszkę 3, zawór 5 i pętxę darującą 4 o 
objętości 5 cm . Opornik przepływu jest ta1: dobrany, aby i 
przez pętlę badane powietrze przepływało z wydatkiem 3 
cm /min. Suszka wykonana jest z rurki stalowej o średnicy S \ 

mm i długości 75 mm. Suszka wypełniona jest К 2^з 
no. 4928) lub NaOH CMerck, no. 1576). Wszystkie elementy 
układu wykonane z rurek stalowych przed montażem były myte w 
łaźni ultradźwiękowej w pentanie i suszone * 100 С przez 
noc. 

Pułapkę stanowi nieaktywna kapilara kwarcowa o średnicy 
0.32 mm i długości 40 cm. Kapilara umieszczona jest w 
kapilarze stalowej o średnicy 1 mm, a ta w rurce tefonowej o 
średnicy 5 mm. Przez tę rurkę przepuszczany jest ciekły f 
azot. Kapilara stalowa podgrzewana jest prądem stały» z j 



^wylot 

Regulator 
temp, kapilary 

Rys. 4.4. Schemat układu do pomiaru stężenia związków 
chlorowcowych z dozowaniem z ochładzanej pu¬ 
łapki. 
1 - pojemnik z powietrzem badanym. 
2 - ogranicznik przepływu, 
3 - suszka z Ł,G03 lub NaOH. 
i. - pętla dozująca, 
5 - zawór 10-cio drożny, 
6 - kapilara krzemowa, 
7 - kapilara stalowa. 
8 - wlot ciekłego azotu. 
9 - termopara, 
10 - wylot ciekłego azotu, 
11 - zawór iglicowy. 
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akumulatora lak., aby uzyskać wymacaną temperaturę. 
Temperatura kapilary stalowej regulowana jest przez 
regulację wydatku ciekłego azotu i przez przepływ prądu 
stałego. Sygnał sterujący przepływ azotu uzyskiwany jest z 
termopary 9 umieszczonej w pułapce. 

Kolumnę analityczną stanowi koluima kwarcowa o długości 
50 m, średnicy 0,32 mm, pokryta fazą SP Sil 5 СБ CChrompack) 
o grubości 5 im. 

Detektor ECD pracował w temperaturze 300°C, z gazem 
o 

dodatkowym azotem o wydatku 30 cm /min. Detektor pracował w 
systemie stałego prądu jonizacyjnego. Detektor zasilany był 
napięciem impulsowym o amplitudzie 1CV i czasie trwania 
impulsu lfjs. Przez kapilarę kwarcową przepływał hel jako gaz 

3 
nośny z wydatkiem 1,5 cm /min. Temperatura kolumny była 
programowana następująco: 15 С przez 3 minuty, od 45°C do 
180°C z narostem 10QC/minutę i 180°C przez 30 minut. 

Dozowanie próbki dokonuje się w następująco. Po 
podłączeniu pojemnika z badanym powietrzem do ogranicznika 
przepływu C2 na rysunku 4.4>, przepuszcza się powietrze 
przez pętlę dozującą przez 15 minut z wydatkiem 6 cm /min. V 
międzyczasie kapilara kwarcowa zostaje ochłodzona do 
temperatury -140CC. Przez przekręcenie zaworu 10-cio 
drożnego zawartość pętli zostaje przetransportowana do 3 kapilary z wydatkiem 4 cm /min. Po przepuszczeniu przez 
pętlę około 25 cm helu Cpo czasie 6 minut), zawór 10-cio 
drożny zostaje przekręcony do poprzedniej pozycji. Po 10 s 
uruchamia się programowanie termostatu ~hro*~tografu oraz 
uruchamia się ogrzewanie kapilary kwarcowej. Temperatura 
kapilary wzrasta od -140°C do 100°C w czasie 30 s. Następuje 
desorpcja składników z kapilary do kolumny analitycznej. Po 
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Rys. 4.5. Przykład interferencji piku H O i piku freonu 
F-12. a - Układ bez suszki < na rysunku 4.4) 
b - układ z suszką [41]. 

30 s wyłącza się ogrzewanie kapilary. 
Wybór kolumny analitycznej jest niezwykle ważny. 

Analizowane związki o stężeniach śladowych mogą ulegać 
całkowitej adsorpcji. Tak się dzieje na przykład z 
tróchlorometanem w toluenie kapilarnej pokrytej Al^/KCl. 
Kapiiara pokryta cienkim filmem fazy niepolarnej. takiej jak 
poiimetylosilikon, pozwala na rozdział wszystkich związków 
chlorowcowych w pokojowej temperaturze, bez konieczności jej 



ochładzania. Ponieważ freon F-12 mote interferować z pikie 

Tablica i 5.1 Ul] 
Wypełnienie suszki: l—W-

ZwiązeL 

F-12 
F-ll 
F-113 
CHC13 
CH3CCI3 
GCł4 
C2HC13 
C2C14 

Poziom 
detekcji 
ppt 

16 
1 
7 
:o 
3 
i 
5 
1 

Powtarzalność Сп=5) 
Wartość średnia 

ppt 
405 ±3,6 
261 t 3,1 
73 ± 2,5 
15 ± 1,2 
123 ± 1,6 
84 1 1,4 
18 ± 0,5 
17 ± 0,4 

o** 

0,9 
1,2 
3,4 
7,8 
1,6 
1,4 
2,7 
2,3 

Wypełnienie suszki: NaOH 
Związek 

F-12 
F-li 
F-113 
CHCI3 
CH3CCI3 
GC14 
G2HC13 

C2Ci4 

Pozion 
detekcji 
ppt 

16 
1 
7 

10 
3 
1 
5 
1 

Powtarzalność <n=43 
Wartość średnia 

ppt 
386 ± 4,2 
253 ±3,8 
69 i 3,2 

nie nadaje się 
119 i 2,5 
82 ± 1,6 
19 i 2,6 
19 ± 0,3 

XX 
o 

1,1 
1,5 
4,7 

2,1 
1.9 

14 ..1 
1,6 

x - dla stosunku sygnału do szumów równego 10/1 
xx - względne odchylenie standardowe. 
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G0„, dlaiego dobrze jest stonować fc.ozli.wie długą kolumnę i 
program z wolnym narostem temperatury. 

