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Oznaczanie substancji ropopochodnych
za pomoc¹ chromatografii gazowej
po³¹czonej z detektorem
p³omieniowo-jonizacyjnym
Do oznaczania ropopochodnych (TPH) w próbkach œrodowiskowych najczêœciej wykorzystuje siê metodê chromatografii gazowej (GC) oraz spektrometriê w podczerwieni (IR). Metoda GC-FID jest preferowan¹ w oznaczeniach wêglowodorów ropopochodnych (TPH).
W pracy wykorzystano metodê chromatografii gazowej z detektorem jonizacji p³omieniowej (GC-FID) w celu okreœlenia zakresu metody, granicy
wykrywalnoœci (LOD) i oznaczalnoœci (LOQ), wyznaczenia krzywych kalibracyjnych oraz odzysku dla próbek wzbogaconych. Dodatkowo zbadano dwie
metody ekstrakcji: na zimno (20°C) i na ciep³o (40°C). Dla obu metod obliczono stopnie odzysku na dwóch poziomach stê¿eñ (2 i 20 mg/ml). Wyniki uzyskane z analizy odzysku wskazuj¹, ¿e zale¿y on od temperatury ekstrakcji.
Najwy¿sze stopnie odzysku uzyskano dla metody na ciep³o (40°C). Opracowana metoda GC-FID nadaje siê do oznaczania TPH (C !-C"!) w próbkach wody.

1. Wstêp
Mianem wêglowodorów ropopochodnych okreœla siê wêglowodory C !-C"!
i w tym zakresie s¹ one oznaczane w próbkach œrodowiskowych [9, 10]. W wodzie mog¹ wystêpowaæ w postaci rozpuszczonej, emulsji lub zawiesiny. Rozpuszczalnoœæ tych zwi¹zków w wodzie jest bardzo ma³a, ale wzrasta wraz ze stêMgr, Instytut Szk³a, Ceramiki, Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych w Warszawie, Oddzia³ In¿ynierii Materia³owej, Procesowej i Œrodowiska w Opolu.
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niem i obecnoœci¹ rozpuszczalników czy substancji powierzchniowo czynnych.
Wiêksze znaczenie w zanieczyszczeniu wód maj¹ emulsje, których trwa³oœæ zale¿y od sk³adu wód. G³ównie jednak wêglowodory ropopochodne wystêpuj¹ w wodzie w formie cienkiej warstwy unosz¹cej siê na powierzchni. Negatywn¹ cech¹
tej warstwy jest miêdzy innymi uniemo¿liwianie przenikania tlenu z atmosfery
do wody [1]. Zwi¹zki te podlegaj¹ ró¿nym procesom fizycznym i biochemicznym. Ich biodegradacja jest jednak bardzo powolna [8].
Do oznaczania wêglowodorów ropopochodnych wykorzystuje siê najczêœciej
spektrometriê IR lub chromatografiê gazow¹ [1, 5, 6, 7]. Spektrometria w podczerwieni (IR) mo¿e byæ obarczona wiêkszymi b³êdami, zwi¹zanymi z identyfikacj¹ badanych zwi¹zków ni¿ metody chromatograficzne. Do wykrywania iloœciowego ropopochodnych preferowana jest metoda chromatografii gazowej
z detektorem FID (Dz.U. z 2006 r. nr 137, poz. 984) [2].
Celem pracy by³o opracowanie metody oznaczania substancji ropopochodnych
w wodach z wykorzystaniem chromatografii gazowej GC-FID.

2. Materia³ i metody badañ
Do badania zawartoœci wêglowodorów ropopochodnych wykorzystano chromatograf gazowy z detekcj¹ jonizacji p³omieniowej (FID). Na podstawie istniej¹cej normy PN-EN ISO 9377-2 opracowano w³asn¹ metodê badawcz¹ oznaczania indeksu oleju mineralnego w wodzie.
W zakres prac wchodzi³y:
1) wybór kolumny chromatograficznej oraz opracowanie programu temperaturowego chromatografu,
2) okreœlenie zakresu analitycznego, w tym sporz¹dzenie krzywych kalibracyjnych,
3) opracowanie metody ekstrakcji wêglowodorów ropopochodnych z próbek wody,
4) okreœlenie stopni odzysku dla próbek wzbogacanych.

