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ANOTACE 

Předložená práce poukazuje na problematiku monocyklických aromatických uhlovodíků 

v životním prostředí. Jsou zde detailně zpracovány jejich obecné vlastnosti, chování, migrace 

i rozklad v životním prostředí. Dalším bodem je shrnutí mezinárodních úmluv a českých 

legislativních předpisů, které se látkami BTEX zabývají. Dále je zde vypracován přehled 

limitních koncentrací, které mohou být obsaženy v různých matricích. Poslední, neméně 

důležitý bod se zaměřuje na stanovení látek BTEX plynovou chromatografií. Je zde detailně 

rozebrán postup, volba komponentů a podmínek pro analýzy v půdě, vodě a ovzduší. 

Klíčová slova: 

BTEX, benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny, legislativa, plynová chromatografie, 

monocyklické aromatické uhlovodíky. 

ANNOTATION 

The present work refers to issues of monocyclic aromatic hydrocarbons in the environment. 

Elaborated in detail are their general properties, behavior, migration and degradation in the 

environment. Another point is the summary of the international conventions and Czech 

legislative provisions which deal with BTEX substances. There is also a compendium of 

limiting concentrations, which may be present in various matrices. Last but not the least 

important point focuses on the determination of BTEX compounds by gas chromatography. 

Details of the procedure, the choice of components and condicions for the analysis of soil, 

water and air are provided. 

Keywords: 

BTEX, benzene, toluene, ethylbenzene, xylenes, legislation, gas chromatography, monocyclic 

aromatic hydrocarbons. 
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SEZNAM ZKRATEK 

BTEX   Benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny 

CLRTAP  Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší 

EPA   Agentura pro ochranu životního prostředí 

EU – OSHA  Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

GC   Plynová chromatografie 

HS-SPME  Mikroextrakce tuhou fází v headspace uspořádání 

IARC   Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny 

LC   Kapalinová chromatografie 

ME   Membránová extrakce 

PDMS   Polydimethylsiloxan 

SPME   Mikroextrakce tuhou fází 

VOC   Těkavé organické látky 

TOC   Celkový organický uhlík 
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1 ÚVOD 

Každý člověk žijící na planetě Zemi, potřebuje ke svému životu energii, 

ať už ve formě potravy anebo ve formě paliv. Kvůli tomuto požadavku je každý den 

devastováno životní prostředí. Většina vyspělých zemí si uvědomuje svoji závislost 

na neobnovitelných zdrojích, proto se snaží minimalizovat použití těchto paliv a nahrazují 

je jinými, s nižšími dopady na životní prostředí. I přes snahu snižovat závislost na fosilních 

palivech, se jedná o nejrozšířenější a nejpoužívanější paliva, která nemají vliv na životní 

prostředí jen při spalování, ale devastující je i jejich těžba a doprava.  

Používáním ropy a uhlí se do prostředí, ve kterém žijeme, dostávají cizorodé látky 

a negativně působí na všechny živé organismy v půdě, vodě a ovzduší. Mezi tyto látky 

patří i sloučeniny BTEX, které obsahuje hlavně ropa a černouhelný dehet. Tyto škodliviny 

nepronikají do prostředí pouze z úniků z nádrží, ale vznikají i při spalování benzínu, nafty, 

uhlí a podobně. Přítomnost těchto látek v přírodě nejen způsobuje úhyn některých 

organismů, ale detekuje výskyt dalších ropných látek. Výskyt ropných látek může mít 

negativní vliv na celý ekosystém, protože rozklad organických uhlovodíků vyžaduje 

kyslík, což může způsobit úhyn vodních organismů. 

Nejvyšší koncentrace látek BTEX byly naměřeny v městských aglomeracích 

s hustým automobilovým provozem a s rozvinutým těžkým průmyslem. Zvýšená 

koncentrace látek BTEX v ovzduší není způsobená pouze emisemi z dopravy a průmyslu. 

Monoaromatické uhlovodíky se používají jako rozpouštědla při výrobě nábytku, barev 

a laminátových podlah, vysoká těkavost těchto látek způsobuje, že velká část rozpouštědel 

vyprchá a tím se dostávají do vnitřního prostředí lidských obydlí, kde jejich překročená 

limitní koncentrace může zvyšovat výskyt rakoviny, alergií a dýchacích potíží. 

Tato práce se zabývá negativním vlivem látek BTEX v životním prostředí 

a působením na zdraví člověka. Obsahuje souhrn legislativních předpisů, které omezují 

používání a vypouštění těchto látek. Dalším bodem je analýza BTEX plynovou 

chromatografií. Je zde detailně popsána příprava vzorků, postup, volba příslušenství 

a podmínek pro analýzy v různých matricích. 
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2 BTEX V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

Benzen, toluen, etylbenzen a xyleny (BTEX) patří v České republice 

mezi nejrozšířenější těkavé organické látky (VOC). VOC mohou podle aktuálního 

barometrického tlaku a teploty v podzemí přecházet z vodné fáze do plynné anebo naopak. 

BTEX (Obrázek 1) jsou monocyklické aromatické uhlovodíky, které jsou často nacházeny 

společně se surovou ropou anebo ropnými produkty (např. benzín, nafta apod.). Jsou také 

často produkovány chemickým průmyslem ve velkém množství jako suroviny pro výrobu 

pesticidů, plastů, syntetických vláken nebo se používají jako rozpouštědla. 

(Demnerová, 2000) 

 
Obrázek 1: Strukturní vzorce BTEX (Magdechová, 2011) 

Aromatické uhlovodíky jsou cyklické, rovinné sloučeniny, které jsou stabilizovány 

delokalizovaným elektronovým systémem. Aromáty zahrnují monoaromatické uhlovodíky, 

stejně jako jsou sloučeniny BTEX, alkyl-substituované sloučeniny benzenu (CN-benzeny) 

a polycyklické aromatické uhlovodíky. Benzen je nejjednodušší cyklická aromatická 

sloučenina.  

S BTEX sloučeninami se často setkáváme, díky jejich poměrně vysoké rozpustnosti 

ve vodě (oproti ostatním ropným látkám), která je závislá na povaze vícesložkových směsí 

(ropa, benzín, nafta), v podzemních vodách. Rozpustnost prvku ve vícesložkové směsi 

může být o několik řádů nižší než rozpustnost ve vodě čisté. Ropa je složitá směs mnoha 

látek, z nichž každá má jinou rozpustnost. Nicméně rozpustnost je důležitá, protože 

rozpuštěné ropné složky jsou velmi často toxické pro vodní organismy, a to zejména ve 

vyšších koncentracích.  

Ačkoli BTEX sloučeniny mají podobnou molekulární strukturu, vykazují trochu 

jiné fyzikálně-chemické vlastnosti. Za normálních podmínek jsou bezbarvé kapaliny, které 

mají sladkou vůni, ale nejdůležitější vlastnosti je jejich vysoká proměnlivost a nízká 

rozpustnost ve vodě (0,02 – 0,06 %). (Nollet, 2006) 
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Kontaminace podzemních vod BTEX je obtížně odstranitelná zejména díky jejich 

poměrně dobré rozpustnosti ve vodě oproti ostatním ropným frakcím a s tím spojenou 

difúzí. Za nejvhodnější způsob odstraňování jsou považovány anaerobní degradace. 

Pro aromatické sloučeniny BTEX nacházející se velmi často ve spodních vodách je typická 

biodegradace půdními bakteriemi za aerobních nebo anaerobních podmínek. 

(Demnerová, 2000). Ukázka znečištění povrchové vody ropnými uhlovodíky (Obrázek 2).  

 
Obrázek 2: Ukázka znečištění BTEX (www.aktualne.cz) 

 Benzen 2.1

Benzen (Tabulka 1) je organická sloučenina se sladkým zápachem, je to bezbarvá, 

hořlavá a toxická kapalina karcinogenními účinky, má menší hustotu než voda 

a je v ní slabě rozpustná. Přirozeně se vyskytuje v ropě a černouhelném dehtu. Používá 

se v průmyslu jako rozpouštědlo na výrobu léčiv, pryže, plastů, barviv, výbušnin, aditivum 

do benzínů a pro výrobu kosmetických přípravků. Používá se také jako výchozí surovina 

pro výrobu styrenu, fenolu, polystyrenu a nylonu. Podstatnými zdroji jsou automobilová 

doprava a motorová paliva, která při manipulaci, dopravě i skladování benzen produkují. 

(Šuta, 1996; Horák et al., 2004)  
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Vdechování menšího množství může způsobovat bolesti hlavy, únavu, třes 

a zrychlení srdečního tepu. Ve velkých koncentracích benzen působí na kostní dřeň 

a způsobuje chudokrevnost, leukémii a rakovinu plic. Mezinárodní agentura pro výzkum 

rakoviny (International Agency for Research on Cancer, IARC) klasifikovala benzen jako 

karcinogen 1. skupiny, to znamená, že se jedná o humánní karcinogen s dostatečně 

prokázaným účinkem a byl u něj prokázán karcinogenní účinek na základě 

epidemiologických studií u lidské populace. (Šuta, 2008) V následující Tabulce 1 jsou 

uvedeny základní vlastnosti benzenu. 