Poziom detekcji związków chlorowcowych uzyskany w 
układzie pomiarowym przedstawionym та rysunku 4.4 dla dwóch 
różnych wypełnień suszki C3 na rysunku 4.4) przedstawia 
tablica 4.1 [41]. 

V przedstawionym systemie wzbogacania próbki istnieje 
możliwość wzbogacania związków stanowiących zanieczyszczenie 
helu używanego do transportu powietrza z pętli do kapilary 
kwarcowej. Z tego powodu koniecznym jest staranne 
czyszczenie helu w pułapkach umieszczonych w ciekły* azocie. 

Innym problemem jest ^ara wodna zawarta w analizowanym 
powietrzu. Para ta będzie również wzbogacana w oziębianej 
kapilarze. Pik pary wodnej może pojawić się w miejscu freonu 
F-12. Dlatego koniecznym jest stosowanie suszki między 
pojemnikiem z powietrzem badanym, a pętlą dozownika. Z 
popularnych absorbentów wody, takich jak НеССЮ.")^, Р_0_ i 

4 A /. J 

K„CO„, tylko ten ostatni usuwa wodę całkowicie i nie 
adsorbuje składników próbici. 

Tak więc z pikiem freonu F-i2 może interferować pik od 
pary wodnej z pikiem G0„. Dwutlenek węgla może być 
skutecznie usuwany z powietrza przez suszkę wypełniony 
NaOH, iecz taka suszka usuwa z próbki culoroform. Przykład 
interferencji .pary wodnej z pikiem freonu F-12 przedstawiono 
na rysunku 4.5. 

Metodę wprowadzenia do kapilarnej kolumny chromato¬ 
graficznej próbki zaadsorbowanej w pułapce wypełnionej 
Tenaksem i węglem aktywnym przedstawił Frark i «sp. С263, 
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1272. Schemat układu pomiarowego stosowanego w wymienionych 

11 _»-

13 

12 

X 
4 

10 

Rys. 4.6. Schemat dozowania próbki zaadsorbowanej w 
pułapce do kolumny kapilarnej £26]. 
1 - wlot jazu nośnego Сwodoru), 
2 - głowica mocująca pułapkę, 
3 - pułapka, 
4 - grzejnik do desorpcji, 
5 - dolna głowica, 
6 - regulator temperatury, 
7 - kapilara (część kolumny), 
8 - grzejnik kapilary, 
9 - wlot zimnego powietrza, 
10 - kolumna kapilarna, 
11 - wlot gazu dodatkowego С Ar + CK*.}, 
12 - detektor wychwytu elektronów, 
13 - wylot gazu. 
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pracach przedstawiono na rysunku 4.6. Oobór wypełnienia 
pułapki, objętość przebicia dla różnych związków 
chlorowcowych, przedstawiono w rozdziale 3. 

Pułapka, w której znajduje się zaadsorbowana próbka 
zostaje umieszczona między dwoma głowicami wyposażonymi w 
uszczelki grafitowane CVespel) o grubości 1 mm. Grzejnik o 
mocy 300 V С 4 na rysunku 4.6) połączony jest z regulatorem 
temperatury C, który sterovany jest termoparą. Kapilara 7 o 
długości 3 cm i średnicy 0,53 mm wypełniona jest 2 mg Gas 
Chrom.Q. Podczas desorpcji kapilara utrzymywana jest w 
temperaturze -130 С przez ochłodzone przez ciekły azot 
powietrze wprowadzona przez wlot 9. Po desorpcji, która trwa 
około 10 minut, kapilara podgrzewana jest do 200 С w czasie 
3Q sekund. Równocześnie uruchamiany jest program narostu 
temperatury termostatu chromatografu. Jako kolumny kapilarne 
stosowano: kolumnę szklaną C26 m x 0,35 mm) pokrytą 2 pm Ps 
225, oraz kolumę С34 m x 0,38 mm) pokrytą 5 fm SE-54. 
Pierwsza kolumna pracująca w temperaturze 90 С przez 1 
minutę, następnie z narostem 20 C/min do 110 C, pozwalała na 
rozdział związków chlorowcowych w czasie 5 minut. Druga z 
narostem temperatury takim s 
te związki w czasie 7 minut. 
narostem temperatury takim samym lecz do 210 C, rozdzielała 

Vpływ pary wodnej na czas retencji kilku związki* 
chlorowcowych pułapki wypełnionej Garbopackiem В i Tenaksem 
badał Fabbri i wsp. [42J. Pułapkę wykonano z rurki ftalowej 
pokrytej wewnątrz warstwą szkła. Średnica wewnętrzna rurki 
wynosiła 2 mm. Wypełnienie w postaci Carbopacku В lub 
Tenaksu zajmowało 3,5 cm długości rurki. Masy tych 
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adsorbentów wynosiły odpowiednio 0,55 i 0.21 g. Czas 
-etencji mierzono w temperaturze pokojowej wy*orzystując 
czysty azot jaku gaz nożny i detektor FID. Zmienną 
zawcirtośt pary wodnej w gazie nośnym uzyskiwano 
przepuszczając £0 przez naczynie zawierające woa» i 
umieszczone w termostacie o zmiennej temperaturze. Dla 
temoeratury wody wynoszącej 13, i6, 18 i 22 C. uzyskiwano 
odpowiednio wilgotność wynoszącą: 56,7, 68,8, 78.1 i 10C5C. 
Wpływ wilgotności gazu nośnego na cz->s retencji dla I 
Carbopacku zauważono dopiero dla wilgotności przewyższającej 
№.. Dla Tenaksu występuje wzrost oporu przepływu gazu 
nośnego ze wzrostem wilgotności gazu nośnego. Zmianę czasu 
retencji zaobserwowano dla wilgotności przewyższającej 50'/.. 