2.1. Warunki pracy chromatografu
Program temperaturowy dla chromatografu gazowego z detektorem p³omieniowo-jonizacyjnym zosta³ dobrany na podstawie normy PN-EN ISO 9377-2:2003
[9] oraz w³asnych doœwiadczeñ w oznaczaniu wêglowodorów alifatycznych
i aromatycznych przy u¿yciu GC-FID.
Mieszanina oznaczanych substancji ropopochodnych sk³ada siê z dwóch frakcji
olejów:
– lekkiej – mieszanina A – olej napêdowy,
– ciê¿kiej – mieszanina B – oleje smarowe.
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Program temperaturowy dla chromatografu nale¿a³o wiêc opracowaæ w taki
sposób, aby jednoczeœnie oznaczyæ frakcjê lekk¹ i ciê¿k¹. Oleje typu A to ni¿ej
wrz¹ce wêglowodory alifatyczne, które mo¿na identyfikowaæ w niskich temperaturach pracy chromatografu, natomiast oleje smarowe typu B to zwi¹zki
wrz¹ce w zakresie temperatur od 325°C do 460°C.
Chromatogram olejów mieszaniny A przedstawia wyraŸnie zaznaczone, pojedyncze piki wêglowodorów alifatycznych. Oleje smarowe natomiast nie daj¹ tak
jednoznacznie zarysowanych pików dla pojedynczych zwi¹zków. Na chromatogramie obserwuje siê nierozdzielone piki w postaci tzw. góry.
W celu okreœlenia optymalnych warunków pracy chromatografu wykonano kilkanaœcie analiz roztworów olejów napêdowych i olejów smarowych, a tak¿e ich
mieszanin. Poni¿ej podano optymalne warunki pracy chromatografu dla oznaczeñ wêglowodorów ropopochodnych w próbkach wody.
Parametry pracy chromatografu GC-FID:
• temperatura dozownika 300°C;
• temperatura detektora FID 320°C;
• program temperaturowy pieca:
40°C przez 5 min,
narost 10°C/min–200°C przez 3 min,
narost 20°C/min–320°C przez 20 min;
• przep³yw helu przez kolumnê – 1 ml/min;
• ciœnienie gazów w detektorze:
azot – 0,45 bar,
powietrze – 1 bar,
wodór – 0,68 bar.
Do analiz wykorzystano kolumnê kapilarn¹ o d³ugoœci 30 m, przekroju 0,25
mm i gruboœci fazy stacjonarnej 0,25 µm. Maksymalna temperatura pracy kolumny to 360°C.

2.2. Zakres analityczny
Wzorce kalibracyjne wêglowodorów ropopochodnych przygotowano zgodnie
z norm¹ PN-EN ISO 9377-2:2003 „Jakoœæ wody – Oznaczanie indeksu oleju
mineralnego – Czêœæ 2: Metoda z zastosowaniem ekstrakcji rozpuszczalnikiem
i chromatografii gazowej (EN ISO 9377-2:2000)” [9].
Do przygotowania mieszaniny wzorcowej wykorzystano oleje dwóch typów A
i B. Zwa¿ono równe iloœci olejów mineralnych i rozpuszczono w heksanie
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o czystoœci HPLC. Dodatkowo przygotowano roztwory n-dekanu C10H22 oraz
n-tetrakontanu C40H82, które pos³u¿y³y do okreœlenia czasów retencji badanych
wêglowodorów ropopochodnych. Na rycinie 1 przedstawiono przyk³adowy
chromatogram mieszaniny olejów A i B wraz z chromatogramem wzorców
n-dekanu C10H22 oraz n-tetrakontanu C40H82 (ryc. 1).

