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POVZETEK
Pesticid je vsaka snov ali mešanica snovi, namenjena za preprečevanje, uničevanje ali
nadzorovanje kateregakoli škodljivca. Vendar pesticidi puščajo tudi posledice na okolju.
Kljub temu, da so določeni pesticidi prepovedani že nekoliko časa, jih lahko še vedno
najdemo v okolju. Zato je potrebno rabo pesticidov nadzorovati.
Atrazin je pesticid, ki se pogosto uporablja kot herbicid. V Sloveniji je prepovedan od
leta 2003, vendar je še močno prisoten v vodi in tleh.
Pentaklorofenol je organoklorna spojina, ki se uporablja kot varovalno sredstvo za
različne izdelke, ker preprečuje gnitje.
Za izhodišče diplomskega dela sem si zastavila optimizirati metodo za dokaz atrazina in
pentaklorofenola v vodi s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC). Dela
sem se lotila z direktnim injiciranjem in s predkoncentracijo. Rezultati so pokazali, da je
metoda primerna. Ugotovila sem tudi, da je predkoncentriranje uspešno do določene
koncentracije. Metoda pa je ravno tako uporabna za realne vzorce.

Ključne besede: pesticidi, atrazin, pentaklorofenol, HPLC – tekočinska kromatografija
visoke ločljivosti.

ABSTRACT
Pesticides are substances or mixture of substances intended for preventing, destroying,
repelling or mitigating any pest. The environmental impact of pesticides is often greater
than what is intended by those who use them. For example, some banned pesticides can
still be found in high concentrations in the environment. Therefore the use of pesticides
must be controlled.
Atrazine is a widely used herbicide – a pesticide used to kill unwanted plants. It is
banned in Slovenia since 2003 but the water and soil still contain a large amounts of it.
Pentachlorophenol is an organochlorine compound used as a pesticide and a
disinfectant.
The aim of diploma thesis was to optimize the method for the detection
of the atrazine andthe pentachlorophenol in

water

by high

performance

liquid

chromatography (HPLC).
I tried with the direct injection and with the preconcentration. The results showed that
themethod is appropriate. I also found that the preconcentration is successful till the
certainconcentration. The method can be used for testing the real samples.
Keywords: pesticides, antrazine, pentachlorophenol, HPLC – high performance liquid
chromatography

1 UVOD IN NAMEN DELA
1.1 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE
Cilj diplomskega dela je razviti in uporabiti tekočinsko kromatografijo z UV detekcijo
za določevanje atrazina in pentaklorofenola v vodnih raztopinah. Ker sta bila oba
pesticida veliko krat uporabljena v vsakdanjem življenju, je namen raziskave ugotoviti,
če je metoda uporabna za določanje pentaklorofenola in atrazina na realnih vzorcih
površinskih vod.

1.2 DELOVNE HIPOTEZE
Pri opravljenem raziskovalnem delu sem si zastavila sledeči hipotezi:
1. Pričakujem, da bo razvita metoda uporabna za določevanje pentaklorofenola in
atrazina s predkoncentracijo analita.
2. Ravno tako pričakujem, da bo metoda uporabna za realne vzorce.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 PESTICIDI
Organizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO) podaja naslednjo definicijo pesticidov:
Pesticid je vsaka snov ali mešanica snovi, namenjena za preprečevanje, uničevanje ali
nadzorovanje kateregakoli škodljivca, vključno s prenašalci človeških ali živalskih
bolezni, neželenih vrst rastlin ali živali, ki povzročajo škodo ali na kateri drugi način
ovirajo proizvodnjo, obdelavo, shranjevanje, transport ali prodajo hrane, kmetijskih
pridelkov, lesa in lesnih izdelkov ali živalskih izdelkov. Ali pa snovi, ki se lahko dajo
živalim za boj proti mrčesu, pajkovcev in drugih škodljivcev na ali v njihovih telesih.
Pojem vključuje tudi snovi za uravnavanje rasti rastlin, defoliante, desikante ali snovi za
redčenje plodov ali preprečevanje prezgodnjega odpadanja z dreves. Uporablja se tudi
za snovi, ki se jih nanese na žitarice pred ali po žetvi z namenom zaščite med
shranjevanjem in transportom [1].
Preglednica I: Razvrstitev pesticidov glede na organizme, ki jih uničujejo[7]
CILJNA SKUPINA SKUPINA

NEKATERE

ORGANIZMOV

PESTICIDOV

AKTIVNE SNOVI

Glivice, bakterije

Fungicidi

Kaptan,

benomil,

triadimefon,

folpet,

mankozeb
Žuželke

Insekticidi

DDT,

metidation,

metomil,

lindan,

heptaklor
Pleveli

Herbicidi

Atrazin,

alaklor,

simazin, 2,4-D
Pršice

Akaricidi

Dikofol,

propargit,

klorfentazin
Glodalci

Rodenticidi

Endrin,

varfarin,

cinkfosfid
Polži

Limacidi

Metaldehid,
metiokarb
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2.1.1 FUNGICIDI
Fungicidi razmeroma selektivno omejujejo rast in razmnoževanje škodljivih gliv
(plesni) v naravi. Največ se uporabljajo za zaščito rastlinskih kultur pred škodljivimi
glivami, kot so monilija, siva grozdna plesen in številna druga glivična obolenja na
rastlinah. Na živalih sta najpogostejši glivični obolenji kože in kožuha goveji lišaj
(trihofitija) in mikrosporija, ki jo največkrat prenašajo domače in potepuške mačke.
Zatiranje glivičnih obolenj na rastlinah je pomembno predvsem z ekonomskega vidika,
vendar ne smemo zapostavljati niti zdravstvenega pomena, saj to med drugim
preprečuje razvoj plesni, ki fermentirajo nevarne strupe. Fungicidi na splošno – če se za
ta namen ne uporabljajo spojine težkih kovin živega srebra, bakra in metaloida arzena
(konzerviranje semenskega žita) – niso posebno akutno strupeni za ljudi in živali,
vendar je potrebno kljub temu pri njihovi uporabi nositi predpisano zaščitno opremo in
upoštevati karence (čas prepovedi uporabe) za človeško rastlinsko hrano in živalsko
krmo. Ostanki fungicidov se ne smejo vpletati v neposredno človeško hrano in živinsko
krmo, ker se prek živalske hrane za ljudi lahko v tej celo akumulirajo. Znano je tudi, da
fungicidi niso neposredno strupeni za čebele in druge koristne žuželke, niti niso
posebno strupeni za vodne organizme v okolju.

2.1.2 INSEKTICIDI
Insekticidi sodijo med najbolj strupene pesticide, posebno kar zadeva akutno strupenost.
Velika skupina insekticidov deluje na živčni sistem. Slednji pri žuželkah in višje
razvitih živalih ter človeku deluje podobno, le da so žuželke kot visoko organizirana
bitja za orientacijo v okolju na te strupe bolj občutljive kot na primer sesalci in ribe ter
drugi vodni organizmi. Kot sintetični insekticidi so se najprej začeli uporabljati klorirani
ogljikovodiki. Druga skupina zelo učinkovitih sintetičnih insekticidov, ki so nadomestili
prve, so organske fosforjeve spojine. Te insekticide so razvili po drugi svetovni vojni iz
živčnih bojnih strupov. Organske fosforne spojine imajo prednost predvsem zato, ker so
razgradljive v okolju (še posebno v alkalnem okolju, pa tudi sicer hitro hidrolizirajo) in
ne puščajo aktivnih razgradnih produktov. Tretja skupina insekticidov pripada po
svojemu izvoru naravnim snovem, in to piretrinom, ki so jih prvotno našli v
dalmatinskem bolhaču. Tudi to so izrazito živčni strupi s hitrim delovanjem. Osnovno
naravno učinkovino so pozneje sintetično predelali in tako pridobili polsintetične
piretroide s potenciranim učinkovanjem na žuželke. Naravni piretrini so v naravi hitro
razgradljivi in so za višje organizme malo strupeni.
3

Še posebno nevarni so za čebele tako imenovani neonikotinoidi, sistemski insekticidi, ki
so se pojavili v zadnjem času. Pred tem, ko še niso bili znani sintetični, manj strupeni
insekticidi, se je kot nevarni živčni plin uporabljal nikotin. [2]

2.1.3 HERBICIDI
Herbicid je snov, ki uničuje nezaželjeno rastlinje. Poznamo selektivne in neselektivne
herbicide. Selektivni uničujejo določene vrste nezaželenega rastja, medtem ko pustijo
ostale rastline relativno nepoškodovane. Nekatere rastline so sposobne proizvajati svoje
naravne herbicide, kot je na primer oreh. Povečini se herbicidi uporabljajo v kmetijstvu,
v manjšem obsegu pa tudi v železniškem prometu ter ostalih dejavnostih, ki se
ukvarjajo z urejanjem in poseganjem v okolje. Herbicidi imajo širok razpon strupenosti.
Pri višjih koncentracijah so lahko kancerogeni in se lahko pojavijo tudi druge
dolgoročne zdravstvene težave. Današnji razvoj herbicidov gre predvsem v smeri
ohranjanja okolja in zmanjševanjem vpliva nanj. Prioritetno je, da se herbicid lahko
razgradi v zemlji v relativno kratkem časovnem obdobju in ne pušča za seboj posledic
na okolju ali ljudeh. [3]

2.1.4 RODENTICIDI
Znano je, da so glodalci, kot so podgane in miši, nevarni škodljivci zlasti v javnem
zdravstvu, ker so naravni rezervoar in prenašalci nevarnih bakterijskih in virusnih okužb
za ljudi in domače živali. Zato je potrebno omenjene škodljivce natančno zatirati in
zmanjševati njihovo populacijo v okolju. Za ta namen so včasih uporabljali nevarne
strupe, kot so talij, cink, fosfid in ekstrakti iz morske čebule. Danes, oziroma odkar je
zatiranje škodljivcev prešlo na derivate kumarina, so ti rodenticidi v glavnem opuščeni.
Tudi kumarin je naravna snov, pridobljena iz zelenih rastlin, vendar če ta preide v
dikumarol, postane nevarni krvni strup, ki preprečuje strjevanje krvi. Zastrupljeni
glodalci izkrvavijo v notranjosti in enako dikumarol in drugi kumarinski derivati
učinkujejo na ljudi in živali [2].