Interesującą technikę analizy węlowodorow w wodzie ; 

przedstawił Zlatkis i wsp. [43]. Wprawdzie metoda została 
opracowana dla analizy węglowodorów, lecz nadaje się dla j 
wszystkich zwitków orga: icznych. Schemat metody został \ 

przedstawiony na rysunku 4.7. I 
Analizowaną próbkę wody umieszczano w pojemniku w piecu i 

(rysunek 4.7a). Ciecz z pojemnika przemieszczana jesi, przez I 
strumień helu przez kapilarę teflobową o długości 30 m i t 

'I średnicy wewnętrznej 0,81 mm. Na wyjściu kolumny znajduje I i 
się suszka z nafionu CNaf^on - produkt DuPont de Nemour, | 
Inc.). Tego typu urządzenie suszące produkuje firma Perma 
Pure Products, Ins.. Farmingdale, NJ. pod nazwą Ferma Pure 
mini dryer Model 109-24F. Na końcu suszki znajduje się rurka 
staiowa o długości 20 cm i średnicy wewnętrznej 0,76 mm w 
kształcie U. Pierwszy etap polega na przepuszczeniu wody 
przez kapilarę bez umocowanej na końcu suszki pułapki 
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stalowej i bez przepuszczania przez suszkę gazu suszącego. 
Następnie dokonuje się desorpcji składników zaadsorbowanych 
w kapilarze tefłonowej. Podgrzewa się piec do 80°C i 

Vlot suchego He 
C20 cni /toin.) 

Pojemnik 
na wodę 

-Mlii II-
Suszka z nafionem 

Kapilara teflonowa 
Piec C80°O 

LZOt сздо 
cm/mm. 

Pułapka sU owa 
w ciekłym azocie 

-i, gazu 
płuczącego 

1T1 
Obudowa 

I 

Wlot- — 
WxlgotnegoT 
gazu 

Vylot 
suchego gazu 

Membrana Vlot suchego He 
przepuszczalna (1000 cm /min.) 
CJSafion} 

Rys. 1.7. Schemat układu do dozowania węglowodoru* 
z wody metodą wzbogacania próbki [43] 

3 równocześnie przepuszcza hel z wydatkiem 70 cm /min. Pułapkę 



z rurki stalowej umieszcza się w ciekłym azocie tak aby cała 
rurka była w nim zanurzona. Powierzchnię ciekłego azotu 
przepłukuje się azotem aby pułapka stalowa nie zasysała z 
ciekłego azotu rozpuszczonych w nim węglowodorów. Część 
suszki z nafionem (5 cm) znajduje się я piecu. 

Po desorpcji, rurkę stalową umieszcza się w pojemniku 
zawierającym mieszaninę lodu, wody i soli i tak szybko jak 
to możliwe, contuje się na wejściu kolumny 
chromatograficznej. V badaniach stosowano próbki wody o 

3 
objętości od 10 do 100 cm . Netodę wypróbowano dla benzenu, 
toluenu, chloroformu, czterochlorku węgla, czterochloro-
etyleim itp. Ketoda pozwala na pomiary stężeń od ppb do ppm. 
Stwierdzono IQO-procentowy odzysk zaadsorbowanych związków 
v kolusmie tefłonowej. 

У opisanej netodzie istotne rolę tdgrywa temperatura 
desorpcji.Temperatura ta decyduje o zawartości pary wodnej w 
helu i o możliwości kondensowanie się jej w rurce nafionowej 
suszki w postaci korków wodnych. 

Opis pomiaru szeregu związków chlorowcowych przy użycie 
dwóch chromatografów gazowych firny Perkin Elner, z których 
każdy wyposażony jest w dwie kolumny analityczne i dwa 
detektory wychwytu elektronów zawiera praca [441. Stosowane 
kolumny chromatograficzne, warunki analizy i pracy 
detektorów wychwytu elektronów, oraz rodzaj analizowanych 
związków przedstawia poniższe zestawienie:. 

Tor I. 
Kolumna: materiał stal 

długość i średnica 1,8, я х 6 am, 



wypełnienie lOżi DG200 na Chrocsosor-
bie W CA/V>, 30/60 mesh, 

temperatura 
gaz nośny 
wydatek 

Detektor: temperatura 
Próbka: objętość 3,8 ca , 
Suszka: między kolumną a detektorem wypełniona askaritem, 

Cl" x 1/4", stal) regcrowana przez wygrzewanie v 
temperaturze 80 C. 

Analizowane związki: F-ll, CHG1„, CH_CC1_, CCI.. C..HC\„. 
O O O i i J 

40°C, 
Ar * 5У. CH., 3 * 30 cm /rain., 
27S°C, 

Тог II. 
Kolumna: materiał 

długość i średnica 
wypełnienie 
temperatura 
gaz nośny 
wydatek 

Detektor: temperatura 
Próbka: objętość 

stal 
3,0 m x 6 як, 
Alumina, 80/100 mesh 
40°C, 
Ar + 5У. CH 
23 cm"/min.. 
275°C 
240 cn3dla SF„. Ckryo 

Suszka: bez suszki. 
Analizowane związki: N„0, S?,. 

Tor III. 
Kolumna: uaterial 

długość i średnica 
wypełnienie 

geniczne wzbogacanie) 

stal 
5,8 m x 6 ma, 
10У. DC200 na Chronosor-
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bie V CA/V). 30/60 mesh, 

40°C. 
azot 
40 cm /rain., 
300°C, 

temperatura 
gaz nośny 
wydatek 

Detektor: temperatura 
3 

Próbka: objętość 5,0 cm . 
Suszka: między kolumna a detektorem wypełniona askaritem 

C4" x ł/4", stal) regenerowana przez wygrzewanie w 
temperaturze 80 С 

Analizowane związki: F-12.. CILC1, CH_Br, F-113, CHC1,, 

Tor IV. 
kolumna: materiał 

długość i Średnica 
wypełnienie 

stal 
4,5 к x 6 mm. 
Chromosil 310. 
80/100 mesh. 
40°C temperatura 

gaz nośny azot, 
wydatek 

Detekt ar: temperatura 
Próbka: objętość 10 си" 
Suszka: bez suszki. 
Analizowane związki: F-12, CH..C1. F-ll. CH_Br. F-113. CCI 

«5 »5 

40 cm /min.. 

3 
300°C. 

