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SKUTECZNY

Stosowana dotychczas technika
GC-FID w analizie zwi¹zków lotnych
w środowisku pracy nara¿ona jest na
liczne interferencje prowadz¹ce niekiedy
do b³êdnego oznaczenia ilościowego.
Nak³adanie siê ró¿nych zwi¹zków,
stanowi¹cych zanieczyszczenia
pochodz¹ce z matrycy, mo¿e prowadziæ
do pozornych przekroczeñ stê¿eñ
badanych substancji. Oferowana
technika spektrometrii mas eliminuje
te interferencje, daj¹c wynik bardziej
wiarygodny.

OPIS METODY
Metody stosowane w Laboratorium
Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o.
pozwalaj¹ na identyfikacjê i oznaczenie
wybranych lotnych zwi¹zków organicznych
pochodz¹cych z procesów, w których
stosuje siê rozpuszczalniki. Zwi¹zki
organicznez zawarte w badanym
powietrzu, adsorbowane s¹ na wêglu
aktywnym, a nastêpnie ekstrahowane
z sorbentu za pomoc¹ odpowiedniego
rozpuszczalnika ekstrakcyjnego.

Odmierzon¹ czêśæ próbki (ekstraktu)
wstrzykuje siê do chromatografu
gazowego wyposa¿onego w kolumnê
kapilarn¹ oraz detektor spektrometrii
mas (MS).

PRZEWAGA TECHNIKI GC-MS
NAD TECHNIKĄ GC-FID
Detektor FID jest rozpowszechnionym
detektorem w
gazowej, s³u¿¹cym do wykrywania
wêglowodorów i ich pochodnych.
w technice GC-FID opiera siê wy³¹cznie
na porównaniu czasu retencji piku
czasem
retencji piku wzorca analitycznego,
oznaczanego w tych samych warunkach.
Je¿eli na chromatogramie nie wystêpuje
pik o czasie retencji równym retencji
substancji wzorcowej, przyjmuje siê,
i¿ taka substancja jest nieobecna
w analizowanej mieszaninie. Z kolei
pojawienie siê sygna³u nie przes¹dza
o obecności danej substancji, gdy¿
wiele zwi¹zków nale¿¹cych do
ró¿nych grup chemicznych mo¿e mieæ

identyczny lub prawie identyczny czas
retencji. W takiej sytuacji, konieczne
jest potwierdzenie obecności zwi¹zku
poprzez analizê na kolumnie o innym
wype³nieniu lub z wykorzystaniem
innego detektora.
ze spektrometri¹ mas (GC-MS) pozwala
mieszaniny nie tylko na podstawie
czasów retencji, ale te¿ na podstawie
widm mas analizowanych zwi¹zków,
które s¹ dla nich charakterystyczne
i stanowi¹ swoisty „odcisk palca”. Dziêki
technice GC-MS mo¿na stwierdziæ
obecnośæ analitu z najwiêkszym
prawdopodobieñstwem. Technika
nieznanych zwi¹zków, obecnych na
chromatogramie, bez konieczności
posiadania ich wzorców analitycznych.

NASZE ATUTY:
• nowoczesny sprzêt laboratoryjny,
• sta³y personel laboratorium,
obejmuj¹cy analityków z wieloletnim
doświadczeniem w pracy z technikami
GC/MS i GC/FID,
• sta³a wewnêtrzna kontrola jakości, udzia³
w programach bieg³ości, stosowanie

PRZEWAGA TECHNIKI GC-MS NAD TECHNIKĄ GC-FID
GC-MS
W niektórych przypadkach rozdzia³ chro-

na podstawie porównania widm masowych zwi¹zków (rys.2)
nych przy wykorzystaniu biblioteki widm
masowych (rys. 3)

GC-FID
mo¿liwia oznaczenie pojedynczych zwi¹zków
Koniecznośæ potwierdzania wyników na
kolumnie o innym wype³nieniu b¹dź przy
u¿yciu innego detektora
Mo¿liwe oznaczenie tylko zwi¹zków wystêpuj¹cych we wzorcu analitycznym
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LISTA LOTNYCH ZWIĄZKÓW
ORGANICZNYCH OZNACZANYCH
NA STANOWISKACH PRACY
Technika GC-MS
Benzen*
Toluen
Etylobenzen
(m+p)-Ksylen
o-Ksylen
Styren
Chlorobenzen
1,2-Dichlorobenzen
1,4-Dichlorobenzen
1,2,3-Trichlorobenzen
1,2,4-Trichlorobenzen
1,3,5-Trichlorobenzen
1,2,3-Trimetylobenzen
1,2,4-Trimetylobenzen
1,3,5-Trimetylobenzen
Kumen
Dichlorometan
Trichlorometan
(Chloroform)
Tetrachlorometan
Trichloroeten
Tetrachloroeten
1,1,1-Trichloroetan
1,1,2,2-Tetrachloroetan
Eter dietylowy
Aceton
Butan-1-ol**
Butan-2-ol **
Butan-2-on
Propan-1-ol**
2-metylopropanol**
4-metylopentan-2-on
2-Butoksyetanol**
Octan etylu
Octan winylu
Octan n-butylu
Octan 2-butoksyetylu
Octan 2-etoksyetylu
n-Pentan
n-Heksan
Cykloheksan
Cykloheksanon
n-Heptan
n-Oktan
n-Nonan
n-Dekan
n-Undekan
n-Dodekan
*od 0,005 mg/próbkê (0,3 mg/m3)
* *od 0,010 mg/próbkê (0,6 mg/m3)
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Rys. 1 Oznaczenie dichlorometanu na stanowisku pracy. Brak rozdzia³u

ilościowa i jakościowa.

Rys. 2 Przyk³adowe widmo masowe

widm masowych (NIST)