Tabulka 1: Vlastnosti benzenu (Vohlídal et al., 1999) 

Systematický název Benzen 

Sumární vzorec C6H6 

Molární hmotnost 78,114 g/mol 

Teplota tání 5,53 °C 

Teplota varu 80,1 °C 

Kritická teplota 288,94 °C 

Hustota (20 °C) 0,879 g/cm3 

Tlak nasycených par (25°C) 12,68 kPa 

Rozpustnost ve vodě (25 °C) 0,063 % 

R - věty R 45, R 46, R 11, R 36/38, R 48/23/24/25, R 65 

S - věty S 53, S 45 

Benzen je známý jako nejtoxičtější sloučenina BTEX, protože už vystavení na nižší 

úrovni způsobuje leukémii. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

(European Agency for Safety and Health at Work EU - OSHA) ustanovila dovolený limit 

3,44 mg/m3 na pracovišti během 8 hodin denně, při 40 pracovních hodinách týdně. Pro 

vodu Agentura na ochranu životního prostředí (US Environmental Protection 

Agency EPA), stanovila maximální přípustnou koncentraci benzenu v pitné vodě na 5 µg/l, 

zatímco v Evropě je povolena maximální koncentrace 1 µg/l. Ve ovzduší doporučuje 

Evropské společenství (EU) maximální limit 10 mg/l. (Nollet, 2006) 
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 Toluen 2.2

Toluen je hořlavá kapalná látka, jejíž páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. 

Používá se především jako rozpouštědlo do řady barev a laků. Kvůli jeho nebezpečnosti 

pro lidské zdraví je v barvách postupně nahrazován jinými rozpouštědly. Stejně jako 

benzen se řadí mezi těkavé látky a je hořlavinou I. třídy. Možnými zdroji znečištění jsou 

chemický průmysl (nitrace fenolu, destilace uhelného dehtu), strojírenství (rozpouštědla), 

zpracování plastických hmot, gumárenství, výroba laků, výroba TNT (trinitrotoluen), 

výroba papíru a lepenky. Dále se používá jako náplň do teploměrů. Směs benzenu, toluenu 

a xylenů se používá jako aditivum do benzínu.  

Vysoké koncentrace byly naměřeny ve vnitřních prostorách budov, kde se toluen 

může uvolňovat z nekvalitní podlahové krytiny, jako jsou linolea nebo plovoucí 

laminátové podlahy, vysoké emise může způsobit neodborné použití lepidel. V jedné 

školní tělocvičně, po špatném použití chemoprenu, byla naměřena koncentrace 580 µg/m3, 

což je téměř dvojnásobek limitu pro vnitřní prostředí budov (300 µg/m3).  

IARC klasifikuje toluen do třetí skupiny, je neklasifikovatelný jako lidský 

karcinogen pro nedostatek vědeckých důkazů. Protože páry toluenu působí narkoticky a 

jsou běžně k dostání, dochází k jejich zneužívání narkomany. Vyvolaný efekt, způsobený 

čicháním toluenu, je stav podobný polospánku, polovědomí, provázeného živými až 

barevnými sny nebo halucinacemi. Při intoxikaci dochází k zakalení vědomí. A jestliže 

není toxikoman schopen zabránit dalšímu přísunu drogy (pod dekou či igelitovou taškou), 

pak spánek přechází do bezvědomí, kómatu, případně dochází k zástavě dechu a krevního 

oběhu. S následkem smrti. 

Vdechování toluenu může způsobit bolesti hlavy, žaludeční nevolnosti, dráždění 

očí a dýchacích cest, dráždí pokožku, kterou se také vstřebává. Působení na kůži závisí 

na době trvání a intenzitě expozice. Při dlouhotrvajícím a intenzivním kožním kontaktu 

dochází k  vysušení a silnému podráždění pokožky. Vysoké koncentrace par nebo styk 

s kapalinou silně dráždí sliznici očí. Při požití dráždí sliznice trávicího ústrojí. Prahová 

koncentrace toluenu, při níž se projevují účinky na centrální nervovou soustavu a dráždění 

očí je 375 mg/m3. Čichový práh je 1 mg/m3. (Havel, Pertlík, 2010) V následující Tabulce 2 

jsou uvedeny základní vlastnosti toluenu. 
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Tabulka 2: Vlastnosti toluenu (Vohlídal et al., 1999) 

Systematický název Toluen (methylbenzen) 

Sumární vzorec C7H8 

Molární hmotnost 92,41 g/mol 

Teplota tání -94,99 °C 

Teplota varu 110,626 °C 

Kritická teplota 318,57 °C 

Hustota (20 °C) 0,86694 g/cm3 

Tlak nasycených par (25°C) 3,8 kPa 

Rozpustnost ve vodě (25 °C) 0,0515 % 

R – věty R 11, R 38, R 48/20, R 63, R 65, R 67 

S – věty S 2, S 36/37, S 46, S 62 

Ve srovnání s benzenem, je toxicita toluenu velmi nízká. Vzhledem k tomu, 

že až velmi vysoké koncentrace při expozici způsobují smrt, může působit na nervový 

systém. Neexistuje žádný důkaz pro karcinogenitu toluenu. Pro ovzduší EU - OSHA 

nastavila limit 810 mg/m3 na pracovišti během 8 hodin denně, při 40 pracovních hodinách 

týdně a EPA stanovila limit pro pitnou vodu na 1mg/l. (Nollet, 2006) 

 Ethylbenzen 2.3

Ethylbenzen je hořlavá bezbarvá kapalina, aromatického zápachu, je málo 

vznětlivá. Rozpustnost ve vodě je velmi nízká, ale je rozpustný v alkoholu. Je obsažen 

v ropných látkách, tvoří příměs v benzínech. Používá se také pro výrobu barev 

a rozpouštědel. Je to meziprodukt při výrobě styrenu. Vyrábí se katalyzovanou reakcí 

ethylenu s benzenem. 

Vzhledem k vysoké těkavosti, se ethylbenzen dostává hlavně do ovzduší. V ovzduší 

se během tří dnů rozloží na jiné chemické látky. Poměrně snadno se rozkládá v půdě 

za pomoci půdních organismů. Z povrchových vod rychle vyprchává do ovzduší. Jako 

se sloučeninou spojenou s emisemi z automobilové dopravy se s vyššími koncentracemi 

ethylbenzenu ve venkovním ovzduší setkáme především na místech s hustým 
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automobilovým provozem. (Pertlík, 2010) V následující Tabulce 3 jsou uvedeny základní 

vlastnosti ethylbenzenu. 

Tabulka 3: Vlastnosti ethylbenzenu (Vohlídal et al., 1999) 

Systematický název Ethylbenzen 

Sumární vzorec C8H10 

Molární hmotnost 106,168 g/mol 

Teplota tání -94,97 °C 

Teplota varu 136,19 °C 

Kritická teplota 343,94 °C 

Hustota (20 °C) 0,86705 g/cm3 

Tlak nasycených par (25°C) 1,28 kPa 

Rozpustnost ve vodě (25 °C) 0,043 % 

R – věty R 11, R 20 

S – věty S 2, S 16, S 24/25, S 29 

IARC klasifikuje ethylbenzen do skupiny 2B jako možný humánní karcinogen. 

Pro zhodnocení toho, jak ethylbenzen působí na lidské zdraví je k dispozici jen omezené 

množství informací a studií. Dosud získané informace ukazují především na negativní vliv 

na nervovou soustavu, dýchací soustavu a poškození sliznic. Lidé vystavení vysokým 

koncentracím ethylbenzenu v ovzduší trpí závratěmi, podrážděním či pálením očí a v hrdle 

a problémy s dýcháním. (Pertlík, 2010) 

Toxicita etylbenzenu je poměrně nízká. Limity EPA pro pitnou vodu jsou 

stanoveny na 0,7 mg/l a limity OSHA pro práci 467 mg/m3 (8 hodin denně za 40 

hodin/týden). (Nollet, 2006) 

 Xyleny 2.4

Xylen je bezbarvá hořlavá kapalina s aromatickým zápachem. Vyskytuje se ve 

třech isomerech. Podle polohy substituentů (skupina –CH3) benzenového jádra se rozlišuje 

ortho- (1,2), meta- (1,3) a para- (1,4) xylen. Technický xylen je směs těchto tří isomerů, 

které se vyskytují v různém poměru, přičemž meta-xylen je obvykle zastoupen v největším 
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množství (60 – 70 %) a to ze sférických důvodů. Jednotlivé isomery mají různé vlastnosti. 

Xyleny jsou jen málo rozpustné vodě, v nepolárních rozpouštědlech jsou rozpustné dobře. 

(www.irz.cz) V následující Tabulce 4 jsou uvedeny základní vlastnosti xylenů. 

Tabulka 4: Vlastnosti xylenů (Vohlídal et al., 1999) 

Systematický název 
o-xylen 
(1,2 dimethylbenzen) 

m-xylen 
(1,3 dimethylbenzen) 

p-xylen 
(1,4 dimethylbenzen) 

Sumární vzorec C8H10 C8H10 C8H10 

Molární hmotnost 106,168 g/mol 106,168 g/mol 106,168 g/mol 

Teplota tání -25,175 °C -47,872 °C 13,26 °C 

Teplota varu 144,41 °C 139,1 °C 138,55 °C 

Kritická teplota 357,1 °C 343,82 °C 343 °C 

Hustota (při 20 °C) 0,8802 g/cm3 0,8642 g/cm3 0,8611 g/cm3 

Tlak nasycených par 
(při 25°C) 

0,88 kPa 1,107 kPa 1,16 kPa 

Rozpustnost ve vodě 
(25 °C) 

0,0175 % 0,0196 % 0,019 % 

R – věty R 10, R 38, R 15/29 

S - věty S 2, S 25 

Přes 90 % vyprodukovaných směsí xylenových isomerů se přidává do benzínu 

pro zvýšení oktanového čísla. Zbylých 10 % se využívá pro výrobu kyseliny tereftalové, 

při čištění oceli, křemíkových plátů a čipů, jako pesticid, ředidlo barev a jako složka barev 

a laků. Používá se jako náhrada toluenu pro pomalejší zasychání barev a laků. Ve studiích 

na zvířatech se často natírá na uši králíků, aby se podpořilo prokrvení, musí se odstranit 

alkoholem, aby se oblast nezanítila. V histologii se xylen používá k čištění tkání. 