2.1.5 AKARICIDI
Akaricidi se uporabljajo za zatiranje pršic (garij). Na povzročitelje garij deloma vplivajo
tudi insekticidi, kot so organske fosforne spojine, ampak slabše od akaricitov. Včasih so
za ta namen uporabljali klorirane ogljikove spojine, ki pa so v razvitem svetu zaradi
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bioakumulacije že povsem opuščene. Nadomestili so jih novejši akaricidi različnih
kemijskih struktur, ki so večinoma manj akutno strupeni in manj bioakumulativni [2].

2.1.6 LIMACIDI
Nekatere vrste polžev in vrane, če se preveč razmnožujejo, delajo veliko škodo v
kmetijstvu. Take škodljivce je treba zatirati in jih imeti pod nadzorom. Za zastrupljanje
polžev se največ uporablja metalaldehid, ki poškoduje krvno ali limfno žilje v pjučih in
povzroči pljučni edem in zadušitev [2].
Preglednica II: Pestici glede na kemično sestavo [7]
KEMIČNA SKUPINA

NEKATERE AKTIVNE SNOVI

ORGANOFOSFORNI

fosfamidon, dikrotofos,

•

Fosfatni estri

mevinfos, metamidofos,

•

Fosfotio estri

klorpirifos, diazinon, malation, terbufos

KARBAMATI

karbaril, klorprofam, prpoxur,

•

Tiokarbamati

butilat, tiobenkarb,

•

ditokarbonati

tiram

ORGANOKLORNI

DDT, dikofol, metoksiklor,

•

diklorodifeniletaniletani

klordan, dieldrin, eldrin, heptaklor,

•

ciklodieni

toksafen

•

klorirani benzeni in

heksaklorbenzen- HCB, pentaklorfenol-

cikloheksani

PCP,
heksaklorcikloheksan-HCHs

KLORFENOKSIKISLINE

2,4-D, MCPA, silveks

DRUGI

alaklor, metolaklor

•

acetanilidi

paraquat, diquat

•

bipiridili

diuron, linuron

•

fenilureati

kaptan, folpet

•

ftalimidi

atrazin, simazin cianazin,

•

triazini

desetilatrazin
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2.1.7 UČINKI NA OKOLJE
Pesticidi so po uporabi na rastlinah ali v tleh podvrženi vrsti dogajanj; fizičnih,
kemičnih in bioloških (hidroliza, oksidacija, razpad, prenos, izhlapevanje, sprejem prek
rastlinskih korenin itd.) in onesnažujejo tla ter vode in se prek njih prenašajo v
rastlinska, živalska in tudi človeška tkiva. Danes je dovolj dokazov, da se molekule
mnogih pesticidov, še posebej pa kloriranih pesticidov, ohranja v tleh in vodi leta ali
celo desetletja dolgo, ter da se njihova koncentracija pd zelo majhnih delcev v vodi
(trilijoninka) lahko 105-107 krat poveča (bioakumulacija) pri tkivih nevretenčarjev, rib,
ptic in sesalcev; končna koncentracija v živalih pa doseže vrednosti milijonink (ppm)
[5].
Drugi problem povzročajo preostanki pesticidov v tleh; dejstvo, ki zelo pogosto ovira
spremembo kultur za leta dolgo in povzroča težave zaradi strupenih preostankov v
kmetijskih pridelkih. Zastrupljanje tal z določenimi pesticidi je pripeljalo tako daleč, da
je, četudi jih danes ne uporabljamo več, zdravljenje tal drago in zahteva intenzivne
projekte. Ugotovili so, da tla še mnogo let po zadnji uporabi DDT vsebujejo do 20 kg te
snovi na 1 hektar. To je razlog, zakaj ocenjujemo, da se bo nevarnost onesnaževanja tal
nadaljevala tako dolgo, dokler bo trajala nenadzorovana raba pesticidov. Posebej je
treba omeniti »zastrupitev« zaradi nesreč na območjih proizvodnje pesticidov zaradi
rabe in nanašanja pesticidov, kar zadeva zastrupitve ljudi. Na osnovi raziskav
organizacije WHO (Svetovna zdravstvena organizacija) ocenjujemo, da se vsako leto
zastrupi 1-1,5 milijona ljudi, od katerih jih okoli 5.000-40.000 umre [5].
V zvezi z onesnaževanjem okolja je treba omeniti primer kraja Seveso v Italiji, kjer so
leta 1976 zaradi uhajanja dioksina z območja evakuirali novo vrsto »okoljskih
beguncev«, medtem ko je veliko število prebivalcev na tem območju umrlo; poleg tega
so se pojavile rakaste bolezni in grozljive deformacije. Nadalje, leta 1987 se je v Švici
zgodil »naključen« izpust pesticidov v Ren; poleg tega, da je bilo uničeno veliko število
živih bitij v reki, je prišlo do težav pri namakanju in oskrbi z vodo [5].
Čeprav pesticide uporabljajo za boj proti določenim rastlinskim škodljivcem, lahko
povzročijo velike spremembe celotnega ekosistema. Če iz ekosistema izgine en sam
organizem, to povzroči spremembo njegovega značaja in porušenje ravnotežij,
temelječih na vrsti bioloških kontrol [5].
Z bojem proti škodljivcem v kmetijskih kulturah zmanjšujemo tudi hrano za druge
organizme, katerih število se prav tako zmanjša. Zmanjšanje flore na kmetijskih
6

površinah zaradi pomanjkanja hrane in težav pri oblikovanju gnezd povzroči tudi
zmanjšanje favne. Podoben pojav opazimo tudi pri onesnaževanju voda. Zaradi
izginjanja zooplaktona in ličink žuželk strada vodna favna [5].

2.1.8 NAČIN ZMANJŠEVANJA UPORABE PESTICIDOV
Leta 1991 je Švedska prva na svetu sprejela okoljsko davčno reformo. Davek na
dohodek je zmanjšala za 1,65 milijarde USD in uvedla davek na SO2 (3050 USD/t), leta
1995 pa še davek na CO2 (120 USD/t) ter druge okoljske prispevke. Eno leto po uvedbi
davka na SO2 so se emisije žvepla znižale za 16 %. V letih 1993 in 1995 ji je sledila
Danska. Videli so, da fiskalni instrumenti, kot je npr. obdavčevanje, lahko igrajo
pomembno vlogo pri zmanjševanju uporabe okolju in zdravju nevarnih snovi [6].

2.1.9 RAZGRADITEV PESTICIDOV
Pomen produktov kemične preobrazbe (transformacije) pesticidov doslej še ni bil
ovrednoten. Dejstvo pa je, da v naravi iz pesticida nastaja na stotine možnih
metabolitov. O sestavi, naravi in učinkih teh snovi za zdaj ne vemo praktično ničesar.
Poglavitni procesi potekajo na treh ravneh, kot:
1. fotorazgradnja,
2. kemična preobrazba (transformacija) in
3. biološka degradacija, pri kateri imajo poglavitno vlogo mikrobi, zato jo nekateri
avtorji poimenujejo kar mikrobna degradacija.
Procesi razgradnje potekajo predvsem v prsti, usmerjajo jih lastnosti prsti kot so pH,
vsebnost glin in vsebnost organske komponente v prsti. Pomembnejši dejavniki so še
lastnosti pesticida, klimatski faktorji in sestava biote prsti.
Sposobnost za biorazgradnjo pesticidov imajo predvsem:
1. edafski mikroorganizmi (mikrosvet prsti) in
2. vodne bakterije [7].
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Slika 1: Poti in spremembe pesticidov v okolju [7]