Adsorpcję związków w rurce tefłoi.owej zastosowano UD 
analizy stężenia foscenu w powietrzu [453. Schemat układu 
pomiarowego przedstawiono na rysunku i, 8. Badane powietrze 
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prznuszozano pi zez suszkę wypełnioną, zbiorkiem Magnezu, a 
następnie przez kapilarę tefłonową o długości "0 cm i 
żrednii-y wewnętrznej 1 om. Lapilara ta umieszczona jest w 
rurre stalowej służącej ćo jej podgrzewani- prądem 
elektrycznym płynącym przez nią podczas desorpcji. Przez 
kapilarę tefłonową przepuszczano od 0,3 do 1 1 powietrza. 
ICapilara umieszczona była w 
zapobiegało skraplaniu tlenu. 

temperaturze -195 С, со 

analizowane powiatrze 
(gaz nośny 

zawór 

suszka 1MJ 
kolumna 
kanJlarna 

• M i l l 

wlot gazu 
{dodatkowego 

zawór 5-CXO dro-

^ , , ., detektor pułapka z kapilary „__ . . JCAJU kwarcowej 
żny 

LJŁJ 
kaDilara teflonowc 

[jprzepływomi erz 

i-J • t pompa 

Rys. 4.8. Schemat układu do pomiaru fosgeru 
w powietrzu [151. 

Po adsorpcji przez kapilarę przepuszczano gaz nnśny i 
przekręcano zawór sześciodrożny powodując transport 
d€3orbovanych składników z kapilary tefłonowej podgrzewanej 
prądem elektrycznym. Składniki te przetransportowane do 
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kapiiary kwarcowej bez pokrycia, umieszczonej w ciekłym 
azocie ulegały w niej adsorpcji. tapilara kwarcowa 
posiadała długość 2 m i średnicę wewnętrzną 0,32 mm. Celem 
tego pułapkowania jest umożliwienie wprowadzenia do kolumny 
kapilarnej analizowanej próbki w postaci skondesowanej do 
wąskiego pasma. 

Analizę próbki dokonywano na kolumnie kapilarnej o 
długości 50 m i średnicy wewnętrznej 0,53 mm pokrytej gumą 
silikonową SE-30 CB. Gazem nośnym dla kolumny 
chromatograficznej był hel o czystości 99,996%. Natomiast 
detektor wychwytu elektronów zasilany był azotem jako gazem 
dodatkowym. Rozdział fosgenu badano również na kolumnie 
pakowanej wykonanej z rurki tefłonowej o długości 1,6 m i 
średnicy wewnętrznej 3 mm, wypełnionej Chromosorbem P 
pokrytym 30X dodecyl ftalanem. Przykład chromatogramów 
uzyskanych w układzie przedstawionym na rysunku 4.8 
podano w rozdziale 4 na rysunkach 5.14 i 5.15. 

5. Przykłady rozdziału próbek powietrza 

Wypełnienia kolumn chromatograficznych stosowanych do 
rozdziału zwiąków chlorowcowych przedstawiono w tablicy 5-1. 
Od ukazania się pracy [24]. w której podano dene zawarte w 
tablicy 5.1 opracowano szereg innych wypełnień, zwłaszcza 
pokryć kolumn kapilarnych. Przykłady rozdziału na tego typu 
kolumnach podano poniżej. 

V tablicy 5.2 podano przykładowo czasy retencji 
wyszczególnionych związków uzyskane dla kolumny wypełnionej 
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Wypełnienia kołtuni chromatograficznych stosowanych 
do rozdziału związków chloroHCotrycb [243. 

Tablica 3.1 

Wypełnienie 

3'/. SE-52 na 80/100 
aesb ChroM.W 

202 DC-200 na 30/60 
•esh Chroa.V 

lOJi SF-6 na 100/120 
mesh Chrom.V 

Q,V/. Carbowax na 
80/100 mesh Chrom.V 

Alumina ГЭ/iOOmesh 

Chromosil 310, 
80/100 eeeh. 

Durapak n-oktan na 
Porasil C, 100/120 
mesh. 

Rozdzielane związki 

CF 2CI 2, CH 3CCI 3, cci4, CHCi3, 
SC14' 
CF2C12, GFClg, CC1Ł, CFC12CF2C1, 
CH3GCI3, CMG13, CH3I, OgHClg, 
C2C14, CHgBr, CH3CI. 

CHC1F2, CF2C12, CC1F2GC1F2, 
CH2:CHC1, CHgCl, CHgBr, CHC^F, 
CH3CH2C1, CC13F, CH3I, CC12FCF2C1 
GH2G12, cis-CHCl:CHCl, GHClg, 
CH2G1CH2C1, CHgCClg, CC14, CHCł: 
CC12, CC12:CC12, GHBr3 
CF2C12, CFClg, CC14, CHC13, 
GHGig, CH 3CCI 3, c2ci4, C 2HCI 3. 
CF2C12, CFC13. 

CF2C12, CFClg, CFC12GF2G1. 
GHgCi, CH 3I, cci4, CH 3CCI 3, 
сн3вг, c^Hcig, c2ci4.. 
CF2C12, CFC13, CHgCl, CHFC12, 
CFG12CF2C1, CH2C12, CHC13, 
CH3CCI3, cci4, C 2HCI 3. 
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Tablica S.1.,ciąg dalszy 
Durapak Carbowax 100 
na Porasil F 

0.5Ji SP-1000 na Car-
bopak B, 80/100 mesh 

10* Na SO na Pora¬ 
sil A, 807100 mesh. 

Porapak S+T С80:20) 
30/C Dwudecylftalan na 
Ghr. P. 100/120 mesh. 
Porapak Q, 
80/100 mesh. 
Porasil D, 
80/100 mesh. 

CH3CI, 
CH2CICH 
CH3CI, 
GHFC12, 
C2HCI3, 
C F2 CV 

CinouulQ^ u oLi -, \jH„orLn0or 
J O £i 4 iC ^ 

2 C 1' 

GF„C1„, CFC1„, CHC1„, 
£t Zt O O 

сн2вг2, CH 2CI 2. 
CFC1 С НС1_, СС1А, 

CH2:CHC1 
CF2C12.. 

C F2 C 12-

CF2C12„ 

CFC13., COC12. 

CFC13. 

CFC13. 