Rozpouštědla na bázi xylenu se používají v tiskařském a kožedělném průmyslu a při 

výrobě barev, pesticidů, léčiv, lepidel, parfémů, gumy, plastů, polyesterových vláken 

a filmů. Vyskytují se také v prostředcích pro domácnost, používá se také jako čisticí 

a odmašťovací prostředek a ředidlo pro barvy.  

Nejvýznamnějším isomerem je para-xylen. Tento isomer slouží k výrobě vláken, 

filmů a pryskyřic, které se vyskytují v kobercích, tkaninách a oděvech. Ortho-xylen se 

používá jako výchozí surovina pro výrobu ftalanhydridu a dalších látek (pro výrobu plastů 

a pigmentů). Meta-xylen slouží k výrobě polyesterových pryskyřic a 

fungicidů.(www.irz.cz) 
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Xyleny se uvolňují do prostředí při výrobě, transportu a používaní výrobků, které je 

obsahují. Hlavním zdrojem znečištění je automobilová doprava, protože se přidává 

do benzínu, a proto se tedy uvolňuje i při jeho spalování. Velké množství xylenů odtěká 

do atmosféry při jeho používání jako rozpouštědla. Menší množství se může dostat 

do prostředí při rozlití olejů a benzínů. Může se také vyskytovat ve skládkových výluzích 

a v průmyslových odpadních vodách.  

Zdrojem xylenů v povrchových vodách mohou být motorové čluny, podzemní vody 

mohou být kontaminovány jejich únikem ze zásobních tanků. Přirozeně se  vyskytují 

v ropě a asfaltu a vznikají také při lesních požárech. Toxicita xylenů není příliš velká. 

Nebezpečí hrozí při jejich náhlém úniku do prostředí, největší nebezpečí představují 

pro vodní ekosystémy. (www.mzp.cz) 

IARC klasifikuje xyleny do třetí skupiny, je neklasifikovatelný jako humánní 

karcinogen pro nedostatek vědeckých důkazů. Xyleny (směs xylenů) byly testovány 

pro karcinogenitu s jedním druhem myší a dvěma druhy potkanů. Z toho jedna studie 

na potkanech se směsí xylenů byla považována za nedostatečnou pro hodnocení. 

Ve zbylých dvou studiích nebylo pozorováno žádné zvýšení výskytu nádorů. (www.iarc.fr) 

Stejně jako u toluenu, mohou vysoké koncentrace při expozici xylenu způsobit 

smrt, menší koncentrace mohou mít vliv na nervový systém. EPA stanovuje koncentrace 

v pitné vodě na 10 mg/l a OSHA pro práci a 465 mg/m3 (8 hodin denně za 40 hodin/týden). 

(Nollet, 2006) 

 Biodegradace BTEX 2.5

Převážná většina ropných uhlovodíků je rozložitelná aerobní cestou, stejně 

tak i cyklické aromatické uhlovodíky BTEX, pokud degradující mikroorganismy mají 

zajištěný přísun kyslíku a živin potřebný pro využití ropných látek jako zdroj energie. 

Případné ropné znečištění neobsahuje jen benzen, toluen, etylbenzen a xyleny, ale i mnoho 

dalších uhlovodíků se specifickými vlastnostmi i různou molekulovou hmotností. Směs 

ropných uhlovodíků vyžaduje společnou biodegradaci alifatických, aromatických 

i alicyklických uhlovodíků.  

Aromatické uhlovodíky s nízkou molekulovou hmotností (BTEX) jsou poměrně 

snadno degradovatelné, ale pouze v koncentracích, které se blíží jejich rozpustnosti ve vodě 
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(přibližně 0,02 – 0,05 %). Mineralizace aromatických uhlovodíků na CO2 a H2O za aerobních 

podmínek zahrnuje využití kyslíku jako substrátu enzymů oxygenáz během iniciační fáze 

metabolismu a později jako terminálního akceptoru elektronu pro produkci energie. 

(www.mzp.cz)  

 Aerobní 2.6

BTEX jsou obecně nejdůležitější složkou ropného znečištění vzhledem k jejich 

relativně vysoké rozpustnosti ve vodě, čímž se zvyšuje jejich mobilita i potenciální riziko 

pro životní prostředí. Bez vnějšího zásahu dochází v horninovém podloží nejdříve 

k vyčerpání kyslíku při biodegradačních procesech. Jejich přirozená biodegradace bývá 

častěji limitována nedostatkem kyslíku než nedostatkem minerálních živin. (www.mzp.cz) 

Následující rovnice popisuje stechiometrii aerobní biodegradace benzenu: 

OHCOOHHC 22266 365,7 +→+      (1) 

K úplné oxidaci 1 molu benzenu je potřeba 7,5 molu kyslíku, hmotnostní poměr 

kyslík:benzen je 3,08:1 z toho plyne, že k oxidaci 1 g benzenu je potřeba 3,08 g kyslíku. 

Na oxidaci 1 g BTEX je potřeba 3,14 g kyslíku. Tedy utilizační faktor pro BTEX 

je F = 3,14. (www.mzp.cz) 

Biodegradace ropných uhlovodíků je při aerobním procesu nejúčinnější, ale musí 

být splněny následující podmínky: 

 přítomnost aerobních bakterií, 

 O2 přítomný v koncentracích vyšších než 0,5 mg∙l-1, 

 přítomnost degradovatelného uhlíku, 

 oxidující podmínky. 

Z důvodu nízké rozpustnosti kyslíku (3,1 cm3 na 100 g H2O) ve vodě, dochází 

v podmínkách přirozené biodegradace BTEX k rychlému přechodu do anaerobní oblasti. 

(www.mzp.cz) 

2.6.1 Anaerobní 

Anaerobní podmínky jsou běžnou součástí našeho prostředí, nejčastěji se lze s nimi 

setkat ve vodním prostředí nebo sedimentech. Ale také v neprovzdušněných půdách lze 

nalézt místa s nízkou koncentrací kyslíku nebo zcela bez kyslíku. V nepřítomnosti kyslíku 
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jsou organické sloučeniny mineralizovány díky anaerobní respiraci, kdy se terminálním 

akceptorem elektronů stávají jiné látky než kyslík (dusičnany, sírany, Mn4
+, CO2). 

Obdobně jako u alifatických uhlovodíků mohou být i monoaromatické uhlovodíky 

kompletně degradovány za anaerobních podmínek, ale při srovnání je proces mnohem 

pomalejší než aerobní degradace. Anaerobní mineralizace BTEX často vyžaduje komunitu 

různých mikroorganismů, které vzájemně spolupracují, i přes fakt, že každý 

mikroorganismus může vyžadovat různý redoxní potenciál. 

Počáteční transformace v takových systémech jsou často prováděny fermentativně 

(anaerobní zpracování glukosy) a jejich výsledným produktem bývají aromatické kyseliny, 

které jsou dále transformovány na acetát, CO2 a formiát (sůl nebo ester kyseliny mravenčí). 

Vznikají menší molekuly, které mohou být utilizovány (využity) methanogeny.  

Dosud není zcela jasné, jak taková spolupracující komunita řeší problém 

s požadavkem na různé redoxní potenciály v těsné blízkosti. Dosud je zřejmé, že vyšší 

redoxní potenciály jsou vyžadovány pro degradaci komplexnějších substrátů, 

jako je například benzoát. Menší organické sloučeniny jsou degradovány za nižšího 

redoxního potenciálu. (www.vscht.cz) 

Následující stechiometrické reakce (2 - 6) reprezentují degradaci organického 

znečištění, reprezentuje ho sloučenina CH2O (formaldehyd) v různých podmínkách: 

(www.mzp.cz) 

Redukce CO2   

24322 COCHCOOHCHOCH +→→      (2) 

Redukce SO4
2-  

OHHSCOHSOOCH 22
2
42 222 ++→++

−+−

    (3) 

Redukce FeIII   

OHFeCOHOHFeOCH 2
2

232 1148)(4 ++→++
++

  
(4) 

Redukce MnIV   

OHMnCOHMnOHOCH 2
2

222 3242 ++→++
++

  (5) 
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Redukce NO3
-   

OHNCOHNOOCH 22232 725445 ++→++
+−

  (6) 
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3 PLATNÁ LEGISLATIVA 

Následující kapitola pojednává o platné legislativě v České republice, zabívající se 

omezením, úpravou a kontrolou ropných látek BTEX. V této kapitole je zastoupena většina 

mezinárodních úmluv, zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jejich používání upravují. 

Nakonec je zde tabulka, která obsahuje přehled limitů v půdě, vodě a ovzduší. 

 Mezinárodní úmluvy 3.1

Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států 

(Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, CLRTAP) je mezinárodní 

úmluva z roku 1979, podepsaná v Ženevě. Úmluva byla sjednána v rámci Evropské 

hospodářské komise Organizace spojených národů a má padestá jedna smluvních stran. 

Československo přijalo úmluvu v roce 1984, Česká republika ji přijala dnem vzniku 

a dosud schválila všech osm protokolů týkajících se různých znečišťujících látek.  

Jeden z osmi protokolů nese název Protokol o snižování emisí těkavých 

organických látek (Protocol concerning the Control of Emissions of Volatile Organic 

Compounds or their Transboundary Fluxes). Mimo jiných látek omezuje i emise BTEX. 

V ČR byl přijat v roce 1991, vstoupil v platnost 29. září 1997 a má dvacet tři smluvních 

stran. Současná strategie vývoje CLRTAP se zaměřuje zejména na rozšíření ratifikací 

a přípravu revizí posledních tří protokolů, tj. Protokolu o těžkých kovech, Protokolu 

o persistentních organických polutantech a Goteborgského Protokolu. (www.mzp.cz) 

Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států 

a jejich zneškodňování vstoupila na základě svého čl. 25 odst. 1 v platnost 5. května 1992, 

a tímto vstoupila v platnost pro tehdejší Československou Federativní republiku. 