2.2 ATRAZIN
Kemijsko ime za atrazin je 2-kloro-4-etilamino-6-izopropilamino-1,3,5-triazin in je
organska spojina, ki se pogosto uporablja kot herbicid. Uporablja se za zatiranje
širokolistnih in travnatih plevelov. Njegova uporaba je sporna zaradi razširjene
onesnaženosti v pitni vodi. Čeprav je prepovedan v Evropski Uniji, je še vedno eden
izmed najbolj uporabljenih herbicidov na svetu. V Sloveniji je prepovedan od leta 2003.
Prepoved so uvedli tudi v Švici, kjer je sedež korporacije Syngenta, največje
proizvajalke atrazina na svetu. Spojina je zelo učinkovita in poceni, zato je primerna za
proizvodnjo sistemov z zelo ozkimi robovi dobička, na primer s koruzo [8].
Atrazin je belkast prašek brez barve ali pa ima obliko belih, trdnih kristalov, brez vonja;
vrelišče ima pri 205 °C in tališče pri 176 °C. Maksimalna dopustna koncentracija v
hrani za ljudi je 0,00 mg/l, pri strupenosti za vodne živali je akutna meja 0,17 mg/l in
kronična meja 0,001 mg/l [9].
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Slika 2: atrazin [8]
Karenčna doba atrazina je 63 dni. Toksično delovanje teh snovi se kaže v blokadi
fotosinteze, inhibiciji transpiracije rastlin, razkroju kloroplastov, inhibiciji fotolize vode,
zmanjšanju vsebnosti ogljikovih

hidratov, inhibiciji celičnega dihanja in motenju

aktivnosti encimov. Izjemno pomembna, a večkrat spregledana je njihova lastnost, da
lahko nadomestijo strukturo dednega zapisa v DNA in RNA, torej lahko usodno
spremenijo strukturo dednega zapisa celic. Atrazin praviloma v profazi ustavlja procese
celične delitve – mitoze, poleg tega zleplja kromosome in povzroča spremembe v
njihovi strukturi [7].
Najbolj negativne vplive ima herbicid na razred dvoživk, prizadene pa lahko tudi ribe,
plazilce ter v večjih količinah tudi človeka.
Biolog Tyrone Hayes je zato s kolegi na kalifornijski univerzi izvedel poizkus, kjer so
štirideset samcev Afriške žabe krempljarke (Xenopus laevis) 3 leta izpostavljali
vplivom atrazina in rezultati so bili šokantni. Trideset žab je postalo kemično
kastriranih, nezmožnih razmnoževanja, medtem ko so štirje samci spremenili spol ter
bili sposobni reprodukcije kot samice, čeprav je bil njihov genski material moški. Kot
posledica tega so bili vsi potomci take žabe moškega spola, kar je eden od vzrokov
globalnega upadanja populacije dvoživk. Kastriranim samcem je primanjkovalo
moškega hormona testosterona, zato se jim je zmanjšal reproduktivni nagon in s tem
onemogočil konkurenčnost ter možnost preživetja v divjini.
Natančnih povzročiteljev nenavadnega pojava feminizacije in pojava velikega števila
hermafroditov še niso odkrili. Predvidevanja so, da bi lahko pri celotnem procesu
pomembno vlogo odigrala aromataza. To je encim, ki pospešuje nastajanje ženskega
spolnega hormona estrogena ter s tem najverjetneje povzroči spremembo samčevih
gonad v jajčnike [10].
Najpomembnejša razgradna produkta atrazina sta desetilatrazin in hidroksiatrazin. V
površinskih vodah poteka njegova razgradnja s fotolizo in s pomočjo mikroorganizmov.
Razpolovna doba v naravnih vodah je 10–105 dni. Hidroliza in mikrobiološka
9

razgradnja poteka tudi v prsti, reakcija je odvisna od temperature, vlage in pH vrednosti
prsti. Razpolovna doba za atrazin v prsti je po podatkih v literaturi 16–77 dni (tudi 20–
50 dni), v zelo suhih ali zelo mokrih pogojih je daljša. V podtalni vodi se tako pesticidi
kot njihovi metabolni produkti zelo počasi razgrajujejo. Razpolovna doba za atrazin v
podtalni vodi je 105 do > 200 dni, lahko tudi več let do desetletje [17].

2.2.2 ATRAZIN V PODZEMNIH VODAH
Podzemna voda je za ozemlje/državo neprecenljiva dobrina, katero je potrebno varovati
pred onesnaževanjem in prekomernim izkoriščanjem. Slovenija se v Evropi uvršča med
države z najizdatnejšimi viri podzemne vode, več kot polovica jih je dobre kakovosti.
Te vrednote se najbolj zavemo, ko se primerjamo z državami, kjer vode ni v izobilju.
Podzemna voda plitvih vodonosnikov je v Sloveniji najpomembnejši vir pitne vode, iz
teh virov se s pitno vodo oskrbuje približno 97 % vseh prebivalcev. Sorazmerno velik
delež podzemne vode je zdravju primeren kot pitna voda brez vsakršne obdelave, celo
brez dezinfekcije. Čista naravna voda, ki priteče iz pip, predstavlja visoki standard
oskrbe s pitno vodo, saj je zdravju najbolj primerna. Žal to ne velja za vso Slovenijo.
Viri pitne vode v nekaterih aluvialnih vodonosnikih severovzhodne Slovenije so
prekomerno obremenjeni z nitrati in pesticidi (atrazin). Podzemna voda je tudi
pomemben vir za prehrambeno-predelovalno industrijo, tehnološko vodo in za
namakanje kmetijskih površin. Plitve vodonosnike, ki niso zaščiteni z nepropustnimi
plastmi, ogrožajo različne človekove dejavnosti, predvsem kmetijstvo, nenadzorovane
deponije odpadkov, poseljene površine, industrijo, obrt in prometno infrastrukturo.
Država ščiti dragocene vodne vire pred prekomernim izkoriščanjem in onesnaževanjem
z doslednim izvajanjem sprejetih zakonskih predpisov za vodo. Državni monitoring
kakovosti podzemne vode se v Sloveniji izvaja od leta 1987. V okviru monitoringa se v
vodi analizirajo kemijski in fizikalni parametri, ki so naravnega izvora ali posledica
človekovih dejavnosti. S trendi se ugotavlja, ali se bo koncentracija onesnaževanja v
določenem časovnem obdobju zvišala preko dopustne meje, da se lahko pravočasno
prične s sanacijskimi ukrepi za izboljšanje stanja vodnega telesa. V poročilu je izdelana
ocena kemijskega stanja vodnih teles podzemne vode za leti 2004 in 2005. Na podlagi
rezultatov monitoringa pitne vode so ocenjeni tudi posamezni deli vodnih teles, iz
katerih se črpa voda za preskrbo prebivalstva, rezultati pa ne ustrezajo standardom.
Celovita ocena podatkov surove podzemne vode in podatkov kakovosti vode na pipah je

10

vsekakor dobra strokovna podlaga za uvedbo sanacijskih ukrepov na tistih vodnih
telesih, kjer je to potrebno [11].
Zakon o varstvu okolja [12] v 96. členu določa obvezo spremljanja stanja voda v
naravnem okolju (imisijski monitoring).
Agencija RS za okolje je v letih 2004 in 2005 izvajala imisijski monitoring kakovosti
podzemne vode s Pravilnikom o imisijskem monitoringu podzemne vode [13] in
Uredbo o kakovosti podzemne vode [14], ki je bila novelirana v letu 2005 z Uredbo o
standardih kakovosti podzemne vode [15].
Rezultati, pridobljeni v okviru monitoringa, so osnova za ocenjevanje kakovosti
podzemne vode [11].
V obdobju od leta 1998 do 2005 so za večino vodnih teles podzemne vode določili
zniževanje vsebnosti atrazina, vendar se v Dravski in Murski kotlini do leta 2005
vrednosti še niso spustile pod dopustno mejo 0,1 µg/L [11].
Tabela 3: Aritmetična srednja vrednost atrazina na merilnih mestih vodnega telesa
Dravska kotlina v letu 2004 in 2005 [11]
Merilno mesto:

Vrednost 2004 [µg/L]:

Vrednost 2005 [µg/L]:

Tezno 0721

0,11

0,09

Bohova 0890

0,02

0,02

Rače 1250

0,17

0,16

Starše 2120

0,14

0,11

Brunšvik 1750

0,30

0,28

Šikole 1581

0,52

0,36

Skorba V-5

0,17

0,18

Kidričevo 2571

0,99

1,02

Spodnja Hajdina 2831

0,07

0,08

Lancova vas LP-1

0,08

0,09

Dornava 0370

0,11

0,10

Zagojiči

0,09

0,07

Siget H-50

0,02

0,02

Ormož V-6

0,02

0,02

Kamnica 0080

0,02

0,02
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Iz tabele je dobro razvidno, da so vrednosti v Dravski kotlini nad dopustno mejo;
razvidno je tudi, da se na večini mest vsebnost atrazina zmanjšuje ali vrednost ostane
enaka. Na štirih mestih pa se je vsebnost atrazina celo zvišala.

2.3 PENTAKLOROFENOL
Kemijsko ime za pentaklorofenol je 2,3,4,5,6-pentaklorofenol, je bela kristalična snov,
vrelišče ima pri 310 °C in tališče pri 190 °C.