Ghromosorbem W pokrytym gumą silikonową typu SE-96. 
Przedstawione rysunki -hromatogramów ilustrują wyniki 

analiz uzyskanych między innymi w układach pomiarowych 
opisanych w rozdziale 4. Przykłady te pozwalają na wybór 
rodzaju kolumny chromatograficznej do określonego 
zagadnienia analitycznego. Rozmaite metody przygotowań_a 
próbki i sposób jej wprowadzenia do kolumny nie mają 
istotnego znaczenia dla jej chromatograficznego rozdziału. 
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Czasy retencji związków chlorowcowych rozdzielanych na 
kolumnie chromatograficznej: długość 3m, średnica 6 seta, 
wypełnienie: 10X SF-96 na Chromosorbie V, 100-120 mesh. 
Programowanie temperatury^ od -10°C do 70°C, 8°G/«in. 
Gaz nośny Ar+3JiCHd, 30 cm /min t24]. 

Tablica 5.2 
Związek 

CHC1F2 

CF 2C1 2 

CC1F2CC1F2 

GH2:CHC1 
CH3C1 
CH3Br 
C3IC12F 
C H 3 C H 2 C ł 

C C 1 3 F 

GH3I 
CC12FCF2G1 
CH„C1„ 

«i Xi 
cis-GHCl:CHCl 
GHCI3 
CH2CICH2CI 
CH3CCI3 
CCI. 
CHCi:GCl2 

CC12:GC12 

CHBP3 

Czas retencji 
Cmin.> 
<2,5 
3,0 
4.0 
4,5 
5.0 
6.0 
6.4 
6,5 
8.0 
9,5 
10.0 
10.8 
12,0 
12,5 
13,0 
14, С 
15,0 
16,5 
27.0 
29,5 

г 
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4 8 12 Czas, żnin 16 
Rys. 5.1. Przykład analizy 2 cm3 powietrza na kolumnie 

o długości 1,5 m i średnicy 4 mm, wypełnio¬ 
nej Porasilem D (80/100 mesh>. Temperatura 
kolumny^50°C. Gaz noany argon + 5k metanu, 
32,2 cm3/-m:n. 12Ł1. 
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F-12 

lA 
F-ll 

о 4 8 Czas, min 

Rys. 5,2. Przykład analizy 5 cm powietrza na kolu¬ 
mnie o długości 1.8 m, średnicy i mm, 
wypełnionej Chromosorbem V (100/120 mesh) 
pokrytym 10żi olejem 0V-101. Oaz nośny arson 
SJC metanu, 41,1 cm3/min. Temperatura kolu-
nnv 50cC t24]. 
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о iF-п 

CCL 

CHgCClg 

r* i 0 . 

Czas* min 
15 

Rys. 3.3. Przykład analizy próbki powietrza o obje-
5 cm3. Kolumna długa 1,8 m, średnica 6 min, 
wypełnienie lOfc 0V-101 na Chronosorbie V 
100/120 nesh. Temperatura kolumny 50 CC. 
Gaz nośny Ar + 5У. CH , 41,1 cm /min. [24]. 
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\1 

о u 
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3-

o 20 30 
min. 

Rys. 5.4a. Kolumna kapilarna DB-1 o długości 60 ш. 
Varunki analizy patrz rozdział 4 [341. 
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[Л. 

Jjjp u 

li 
6б« ** 

16 Czas. min 

Rys. 5.4Ь. Układ pcmiarowy z rysunku 4.2. Łolunma 
pakowana wypełniona Porapakiero Q. Obję¬ 
tość próbki powietrza-icm [34]. 
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I 0 

m 
u 

о 
и 

U 

8 
UL 

16 24 32 Czas, min 
Rys. 5.5. Przykład analizy związków bromowych. 

Próbka powietrza o objętości 6,7 1 za-
adsorbowana na Tenaksie TA. Desorpcja 
do wstępnej kolumny kapilarnej umiesz¬ 
czonej w ciekłym azocie. Kolumna wstę¬ 
pna: DB-5, 25 m x 0,32 mm. Główna ko¬ 
lumna analityczna: SGE BP-10. 50 л х 
0,32 x 0,5 /ля [38]. 



CClgF 
I93ppt 

a) 

5 1O 
Czas, min 

1 5 

Rys.5.6a. Przykład analizy związków chlorowcowych 
z wykorzystaniem kolumny wstępnej, 
a. Kolumna wstępna: Chromosorb 102, СЧО-
100 mesh), średnica 5,3 mm, Jługość 3C cm, 
Temperatura od -40°C do 150 С Kolumna 
analityczna: Chromosorb W-HP C80/100 mesh), 

OV-101. Długość 4,3 m, średnicaQ5,3 mm. g , Q 
Temperatura kolumny analitycznej 70 С [40] 



Program: 

b) 

u 

1О 
Czas, 

2О 
min 

3O 

Rys. 5.6b. Kolumna wstępna: Chromosorb V-HP. C80-
100 mesh). Długość 45 cm. średnica 5.3 mrc, 
Chromosorb V + 10źi 0V-101. Temperatura od 
-30°C do 100°C. Kolumna analityczna jak 
rysunek i.6a [103. 
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Eys. 5.7. Przykład analizy freonu F-ll i F-12. 
Columna stalowa o długości 1,5 m. śre¬ 
dnicy 3 M , wypełniona Porasilem A po¬ 
krytym iOJi NO SO . Gaz nośny АГ+5Я CH . 
Wydatek gazu nośnego 20 cn3/ain. Oete^ 
ktor ECD ргасот ał w tenperaturze 200 C, 
zasilany był napięciem impulsowym o cza¬ 
sie trwania impulsu 0,75 ps i czasie re-
repetycji 150 /ж [461. 

Pack i wsp. [i7] rozdzielali związki chlorowcowe na kolu¬ 
mnie o długości 1,83 • i średnicy 6,4 ma, stalowej, o wy¬ 
pełnieniu pokrytym olejem silikonowym 0V-101. Interesują¬ 
cym jest, że między kolumną a detektorem umieszczono rurkę 
szklaną o średnicy 6,4 mm wypełnioną E CO . Zadaniem tej 
suszki jest zabezpieczenie detektora wychwytu elektronów 
przed parą wodną). 
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Rys. 5.8. Przykład analizy związków chlorowcowych U8J 
Objętość próbki powietrza o objętości 5 cm' 
Kolumna szklana, długość 2,7 я. średnica 4 шв 
Wypełnienie: Diatoait C.AV, pokryty 10^ SIL 
С100-120 »esh). Temperatura koluany 55 Cc Gaz 
nośny azot, 60 см /ain. Temperatura detektora 
250CC 148: 