Podle odstavce čl. 4 mají smluvní strany zajistit, aby produkce nebezpečných odpadů byla 

snížena na minimum při zvážení sociálních, technologických a ekonomických hledisek. 

Dodatek I Úmluvy stanovuje kategorie odpadů, které mají být kontrolovány a v jakých 

odpadech mohou být jednotlivé látky BTEX přítomny. (www.mzp.cz) 

Směrnice Rady 76/464/EHS o znečištění způsobeném určitými nebezpečnými 

látkami vypouštěnými do vodního prostředí ve znění pozdějších předpisů Společenství, je 

hlavním legislativním nástrojem Evropského Společenství, upravující vypouštění 

nebezpečných látek do vodního prostředí. BTEX byly do Seznamu II. třídy a skupiny látek 
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podle této směrnice zařazeny v roce 1982. Podle čl. 2 přijmou členské státy opatření ke 

snížení znečištění vod nebezpečnými látkami v třídách a skupinách látek Seznamu II 

(stanoví emisní standardy, povolování, vypuštění) a založí programy opatření vedoucí k 

tomuto cíli. (www.mzp.cz) 

 Zákony 3.2

Podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů jsou benzen, 

toluen, ethylbenzen a isomery xylenů (o-xylen, m-xylen a p-xylen) nebezpečné závadné 

látky, a mají vysoký toxický potenciál pro vodní prostředí. (Zákon č. 254/2001 Sb.) 

 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů zapracovává 

příslušné předpisy Evropské unie a upravuje: 

a) „pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi 

při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale 

udržitelného rozvoje a při omezování nepříznivých dopadů využívání 

přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto využívání, 

b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, 

c) působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.“ 

Tento zákon uvádí kategorie odpadů z katalogu odpadů, které mohou benzen, 

toluen, ethylbenzen a isomery xylenů obsahovat (např.: odpady ze zpracování ropy, 

uhlí apod.) (Zákon č. 185/2001 Sb.) 

Podle zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, 

který stanoví práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně vnějšího 

ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností. Zákon řadí benzen, 

ethylbenzen a isomery xylenů do kategorie nebezpečných látek, jejichž vnášení do ovzduší 

je zpoplatněno. Podle tohoto zákona náleží toluen do skupiny „ostatní těkavé organické 

látky“, při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 0,1 kg/h 

nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 20 mg/m3 těchto znečišťujících látek 

v odpadním plynu (vyjádřené jako celkový organický uhlík TOC). (Zákon č. 86/2002 Sb.) 

 Nařízení vlády 3.3

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
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oblastech ve znění pozdějších předpisů je hlavním legislativním nástrojem v České 

republice upravujícím výskyt BTEX ve vodním prostředí, o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, 

pro které stanovuje imisní standardy pro obsah sumy benzenu, toluenu, ethylbenzenu 

a isomerů xylenů (o-xylen, m-xylen a p- xylen) v povrchových vodách a požaduje 

nezvyšování obsahu BTEX v sedimentech, plaveninách a živých organismech. (Nařízení 

vlády č. 61/2003 Sb.) 

Nařízení vlády č. 368/2003 Sb. o integrovaném registru znečišťování ve znění 

pozdějších předpisů ustanovuje ohlašovací prahy pro integrovaný registr znečišťování: 

 emise do ovzduší = benzen 1 000 kg/rok, etylbenzen 1 000 kg/rok, pro toluen 

a xyleny nejsou stanoveny ohlašovací prahy, 

 emise do vody = 200 kg/rok jako suma BTEX, 

 emise do půdy = 200 kg/rok jako suma BTEX, 

 přenosy mimo provozovnu = 2000 kg/rok jako suma BTEX, 

 emise do odpadních vod = 200 kg/rok jako suma BTEX, 

 v odpadech = 2 000 kg/rok jako suma BTEX (Nařízení vlády č.  368/2003 Sb.). 

Nařízení vlády č. 258/2001 Sb. kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti 

chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování 

a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek ve znění 

pozdějších předpisů hodnotí, identifikuje a určuje jejich stupeň nebezpečnosti. Dále určuje 

koncentrace, při kterých jsou tyto látky nebezpečné, a přiřazuje jim R- a S-věty. V nařízení 

vlády není BTEX dána jako skupina látek ale jsou zastoupeny jednotlivě. 

Benzen (při vyšších koncentracích než 0,1 % hmotnostních):  

 vysoce hořlavý, 

 karcinogen 1. stupně, 

 nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním 

nebo stykem s kůží.  

Toluen (při vyšších koncentracích než 12,5 % hmotnostních):  

 vysoce hořlavý, 
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 zdraví škodlivý při vdechování. 

Ethylbenzen (při vyšších koncentracích než 25 % hmotnostních): 

 vysoce hořlavý, 

 zdraví škodlivý při vdechování. 

Xyleny (při vyšších koncentracích 12,5 % hmotnostních): 

 hořlavý, 

 zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží, 

 při vyšších koncentracích než 20 % hmotnostních dráždí kůži.  

(Nařízení vlády č. 258/2001 Sb.) 

 Vyhlášky 3.4

Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu ve znění pozdějších předpisů stanovuje nejvyšší přípustné 

koncentrace látek BTEX v sušině odpadů. (Vyhláška MŽP č. 294/2005) 

 Přehled limitů  3.5

V následující tabulce (Tabulka 5) jsou přehledně zaznamenány limity koncentrací 

BTEX, které je možno vypouštět do ovzduší, půdy, povrchové a podzemní vody. Dále 

je uvedeno množství těchto látek, které může obsahovat pitná voda, a jaká koncentrace 

BTEX je možná pro uložení odpadu na skládku. Některá legislativa uvádí limity 

pro konkrétní látky. Pro ukládání odpadů jsou limity vyjádřeny sumou BTEX. V případě 

pitné vody, jsou uvedeny dvě hodnoty. První mezná je hodnota, jejíž překročení 

nepředstavuje akutní riziko. Při překročení nejvyšší přípustné hodnoty je porušen zákon a 

taková voda se nesmí označit jako pitná. V některých případech zákon limity neupravuje. 

Nestanovuje koncentraci pro benzen v podzemní vodě, protože rychle vyprchává do 

ovzduší anebo se degraduje. (www.irz.cz) 
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Tabulka 5: Přehled limitů BTEX (Zdroj dat: NV 25/1999 Sb., NV 61/2003 Sb., Vyhlášky: 13/1994 Sb.; 
252/2004 Sb.; 376/2000 Sb,; 383/2001 Sb., Věstník MŽP 3/1996 Sb., www.irz.cz) 

Látka Ovzduší 
Pitná 
voda* 

Povrchová 
voda 

Podzemní 
voda 

Půda Odpady 

Benzen 10 mg/l 1 µg/l 3 µg/l - 50 µg/kg - 

Toluen 
810 

mg/m3 
50 µg/l 

700 µg/l 
- 0,2 µg/l 30 µg/kg - 

Ethylbenzen - 
20 µg/l 

300 µg/l 
0,01 µg/l 0,2 µg/l 50 µg/kg - 

Xyleny - 
100 µg/l 
500 µg/l 

30 µg/l 0,2 µg/l 30 µg/kg - 

BTEX 
1 000 
kg/rok 

- 200 kg/rok - 
200 

kg/rok 
2 000 
kg/rok 

TOC 50 mg/m3 - - - - - 

*v případě dvou hodnot: mezná a nejvyšší přípustná hodnota 
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4 TECHNIKY ANALÝZY BTEX 

Následující kapitola se zabývá analýzou látek BTEX. Věnuje se především plynové 

chromatografii a podmínkám, za kterých lze tyto látky stanovovat ve vodě, půdě a ovzduší.  

 Analýza BTEX ve vodě 4.1

BTEX se nacházejí v podzemní, povrchové i odpadní vodě. V podzemních vodách 

se vyskytují v důsledku úniku z podzemních skladovacích nádrží nebo z trhlin v potrubí. 

Zdrojem, který způsobuje znečištění povrchových a odpadních vod jsou průmyslové 

a domácí odpadní vody. Je potřeba sledovat i nízké koncentrace BTEX, protože je velmi 

často doprovází další kontaminující látky, které mohou být ve vyšších koncentracích, 

například methyl terc-butyl ether a produkty z rozkladu benzínu v kontaminované 

podzemní vodě, stejně jako další rozpustné nebo nerozpustné organické látky.  

Vzhledem k tomu, aby bylo možné stanovit BTEX v tak nízké koncentraci a oddělit 

je od vody, musí se použít vhodné metody pro přípravu vzorků. Nejčastější metody pro 

přípravu vzorků BTEX zahrnují částečné vypařování vzorků a využívají jejich těkavosti, 

aby bylo dosaženo selektivního oddělení od matrice. Jiné metody používají nízkou polaritu 

BTEX pro jejich selektivní získání z vody. (Nollet, 2006) 

4.1.1 Metody pro přípravu vzorků 

Metody pro přípravu vzorků zahrnují extrakci těkavých látek z jejich matice. 

Extrakce organických těkavých látek z environmentálních matric se provádí pomocí plynů, 

kapalin nebo pevných látek. V současnosti většina metod pro přípravu vzorků pro analýzu 

těkavých organických sloučenin ve vodě používá plyny nebo pevné látky, protože oddělení 

kapaliny od kapaliny má několik nevýhod: 

 Tyto metody vyžadují několik kroků, způsobují, že je čistící proces zdlouhavý 

a těžko automatizovatelný.  

 Jsou zapotřebí velmi čistá rozpouštědla, která jsou drahá. 