Slika 3: Pentaklorofenol [16]
Pentaklorofenol (PCP) je organoklorna spojina, ki se uporablja kot pesticid ali
razkužilo. Prvič je bil proizveden leta 1930 in se trži pod več imeni, najpogosteje ga je
mogoče najti v dveh oblikah: sam PCP ali kot natrijeva sol PCP, ki je dobro topna v
vodi.
Pridobiva se s kloriranjem iz fenola v prisotnosti katalizatorja (brezvodni aluminijev ali
železov klorid) in temperaturi do 191 °C. Ta proces ne vodi do popolnega kloriranja in
čistoča gospodarskega PCP je le 84 %̠−90 % [16].
Mejna koncentracija v pitni vodi (po SZO) je 1 µg/L.
Mejna koncentracija v zraku na delovnem mestu v osmih urah (po OSHA) je 0,5
mg/m3.
Mejna dovoljena koncentracija v pitni vodi (po SZO) je 10 µg/l.
Po FDA je PCP varna spojina v lepilih za embalažo in shranjevanje živil. Letno
pridobivajo več deset milijonov kilogramov PCP [9].
V preteklosti so PCP uporabljali kot herbicid, insekticid, fungicid, algicid, razkužilo in
kot sestavino v zaščitnih barvah. Njegova uporaba se je občutno zmanjšala zaradi
visoke strupenosti. Kratkoročno izpostavljenost velikim količinam PCP-ja lahko
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povzroči škodljive učinke na jetra, ledvice, kri, pljuča, živčni sistem, imunski sistem in
prebavni trak [16].
PCP in pentaklorofenat uporabljajo kot varovalno sredstvo za različne izdelke, ker
preprečuje gnitje zaradi delovanja mikrobov. S PCP obdelujejo lesne izdelke, tkanine,
barvila, usnje, lateks, papirno pulpo in škrob. V ZDA še vedno obdelujejo s PCP večino
komercialnega lesa. Obdelan les uporabljajo tudi za zunanjo uporabo, imenujejo ga
»penta« les in je odporen proti glivam. Takšen les ohrani svoj videz in dobro sprejema
barvila. Tramove, ki jih uporabljajo v hišnih temeljih, obdelujejo s PCP in solmi arzena
proti mikroorganizmom, nato pa še prekrijejo s kreozotom, da preprečujejo vdiranje
vlage in izhlapevanje PCP ter arzenovih soli v okolje. Od nekdaj uporabljajo PCP pri
zavarovanju lesenih hiš. Izračunali so, da vsako leto uhaja iz obdelanega lesa približno 2
% PCP vse količine, ki so jo uporabili. Zaradi teh hlapov se koncentracija v zraku
lesenih hiš poveča in lahko povzroči bolezenska znamenja.
V vodo PCP prihaja pretežno z odpadnimi vodami iz tekstilnih tovarn, papirnic in
podjetij za preserviranje lesa. Odpadna voda s področij, kjer so ga v preteklosti
uporabljali kot herbicid, in z nevarnih odlagališč odpadkov lahko kontaminira tla.
PCP ima veliko sposobnost, da se veže na proteine in pri tem izzove spremembe v
strukturi encimov z oksidativno fosforilacijo. Nastajajo fosfatne vezi z veliko energije
in na koncu se sprošča ta energija kot toplota, kar povzroči pri ljudeh povečano telesno
temperaturo. Spreminja tudi prepustnost celičnih membran, kar deluje na črpalke v
membranah in celice uničuje. Epidemiloške raziskave niso potrdile domnev, da je PCP
karcinogen. Delavci, izpostavljeni tehničnemu PCP, pogosto zbolevajo s Hodgkinovim
limfomom in sarkomi mehkih tkiv. ETA je kljub temu uvrstila PCP med domnevno
karcinogene spojine. Akutno izpostavljanje PCP povzroči povečano telesno
temperaturo, posledice pa so splošna znamenja strupenosti: pomanjkanje teka,
utrujenost, žeja, vročina, pospešeno dihanje, bljuvanje in bolečine v trebuhu. Pri hudi
zastrupitvi imajo bolniki krče in olesenele ude. Povečana jetra so pogosto opisali pri
odraslih osebah in otrocih, ki so izpostavljeni PCP. Pri kronično izpostavljenih osebah
prevladuje povečana telesna temperatura in slabost. Kronično poklicno izpostavljanje
hlapom PCP in aerosolom spremljajo kronični sinuzitis, bronhitis in pomankljivo
delovanje ledvic. Večina teh znamenj izgine, ko človek ni več izpostavljen PCP.
Zastrupitev s PCP zdravijo tako, da bolnikove težave poskušajo olajšati. Pomembno je
bolnika ohladiti, najbolje s hladnimi vlažnimi oblogami [9].
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PCP je zelo stabilna spojina, vendar ga sončna svetloba fotooksidira v 3 do 100 urah,
kar je odvisno od pH okolja; biotransformira se tudi v prisotnosti mikroorganizmov [9].
V plitvih vodah se PCP hitro odstrani s fotolizo. V globokih ali motnih vodah potekajo
procesi sorpcije in biorazgradnje. V tleh in sedimentih se PCP lahko razgradi v 14 dneh
do 5 let, odvisno od anaerobnih bakterij, ki so prisotne v tleh. Adsorpcija v tleh je
odvisna od pH, povečuje se v kislih pogojih in se zmanjšuje v nevtralnem položaju in
osnovnih pogojih [16].

2.4 KROMATOGRAFIJA
Kromatografija je analizna tehnika za ločevanje, identifikacijo in določevanje kemijskih
komponent v kompleksnih zmeseh. Pri kromatografiji poznamo več različnih sistemov
in metod. Vsem tem metodam pa sta skupni stacionarna faza in mobilna faza.
Stacionarna faza je faza, ki miruje, mobilna faza pa je tista, ki potuje po ali skozi
stacionarno fazo in nosi s seboj analit [18].
Kromatografijo je prvi uporabil ruski botanik Cvet v začetku dvajsetega stoletja za
ločitev listnih barvil. Ker je ločeval obarvane spojine, je tehniko tudi ustrezno imenoval
(gr. hroma – barva, grafein – pisati). Po Cvetu je šla tehnika za nekaj časa v pozabo,
dokler je niso ponovno uporabili v času okoli druge svetovne vojne. Od takrat je njen
razvoj silovito napredoval in je danes najpomembnejša tehnika analize. Njena moč je v
veliki sposobnosti ločevanja spojin, kar omogoča analizo tudi zelo kompleksnih
vzorcev. Omogoča ločevanje različnih snovi, od slabo polarnih organskih spojin do
anorganskih soli in ionov, sintetičnih polimerov, beljakovin in nukleinskih kislin itd.
[19].
Kromatografske metode delimo na dve vrsti; kolonska kromatografija in planarna
kromatografija. Pri kolonski kromatografiji je stacionarna faza v ozki koloni, mobilna
faza gre skozi kolono pod pritiskom ali zaradi gravitacije. Pri planarni kromatografiji je
stacionarna faza nanešena na ravno ploščo ali pore papirja. V tem primeru mobilna faza
potuje po stacionarni fazi. Kolonske kromatografije delimo v tri kategorije; glede na
vrsto mobilne faze: tekočinska (LC), plinska (GC) in kromatografija s superkritičnimi
tekočinami(SFC).
Nato ločimo pet različnih tipov tekočinske kromatografije in tri različne plinske
kromatografije, ki se razlikujejo v naravi stacionarne faze in različnih ravnovesij med
fazama.
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Kromatogram je graf, ki kaže odziv detektorja kot funkcijo časa analize.
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Slika 4: Značilen kromatogram večkomponentne mešanice

26

28

Retencijski čas (tr ) je čas, ki preteče od injiciranja vzorca do maksimuma
kromatografskega vrha. Za določeno komponento je ta vrednost značilna. Pri
konstantnem pretoku ga zato lahko uporabimo za identifikacijo posameznih komponent
[18].
Mrtvi čas, t0, je čas, ki je potreben za prehod mobilne faze po enaki poti.
Iz vrednosti za to in tr v kromatogramu lahko dobimo ustrezne volumne, če poznamo
pretok q (mL/min) in sicer:
Vr = qtr in Vm = qto,
kjer Vr pomeni retencijski volumen in Vm = Vo intersticijski volumen mobilne faze
('void volume', 'dead volume'). Vo dejansko predstavlja skupni volumen mobilne faze v
koloni v slehernem trenutku (vključno z volumni injektorskega dela, priključkov in
detektorja), medtem ko je Vr volumen mobilne faze, ki je potreben, da določeno
komponento "izperemo" (eluiramo) iz stacionarne faze [21].
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 TEKOČINSKA KROMATOGRAFIJA VISOKE LOČLJIVOSTI
(HPLC)
Pri tej tehniki je mobilna faza tekočina (topilo) in spojine potujejo skozi kolono v
tekočem stanju (raztopine), zato ni potrebno, da so hlapne [19].

Slika 5: Shema tekočinskega kromatografa [20]

Mobilna faza (topilo)
Kromatografska ločba temelji tudi pri tekočinski kromatografiji na različnem
zadrževanju (retenciji) komponent zmesi na stacionarni fazi. Retencija je odvisna od
porazdelitve spojin med stacionarno in mobilno fazo, na kar vpliva sestava obeh faz.
Topila, ki jih uporabljamo za tekočinsko kromatografijo, morajo biti čista in ustrezati
nekaterim dodatnim zahtevam. Topila predvsem ne smejo vsebovati trdnih delcev
(prah), ker bi se le ti nabirali na začetku kolone in jo zamašili, zato je potrebno vsako
topilo pred uporabo prefiltrirati skozi zelo gost filter. Druga zahteva je, da topilo ne
absorbira UV-svetlobe.
Večina detektorjev pri tekočinski kromatografiji deluje na osnovi absorbcije svetlobe na
eluiranih spojinah.
Črpalke
Črpalke so običajno batne, in sicer z dvema batoma, ki se gibljeta tako, da je eden v
sesalnem, drugi pa v tlačnem hodu. Gibanje je usklajeno, da je nihanje tlaka čim
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manjše. Moderne črpalke imajo možnost črpanja več tekočin istočasno in spreminjanja
razmerja med njimi. Tako lahko v sami črpalki ustvarimo poljubne mešanice topil, ki
jih lahko med potekom ločbe po potrebi tudi spreminjamo.
Injektor
Injektor je naprava, ki omogoča vnos vzorca v tok mobilne faze tik pred vstopom v
kolono. Zaradi visokih tlakov, ki nastanejo v tem delu aparature, vzorca ni mogoče
vbrizgati direktno v tok topila. Injektor ima cevno zanko z določenim volumnom, v
katero v prvi fazi vbrizgamo vzorec. Položaj preklopnika je na polnjenju. V tem
položaju so povezave v injektorju takšne, da teče topilo direktno iz črpalke v kolono,
zanka pa je na drugi strani odprta v iztok. Ko preklopnik zasukamo v položaj injiciranje,
prične topilo teči iz črpalke preko zanke v kolono in tako pride do vnosa vzorca v
kolono.
Kolona
Kolone za tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti so cevi, izdelane iz nerjavečega
jekla z notranjim premerom 2-5 mm (analitske kolone) in dolžino 5-24 cm. Napolnjena
je z nosilcem (silika) v obliki drobnih delcev (tipično 3-10 µm). Stacionarna faza je
nanešena ali pogosteje vezana na zrnca silikagela (modificiran silikagel). V uporabi je
več vrst modifikacij, ki se razlikujejo po strukturi in polarnosti. V zadnjih letih se
največ uporabljajo nepolarne stacionarne faze v kombinaciji s polarnimi topili.
Detektor
Detektor služi za spremljanje sestave mobilne faze, ki prihaja iz kolone. Najbolj so
razširjeni fotometrični detektorji, s fiksno (254 nm) ali spremenljivo valovno dolžino
(200-800 nm). Največ se uporablja UV-svetloba z valovno dolžino med 220 in 300 nm.
Problem nastane, kadar različne spojine iz vzorca absorbirajo svetlobo z različnimi
valovnimi dolžinami. Nekateri detektorji imajo možnost spremljati absorbanco eluata
istočasno pri dveh ali več valovnih dolžinah. Vedno bolj so razširjeni detektorji, ki so v
bistvu spektrofotometri z diodnim nizom. Ti lahko trenutno posnamejo spekter eluata,
kar lahko omogoči spremljanje elucije spojin, ki imajo različne UV-spektre ter olajša
njihovo identifikacijo [19].
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3.2 PREDKONCENTRIRANJE
Predkoncentriranje vzorca je metoda, s katero pred meritvijo izoliramo preiskovano
spojino iz vzorca. Predkoncentriranje je potekalo na koncentracijski koloni.
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1 Ventil 2
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Slika 6: Shema tekočinskega kromatografa s predkoncentracijo
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3.2 MATERIAL
3.2.1 KEMIKALIJE
•