63 



Czas. min 

Eys. 5.9. Rozdział freonu F-12. Kolumna szklana 
o długości 50 cm, średnicy i mm, wypeł¬ 
niona: Voelem, GSC-120 Alumina 70-80 
mesti. Temperatura: kolumny 55°C, detek¬ 
tora 250°C. 6az no£nv azot, 60 сю3''min. 
Objętość próbki 5 cm . [483. 
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Rys. 5.10. Przykład analizy związków organicznych 
i chlorowcowych. 
Kolumna: długość 2 m, średnica 2 mm, 
wypełnieni?: Carbopack С (80-100 mesh? 
pokryty 5У. SP-1000. Temperatura: dozow¬ 
nika - 200°G, Detektora CFID) 250°C, 
kolumny: 2 min 10°C, narost 9°/min do 

Oaz nośny azot, 40 er /min.C42]. 220°C. 
Oznaczenia pików na rysunkael. 5.10, 3.11 i 5.12. 

6. Trójfluoronetan 
7. 1,«-Dwujhlor aetylen, 
8. Chlorek Metylenu, 
9. trans 1,2-Dwuchloro-

etylen, 
10. 1,1-Druchloroe* an, 

1. 
2. 
3. 
i.. 
5. 

Chlorometan, 
Dwuchlorodwufluoroaetan 
Chlorek winylu, 
Bromometan, 
Chlorek etylu 

Dalszy ciąg oznaczeń pod rys>mkien 5.11. 
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14 

19 
33 

30 
25 

31 

34 

36 

8 16 
Czas. min 

2ys. 5.11. Kolumna szklana, wymiary jak rys. 5.10. 
Wypełnienie Carbopack F (60-80 mesh). 
Pozostałe warunki analizy jak rys. 5.10. 
U2J. 

li. 
12. 
13. 
14. 
13. 
16. 
17. 
16. 
19. 
20. 

cis 1,2-Dwuchloroetyien, 
1,1,1-Trójchloroetan, 
Czterochlorek węgla, 
Bromochlorometan, 
Benzen, 
1,2-Dwuchloroetan, 
Chloroform, 
Trójchloroetylen, 
1,2-Dwuchloropropan, 
trans 1,3-Dwuchloropropen, 

21. 
22. 

23. 
21. 

25. 
26. 

, 27. 

BromooVuchlororaetan, 
Eter 2-chloroetylo-
winylowy 
cis 1,3-Dwuchloro-
propen, 
1-Chloro-2-brofflo-
prop-n, 
Toluen, 
1,1;, 2-Tró jchloroetan, 
Czterochloroetylen, 
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Rys. 5.12. Kolumna szklana, długość 4 m. średnica 
wewnętrzna 2 mm, wypełnienie: Carbopack C, 
C100-120 mesh). temperatura: dozownika 
200°C, detektorć. CFID> 250°C, kolumny: 
3 min 40°C, narost 7°С/«йп do 160°C. na-
rost 15°C/min do 300°C. 6az nośny azot, 
10 cm3min. [42]. 

г*..ч 

и 

28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

Dalszy ciąg oznaczeń pików. 
Dwubromochlorometan, 
Bromoform, 
Etylobenzen. 
ChJorobenzen, 
1,4-Dwuchlorobutan, 

33. 1,1,2,2-Czterochloroetan, 
34. 1,2-Dwuchlorobenzen, 
35. 1,4-Dwuchlorobenzen, 
36. 1,3-Dwuchlorobenzen. 



Czas, min 12 16 

Kys. 5.13. Analiza próbki powietrza o objętości 12 1, 
wzbogaconej w układzie przedstawiony* na 
rysunku 1.8. Kolumna tefłonowa o długości 
1,6 m i średnicy 3 m wypełniona Chroaoso-
bea P pokryty* 30ŹS ftalane» dodecylu.Dete¬ 
ktor ECD [45]. 
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и s g. и з. 

Czas, min 16 

Rys. 5.14. Analiza próbki powietrza o objętości 0,6 1 
wzbogaconej w układzie pomiarowy* przed¬ 
stawionym na rysunku 5.8. Kolumna kapilar¬ 
na o długości 50 m, średnicy wewetrznej 
0,32 mm, pokryta gumą silikonową SE-30. 
Temperatura kolumny: -30°C przez 7 minut, 
narost 25°C/min. do 200°C. Gaz nośny dla 
kolumny - hel - Detektor ECD [45]. 



6. Metody kalibracji «kładów pomiarowych 

Kalibracja aparatury pomiarowej przeznaczonej do analizy 
zawartości związków chlorowcowych w powietrzu jest 
najtrudniejszym zagadnieniem w tej dziedzinie. V pracy ' 
Rasmisena i Lovelocka £49], dotyczącej procedury związanej z i 
długoczasową kalibracja wskazań stacji pomiarowych 
realizujących program ALE nożna znaleźć najwięcej informacji 
na ten temat. V ramach przygotowań do realizacji programu "-j 
ALE opracowano technikę przygotowywania mieszanin wzorcowych ';; 
pierwotnych, zawierających freony F-ll, F-12, F-114 i CCI. z 
dokładnością od ±5 do 

Jako wtórną mieszaninę wzorcową stosuje się powietrze 
pobierane na stacji pomiarowej Cape Neares do 35 1 
pojemników stalowych, czyszczonych wewnątrz metodą 
elektrolityczną i wygrzewanych w temperaturze 150°C. 
Pojemniki umieszczane są w ciekłym azocie i metodą pompy 
kryogenicznej zasysane jest do nich około 1000 1 powietrza. 
V temperaturze normalnej ciśnienie powietrza w pojemniku 
wynosi około 33 at. Zawartość freonów F-ll, F-12, F-114 i 
CCI. w powietrzu zawartym w pojemnikach analizowane jest w 
stosunku do mieszanin pierwotnych. Należy zaznaczyć, że 
pobierane do analiz powietrze przepuszczane jest przez rurkę 
z nafionu 815 umieszczor^ w pojemniku z sitem molekularnym, 
w celu obniżenia zawartości pary wodnej do około 700 ppm. 
Stwierdzono, że długoczaeowe przechowywanie wzorcowego 
powietrza w pojemnikach stalowych powoduje zmianę stężenia 
poszczególnych składników. I tak stężenie freonu F-ll obywa: 
-0,2rO,35J/rok, F-12: -0,lS±0,2JSXrok, F-114: -0,2±0,Зрр1Угок. 
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6.1 %' zcieaczmiie ekspoBMcjalae 

Jedną z możliwych metod uzyskania znanego stężenia 
określonego składnika jest wprowadzenie znanej jego masy, 3 np. 1 **, do objętości wynoszącej od 50 do 100 я . Jfeżeli 
pomieszczenie jest szczelne, a na jego ścianach nie 
występuje adsorpcja związku, wóczas w takim pomieszczeniu 
możnaby uzyskać stałe, na poziomie ppt, stężenie 
interesującego związku. To ostatnie wymaganie nie jest łatwe 
do spełnienia. 