 S některými těmito rozpouštědly se musí velmi opatrně manipulovat, protože 

jejich použití je nebezpečné a jejich vystavení může mít vliv na lidské zdraví. 

(Nollet, 2006) 
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V následujících sekcích jsou prezentovány tři rozpouštěcí metody pro analýzu 

BTEX. Purge and Trap je nejpoužívanější technikou pro analýzu organických těkavých 

látek v jakémkoli druhu vody, je to oficiální metoda v mnoha zemích. Mikroextrakce tuhou 

fází (SPME) a membránová extrakce (ME) jsou rozpouštěcí extrakční metody, které se 

používají a jsou dále zkoumány. (Nollet, 2006) 

Při analýze Purge and Trap jsou těkavé látky ze vzorku vody vytěsněny inertním 

plynem zachyceným v tuhém sorbentu a tepelně desorbovány do chromatografického 

zařízení pro separaci cílových látek. Proto tato metoda zahrnuje tři procesy prováděné 

v různých zařízení. (Nollet, 2006) Obrázek 3 zobrazuje koncentrátor Eclipse 4660 

používaný pro Purge and Trap analýzu.  

 
Obrázek 3: Koncentrátor Eclipse 4660 Purge-and-Trap (http://www.oico.com/)  

4.1.2 Ovlivňující faktory  

Objem vzorku: Pro nízkou rozpustnost, vysoký tlak par analytů (relativně malé 

nepolární molekuly) jako je BTEX, by výtěžnost z vodní fáze neměla být závislá 

na objemu kapaliny. Obecně platí, že do proplachovací komory se vkládá 5 až 25 ml 

kapalných vzorků. Volba objemu je velmi důležitá k dosažení dobrých detekčních limitů 

a výsledků. 

Teplota a rozpustnost plynu jsou hlavní parametry ovlivňující extrakční účinnost 

v čistícím procesu. Lepší výtěžnosti je dosaženo pomocí vysoké teploty a dlouhého 
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proplachovacího času. Vysoké teploty přenesou nadměrnou vlhkost do plynné fáze, která 

způsobuje problémy se sorpcí, kolonou a detektorem systému. Na druhou stranu, dlouhé 

čištění tento problém odstraní. Proto se musí udělat kompromis mezi těmito dvěma 

proměnnými. 

Teplota adsorpce. Proces adsorpce se celkově zlepšuje s nižšími teplotami. 

Pro minimalizaci průniku objemu by měla adsorpce probíhat při pokojové teplotě.  

Pevný adsorbent. Při volbě správného sorbentu se musí vzít v úvahu nízká afinita 

k vodě. Sorbent se volí v závislosti na požadavku na průnikové objemy pro cílové analyty, 

ale i podle tepelné stability a čistoty chromatografických látek.  

Nejvhodnější a nejčastěji používaný adsorpčním materiál pro analýzu BTEX, při 

použití Purge and Trap techniky, jsou porézní polymery, jako je Tenax, protože odstraní 

problémy spojené se zadržováním vody, nezvratnou adsorpcí a tepelným rozkladem. I přes 

jejich nižší kapacitu, ve srovnání s aktivním uhlím a grafitovanými pohlcovači (z důvodu 

nižšího specifického povrchu), jsou porézní polymery vynikající adsorbenty pro nepolární 

sloučeniny, jako jsou BTEX. 

Desorpce. Krok desorpce probíhá za pomocí prudkého nárůstu teploty a vhodného 

objemu inertního plynu z důvodu dopravy analytu v krátkém čase do chromatografického 

systému. Je-li rychlejší ohřev, analyty jsou rychleji desorbovány, a je možná adsorpce 

v krátké době s malým objemem inertního plynu, který zlepšuje chromatografické třídění 

a analytický signál. (Rosell et al., 2003) 

4.1.3 Mikroextrakce tuhou fází 

Mikroextrakce tuhou fází (SPME) je technika rozpouštění pro přípravu vzorků, 

které mohou být použity k analýze BTEX ve vodě, ovzduší a půdě. V SPME jsou analyty z 

vodné nebo plynné fáze soustředěny do pevné fáze. Vzorkovací zařízení (Obrázek 4) se 

skládá z krátké, tenké tyče z křemenného skla (obvykle 1 cm délky a 0,11 mm průměr), 

potažené adsorpčním polymerem (SPME vlákno), spojené s kovovou tyčí (držák vlákna), 

uprostřed (v pohotovostní poloze) s ochranným pláštěm. Tento držák vlákna je umístěn v 

upravené plynové chromatografii (GC).   

V SPME analýze probíhají dva různé procesy. Adsorpce analytů přes polymerní 

vlákna tím, že je v kontaktu s prostředím dokud se nedosáhne rovnováhy. Je to 
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nejdůležitější krok ovlivňující účinnost analýzy, proto by měly být brány v úvahu faktory, 

jako je výběr vlákna, odběr vzorků, extrakční čas, neklid a teplota. Desorpce nastane, 

jakmile je dosaženo rovnováhy, když je vlákno staženo do ochranného pouzdra. 

 
Obrázek 4: SPME vlákno a držák vlákna Zdroj: http://people.whitman.edu 

Ihned poté, co se plášť vloží do přepážky vstřikovače plynového chromatografu, je 

píst stlačen dolů a vlákno se vysune, kde jsou analyty tepelně desorbovány a odděleny do 

sloupce GC.  

Výkon SPME může být ovlivňován vlastnostmi použitých polymerních povlaků. 

Na základě této skutečnosti je výběr SPME vlákna velmi důležitý. Použití silných vrstev 

vyžaduje větší rovnováhu a delší desorpční čas. Nejvhodnější se zdá 100 µm 

polydimethylsiloxanový (PDMS) film, který je široce používán pro analýzu BTEX, avšak 

75 µm Carboxen-PDMS má vyšší účinnost odsávání při nízké nestálosti sloučenin. 

Bohužel opakovatelnost pro 75 µm Carboxen-PDMS je nižší než pro 100 µm PDMS. 

Další SPME vlákna by měla poskytnout lepší výkon než 100 µm PDMS vlákna. 

Porézní vrstva aktivního uhlí umožnila detekční limity mezi 1,5 a 2 pg/ml nad substrátem 

při SPME analýze BTEX ve vzorcích vody, zatímco pro PDMS vlákna se detekční limity 

pohybovaly v rozmezí 190 až 700 pg/ml. Polymerní fulleren byl testován na zařízení typu 

HS (headspace, HS) analýzou BTEX, kde větší extrakční výtěžnosti ve srovnání s výsledky 

získanými na PDMS vláknech nebyly pozorovány. (Xiao et al., 2000) 
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Odběr vzorků kapalné fáze z prostoru nad substrátem. Je-li SPME aplikován 

na analýzy vzorků vody, vzorek je umístěn v lahvičce s víčkem, který obsahuje přepážku. 

Za účelem získání analytů ze vzorku, je plášť protlačen přes přepážku, píst je stlačen a tlačí 

vlákno do lahvičky, kde se ponoří do vodného vzorku. Pak SPME vlákno adsorbuje 

organické sloučeniny z fáze, která je s ním v kontaktu do doby, než dosáhne rovnováhy. 

Existuje mnoho rozdílů mezi odběrem vzorku z kapalné fáze (přímá SPME) 

a z prostoru nad substrátem (Head Space SPME, HS-SPME). Faktory a podmínky, které 

vedou k optimálnímu plnění analytické metody, jsou odlišné vzhledem k povaze každého 

procesu. V přímém SPME je hmotnostní rychlost přenosu analytu omezena šířením v 

kapalné fázi, zatímco v HS-SPME je omezujícím faktorem rychlost přepravy analytu ze 

vzorku do prostoru nad substrátem.  

Vzhledem k tomu, že šíření v kapalné fázi je mnohem pomalejší než v prostoru nad 

substrátem a doprava analytů z kapaliny do plynné fáze může být urychlena 

prostřednictvím vhodných podmínek, čas potřebný k dosažení rovnováhy podle HS-SPME 

je kratší než v přímém SPME. Srovnávací studie ukázala, že čas potřebný k dosažení 

rovnováhy HS-SPME byl kratší než u přímé SPME. Limity detekce byly také o něco lepší 

HS-SPME než pro přímé SPME.   

Konečný výběr mezi SPME a HS-SPME závisí na povaze prostředí vody 

a cílových sloučeninách, které jsou analyzovány. Pokud jsou analyzovány znečištěné 

vzorky, doporučuje se HS-SPME až po přímé SPME, aby se zabránilo kontaminaci vlákna. 

Odběr vzorku z prostoru nad substrátem zahrnuje selektivní oddělení nejvíce těkavých 

sloučenin jako BTEX z tekutého prostředí a chrání GC sloupec před vysokou molekulovou 

hmotností netěkavých sloučenin. Přímý SPME se doporučuje pouze pro vzorky čisté vody 

a vzorky pro stanovení analytů s vysokým bodem varu. (Xiao et al., 2000) 

4.1.4 Přímá SPME  

Množství analytů vytěžených v přímé SPME (Direct SPME), N z objemu V2 

vzorku s počáteční koncentrací C0, lze vypočítat podle následujícího vzorce: 
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kde V1 je objem vlákna a K je rozdělovací koeficient analytu mezi vrstvou 

a vodním vzorkem. Protože objem vrstvy je velmi malý ve srovnání s objemem vzorku 

(KV1˂V2) je množství analytů vytěžených výsledků nezávislé na objemu vzorku, 

proto můžeme rovnici upravit do následujícího tvaru: 

KVVCN 210=
     (8) 

Parametry zájmu o SPME jsou ty, které zvyšují šíření analytů v kapalné fázi 

bez snížení koncentrace analytu v něm. Míchání vzorků snižuje čas potřebný 

k dosažení rovnováhy. Zvýšení teploty během procesu extrakce zvyšuje šíření směrem 

k vláknům a snižuje tím dobu nutnou pro dosažení rovnováhy. Distribuční konstanty 

analytů klesají s rostoucí teplotou. Nejvhodnější pro analýzu BTEX je pokojová 

teplota. (Djozan, Assadi, 1997) 

Vysolovací efekt přidání soli do vodných vzorků je často používáno k pohonu 

polární sloučeniny do prostoru nad substrátem. Proto by přídavek soli neměl zvýšit využití 

sloučenin BTEX při přímém použití SPME. Mikroextrakce tuhou fází v prostoru 

nad substrátem, N je množství analytu získaného v HS-SPME, může být vypočítáno 

následující rovnicí: 
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pokud známe V3 objem prostoru nad substrátem, V2 objem vzorku s počáteční 

koncentrací C0, Kde K1 je koeficient rozdělení mezi kapalinou a prostorem nad substrátem 

a K2 koeficient rozdělení mezi prostorem nad substrátem a vláknem.  