Acetonitril, J.T.BAKER, ZA HPLC, min. 99,8 %

•

NaH2PO4xH2O - KEMIKA ZAGREB, p. a., min. 99 %

•

H3PO4 p. a. 85 % - CARLO ERBA

•

Atrazin, PINUS RAČE, 98,7 %

•

Razt. Pentaklorofenol 1 mg/ml, SIGMA ALDRICH, 98 %

•

MQ – dodatno prečiščena destilirana voda

•

Aceton, SIGMA ALDRICH, ZA HPLC, min. 99,8 %

•

Vzorci iz narave

Odpad
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3.2.2 PRIPOMOČKI
•

Merilne bučke: 5 mL, 50 mL, 100 mL

•

Merilni valj: 100 mL

•

Avtomatska pipeta

•

Analitska tehnica

•

Epruvete z zamaški

•

Stojalo za epruvete

•

Filter papir

•

Stekleni lij za filtriranje

•

Čaše: 50 mL, 100 mL

•

Kromatografska kolona; Phenomenex, 150 × 4,60 nm, 3 µm

3.3 PRIPRAVA RAZTOPIN
3.3.1 PRIPRAVA OSNOVNE RAZTOPINE PENTAKLOROFENOLA
Osnovno raztopino pentaklorofenola z masno koncentracijo 1 mg/mL sem pripravila z
zatehtanjem ustrezne mase trdnega PCP, ki sem ga raztopila v določenem volumnu
acetona. 500 µL te osnovne raztopine pentaklorofenola sem razredčila na 5 mL z
acetonom. Tako sem dobila raztopino PCP z masno koncentracijo 100 mg/mL. Vse
raztopine sem hranila v hladilniku in jih pred uporabo temperirala na sobni temperaturi.

3.3.2 PRIPRAVA STANDARDNIH RAZTOPIN PENTAKLOROFENOLA
Pripravila sem 5 standardnih raztopin s koncetracijami od 1 µg/mL do 50 µg/mL.
Raztopine sem pripravljala v epruvetah z zamaški. Določenemu volumnu osnovne
raztopine sem dodala določen volumen destilirane vode, količine so vidne v tabeli 4.
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Tabela 4: Volumni osnovne raztopine in volumni destilirane vode za pripravo
posameznih standardnih raztopin
Osnovna raztopina [µL]

Destilirana voda [µL]

Konc. standardne razt.
[µg/mL]

50

4950

1

250

4750

5

500

4500

10

1000

4000

20

2500

2500

50

3.3.3 PRIPRAVA RAZTOPIN PENTAKLOROFENOLA ZA
PREDKONCENTRACIJO
Za predkoncentracijo sem standardne raztopine pentaklorofenola 100-krat razredčila.
0,5 mL standardne raztopine sem odmerila v 50 mL merilno bučko in do oznake
dopolnila z destilirano vodo.

3.3.4 PRIPRAVA RAZTOPINE ATRAZINA
50 mg atrazina sem raztopila v 50 mL merilni bučki z acetonitrilom in dobro premešala.

3.3.5 PRIPRAVA OSNOVNE RAZTOPINE ATRAZINA
500 µL raztopine atrazina s koncentracijo 1 mg/mL sem razredčila z 4500 µL
acetonitrila v epruveti z zamaškom in jo dobro premešala s stresanjem.

3.3.6 PRIPRAVA STANDARDNIH RAZTOPIN ATRAZINA
Pripravila sem 5 standardnih raztopin s koncetracijami od 1 µg/mL do 50 µg/mL.
Raztopine sem pripravljala v epruvetah z zamaški. Določenemu volumnu osnovne
raztopine sem dodala določen volumen destilirane vode, količine so prikazane v tabeli
5.
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Tabela 5: Volumni osnovne raztopine in volumni destilirane vode za pripravo
posameznih standardnih raztopin
Osnovna raztopina [µL]

Destilirana voda [µL]

Konc. standardne razt.
[µg/mL]

50

4950

1

250

4750

5

500

4500

10

1000

4000

20

2500

2500

50

3.3.7 PRIPRAVA RAZTOPIN ATRAZINA ZA PREDKONCENTRACIJO
Za predkoncentracijo sem standardne raztopine atrazina 100- krat razredčila. 0,5 mL
standardne raztopine sem odmerila v 50 mL merilno bučko in do oznake dopolnila z
destilirano vodo.

3.4 POGOJI ZA IZVAJANJE ANALIZE S SISTEMOM HPLC
Za analizo sem na kromatografskem sistemu zagotovila naslednje pogoje:
•

Kromatografska kolona; Phenomenex, 150 × 4,60 mm, 3 µm delci

•

Volumen injiciranja: 20 µL

•

Detektor: UV, 254 nm

•

Pretok: 1,0 mL/min

•

Mobilna faza: A = 0,01M fosfatni pufer, pH = 2,5 (60 %)
B = Acetonitril (40 %)

•

Čas analize; 20 minut

•

Pretok črpalke za predkoncentracijo: 4,0 mL/min

•

Volumni predkoncentracije; 2 mL, 4 mL, 8 mL
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 DOLOČANJE PENTAKLOROFENOLA
4.1.1 UMERITVENA PREMICA ZA DOLOČANJE
PENTAKLOROFENOLA S HPLC – DIREKTNO INJICIRANJE
Umeritveno premico za določanje PCP s HPLC sem dobila iz pripravljenih standardnih
raztopin, ki sem jih direktno injicirala.
Tabela 6: Ploščina kromatografskih vrhov pri posameznih koncentracijah PCP
paralel./konc.
[µg/mL]

1

5

10

20

50

1.

140375

247944

384117

681209

1645474

2.

151841

242834

352286

632137

1620304

3.

133603

/

291906

633730

1691143

141939,7

245389

342769,7

649025,3

1652307

Povprečje:

Graf 1: Umeritvena premica za določanje pentaklorofenola v vodi z direktnim
injiciranjem
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Iz grafa 1 je razvidno, da je pri višji koncentraciji površina vrhov večja, kar nam da
smiseln rezultat analize. Zveza med ploščino vrha in koncentracijo je linearna. Z
nanašanjem standardnih raztopin in z dobljenim rezultatom analize smo pokazali, da je
HPLC metoda linearna za določevanje pentaklorofenola v vodi pri koncentracijah od 1
do 50 µg/mL.

4.1.2 PREVERJANJE STABILNOSTI STANDARDNIH RAZTOPIN PCP
Pripravljene standardne raztopine PCP sem ponovno analizirala čez 14 dni, injicirala
sem jih direktno. Dobila sem rezultate, ki jih prikazuje graf 2.
Graf 2: Preverjanje stabilnosti standardnih raztopin z direktnim injiciranjem
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Iz grafa 2 je razvidno, da so pripravljene standardne raztopine stabilne. Še vedno
dobimo linearno zvezo med koncetracijo in ploščino kromatografskega vrha.

4.1.3 IZKORISTEK PREDKONCENTRIRANJA
Raztopine PCP, pripravljene po opisu v 3.3.3, sem predkoncentrirala. V tabeli 7 so
predstavljeni rezultati, ki sem jih dobila z izračunom. Primer izračuna izkoristka je v
prilogi 1.
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Tabela 7: Izračunani izkoristki predkoncentriranja raztopin pentaklorofenola
konc.[ µg/mL]
/volum.[mL]

2

4

8

0,01

0,75

1,1

1,97

0,05

0,6

0,77

1,36

0,1

0,83

0,78

0,62

0,2

0,96

0,64

/

0,5

0,71

/

/

Iz izračunanih izkoristkov predkoncentriranja je razvidno, da se s povečanjem
prečrpanega volumna pri nižjih koncentracijah izkoristek analize poveča, pri
koncentraciji 0,1 µg/mL pa tega ne opazimo več. Izkoristek prične padati, zato lahko iz
razvidnih rezultatov sklepamo, da je predkoncentriranje najbolj učinkovito pri
prečrpanem volumnu 2 mL. Izkoristke za 4 mL in 8 mL za konc. 0,2 µg/mL in 0,5
µg/mL ni bilo smiselno računati, ker so potrebni podatki izven umeritvene krivulje (graf
1).