V praktyce znane stężenia składnika nożna uzyskać 
wprowadzając do pomieszczenia znaną jego masę, a powietrze w 
pomieszczeniu intensywnie mieszając w celu uzyskania 
jednorodnego stężenia. Przez pomieszczenie przepuszcza się 
strumień powietrza o znanym wydatku. Obserwując zmiany w 
czasie stężenia związku, lub referencyjnego składnika, np. 
wodoru, można wyznaczyć stężenie początkowe, takie jakie 
występowałoby w szczelnym pomieszczeniu bez adsorbcji na 
jego ścianach. 

Zmiana stężenia w czasie określona jest zależnością: 

gdzie V jest objętością pomieszczenia, a U jest wydatkiem 
przepływającego przez niego powietrza. Zależność Có.l) można 
przedstawić w postaci: 

In CCU « In <X0> - jj.t. (6.23 

jeżeli występuje badana substancja jako "tło" o stężeniu Ca, 
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to równanie (6.25 przyjmie postać: 

In CCCU - С 1 » In tCCOJ - С 1 - ; Л . C6.3) 

Powietrze opuszczające pomieszczenie wprowadza się do 
chromatografu wyposażonego w detektor wychwytu elektronów. 
Stężenie wodoru, jako gazu referencyjnego mierzy się 
chromatografem gazowym wyposażonym w cieplnoprzewodnościowy 
detektor z powietrzem jako gazem nożnym. { 

Freon F-ll i wodór dają zmienne w czasie stężenie, 
doskonale zgodne z zależnością (6.3). Czterochlorek węgla i 
chlorometyl adsorbują się na ściankach pomieszczenia 
co powoduje oustępstwo od zależności przewidzianej równaniem 
C6.3). 

Dokładność uzyskiwania znanych stężeń związków 
chlorowcowych metodą rozcieńczania eksponencjalnego wynosi 
około 10'/.. i 

Kalibrację pomiarów związków chlorowcowych metodą 1 
rozcieńczania logarytmicznego stosowali Hester i wsp. [16]. • 

Stosowali oni jako rozcieńczalnik słój ze szkła pyreksowego i 

a objętości 2 1 wyposażony w dozownik, wlot i wylot gazu. Do i 
słoja wstrzykiwano 1 pl ciekłego freonu F-ll i F-12. Jako | 
gaz płuczący stosowano azot. f 

Analiza błędów związanych ze stosowaniem rozcieńczania I 
eksponecjalnego do kalibracji detektora wychwytu elektronów $ 
została podana przez Śliwkę i Lasę w pracy [23]. 
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6.2. XwloMstr?'czne jxmiary ilościowe 

Wykorzystanie efektu kulometrycznego w detektorze 
wychwytu elektronów zostało podane przez Nagusa i wsp. [501, 
oraz Lovelocka [51], £52]. Również w pracy [53] można 
znaleźć opis tej metody detekcji. Metoda opiera się na 
znajomości współczynnika wydajności jonizacji analizowanego 
związku w detektorze i na tej podstawie z prawa Faraday'a 
można określić masę tegj związku. Mino, że metoda ta była 
kwestionowana co do wiarygodności [541, to weryfikacja 
pomiarów Lovelocka przeprowadzona przez Grimsruda i wsp.[551 
oraz Gobby'ego i Hestera [56], [57] potwierdziły 
wiarygodność tej metody. 

Porównując wyniki analiz 33 próbek powietrza metodą kulo-
metryczną i kalibracji standardem pierwotnym stwierdzono, 
że metoda kulometryczna pozwala na określenie masy freonu 
F-il z dokładnością 5У., F-12: i Ой, а czterochlorku węgla z 
dokładnością 20JC. 

6.3. Mzoree dyfwzyj*e 

Sposób uzyskiwania niskich stężeń związków chlorowcowych 
metodą ich dyfuzji przez polimery został przedstawiony przez 
Noij i wsp. [58] oraz Śliwkę i Lasę [23]. 

Szybkość dyfuzji С w ) par cieczy zawartej w szczelnym 
naczyniu zamkniętym warstwą polimeru С najczęściej teflonem 
lub gumą silikonową) o grubości d określa zależność: 

wd • B.Cpt - po>. A /&, C6.4> 
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gdzie: p. - cisnien.e pary nasyconej cieczy i» pojemniku, 
p - ciśnienie jazu na zewnątrz pojemnika, 
A - powierzchnia polimeru, przez którą możliwa jest 

dyfuzja, 
В - współczynnik dyfuzji. 

Doświadczalnie stwierdzono, że współczynnik dyfuzji 
zmienia się o 10%/ C. 

Konstrukcja naczynek wzorców dyfuzyjnych oraz ocena błędu 
określenia ubytku ich masy została przedstawiona w pracy 
Śliwki i Lasy [231. 

W pracy Noija C581 opisano wzorce dyfuzyjne wykonane dla 
freonów: F-ll, F-12. F-40, F-113 i F-114. Vzorce były v 
postaci naczynek szklanych zamkniętych membraną tefłonową o 
grubości od 1 do 2 mm. Pojemniki umieszczone w rurkach 
szklanych zanurzone były w łaźni wodnej o temperaturze 39,90 
± 0,03 С. Rurki szklane utrzymywane były pod stałym 
przepływem czysteco helu. 

V tablicy ó. 1 podano uzyskane wydatki emisji 
wyszczególnionych związków chlorowcowych., średnie odchylenie 
standardowe oraz czas życia wzorca. 