Ryc. 1. Przyk³adowy chromatogram mieszaniny A (olej napêdowy) i B (oleje smarowe)
o stê¿eniu 0,6 mg/ml wraz z chromatogramem wzorców: n-dekanu i n-tetrakontanu

Na podstawie chromatogramów roztworów kalibracyjnych sporz¹dzono krzywe
kalibracyjne dla dwóch wybranych zakresów stê¿eñ: 0,01–0,1 mg/ml oraz
0,2–1,0 mg/ml. Nie wykonano natomiast krzywych kalibracyjnych na wy¿szym
poziomie od sugerowanego przez normê [9], poniewa¿ w przypadku wyst¹pienia w próbkach wiêkszych stê¿eñ, istnieje mo¿liwoœæ ich rozcieñczenia przed
ekstrakcj¹.
Przyk³adowe chromatogramy dla badanych zwi¹zków przedstawiaj¹ ryciny 2 i
3, a przebieg krzywych kalibracyjnych dla obu zakresów ryciny 4 i 5.
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Ryc. 2. Przyk³adowy chromatogram mieszaniny A (olej napêdowy)
i B (oleje smarowe) o stê¿eniu 0,2 mg/ml

Ryc. 3. Przyk³adowy chromatogram mieszaniny A (olej napêdowy)
i B (oleje smarowe) o stê¿eniu 1,0 mg/ml

Krzywe kalibracyjne, które ilustruj¹ ryciny 4 i 5, dla obu przedzia³ów stê¿eñ:
0,01–0,1 mg/ml oraz 0,2–1,0 mg/ml wykaza³y liniowy charakter. Oznacza to,
¿e mo¿liwe jest oznaczenie iloœciowe wêglowodorów ropopochodnych w dwóch
zakresach stê¿eñ.
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pole powierzchni piku

Zgodnie z polskim prawem najni¿szy oznaczany poziom zawartoœci wêglowodorów ropopochodnych wynosi 0,01 mg/dm3 (mg/ml) – dla I klasy wód podziemnych [2–4]. Opracowana metoda umo¿liwia otrzymanie wyników na tym poziomie.

mg/ml

pole powierzchni piku

Ryc. 4. Przebieg krzywej kalibracyjnej wêglowodorów ropopochodnych
w zakresie stê¿eñ 0,01–0,1 mg/ml

mg/ml

Ryc. 5. Przebieg krzywej kalibracyjnej wêglowodorów ropopochodnych
w zakresie stê¿eñ 0,2–1,0 mg/ml

2.3. Ekstrakcja wêglowodorów ropopochodnych
metod¹ ciecz-ciecz
W oparciu o doœwiadczenie z ekstrakcji wielopierœcieniowych wêglowodorów
aromatycznych, do ekstrakcji substancji ropopochodnych z próbek wody wykorzystano rozpuszczalnik heksan o czystoœci HPLC. Efektywnoœæ ekstrakcji
sprawdzono na podstawie stopni odzysku dla próbek wzbogaconych.
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Ekstrakcjê prowadzono w butelkach z ciemnego szk³a, do których dodano 1
dm3 wody dejonizowanej. Wodê wzbogacono mieszanin¹ wêglowodorów ropopochodnych na dwóch poziomach stê¿eñ: 2 mg/ml oraz 20 mg/ml. Nastêpnie
wprowadzono 100 ml heksanu (HPLC) oraz 20 ml metanolu (HPLC) w celu poprawienia efektywnoœci ekstrakcji. Próby wytrz¹sano rêcznie przez 30 min. Dodatkowo przeprowadzono ekstrakcjê w temperaturze 40°C ± 5°C przy u¿yciu
wytrz¹sarki z ³aŸni¹ wodn¹ (30 min).
Po zakoñczeniu procesu ekstrakcji rozdzielono warstwy, zbieraj¹c warstwê heksanow¹ do kolb miarowych o pojemnoœci 250 cm3 zawieraj¹cych bezwodny
siarczan sodu, w celu pozbycia siê resztek wody. Tak przygotowane ekstrakty
zatê¿ono do objêtoœci 1 ml, w atmosferze azotu, w naczyniach ZYMARC przy
u¿yciu aparatu Turbo-Vap, w temperaturze ok. 20°C. Nastêpnie ekstrakty poddano analizie na GC-FID przy wykorzystaniu wczeœniej opracowanego programu temperaturowego.