4.2 DOLOČANJE ATRAZINA
4.2.1 UMERITVENA PREMICA ZA DOLOČANJE ATRAZINA S HPLC –
DIREKTNO INJICIRANJE
Umeritveno premico za določanje atrazina s HPLC sem dobila iz pripravljenih
standardnih raztopin atrazina, ki sem jih direktno injicirala.
Tabela 8: Ploščina kromatografskih vrhov pri posameznih koncentracijah atrazina
paralel./konc.
[µg/mL]
1.
2.
3.
Povprečje:

1

5

10

20

50

37401

146490

308371

602437

1405519

32987

147677

306747

599518

1667333

29914

150304

307629

606092

1494176

33434

148157

307582

602682

1522343
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Graf 3: Umeritvena premica za določanje atrazina v vodi z direktnim injiciranjem
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Iz grafa 3 je razvidno, da je pri višji koncentraciji površina vrhov večja, kar nam da
smiseln rezultat analize. Zveza med ploščino vrha in koncentracijo je linearna. Z
nanašanjem standardnih raztopin in z dobljenim rezultatom analize smo pokazali, da je
HPLC metoda linearna za določevanje pentaklorofenola v vodi pri koncentracijah od 1
do 50 µg/mL.
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4.2.2 PREVERJANJE STABILNOSTI STANDARDNIH RAZTOPIN
ATRAZINA
Pripravljene standardne raztopine atrazina sem ponovno analizirala čez 14 dni, injicirala
sem jih direktno. Dobila sem rezultate, ki jih prikazuje graf 4.
Graf 4: Preverjanje stabilnosti standardnih raztopin z direktnim injiciranjem
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Iz grafa 4 je razvidno, da so pripravljene standardne raztopine stabilne. Še vedno
dobimo linearno premico.

4.2.3 IZKORISTEK PREDKONCENTRIRANJA
Raztopine atrazina, pripravljene po opisu v 3.3.7, sem predkoncentrirala. V tabeli 7 so
predstavljeni rezultati, ki sem jih dobila z izračunom. Primer izračuna izkoristka je v
prilogi 2.
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Tabela 9: Izračunani izkoristki predkoncentriranja raztopin atrazina
konc.[ µg/mL]
/volum.[mL]
0,01
0,05
0,1
0,2
0,5

2

4

8

1,13

1,03

1,41

1,02

0,99

1,02

0,95

0,875

0,96

1,12
/

0,86
/

0,86

/

Iz izračunanih izkoristkov predkoncentriranja je razvidno, da se s povečanjem
prečrpanega volumna pri nižjih koncentracijah izkoristek analize poveča, pri
koncentraciji 0,1 µg/mL pa tega ne opazimo več. Izkoristek prične padati pri
koncentraciji 0,1 µg/mL. Pri koncentraciji 0,2 µg/mL se izkoristek nekoliko poveča,
vendar lahko povzamemo, da je pri višji koncentraciji najboljši izkoristek pri volumnu 2
mL. Izkoristke za 4 mL in 8 mL za konc. 0,2 µg/mL in 0,5 µg/mL ni bilo smiselno
računati, ker so potrebni podatki izven umeritvene krivulje (graf 3).

4.3 ANALIZA REALNIH VZORCEV
Za realne vzorce površinskih vod se je izkazalo, da z direktnim injiciranjem ne
dokažemo ničesar, zato je nujna predkocentracija. Pri predkoncentraciji 2 ml še vedno
nisem dobila nikakršnega rezultata, pri predkoncentraciji 4 ml in 8 ml pa so bili rezultati
analize pozitivni.
Tabela 10: Ploščina kromatografskih vrhov pri analiziranih vzorcih vod
Sava – Celuloza Krško

Povpr.

Čadraže – polje

Čadraže – vodnjak

4 mL

8 mL

4 mL

8 mL

4 mL

8 mL

12100

25605

58619

63805

66793

75297

14367

26870

42500

79103

53284

57246

13233,5

26237,5

50559,5

71454

60038,5

66271,5

Če rezultate iz tabele 10 primerjamo z grafi v prilogi 3, lahko razberemo, da
koncentracija pentaklorofenola in atrazina nikjer ne presega meje 0,01 µg/mL.
Analizirane vode vsebujejo pesticida vendar pod mejno vrednostjo 0,01 µg/mL.
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5 METODOLOŠKI DEL
5.1 UMESTITEV TEME DIPLOMSKEGA DELA V UČNI NAČRT ZA
DEVETLETNO OSNOVNO ŠOLO
Kemija je temeljna naravoslovna in eksperimentalna veda, ki proučuje snovi, njihovo
zgradbo, lastnosti in spremembe. Kot splošnoizobraževalni predmet v osnovni šoli je
usmerjena v pridobivanje in razvijanje temeljnih kemijskih znanj, spretnosti, stališč in
odnosa, ki učencem omogočajo aktivno in odgovorno življenje oziroma delovanje v
sodobni družbi (npr. reševanje problemov; argumentirano, kritično presojanje itd.). S
poukom kemije razvijamo kemijsko in s tem naravoslovno pismenost učencev v
najširšem

pomenu

besede.

Pouk

kemije

je

zasnovan

na

izkustvenem,

eksperimentalnoraziskovalnem in problemskem pristopu, kar prispeva k razumevanju
delovanja naravoslovnih znanosti in pozitivnemu odnosu do kemije in naravoslovja
[22].
Z analizo učnih načrtov za osnovno šolo sem želela ugotoviti, ali je vsebina
diplomskega dela uporabna pri poučevanju. Pregledala sem učne načrte za Naravoslovje
in tehniko v 4. in 5. razredu, Naravoslovje v 6. in 7. razredu, Kemijo v 8. in 9. razredu.
Naravoslovje in tehnika:
V 5. razredu pri pouku Naravoslovja in tehnike že spregovorijo o pesticidih (škropiva),
kot o onesnaževalcih voda. Učenci znajo našteti onesnaževalce površinskih voda in
podtalnice. Ob slikovnem gradivu pojasnijo, kakšne so posledice onesnaževanja vod
[22].
Naravoslovje 6:
V 6. razredu pri pouku Naravoslovja pri učni temi »Njiva in polje« že nekoliko več
spregovorijo o pesticidih (škropivih). Znajo uporabljati navodila za uporabo zaščitnih
sredstev. Spoznajo, da se kemijska zaščitna sredstva kopičijo v živih bitjih. Ugotavljajo,
zakaj uporabljamo vsa ta sredstva in na kakšne načine lahko zaščitimo rastline pred
škodljivci. Pri tej temi lahko učitelj z učenci pripravi naravna zaščitna sredstva.
Pri pojmovnem sklopu »Barve« spoznajo tehniko ločevanja – kromatografija. Spoznajo,
da so naravna barvila zmesi, katere lahko ločujemo s kromatografijo [22].
Naravoslovje 7:
Pri pregledu učnega načrta za pouk Naravoslovja v 7. razredu sem ugotovila, da učenci
bolj podrobneje spoznajo kromatografijo, katera pa sovpada s temo diplomskega dela.
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Pri učni temi »Čiste snovi in zmesi« se srečajo z ločevanjem zmesi. Zmesi ločujejo tudi
s pomočjo kromatografije. Tema je zelo prijetna za učence, ker lahko sami izvajajo
eksperimente. Spoznajo pa tudi druge tehnike ločevanja.
Tema diplomskega dela je nekoliko vključena tudi v učno temo »Celinske vode«, pri
njej spoznajo onesnažila vode. Spoznajo, da niso onesnažene samo površinske vode,
temveč da je ponekod ogrožena tudi podtalnica, najbolj na območjih, kjer se odvija
intenzivno kmetijstvo.
Cilji pri učni vsebini «Čiste snovi in zmesi«, ki se navezujejo na temo diplomskega
dela, so:
Učenci:
•

Spoznajo kriterije za razlikovanje zmesi in čistih snovi.

•

Spoznajo nekatere metode ločevanja zmesi.

•

Opredelije elemente in spojine kot čiste snovi.

•

Opredelijo kemijsko reakcijo kot osnovno energijsko spremembo.

Učni načrt predvideva izpolnitev naštetih ciljev prek učenčevih aktivnosti, kot so npr.
poznavnaje kriterijev za razlikovanje čiste snovi od zmesi, poznavanjem kriterijev za
izbor metode ločevanja in znati ločiti zmes dveh komponent [22].
Kemija:
V okviru jedernih vsebin za 8. in 9. razred diplomsko delo ne vsebuje primernih tem.
Lahko pa povezavo najdemo pri izbirni vsebini »Barva in barvila«, kjer bi s pomočjo
kromatografske tehnike lahko ugotavljali sestavo naravnih barvil. Vsebina je zanimiva
za učence, ker lahko opazujejo, kako »barvit« je naš svet [22].
Izbirni predmet Kemija v življenju:
Pri pregledu učnega načrta za izbirni predmet Kemija v življenju sem ugotovila veliko
podobnost s temo diplomskega dela. V prvem delu učenci spoznavajo kromatografijo, v
učni temi »Snovi tekmujejo«. Operativni cilji teme so sledeči:
•

Spoznajo in razumejo teoretične osnove kromatografije,

•

znajo razlikovati med mobilno in stacionarno fazo in se naučijo določati
zadrževalne (retenzijske) faktorje ali čase,

•

znajo uporabljati papirno in tankoplastno kromatografijo za ločevanje in analizo
zmesi,

•

sestavijo plinski mikrokromatograf in optimizirajo njegovo delovanje,
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•

uporabijo plinski kromatograf za ločevanje in analizo halogeno-ogljikovodikov,

•

navajajo se na varno izvajanje poskusov in pravilno odlaganje preostankov po
eksperimentalnem delu.

