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Kontaminácia vôd ropnými frakciami patrí medzi jedno z najčastejších a

najnebezpečnejších znečistení. Podľa klasifikácie IARC z hľadiska karcinogenity sú ropné

látky zaradené do 1. skupiny [1]. Chemické látky, nachádzajúce sa v rope a ropných

derivátoch znehodnocujú vody rôznymi spôsobmi. Je preto veľmi dôležité poznať limitné

hodnoty, charakterizujúce znečistenie vody pre každý jednotlivý polutant.

V tabuľke 1 sú uvedené limitné hodnoty, charakterizujúce znečistenie vody ropnými

kontaminantami, ktoré platia v krajinách Európskeho spoločenstva [2] a limity platné v

Slovenskej republike [3].

Tabuľka 1. Hodnoty limitných obsahov ropných kontaminantov pre vodu (v

Kontaminant

Minerálny olej
Motorové palivo

Nepolárné

uhľovodíky celkom

A
20
10

50

B
200
40

200

C
600

150

1000

Poznámka

Platí v
krajinách ES

Platí v SR

Kategória A - fónové hodnoty, charakterizujúce približne ich prírodné obsahy.

Kategória B - medzné koncentrácie, vyžadujúce prieskumné práce s cieľom vysvetliť pôvod či zdroj

znečistenia.

Kategória C - limitné koncentrácie, ktoré vyžadujú asanačný zásah.

Z tabuľky 1 je zrejmé, že slovenský normatív uvažuje ako ukazovateľ nepolárné

uhľovodíky celkom. Pretože "nepolárné uhľovodíky celkom" nie sú analyticky presne

definované, je problém s výberom štandardu, a tým aj s presnou a správnou kvantifikáciou.

Na druhej strane, norma Európskeho spoločenstva pri hodnotení kontaminácie vôd

ropnými frakciami uvažuje minerálny olej a motorové palivo jednotlivo, pričom limit pre

minerálny olej je 4-násobne vyšší. Význam tohto hodnotenia sa zvyšuje ak uvážime, že

medzi najčastejšie ropné frakcie kontaminujúce vody patrí práve minerálny olej [4].
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Normatív platný v Slovenskej republike vychádza z toho, že v súčasnosti je na

stanovenie ropných kontaminantov vo vodách doporučovaná spektroskopická analýza v IR

oblasti. Pri analýze zložitých uhlovodíkových zmesí sa nemôže uplatniť individualita

spektier čistých látok, čo spôsobuje problémy pri identifikácii. S týmto súvisí i problém

výberu vhodného štandardu, ktorý má velký vplyv na výsledok kvantitatívnej analýzy.

Kapilárnou plynovou chromatografiou je možné rozlíšenie jednotlivých ropných

frakcií ako kontaminantov vo vodách. Preto sa jej použitie pri analýze ropného znečistenia

javí vhodnejšie.

Cieľom tejto práce bolo vypracovanie metodiky stanovenia ropných frakcií ako

kontaminantov vo vodách plynovou chromatografiou na koncentračnej úrovni 10 ppb (A

limit normy Európskeho spoločenstva) s využitím mikroexťrakcie ako predúpravnej

techniky, vychádzajúc z požiadaviek správnej laboratórnej praxe (GLP).

V rámci práce sa zhodnotil systém veľkoobjemového dávkovania a chromatografický

separačný systém, ako aj celý postup analýzy ropných frakcií ako kontaminantov vo

vodách (mikroextrakcia do izohexánu, dávkovací a chromatografický separačný systém) v

zmysle požiadaviek, kladených na validáciu analytickej metódy (presnosť, správnosť,

lineárny dynamický rozsah, detekčný limit metódy).

Vypracovaná metóda analýzy ropných frakcií ako kontaminantov vo vodách

metódou kapilárnej plynovej chromatografie s využitím mikroextrakcie a

veľkoobjemového dávkovania extraktu umožňuje stanovenie plynového oleja a

základového (minerálneho oleja) na úrovni A limitu normy Európskeho spoločenstva s

detekčným limitom 12, resp. 18 ppb s presnosťou 10%.
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