Stejně jako v přímém SPME je objem vlákna mnohem menší než vzorek a objem 

prostoru nad substrátem, proto můžeme rovnici separovat do tvaru: 
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Parametry zájmu při použití HS-SPME jsou ty, které zvyšují koncentraci analytů 

do prostoru nad substrátem. (Nollet, 2006) 

Přestože přidání soli má větší vliv na polární sloučeniny objevují se zprávy, 

které ukazují větší zpětně získané prostředky pro HS-SPME. 
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Zvýšení teploty snižuje čas potřebný k dosažení rovnováhy, stejně jako množství 

získaného analytu. Odsáváním zpětně získaných prostředků při konstantním nárůstu 

teploty s expoziční dobou a dosažením stabilní hladiny, je dosažena rovnováha. 

To lze vysvětlit tím, že rychlost omezující následující krok, transport analytů z kapalné 

fáze do prostoru nad substrátem, je urychlen. Snížení extrahovaného množství analytu 

na vlákno (zvláště méně stabilní) s rostoucí teplotou je výsledkem exotermního procesu 

pohlcování. 

Jak je vidět z rovnice 10 zvýšení objemu kapalného vzorku V2 a snížení, 

které z prostoru nad substrátem V3 může zvýšit množství analytu extrahovaného na vlákno. 

(Nollet, 2006) 

4.1.5 Ztráty těkavých látek 

HS-SPME analýza může vést k chybným výsledkům vzhledem k nekontrolovaným 

ztrátám analytů přes trhliny v membránách používaných k utěsnění lahviček. Trhliny 

jsou výsledkem propíchnutí membrány se SPME jehlovým zařízením. Nedávno otevřené 

teflonové čepice s úzkým otvorem pro zavedení SPME jehly byly použity k zajištění 

konstantní a předvídatelné ztráty. (Nollet, 2006) 

Byly provedeny srovnávací studie o účinku otevřené čepice a zavřeného uzávěru 

lahvičky a zjistily dobrou shodou a byly potvrzeny zanedbatelné ztráty analytů. Bylo také 

zjištěno, že opakovatelnost (vyjádřená jako relativní směrodatná odchylka) byla lepší 

u otevřené čepice než u uzavřeného uzávěru lahviček, pravděpodobně proto, že otvory 

v gumové přepážce vzniklé pronikáním jehly se liší ve velikosti a tvaru, což umožňuje, aby 

analyty unikly. I přes vyšší přesnost dosaženou s otevřenými čepicemi lahviček, technika 

přináší více parametrů do systému, a to zejména dobu odběru vzorku. Proto tato metoda 

odběru vzorků není doporučena pro analýzu HS-SPME s klasickými automatickými 

vzorky. (Matisova et al., 1999) 

Ztráty těkavých látek jsou významné, když je místní odběr prováděn venku, 

neboť vypařování do ovzduší po odběru je nevyhnutelné, když je GC vstřik zpožděn. 

Při extrakci jsou připojeny injekční jehly k odsavači přes čepici. Stříkačka je připojena 

ke kapilárnímu přívodu a zavádí vzorek, druhá jej shromažďuje na výstupu odsavače. 

Po odběru je kapilární odsávání připojeno jako GC předkolona.   
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Kapilární extrakce SPME je technika, která má několik výhod: 

 Je velmi rychlá, zabere jen pár sekund. 

 Prostor nad substrátem nemá žádný vliv na extrakční performaci, 

protože kapilára je vždy naplněna kapalinou. 

 Vyhřívané vstřikovače nejsou nutné, protože extraktor sám může převzít roli 

vstřikovače předkolony. 

 Všechny vytěžené analyty jsou vstřikovány při použití kapilárního vytahovače, 

zatímco injekce SPME vláken do plynového chromatografu vytváří určité 

množství ztrát analytů. 

 Kapilární extraktory jsou inertní a znovu použitelné, protože získávací fází se 

znehybní a lze je čistit bez použití vysoké teploty nebo organických 

rozpouštědel. 

 Tato technika by neměla být obtížně automatizována. (Nardi, 2003) 

4.1.6 Membránová extrakce 

Membránová extrakce (ME) je rozpouštěcí extrakční metoda, která získala 

popularitu pro analýzu těkavých organických sloučenin ve vodě. V ME se vzorek naváže 

na membránový povrch. Analyty přejdou v souladu s polymerní afinitou z vodné fáze 

na povrch membrány a selektivně přes ni pronikají. Po tomto kroku izolace jsou analyty 

obvykle soustředěny v sorbentní pasti (v membránovém extrakčním sorbentním rozhraní) 

a tepelně desorbovány přímo v plynné chromatografické koloně. V ostatních případech 

není sorbentní past používána, analyty jsou desorbovány přímo z buněčné membrány 

(tepelně - membránová desorpce) a neseny plynným proudem na přední část 

chromatografické kolony analytického systému. (Guo, Mitra, 1998) 

Mezi hlavní faktory ovlivňující techniku patří, s významným vlivem na hromadné 

přenosové procesy probíhajících v ME, proudění a šíření analytů přes tekutou fázi, dělení 

analytů mezi membránu a tekutou fázi a šíření přes membránu. Difusní a dělící koeficienty 

jsou závislé na teplotě. Horkovzdušné parametry závisí na proměnných, jako je geometrie 

vláken (vnitřní a vnější průměr, délka), rychlost tekutých fází přes povrch membrány, 

viskozita a hustota kapalné fáze. Mezi hlavní faktory ovlivňující ME jsou průtoková tekutá 

fáze, doba kontaktu mezi vodním vzorkem a membránou, teplota a složení vzorku. 
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Při zvýšení průtoku plynu bylo zjištěno, že dojde ke zvýšení analytického signálu 

s rostoucím průtokem vody. Při vyšších průtocích se dostane větší množství vzorku vody 

do kontaktu s povrchem membrány. Vyšší přenosové rychlosti hmoty je pak dosaženo, 

jakmile odpor vodné fáze klesá a v důsledku toho pak může být získáno více analytu.  

Bylo také zjištěno, že zde byla tendence k vytvoření limitu pro analytický signál. 

To se podařilo dosáhnout rostoucím průtokem vody a kratší dobou kontaktu mezi vzorkem 

vody a membránou. Také bylo zjištěno dosažení stejné hodnoty průtoku vody jako průtoku 

plynu na druhé straně membrány a to bez dalšího zvýšení těkavých analytů ve vytěženém 

množství mimo proudící vzorek. Vliv průtoku vody na účinnost extrakce byl také 

zaznamenán u detekčních limitů, zatímco reprodukovatelnost vyjádřená jako relativní 

standardní odchylka zůstala konstantní pro každý analyt. Citlivost analýzy se také zvyšuje 

s rostoucí rychlostí proudění vody. 

S cílem eliminovat závislost průtoku nebo dobu odběru na množství analytu 

získaného pomocí membrány, byla vyvinuta extrakční metoda se zaváděcí pulzní 

membránou, kdy byly pulzní vzorky napíchnuty do tubulární membrány zařízení. 

Tento systém není třeba k dosažení rovnovážného stavu, protože každý analyt je získán 

ze vzorku v „prodlevě“. To je důležitý parametr, který určuje čas analytického cyklu. 

Délka prodlevy se zvyšuje s velikostí vzorku a může být snížena při očištění membrány 

s proudem dusíku poté, co vzorek projde. Proto byl velký vzorek čištěný dusíkem použit 

k získání vyšší citlivosti. (Guo, Mitra, 1998) 

Vliv teploty a složení prostředí Teplota extrakce je omezena teplotou poškození 

membránových vláken nebo teplotou, která umožňuje vysokou rozpustnost vody. Zvýšená 

výtěžnost extrakce s rostoucí teplotou v rozmezí mezi 10 – 50 °C byla pozorována 

v důsledku zvýšení difusních koeficientů analytů v silikonovém vláknu. Vyšší teplota měla 

negativní dopad, protože membránou proniklo vyšší množství vody.  

Tyto studie také prokázaly, že vliv ostatních komponentů prostředí, jako jsou různá 

hodnota pH, různé huminové kyseliny, detergenty nebo větší množství organických 

rozpouštědel, nemají velký vliv na míru extrakce BTEX. Částice nebo ionty ve vzorcích vody 

by neměly mít vliv na analýzu, pokud nejsou propustné přes membránu. (Guo, Mitra, 1998) 
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4.1.7 Separační a detekční metody 

Analytická technika pro oddělování BTEX je plynová chromatografie (GC). 

Speciální aplikace z GC k oddělení kyslíkatých sloučenin (methyl terc-butyl ether) 

a aromáty, jako BTEX z organických roztoků v podzemních vodách v důsledku úniku 

benzínu, je prezentován (Gaines et al. 1998), kde komplexní dvoudimenzionální GC, ve 

které je mobilní fáze z prvního sloupce zavedena do druhého sloupce s odlišným 

separačním mechanismem, poskytuje další separační kapacitu a přesnost.  