Učenci pri tej temi razvijajo sposobnost samostojnega izvajanja eksperimentov po
navodilih in samostojnega snovanja eksperimentov. V okviru te teme obiščejo
laboratorij, kjer uporabljajo različne kromatografske tehnike in lahko strokovnjakom na
tem področju zastavljajo vprašanja [22].
Izbirni predmet Sodobno kmetijstvo:
Izbirni predmet Sodobno kmetijstvo se izvaja v 8. razredu. V učnem načrtu je s temo
diplomskega dela povezan del, ko spoznavajo gnojila in sredstva za varstvo rastlin.
Seznanijo se s stranskimi posledicami uporabe gnojil in škropiv ter z možnimi
zastrupitvami. Spoznajo gospodarno rabo gnojil in škropiv. Prek poskusov primerjajo
donos vloženega dela in sredstev ob biološkem in kemiziranem vrtnarjenju [22].

5.2 AKTIVNOST UČENCEV
Na podlagi obravnavane tematike diplomskega dela in analize učnih načrtov za
devetletno osnovno šolo sem pripravila učni list za učence in učiteljevo pripravo na
učno uro pri predmetu Naravoslovje v 7. razredu, v okviru učne teme »Čiste snovi in
zmesi«. Cilj učne ure je, da spoznajo kromatografijo kot metodo ločevanja zmesi.
Učenci sami izvajajo poskuse, ga skicirajo in odgovorijo na vprašanja za preverjanje
znanja. Poglavje 5.2.1 vsebuje učiteljevo pripravo na učno uro, poglavje 5.2.2 učni list
za učence ter 5.2.3 rešitve učnega lista.

5.2.1 UČITELJEVA PRIPRAVA NA UČNO URO
NASLOV UČNE ENOTE: LOČEVANJE BARVIL S KROMATOGRAFIJO
UČNI CILJI:
Učenci:
•

spoznajo merila za razlikovanje zmesi in čistih snovi,

•

spoznajo nekatere metode ločevanja zmesi (dekantiranje, filtriranje, izparevanje,
ločevanje z lijem ločnikom in z magnetom ter kromatografijo) in pridobivanje
čistih snovi iz zmesi;
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Motivacija:
Učencem pokažemo paket flomastrov.

Slika 7: Slika mavrice
Vprašamo učence, ali verjamejo, da se v vsakem flomastru skriva delček mavrice.
Pričakovan odgovor je »NE«.
Torej naj bo ta odgovor vodilo učne ure, da dokažemo nasprotno.
Preverjanje predznanja:
Kaj je značilno za čiste snovi?
Kaj je značilno za zmes?
Kaj so večinoma snovi okoli nas?

Razlaga:
Čiste snovi so snovi, ki imajo v vseh delih enake lastnosti.
Zmes je snov, ki jo sestavljata dve ali več čistih snovi.
S preverjenjem znanja učitelj skupaj z učenci ugotovi, da so snovi okoli nas večinoma
zmesi. Vendar da včasih želimo dobiti čiste snovi iz zmesi. Čiste snovi se med seboj ne
razlikujejo samo po videzu, temveč imajo tudi različna tališča, vrelišča, gostoto,
magnetne lastnosti ali topnost v vodi.
Čiste snovi ločimo iz zmesi na podlagi razlike med njihovimi fizikalnimi lastnostmi. Pri
tem se čiste snovi ne spremenijo.
Poznamo več različnih metod ločevanja:
•

sejanje,

•

filtriranje,

•

odlivanje ali dekantiranje,
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•

ločevanje z magnetom,

•

uparevanje,

•

ločevanje z lijem ločnikom,

•

destilacija,

•

kromatografija.

Pri tej uri boste bolje spoznali kromatografijo.
Beseda kromatografija je izpeljana iz grških besed; chromos pomeni barva, grafein pa
pisati. Prvi je to metodo leta 1903 uporabil ruski botanik M. Cvet za ločevanje zmesi
barvil v zelenih listih. Kromatografija je izredno pomembna metoda za določevanje
čistih snovi v zmeseh. Veliko se uporablja v raziskovalnih in industrijskih laboratorijih,
v zdravstvu in drugod.
Barvila v flomastrih so zmes različnih barvil. Ločimo jih lahko s kromatografijo. Papir,
na katerega nanesemo zmes barvil, pomočimo v topilo. Barvila se v topilu topijo in
potujejo po papirju z različno hitrostjo, zato se pojavijo različno obarvani pasovi.
Eksperimentalni del:
1. Potrebščine in reagenti:
•

v vodi topni flomastri,

•

filtrski papir,

•

škarje,

•

erlenmajerica 100 mL,

•

voda,

2. Učencem razdelimo učne liste in material, ki ga za izvedbo eksperimenta
potrebujejo. Damo jim jasna navodila za delo in jih opozorimo na varno delo pri
izvedbi eksperimenta. Najprej skupaj pregledamo učni list, če je morda še kakšna
nejasnost. Učenci začnejo z izvedbo eksperimenta, nato dopolnijo učni list in
odgovorijo na zastavljena vprašanja.
Učitelj nadzoruje učence pri delu in jim po potrebi pomaga. Po končanem delu
vsak pokaže rezultat eksperimenta. Učenci z enakim izhodiščem primerjajo, če so
dobili enake rezultate. Z učenci pregledamo učni list in se pogovorimo o
odgovorih.
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Z izvajanjem eksperimenta se učenci urijo v samostojnem eksperimentalnem
delu.

5.2.2 UČNI LIST ZA UČENCE
LOČEVANJE BARVIL S KROMATOGRAFIJO
Barvila v flomastrih lahko ločimo s papirno kromatografijo.

Cilji:
•

Spoznati metodo ločevanja – kromatografijo.

•

Uriti samostojno eksperimentalno delo.

Naloge:
•

Pripraviti papir za kromatografijo.

•

Izvesti ločevanje barvil.

Potrebščine:
•

v vodi topni flomastri,

•

filtrski papir,

•

škarje,

•

erlenmajerica 100 mL,

•

sponka,

•

palčka.

•

voda.

Reagenti:

Varnost:
POZOR! Pri delu s škarjami bodi previden!
Potek dela:
1. Izreži trak, širok 2 cm, in po višini nekoliko krajšega, kot je visoka erlenmajerica.
2. S svinčnikom nariši črto, približno 2cm od spodnjega roba, in na njej označi piko.
Na to mesto nanesi barvilo iz flomastra ter počakaj, da se barvilo posuši. Mesto,
na katero si nanesel barvilo, imenujemo start.
3. Trak daj v erlenmajerico, v katero si nalil vode približno 1 cm visoko, tako da start
ne sega v vodo.
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4. Voda začne potovati po traku in z njo tudi barvila. Počakaj, da se voda dvigne
približno 10 cm oziroma največ 1cm pod robom, nato vzemi trak iz erlenmajerice.
5. S svinčnikom označi črto, do katere se je dvignila voda. Dobil si kromatogram.
6. Ko se kromatogram posuši, ga nalepi na učni list.

Skica eksperimenta:

Rezultat (kromatogram):

Preverjanje razumevanja:
1. Kakšne barve flomaster ste pri poskusu uporabili?
__________________________________________________________________
2. Koliko različnih barvil je v zmesi in kakšne so barve teh barvil?
__________________________________________________________________
3. Zakaj na filtrirnem papirju ne smemo označiti starta in cilja s kemičnim
svinčnikom?
__________________________________________________________________
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4. Je barvilo v flomastru čista snov ali zmes?
__________________________________________________________________
5. Dopolnite spodnje besedilo.
Barvila se v topilu različno ___________, zato po filtrirnem papirju _________ z
različno hitrostjo. Pojavijo se različno _________ območja na papirju, ki ločujejo
posamezna območja na papirju.

5.2.3 REŠITVE UČNEGA LISTA ZA UČENCE
Rešitve učnega lista so podčrtane in napisane poševno.

LOČEVANJE BARVIL S KROMATOGRAFIJO
Barvila v flomastrih lahko ločimo s papirno kromatografijo.

Cilji:
•

Spoznati metodo ločevanja – kromatografijo.

•

Uriti samostojno eksperimentalno delo.

Naloge:
•

Pripraviti papir za kromatografijo.

•

Izvesti ločevanje barvil.

Potrebščine:
•

v vodi topni flomastri,

•

filtrski papir,

•

škarje,

•

erlenmajerica 100 mL,

•

sponka,

•

palčka.

•

voda.

Reagenti:

Varnost:
POZOR! Pri delu s škarjami bodi previden!