2.4. Okreœlenie stopni odzysku dla próbek wzbogacanych
W celu wyznaczenia stopni odzysku wykonano analizy trzech próbek wody
wzbogaconych wêglowodorami ropopochodnymi na trzech poziomach stê¿eñ:
1. 0,2 mg/l,
2. 2,0 mg/l,
3. 20 mg/l.
Ekstrakcjê przeprowadzono przy u¿yciu wytrz¹sarki z ³aŸni¹ wodn¹ w temperaturze 40°C ± 5°C. Do trzech butelek o pojemnoœci 2,5 l dodano po 1 l wody
dejonizowanej, a nastêpnie nastrzykniêto przy pomocy strzykawki chromatograficznej odpowiedni¹ iloœæ wzorca odzysku. Do tak przygotowanych próbek dodano po 100 ml heksanu (HPLC) oraz po 20 ml metanolu (HPLC). Próbki
wytrz¹sano na ³aŸni przez 30 minut.
Po zakoñczeniu procesu ekstrakcji rozdzielono warstwy organiczn¹ od nieorganicznej, zbieraj¹c t¹ heksanow¹ do kolb okr¹g³odennych o pojemnoœci 250 ml.
Do kolb dodano bezwodny siarczan sodu w celu pozbycia siê resztek wody z ekstraktów. Kolby umieszczono w lodówce do dnia nastêpnego (ok. 12 h).
Tak przygotowane ekstrakty zatê¿ono w atmosferze azotu, w naczyniach ZYMARC w aparacie T-Vap w temperaturze ok. 20°C do objêtoœci 0,5 ml. Zatê¿ony ekstrakt przeniesiono iloœciowo do wialek szklanych, o pojemnoœci 2 ml,
a nastêpnie zatê¿ono do objêtoœci 1 ml. Zatê¿one ekstrakty poddano analizie na
GC-FID przy u¿yciu wczeœniej opracowanego programu temperaturowego.
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3. Omówienie wyników
Na podstawie wykonanych krzywych kalibracyjnych wyznaczono dwa przedzia³y stê¿eñ dla opracowanej metody. Pierwszy wyznaczony poziom mieœci siê
w granicach podanych w normie PN-EN ISO 9377-2:2003 od 0,2 mg/ml do 1,0
mg/ml, natomiast drugi przedzia³ mieœci siê w granicach stê¿eñ 0,01–0,1
mg/ml.
Otrzymane wyniki badañ umo¿liwiaj¹ oznaczanie substancji ropopochodnych na
najni¿szym dopuszczalnym stê¿eniu 0,01 mg/l dla I klasy czystoœci wód podziemnych. Przeprowadzone badania wykaza³y tak¿e, ¿e lepsze rezultaty uzyskano
przy zastosowaniu ekstrakcji na ciep³o. Porównanie dwóch metod ekstrakcji,
w temperaturze pokojowej (na zimno) i w 40°C (na ciep³o) przedstawia tabela 1.
Tabela 1
Porównanie odzysku dla ekstrakcji na zimno i na ciep³o na dwóch poziomach wzbogacenia
próbki (2,0 i 20 mg/ml)
Rodzaj ekstrakcji
Ekstrakcja na zimno
w temperaturze 18°C
Ekstrakcja na ciep³o
w temperaturze 40°C ± 5°C