Modulátor opakovaně generuje ostré koncentrační impulsy z prvního sloupce 

mobilní fáze a vkládá je do druhého sloupce, a tím spojuje dva sloupce. Tento modulátor 

se skládá z trubice s hustou stacionární fází k udržení a hromadí se na prvním sloupci 

mobilní fáze a otočným štěrbinovým ohřívačem, který se zaměřuje na analyty, 

které vstřikuje do druhé chromatografické kolony, zatímco projde trubkou modulátoru. 

(Nollet, 2006) 

Plynová chromatografie je nejčastěji používaná separační metoda při analýze 

BTEX ze vzorků životního prostředí nebo kapalinová chromatografická (LC) analýza 

s přehřátou vodou nebo vodou dimethylsulfoxidu. V obou případech bylo zkoumáno 

snížení dielektrické konstanty mobilní fáze při separaci nepolárních analytů. Výsledky 

ukázaly, že nárůst teploty vyžaduje pokles dimethylsulfoxidu, aby bylo dosaženo stejného 

retenčního času.  

Pokud by se používala jako mobilní fáze pouze voda, bylo by nutné použít vyšší 

teploty. Dielektrická konstanta kapalné vody se snižuje s klesajícím tlakem a zvyšováním 

teploty. Proto jsou vysoké teploty nutné ke snížení dielektrické konstanty nebo polarity 

kapalné vody, aby ji bylo možné použít jako reverzní mobilní fázi kapalinové 

chromatografie. Pokud má sloupec stejnou teplotu podél celé jeho délky, bude pokles tlaku 

způsobovat pokles polarity ve sloupci.  

Dalším problémem je výběr vhodné stacionární fáze, která se nerozloží 

nebo nerozpustí v horké vodě, a jejíž funkční skupiny nejsou ovlivněny teplotou 

nebo vodním prostředím. Zirkon, na bázi stacionární fáze s elementárním uhlíkem 

a polybutadienovou funkční skupinou, má dobrou tepelnou stabilitu a je kompatibilní 

s vodou jako mobilní fází. Přestože UV detektory jsou nejvíce běžně používané pro LC, 

mohou být připojeny k chromatografické koloně. (Nollet, 2006) 
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 Analýza BTEX v půdě 4.2

Půdy se kontaminují BTEX díky únikům průmyslových rozpouštědel, olejů, 

benzínu z nádrží a z popraskaného potrubí. Mořské sedimenty mohou být kontaminovány 

BTEX vzhledem k jejich ukládání poté, co byl transportován řekami do moře. Extrakce 

analytu z půdních vzorků je mnohem obtížnější než z vody, vzhledem k větší interakci 

analytu s prostředím.  

Proto jsou nutné pro přípravu vzorků agresivnější metody. Odstranění této interakce 

je velmi obtížné, a tak výkonnost analytické metody velmi závisí na půdních podmínkách, 

jako jsou vlhkost, obsah organických látek a obsah nebo přítomnost jiných znečišťujících 

látek. (Nollet, 2006) 

4.2.1 Metody přípravy vzorků 

Za účelem získání BTEX z půdy, se používají kapalná rozpouštědla v kombinaci 

s metodami přípravy vzorků použitých pro analýzu vody z BTEX. Technika Purge and 

Trap analýzy půdních vzorků lze provést čištěním přímo z půdy, extrakcí cílových analytů 

rozpouštědlem a následným čištěním extraktu nebo propláchnutím rozpouštědla.  

Čištění přímo z půdy vyžaduje nejen vyšší teplotu extrakce, ale i delší čistící dobu, 

než při čištění směsi vody v půdě. Toto chování ukazuje, jak použití rozpouštědel pomáhá 

k extrakci analytů snáze z půdy v důsledku snižování interakce analytu s prostředím. 

(Zygmunt, Namiesnik, 1999) 

Technika SPME analytů z půdních vzorků probíhá stejným způsobem jako 

u vzorků vody. Několik gramů vzorku je uloženo v lahvičce zapečetěné teflonovou 

přepážkou, čepicí nebo s otevřeným krytem, jehož prostřednictvím se stlačí ochranný plášť 

injekční stříkačky SPME, pak se píst snižuje a tlačí vlákno do prostoru nad substrátem, aby 

se zabránilo kontaminaci vlákna pevnými částicemi.  

I když extrakce analytu může být dosaženo jen výběrem z prostoru nad substrátem, 

nad vzorkem zeminy, v několika dílech byly rozpouštědla smísená s půdou, aby se zvýšila 

těkavost BTEX snížením interakce analytu s prostředím. Ve všech případech 

bylo extrahované množství analytu větší, než výběr z prostoru nad substrátem. Voda 

byla rozpouštědlem, kterým bylo dosaženo většího využití analytu. Toto chování 
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lze vysvětlit buď posunutím analytů z polárních aktivních míst v půdě, nebo konkurenční 

mechanismem mezi prostředím a rozpouštědlem pro analyty.  

Vzhledem k tomu, že vztah mezi těmito dvěma proměnnými měl důležitý vliv 

na množství analytu získaného při odběru z tekutého prostředí v HS-SPME, extrakce soli 

smíchané s vodou žádný vliv neměla. To znamená, že množství získaného analytu nebude 

závislé na vlhkosti půdy. Na druhé straně, přidání soli do vzorku jako v HS-SPME analýzy 

vody, nemá vliv na objem extrakce v nepolárních analytech.   

Nárůst organické hmoty jednoznačně snižoval regeneraci analytu. Proto bylo 

prokázáno, že organická hmota je hlavní prvek odpovědný za interakci půdy a analytu. 

Pro vyřešení tohoto efektu byly směsi půdy a vody zahřáty na 110 °C nebo 120 °C po dobu 

10 min. a rychle zchlazeny před extrakcí na 30 °C. Pro každý typ půdy se regenerace 

zvýšila s nárůstem teploty. Tento účinek byl lepší pro BTEX než pro jiné méně těkavé 

látky. (Zygmunt, Namiesnik, 1999) 

 Analýza BTEX v ovzduší 4.3

Ovzduší může být znečištěno BTEX při spalování paliv, z průmyslových emisí, 

emisemi z dopravy, tabákovým kouřem a odpařováním ze znečištěných povrchových vod 

nebo nafty u čerpacích stanic.  

Analýza BTEX v ovzduší je důležitá zejména proto, že jejich koncentrace 

v městských lokalitách se významně zvýšily v důsledku antropogenní činnosti. Zásobník 

pro odběr je vyroben z nerez oceli nebo z polyetylenových kanystrů. Běžně se používají 

zásobníky, které jsou v různých objemech od 2 do 10 l. Vzduch může být do zásobníku 

zaveden dvěma způsoby: 

 zachycením vzorku do zásobníku, ve kterém je využito podtlaku, po otevření je 

naplněn atmosférickým tlakem, 

 odběrem vzorku čerpáním, vzduch je pumpován do zásobníku po určitou dobu 

až do požadovaného tlaku. Tato metoda je výhodnější pro větší objemy vzorku. 

(Kim, Na, 2001) 

Po odběru vzorku v terénu se odnesou kanystry do laboratoře, kde je 100 až 500 ml 

objemu zamraženo tekutým dusíkem, aby se zamezilo rušení v chromatografické separaci 

vlivem kondenzovaných látek (dusík, methan, kyslík, atd.). Mrazící zařízení se obvykle 
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skládá z nerez oceli nebo skla, je to U-kolona naplněná 60 - 80 síťovanými skleněnými 

korálky, částečně ponořená do chladicí kapaliny.  

V kryokoncentračním režimu prochází atmosférický vzduch z kanystru do U-

kolony. Výsledkem je, že uhlovodíky jsou kondenzovány, a nekondenzovatelné sloučeniny 

procházejí kolonou do vyrovnávací nádoby. V dalším kroku, jsou pozice ventilu takové, 

že U-kolona je zavřená, aby se koncentrovaný vzorek odpařil zahřátím, bez ztráty analytů. 

Nakonec je vzorek převeden na analytické sloupce pro analýzu. Někdy jsou sorpční pasti 

použity v přenosové lince mezi mrazícím zařízením a chromatografickou kolonou 

pro odstraňování oxidu uhličitého nebo vodní páry ze vzorku. (Nollet, 2006) 

Při odběru sorbentu jsou analyty sorbovány v tubách obsahujících pevné 

adsorbenty. Proto, na rozdíl od odběru vzorku do zásobníku, je dosaženo separace 

v jednom kroku. Existuje mnoho různých technik, při kterých je odběr sorbentu použit 

v závislosti na tom, jak probíhá každý krok. První krok odběru sorbentu může být 

proveden aktivním odběrem, při kterém je vzduch čerpán přes adsorpční kolonu, nebo 

pasivním vzorkováním, kde jsou adsorpční kazety vystaveny znečištěnému ovzduší.  

Další desorpční krok je nutný pro odstranění chycené páry. Odstranění lze provádět 

buď extrakcí rozpouštědlem, nebo tepelnou desorpcí. Po desorpci jsou cílové sloučeniny 

převedeny přímo na chromatografický mrazící systém nebo soustředěny v kryopasti 

s cílem odstranit rušení a aplikovat prudký puls vzorku do separační kolony.  

Konečná volba v analytické metodě použité ke stanovení těkavých sloučenin závisí 

mimo jiné na požadované přesnosti výsledků, měření času a úrovni koncentrace vzorku. 