Metodę wzorców dyfuzyjnych do kalibracji pomiarów 
stężenia związków chlorowcowych w powietrzu stosował Sinch i 
wsp. [441. Wykonano wzorce dla freonów F-ll, f-113, oraz dla 
GHgCl, ClLBr, CHG1- i CH„I. Wzorce dyfuzyjne umieszczone w 
szklanych pojemnikach zanurzone były w łaźni wodnjj o 
temperaturze 31±0.05°C. Przez pojemniki w sposób ciągły 
przepływał wysokiej czystości hel. Stężenie wymienionych 
związków w helu było na poziomie ppb z dokładnością 10У.. 



Związek 

F-12 
F-40 
F-114 
F-ii 
F-113 

Wydatek 

Cng/s> 

2,64 
1,79 
8,48 
0,602 
1,57 

Tablica t 
Średnie od¬ 
chylenie 
standartowe 

0,3 
0,4 
0,3 
1,8 
0,4 

.1 C532 

Czas 
życia 

(lat) 

16 
18 
5 
78 
31 

Niższe stężenia, na poziomie ppt uzyskiwano metodą 
rozcieńczenia gazu omywającego wzorzec. 

7. Bwagi dotyczące pracy detektora wychwyt» elektronów 

Obszerny opis działania detektora wychwytu elektronów, 
warunków jego pracy oraz opis zastosowania w różnych 
dziedzinach przedstawia praca zbiorowa wydana w ranach 
biblioteki chromatograficzej przez Zlatkisa [243 

Ogólny charakterystykę działania detektora wychwytu 
elektronów * różnych wariantach jego pracy, zasilanego 
napięciem impulsowym o stałej częstości, pracującego w 
systemie stałego prądu jonizacyjnego i z dopingiem tlenowym, 
pociął Poole £391. 



Sposób doboru warunkó» pracy detektora * celu uzyskania 
najmniejszej wykrywalności podan? zostały w pracach [503, 
[51] i [55]. 

Rozważania dotyczące fizycznych podstaw działania 
detektora wychwytu elektronów zawarte są w pracach [241 i 
[561, a także w pracach od [603 do [643. Praca [653 
przedstawia układ pozwalający na uzyskanie skrajnie niskiego 
poziomu wykrywalności zwiąjków chlorowcowych w systemie 
pomiarowym z tak zwaną modulacją parametryczną. 

Sposób przedstawienia sygnału detektora w oparciu o różne 
modele jego działania zawiera praca Rotockiego i Lasy 
[663. 

Podstawowymi cz>nn\kami wpływającymi na pracę detektcra 
wychwytu exektronow i uzyskiwany poziom wykrywalności są: 
sposób zasilania, temperatura detektora oraz czystość gazu 
nośnego i szczelność układu pneumatycznego chromatografu. 
Sygnał detektora generowany jest w wyniku formowania jonów 
ujemnycl. przez cząsteczki analizowanej prćbki. Wydajność 
tego procesu zależy cd średniej energii elektronów i ich 
stężenia w detektorze. Wartość średniej energii elektronów 
związana jest z temperaturą detektora i sposobem jego 
zasilania Сzasilanie napięcie* stałym lub impulsowym). 
Natomiast stężenie elektronów zależy od aktywności źródła 
promieniotwórczego zastosowanego w detektorze i od zawar¬ 
tości tlenu lub innych związków chlorowcowych w gazie nośnym. 

Właściwy dobór wszystkich wymienionych czynników pozwala 
dopiero na uzyskanie poziomu wykrywalności rfc.edu ułamków 
ppt. 
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Sygnał względny detektora wychwytu elektronów 
wegług Poole'a [591 

Tablica 7.1 
Związek 

CF3CF3CF3 
CF3C1 
CF2-CFC1 
CF3CF2C1 
CF2«CC12 
CF2C12 

CHCI3 
C1HOGC12 
CF3Br 
C1F2C-CFC12 
F3CCBClBr 
CF3CF2CF2I 
BrF2CXy2Br 
CFC13 

Sygnał względny 

1.0 
3,3 

100 
170 
670 

30000 
33000 
67000 
87000 
160000 
100000 
600000 
770000 
1200000 

Istotną cechą detektora wychwytu elektronów jest jego 
selektywność. Generować sygnał w detektorze mogą tylko t-
zwiazki, które z dużą wydajnością formują jony ujeme w 
procesie wychwytu elektronów. Różne związki cheniczne 
charakteryzują się różnym przekrojem czynny* na wychwyt 
elektronu. Z tego powodu sygnał detektora dla różnych 
związków chlorowcowych o tym samym stężeniu może różnić się 
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Sygnał względny detektora wychwytu elektronów dla nie¬ 
których związków chlorowcowych według pracy [24]. 

Tablica 7.2 

Związek 

GHG1:CHCH3 
CH,,:CHC1 
GH2:GC1GH3 
GH3CI 
CCH3)3GC1 

CHF2C1 
CH3CHG1CH3 
CH3CH2CI 
CH3CH2CH2CH2G1 
CH„CHC1CHOCH„ 
cis-CHCl:CHCl 
ClCH^CH^Cl 
С1сн2сн2сн2с1 
trans-CHCl:CHCl 
CH2:CHCH2C1 

CF3C1 

«•2*2 
CI^Br 
CH2:CC12 

Molowy sygnał wz¬ 
ględny znormalizo¬ 
wany w stosunku do 
CH3C1 przy 300°C. 

0,0031 
0,0068 
0,19 
1,0 
1,3 
1,3 
1,35 
1,4 
1,3 
1,6 
2,2 
2,3 
3,2 
3,6 
3,7 

9,1 
9,3 
10,0 
24 
37,3 



Dalszy ciąg tablicy 7.2 

irans-CłCH2CH:CHCH Cl 
CHCI3 
CHC1:CG12 
GC12:CC12 
GFCl^ 
CG14 

253 
500 
662 
732 
4880 
5210 
10500 

o kilka nędów wielkości. Do zwiąków, które tworzą jony 
ujemne z dużą wydajnością należą związki zawierające w 
cząsteczce atony jodu, Ьгояи, fluoru i chloru. V tablicach 
7.1 i 7.2 podanu względny sygnał detektora wychwytu 
elektronów dla różnych związków chlorowcowych [54], [241. 
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