Poziom wzbogacenia
2,0 mg/ml

Wartoœci odzysku
[%]
41

20,0 mg/ml

21

2,0 mg/ml

84

20,0 mg/ml

56

Dla poziomu wzbogacenia 2,0 mg/ml podczas ekstrakcji na ciep³o uzyskano odzysk rzêdu 84%, natomiast dla ekstrakcji na zimno – 41%. Ekstrakcja w wy¿szej temperaturze (40°C) wp³ynê³a na dwukrotny wzrost wartoœci odzysku dla
ni¿szego poziomu wzbogacenia. Dla poziomu wzbogacenia 20,0 mg/ml podczas
ekstrakcji na ciep³o uzyskana wartoœæ odzysku wynosi³a 56%, natomiast na zimno – 21%. Niski stopieñ odzysku dla obu ekstrakcji móg³ byæ wynikiem rozcieñczenia próbki badanej przed analiz¹, tak by wynik mieœci³ siê w zakresie
krzywej kalibracyjnej. Koniecznoœæ rozcieñczania próbki mog³a przyczyniæ siê
do wyst¹pienia wiêkszych strat analitu podczas ekstrakcji.
Najwy¿sz¹ wartoœæ odzysku uzyskano dla stê¿enia 2,0 mg/ml. Potwierdzaj¹ to
poprzednie badania dla obu typów ekstrakcji. Wynika z tego, ¿e dla zakresu
0,2–1,0 mg/ml mo¿na oczekiwaæ najwy¿szych wartoœci odzysku. Najprawdopodobniej w tym zakresie analitycznym najlepiej s¹ ekstrahowane wêglowodory
ropopochodne z wody.
Stopnie odzysku dla trzech zakresów analitycznych przedstawia tabela 2.
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Tabela 2
Stopnie odzysku dla poszczególnych poziomów stê¿eñ przy wykorzystaniu ekstrakcji na ciep³o

Rodzaj ekstrakcji
Ekstrakcja na ciep³o
w temperaturze 40°C ± 5°C

Poziom wzbogacenia

Wartoœci odzysku
[%]

0,2 mg/ml

57

2,0 mg/ml

84

20,0 mg/ml

56

4. Wnioski
1. Opracowana metoda identyfikacji wêglowodorów ropopochodnych metod¹
GC-FID nadaje siê do oznaczania jakoœciowego i iloœciowego tych zwi¹zków.
2. Na podstawie stopni odzysku dla dwóch metod ekstrakcji stwierdzono, ¿e
ekstrakcja w temperaturze 40°C daje lepsze rezultaty ni¿ tradycyjna metoda
ekstrakcji w temperaturze pokojowej.
3. Po wy³onieniu bardziej efektywnej metody ekstrakcji, zbadano odzysk dla
trzech poziomów zanieczyszczenia. Najwy¿sze stopnie odzysku otrzymano dla
poziomu 2,0 mg/ml, natomiast dla poziomów 0,2 i 20,0 mg/ml wartoœci odzysku
nie by³y zadowalaj¹ce. W celu potwierdzenia uzyskanych wyników, nale¿y jednak powtórzyæ badania dla badanych poziomów.
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DETERMINATION OF TOTAL PETROLEUM HYDROCARBONS (TPH)
BY GAS CHROMATOGRAPHY WITH FLAME IONIZATION DETECTION
METHOD
Two main methods are usually used to determined TPH in environmental
samples: gas chromatography (GC) and infrared spectrometry (IR). However GC-FID is preferred method to TPH determination.
In this work gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID)
was used to quantify of method range, to determine the limit of detection
(LOD) and the limit of quantification (LOQ), to prepare a calibration curves,
to determine the TPH in water samples and recovery test in contaminated
samples. Two extraction methods were also researched in this paper: cold
method (20°C) and warm method (40°C). The recovery range was calculated for these two types of extractions. The results indicate that the recovery of TPH is dependent on the temperature of the extraction. The highest recoveries of TPH were obtained with warm method (40°C). The GC-FID
method, used in this work, is an useful technique for the determination of
TPH (C10-C40) in water samples.

