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Úvod

Slovenská armáda sa môže v rámci NATO podieľať na mierových misiách v tých častiach sveta, kde je možná hrozba použitia chemických, biologických a rádioaktívnych (CBRN) látok, preto 
musí byť schopná identifikovať presnú povahu CBRN látok. Z toho dôvodu sa RCHL (Referenčné chemické laboratórium) zúčastnilo NATO laboratórneho cvičenia s kombinovanými vzorkami 
(NATO mixed samples laboratory exercise). Toto cvičenie možno považovať za druh interlaboratórnych testov a skúmanie odbornej zdatnosti analytických laboratórií [2].  

Účastnícke laboratória mali preukázať schopnosť pracovať s kombinovanou vzorkou (vzorka obsahujúca CBRN kontaminanty), vyvinúť vhodné postupy pre úpravu jednotlivých vzoriek a 
správne identifikovať kontaminanty rôzneho druhu ohrozenia tak, ako to vyžaduje AEP-66 (NATO Handbook for Sampling and Identification of Biological, Chemical and Radiological Agents) [1]. 

Každé laboratórium obdržalo základné informácie o type vzoriek, ich množstve, ako aj popis situácie, ktorá predchádzala odberu vzoriek (tzv. scenár). Následne boli vzorky doručené do 
laboratórií. Táto práca sa orientuje na analýzu vodnej vzorky označenej ako W08. Zároveň s ňou bola dodaná aj jej referenčná vzorka, označené ako WB08 (kde W je water, B je blank a 08 je 
kód laboratória). Vodná vzorka o objeme 150 ml bola odobratá z jazera. Vedľa jazera sa nachádzala farma, mesto s 5 000 obyvateľmi a priemyselná továreň na výrobu pesticídov. Vzorka bola 
odobratá CBRN tímom po explózii na farme sprevádzanej následným zhoršením zdravotného stavu civilného obyvateľstva v blízkom meste. Vodná referenčná vzorka bola odobratá z horného 
toku rieky pritekajúcej do jazera. Predbežné informácie poukazovali na rádiologickú a /alebo chemickú kontamináciu. 

Na vodnej vzorke a jej referenčnej vzorke boli vykonané skríningové procedúry na prítomnosť rádiologickej kontaminácie, ktorými bola dokázaná prítomnosť 235U vo vodnej vzorke. Analýza 
na prítomnosť biologickej kontaminácie bola negatívna. Bola vykonaná analýza prítomnosti nebezpečných a vojenských chemických prchavých látok (CWA chemical warfare angent), ktorej 
výsledok bol negatívny.

Výsledky skríningových procedúr vykonaných na vzorke nepotvrdili prítomnosť prchavých CWA. Na druhej strane však nevyvrátili prítomnosť ich prekurzorov a rozkladných produktov. Avšak 
vzhľadom na kontamináciu vodnej vzorky 235U, bolo potrebné pri úprave vzorky eliminovať alebo redukovať nežiadúci druh kontaminácie tak, aby nedošlo k strate chemickej kontaminácie pred 
jej analýzou a súčasne neboli ohrození pracovníci nežiadúcou kontamináciou.

Chemikálie, štandardy a materiál
Acetonitril čistoty LC-MS, výrobca Merck, kyselina trifluóroctová (TFA), čistoty HPLC grade, výrobca Fischer Scientific, metanol čistoty LC-MS, výrobca Merck, amoniak, čistoty p.a., 

trietanolamín 95%, čistoty p.a., výrobca Syntchem. Všetky chemikálie boli získané komerčným nákupom. Ultračistá voda 18,2 MΩ/cm bola pripravená na zariadení MilliQ Synthesis firmy 
Millipore. Kolónky SPE HyperSep SCX 3ml/200 mg, výrobca Thermo. 

LC-MS-ESI analýzy
LC-MS i údaje boli namerané na prístroji Varian 1200L Quadrupol MS. Vzorka bola injektovaná o objeme 20 µl. Mobilná fáza bola zložená z roztoku A – 0,01% roztok kyseliny trifluóroctovej v 

acetonitrile a roztoku B – 0,01% roztok kyseliny trifluóroctovej v ultračistej vode. Používala sa gradientová elúcia:  z 99 % po 30% roztoku B od 0,01 min do 25 min a následne návrat na 95% 
roztoku B od 25 do 27 min a držanie tohto zloženia do 40 min.  Prietok mobilnej fázy bol 200 µl/min. Na separáciu bola použitá chromatografická kolóna HyPurity C18, 250 mm x 4,6 mm x 5 µm. 
Napätie na elektrospreji bolo 5 kV, ionizačná polarita bola pozitívna, skenovací rozsah bol 90 – 400 m/z a sken bol vykonávaný každých 0,5 sek, ako nebulizačný plyn bol použitý dusík o tlaku 
30 psi, ako sušiaci plyn bol použitý dusík o tlaku 30 psi. 