Potek dela:
1. Izreži trak, širok 2 cm, in po višini nekoliko krajšega, kot je visoka erlenmajerica.
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2. S svinčnikom nariši črto približno 2cm od spodnjega roba in na njej označi piko.
Na to mesto nanesi barvilo iz flomastra ter počakaj, da se barvilo posuši. Mesto,
na katero si nanesel barvilo, imenujemo start.
3. Trak daj v erlenmajerico, v katero si nalil vode približno 1 cm visoko, tako da start
ne sega v vodo.
4. Voda začne potovati po traku in z njo tudi barvila. Počakaj, da se voda dvigne
približno 10 cm oziroma največ 1cm pod robom, nato vzemi trak iz erlenmajerice.
5. S svinčnikom označi črto, do katere se je dvignila voda. Dobil si kromatogram.
6. Ko se kromatogram posuši, ga nalepi na učni list.

Skica eksperimenta:
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Rezultat (kromatogram):

Preverjanje razumevanja:
1. Kakšne barve flomaster ste pri poskusu uporabili?
Uporabljen je bil moder flomaster.
2. Koliko različnih barvil je v zmesi in kakšne so barve teh barvil?
V zmesi so 4 barvila. Te so: rožnata, vijoličasta, temno modra, svetlo modra.
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3. Zakaj na filtrirnem papirju ne smemo označiti starta in cilja s kemičnim
svinčnikom?
Ker bi se ločila tudi barvila, ki so v kemičnem svinčniku.
4. Je barvilo v flomastru čista snov ali zmes?
Barvilo v flomastru je zmes barvil.
5. Dopolnite spodnje besedilo.
Barvila se v topilu različno raztopijo, zato po filtrirnem papirju potujejo z različno
hitrostjo. Pojavijo se različno obarvana območja na papirju, ki ločujejo posamezna
območja na papirju.

38

6 SKLEP
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da je tekočinska kromatografija visoke
ločljivosti primerna metoda za določevanje atrazina in pentaklorofenola v vodi.
Primerna pa je tudi za analizo realnih vzorcev. S predkoncentriranjem se je izkoristek
analize povečal. To se je zgodilo pri nižjih koncentracijah do 0,05 µg/mL, pri
koncentraciji 0,1 µg/mL pa pride do preobrata. Izkoristek analize s predkoncentriranjem
se ne povečuje, celo pada, zato je izkoristek za analite s koncentracijo, večjo od 0,1
µg/mL, najboljši pri prečrpanem volumnu 2 mL.
Pri analizi realnih vzorcev ugotovimo, da z direktnim injiciranjem ne dobimo nobenega
rezultata, zato je nujno potrebno predkoncentriranje. Analiza nam da željene rezultate
pri predkoncentriranju, ko prečrpamo 4 mL ali 8 mL vzorca. Pri analizi realnih vzorcev
sta bila dokazana oba pesticida, vendar je bila njuna vrednost nižja od 0,01 µg/mL.
Pri delu sem se soočila tudi z nekaterimi težavami. Težava se je pokazala na dobljenih
kromatogramih, ki so imeli razcepljeni vrh, vendar sem težavo odpravila pri
integriranju. Vzroke za težavo sem pripisala kromatografski koloni, ki je bila slabo
sprana ali že dotrajana.
Vsak analit je bil analiziran trikrat, s čimer smo preverili ponovljivost analize.

Sklep o metodološkem delu
Ob pregledu učnih načrtov, sem ugotovila, da je tema diplomskega dela najbolj
povezana
z učno temo »Čiste snovi in zmesi«, ki se obravnava pri Naravoslovju v 7. razredu. Na
to temo sem pripravila aktivnost za učence. Pri učni uri, ki sem jo pripravila, učenci
razvijajo samostojno eksperimentalno delo. Spoznajo se s kromatografijo kot eno od
tehnik ločevanja zmesi in odkrivajo kako barvit je naš svet.
Ob pripravi učne ure sem ugotovila, da je tema »Čiste snovi in zmesi« tipično kemijska
in zato ne moremo poiskati medpredmetne povezave - učni načrt je tudi ne navaja.

39

7 LITERATURA
[1] International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides, 2005.
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0220e/a0220e00.pdf (pridobljeno 2. avgust 2011)
[2] Skubic, V. Pesticidi in njihova strupenost, 2011.
http://www.delo.si/druzba/znanost/pesticidi-in-njihova-strupenost.html (pridobljeno 1.
avgust 2011)
[3] http://sl.wikipedia.org/wiki/Herbicid
(pridobljeno 3. avgust 2011)
[4] http://www.pesticidi.net/opesticidih/kaj_so_pesticidi.asp
( pridobljeno 1. avgust 2011)
[5] http://www.itr.si/javno/youth_farm/sl/agriculture2.html#4 Pesticidi
( pridobljeno 1. avgust 2011)
[6] Anton Komat: Nespametni bodo žejni,Colibri, 207 str, 1997

[7] Anton Komat: Pesticidi, ubijalci življenja,Tangram, 214 str, 1995
[8] http://en.wikipedia.org/wiki/Atrazine (pridobljeno 2.avgust 2011)
[9] Dr. Miha Likar: Vodnik po onesnaževalcih okolja, ZSTS, Ljubljana, 391 str , 1998
[10]

(http://wiki.fkkt.uni-

lj.si/index.php/Atrazin_pri_afri%C5%A1kih_%C5%BEabah_krempljarkah_povro%C4
%8Da_poplno_feminizacijo
(pridobljeno 1. avgust 2011)
[11] M. Krajnc: Poročilo o kakovosti podzemne vode v Sloveniji v letih 2004 in 2005,
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, 272 str , 2007
[12] http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200441&stevilka=1694
(pridobljeno 7. avgust 2011)
[13] http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV4079.html
(pridobljeno 7. avgust 2011)
[14] http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200211&stevilka=463
(pridobljeno 7. avgust 2011)
[15] http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005100&stevilka=4351
(pridobljeno 7. avgust 2011)
[16] http://en.wikipedia.org/wiki/Pentachlorophenol
(pridobljeno 1. avgust 2011)

40

[17] R. Bregar, Herbicidi in njihovi metaboliti v podtalni vodi, Zdravstveno varstvo,
letnik 42, št. 4, 160-166, 2003
[18] D. A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler: Fundamental of analytical chemistry, 7.
izdaja, Saunders College publishing, 892 str., 1996
[19] D. Dolenc: Vaje iz organske analize, Navodila za laboratorijske vaje, FKKT,
Ljubljana, 140 str., 2008
[20] http://www.protein.iastate.edu/hplc.html
( pridobljeno 10. avgust 2011)
[21] D. A. Skoong: Principles of instrumental analysis, 3. izdaja, Saunders College
publishing, 879 str., 1985
[22]

Ministrstvo

za

šolstvo

in

šport,

Učni

načrti:

http://www.mss.gov.si/si/solstvo/osnovnosolsko_izobrazevanje/ucni_nacrti/
(pridobljeno 15. oktober)
[23] S. A. Glažar, M. Slavinec, M. Svečko, V. Stefanovik: Naravoslovje 7, delovni
zvezek za 7. razred devetletne osnovne šole; DZS: Ljubljana, 97 str., 2003.
[24] B. Bajd, I. Devetak, M. Kralj, S. Oblak: Naravoslovje 7, učbenik za 7. razred
devetletne osnovne šole: Modrijan; Ljubljana, 112 str., 2003.
[25] A. Brancelj, S. A. Glažar, F. Janžekovič, M. Slavinec, M. Svečko, T. Turk:
Naravoslovje 7, učbenik za 7. razred devetletne osnovne šole: DZS; Ljubljana, 88str.,
2003.

41

PRILOGE
PRILOGA 1
IZRAČUN IZKORISTKA PREDKONCENTRACIJE RAZTOPIN
PENTAKLOROFENOLA
Graf 5: Umeritvena krivulja za izračun izkoristka predkoncentriranja raztopine
pentaklorofenola
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Primer:
c = 0,01 µg/mL
Vp = 2 mL → 0,02 µg
A' = 106293
A = 141939,7
η=?

m = c × Vp = 0,01 µg/mL × 2 mL = 0,02 µg

η = A'/A =106293/141939,7 = 0,75
c.............koncentracija
Vp..........prečrpani volumen
A'...........površina kromatogramskega vrha po predkoncentraciji
A............površina kromatogramskega vrha z direktnim injiciranjem
η.............izkoristek predkoncentracije
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PRILOGA 2
IZRAČUN IZKORISTKA PREDKONCENTRACIJE RAZTOPIN ATRAZINA
Graf 6: Umeritvena krivulja za izračun izkoristka predkoncentriranja raztopine atrazina
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Primer:
c = 0,01 µg/mL
Vp = 2 mL → 0,02 µg
A' = 37887,33
A = 33434
η=?

m = c × Vp = 0,01 µg/mL × 2 ml = 0,02 µg

η = A'/A = 37887,33/33434 = 1,13
c.............koncentracija
Vp..........prečrpani volumen
A'...........površina kromatogramskega vrha po predkoncentraciji
A............površina kromatogramskega vrha z direktnim injiciranjem
η.............izkoristek predkoncentracije

43

PRILOGA 3
PREDKONCENTRIRANJE PENTAKLOROFENOL
Graf 7: Predkoncentriranje z volumnom 2 mL
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Graf 8: Predkoncentriranje z volumnom 4 mL
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Graf 9: Predkoncentriranje z volumnom 8 mL
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PRILOGA 4
PREDKONCENTRIRANJE ATRAZIN
Graf 10: Predkoncentriranje z volumnom 2 ml
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Graf 11: Predkoncentriranje z volumnom 4 mL
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Graf 12: Predkoncentriranje z volumnom 8 mL
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PRILOGA 5

Slika 8: Kromatogram pentaklorofenola, predkoncentriranje, 2 mL
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PRILOGA 6

Slika 9: Kromatogram atrazina, predkoncentriranje, 2 mL
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Slika 10: HPLC sistem
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