Úprava vzorky
Vzhľadom na kontamináciu vodnej vzorky 235U bolo nutné použiť úpravu vzoriek, pri ktorej bude 235U odstránený zo vzorky alebo cieľová chemická kontaminácia extrahovaná zo vzorky. Na 

úpravu tejto vzorky bola použitá cielená extrakcia chemických kontaminantov na tuhej fáze (solid-phase extraction – SPE), ktorá zároveň zabezpečila odseparovanie 235U. Vzhľadom na 
skutočnosť, že je vo svete bežnou praxou používanie SPE kartridžov typu SCX (strong cation exchanger) na odseparovanie rozkladných produktov CWA a ich prekurzorov z rôznych matríc 
(amínoalkoholy sa zachytia na SCX a alkyl alkylfosfonové kyseliny prejdú cez kartridž), bol tento typ kartridžov použitý aj v tomto prípade [4].

Extrakcia na tuhej fáze bola vykonaná nasledovným postupom: SCX kartridž bol kondiciovaný 3 ml metanolu a 3 ml ultračistej vody (ponechala sa 1 cm vrstva vody). Na kartridž bolo potom 
vpravených 10 ml vodnej vzorky. Po elúcii vzorky boli na vymývanie použité 2 ml ultračitej vody, ktoré boli zbierané spolu s eluovanou vzorkou ako odpad. Týmto vymývaním bolo zabezpečené
odseparovanie 235U do odpadu, ktorý bol likvidovaný ako nebezpečný odpad. Kartridž bol následne vysušený pomocou vákua do sucha. Elúcia chemickej kontaminácie bola vykonaná 2 ml 10% 
roztoku amoniaku v metanole a 2 ml metanolu. Eluovaný roztok bol rozdelený na dve časti. Jedna bola priamo analyzovaná pomocou LC-MS-ESI. Tento postup bol aplikovaný na vodnú
referenčnú vzorku ako aj na vodnú vzorku. 
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Obr. 1: Schéma úpravy vodnej vzorky

Obr. 3: LC-MS-ESI chromatogram vodnej 
referenčnej vzorky WB08_09

Obr. 4: LC-MS-ESI chromatogram vodnej vzorky W08_09 
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Obr. 5: LC-MS-ESI chromatogram štandardu 
trietanolamínu

Obr. 6: Spektrum Chemical A nájdenej pomocou LC-MS-ESI vo vodnej 
vzorke

Obr. 7: Spektrum štandardu trietanolamínu pomocou LC-MS-ESI
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Obr. 2:  Vzorec trietanolamínu, 
C6H15NO3

Záver
Počas druhého NATO laboratórneho cvičenia s kombinovanými vzorkami bola na selektívnu extrakciu chemickej kontaminácie a tým aj vylúčenie prítomnosti rádioaktívnej kontaminácie vo forme 235U použitá metóda SPE. Jej použitie sa 
ukázalo ako správne. Zabezpečilo vyššiu výťažnosť analytu, prečistenie vzorky a v neposlednom rade aj veľkou mierou prispelo k identifikácii druhu chemickej kontaminácie. Vzhľadom na nájdenie Chemical A pomocou GC-MS  a jej 
potvrdením inou nezávislou metódou LC-MS (podľa požiadaviek AEP-66), ako aj jej potvrdením analýzou štandardu, je táto identifikácia považovaná za nespochybniteľnú podľa podmienok AEP-66 [1]. 

Literatúra
1. AEP-66: NATO Handbook for sampling and identification of biological, chemical and radiological agents (SIBCRA), (2009).
2. Valencia J.,  Instituto Tecnológico „La Maranosa", Ctra. San Martina de la Vega M-301 km 10,4 , La Maranosa – Madrid, 18. november 2009,  2nd NATO MiSLE Instruction, rukopis.
3. Munro N. B., Talmage S.S. et al.: Environ. Health Perspec. 107, 933 (1999).
4. Organization for prohibition chemical weapons: Preparation of samples on-site for GC/MS analysis, QDOC/LAB/WI/SP2 (2006).

Analýza
Vodná referenčná vzorka označená ako WB08_09 a vodná vzorka označená ako W08_09 boli po extrakcii na tuhej fáze analyzované pomocou LC-MS-ESI. LC-MS-ESI analýzy tejto série vzoriek potvrdili prítomnosť neznámej látky označenej ako 

Chemical A (obr. 4) vo vodnej vzorke. Táto látka sa nenachádzala vo vodnej referenčnej vzorke (obr. 3). Molekulová hmotnosť Chemical A bola 149. MS spektrum neznámej látky Chemical A obsahuje jednoznačne dominantný MH+ ión m/z 150 a MNa+
ión  m/z 172, ako aj izotop m/z 151 (obr. 6). Následne bola vykonaná analýza štandardu trietanolamínu - TEA (5 ppm TEA v roztoku 10%  amoniaku v metanole) (obr. 5). MS spektrum štandardu trietanolamínu obsahuje dominantný MH+ ión m/z 150, 
MNa+ ión m/z 172 a izotopový ión m/z 151. Na základe zhody retenčných časov (RT), kde RT Chemical A bol 19,393 min a RT štandardu TEA bol 19,122 min, a MS  spektier Chemical A a štandardu trietanolamínu (obr. 6, 7), bola potvrdená prítomnosť 
trietanolamínu (trietanolamín - rozkladný produkt dusíkového yperitu – HN3, uvedený v zozname OPCW ako 3B17) [3] vo vzorke vody W08. 