(Ballach et al., 1999) 

Běžně se používají dva typy odběrů vzorků sorbentu buď aktivní odběr vzorku 

čerpáním, nebo pasivní difúzní odběr vzorků. Aktivní odběr vzorků je nejvíce používaná 

metoda odběru vzorků pro analýzu BTEX, vzduch je hnán čerpadlem a určitou dobu 

prochází přes adsorpční trubky.  

Hmotnostní tok musí být přesně známý a vyvážený, aby byl znán celkový objem 

vzduchu, z něhož byly analyty desorbovány. Reprezentativní objemy v rozmezí od 2 do 10 l 

jsou desorbovány 15 až 60 min. Postačí malé množství sorbentu v malém lůžku (obvykle 

méně než 2 g sorbentu v trubkách menších než 5 mm vnitřního průměru a 15 cm na délku), 

to je dost na zadržení všech cílových analytů, díky rychlé kinetice adsorpce.  
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Musí být proveden pečlivý výběr odebraných vzorků, aby se zabránilo průniku, 

molekul analytu do vnějšího proudu adsorpčních trubic, z důvodu nasycenosti lůžka nebo 

posunu jinou chemickou látkou. V této situaci je odběr vzorků neúčinný a po průniku 

nebude vzorek reprezentativní. Aby se tomu zabránilo, může být použito větší množství 

adsorbentu, nebo dokonce vícelůžkové sorbentní trubice. 

Průnik závisí dále na koncentraci, teplotě a přítomnosti dalších látek v atmosféře, 

což může snížit účinnou adsorpční kapacitu. Při provádění testů v laboratoři se standardní 

směsí plynů, je nutné znát objem vzduchu při dané koncentraci analytů. Nicméně, vzorky 

budou poskytovat větší průlomové objemy kvůli rušení dalších chemických látek, jako je 

například vodní pára. Proto je objem vzorku nastaven na polovinu nebo třetinu 

průlomových objemů. (Wideqvist et al., 2003) 

4.3.1 Pasivní a difusní vzorkování 

V difusním vzorkování VOC se extrahují ze vzduchu adsorbenty rychlostí řízené 

Fickovým prvním zákonem difúze: 

))(/(/ 0 iiii CCLADdtdm −=
    (11) 

kde m je hmotnost sorbované látky na adsorbenty, t doba expozice, Ci0 okolní 

koncentrace látky, Ci koncentrace látky nad sorbentním povrchem, D je difúzní koeficient 

sloučeniny v adsorbentu, A je vybrána oblast adsorpční trubice a L je difúzní dráha.  

Za předpokladu, že adsorbent se chová ideálně (Ci =0), pokud nenastane žádná 

změna okolní koncentrace, může být rovnice zjednodušena: 

)/(0 iii tUmC =
     (12) 

S touto rovnicí, může být vypočtena délka odběru, pokud známe koncentraci 

analytu a pokud získáme mi z chromatografické analýzy. Délka zjednodušeného 

konstantního příjmového odběru je závislá na několika faktorech, z nichž některé zahrnují 

charakter difúzního procesu a další okolní podmínky v místě vzorkování. Pro nevhodné 

adsorbenty, které slabě adsorbují analyty, nebude koncentrace nad sorbentním povrchem 

rovna nule. Proto se analyty budou hromadit v adsorbčním povrchu, dokud nebude 

dosaženo difúzní rovnováhy mezi vnitřním a vnějším prostředím.  
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Jejich koncentrace se zvýší, poklesne spotřeba kyslíku v čase jako následek poklesu 

v koncentračním stoupání (Ci0 - Ci). Proto je použitelnost rovnice 12 pro stanovení 

koncentrace látek ve vnějším ovzduší omezena na dlouhou vzorkovací dobu (obvykle 

1 až 4 týdny), s cílem snížit vliv počátečních změn spotřeby kyslíku. 

Bylo zjištěno, že čím je kratší čas vzorkování, tím je vyšší objem extrahovaných 

BTEX, protože se nesníží spotřeba kyslíku. Dalo by se očekávat, že čas pro odběr vzorků 

delší než dvacet osm dnů bude poskytovat stejné množství extrahovaného BTEX. Bohužel 

atmosférické změny v koncentraci cílových látek, teplota, vlhkost a rychlost větru, mohou 

vést k nespolehlivým výsledkům spotřeby kyslíku.  

Při okolní koncentraci se snižuje zpětné šíření, což má za následek ztrátu analytu 

z adsorbentu do atmosféry. Zpětné šíření a pokles spotřeby kyslíku lze pozorovat také 

u hydrofilních sorbentů při vysoké vlhkosti. S rostoucí relativní vlhkostí od 50 do 90 % při 

odběru jednou za dva týdny byl pozorován pokles spotřeby kyslíku pro benzen, z 2,12 na 

1 ng/min.  

Možný vliv rychlosti větru na spotřebu kyslíku se stává zanedbatelný, používají-li 

se sorpční trubice s koncovkami a větrnými štíty. (Ballach et al., 1999) 

Existují dva typy pasivních vzorkovačů, které se liší v geometrii: 

 Trubkové vzorníky, které se používají pro aktivní čerpání, mají dlouhou osovou 

difusní cestu ale malé difúzní plochy. Šíření analytů se koná v axiálním směru. 

 Odznakový typ neboli radiální vzorkovač, který má menší difusní plochu, ale 

velký průřez.  

Odznakový vzorkovač má větší vychytávání sazby než trubkový typ vzorkovače 

kvůli jejich větší průřezové oblasti. To souhlasí s danou definicí míry spotřeby kyslíku, 

která je přímo úměrná průřezové oblasti, a nepřímo úměrná délce difúzní cesty. 

(Ballach et al., 1999) 

4.3.2 Desorpční metody 

Požívají se dvě různé metody desorpce: termální a rozpouštěcí, jsou buď pro 

aktivní, nebo pasivní vzorkování. V prvním případě se vzorkovací trubice zahřívá, aby se 

uvolnily analyty z adsorbentu a ve druhém rozpustné výtažky analytů z adsorbentu. Volba 
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způsobu desorpce závisí na druhu adsorbentu použitém při odběru a na požadované 

přesnosti analýzy.  

V sorbentním odběru rozlišujeme dva druhy pevných adsorbentů: ty s relativně 

nízkým a ty s velmi vysokým specifickým povrchem obsahující mikropóry. Jejich 

adsorpční mechanismus může být zcela odlišný. Zatímco v sorbentech s nízkým 

specifickým povrchem jsou makropóry, které jsou vyplněny molekulárním pokrytím 

(jednovrstvá adsorpce), kde jsou molekuly vázány slabými silami, v sorbentech s velkým 

specifickým povrchem jsou adsorbované molekuly vázány silnějšími silami. Proto musí 

být použita extrakce rozpouštědlem.  

Hlavní problém s extrakcí rozpouštědlem je snížení citlivosti vzhledem k ředění 

malých množství látek ve velkém množství rozpouštědla. Tato extrakce nemůže 

být použita při stanovení velmi malých koncentrací, proto je termální desorpce tou nejlepší 

volbou v případě stanovení velmi nízké koncentrace znečišťujících látek. Pevné adsorbenty 

s relativně vysokou teplotní odolností použité pro tepelnou desorpci mají nižší kapacitu 

než adsorbenty používané pro rozpouštědla.  

Desorpce rozpouštědly se provádí se silnými adsorbenty, jako je aktivní uhlí, které 

má vysokou kapacitu a katalytickou aktivitu. Problémem aktivního uhlí je schopnost 

adsorbovat velké množství vody, v prostředí s vyšší relativní vlhkostí, která vytlačuje 

ostatní analyty. Pro analýzu BTEX v ovzduší s aktivním nebo pasivním vzorkováním, 

je nejpoužívanější prostředek pro získávání a dosažení vyšší efektivnosti sulfid uhličitý. 

(Nollet, 2006) 

Termální desorpce je vysoce nákladná metoda, která zároveň spotřebuje celý 

vzorek v jedné analýze. Přesto je upřednostňována před extrakcí rozpouštědlem v aktivních 

a pasivních metodách odběru vzorků pro analýzu těkavých látek. Mezi některé z použitých 

adsorbentů pro analýzu BTEX a dalších těkavých látek patří: 

 Tenax – nízká adsorpční kapacita Tenaxu jej dělá užitečným pro sběr vzorků s 

nízkou koncentrací v ovzduší. Mezi hlavní výhody Tenaxu patří stabilita při 

vysokých teplotách, hydrofobnost a rychlá desorpční kinetika. 

 Chromosorb 106 je velmi hydrofobní sorbent s větší kapacitou než Tenax. 

Proto může být použit v analýze s vysokou koncentrací v ovzduší. Nevýhodou 

je nižší tepelná stabilita, než u Tenaxu.  
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 Grafitované uhlíky jsou nejběžnější Carbopack B a C. Tyto sorbenty můžeme 

nalézt v multisorbentních trubkách i s Carbosieve S-III. Grafitované uhlíky 

mohou adsorbovat malé množství vody. 

 Carbosieve S-III. se obvykle používá v kombinaci s Tenaxem a gravitovanými 

uhlíky. Uhlíková molekulová síta, jako je Carbosieve S-III, zadržují vodu. 

(Nollet, 2006) 

4.3.3 Automatické přístroje 

Automatické přístroje se používají k měření koncentrace daného analytu přímo 

na místě. Jedná se o odběr vzorků, přípravu vzorků, separaci a detekční kroky, které jsou 

prováděny přímo na místě. On-line zařízení plynového chromatografu je často používáno 

k měření BTEX v ovzduší.  

On-line automatické přístroje pro měření BTEX se používají při vzorkování 

s aktivním sorbentem ve spojení s termální desorpcí předcházející oddělení a detekční 

kroky. Cílem sběru tak nízkého objemu vzduchu je dosáhnout nízké doby odběru vzorků 

s celkovou dobou analýzy 15 až 30 min. Proto mohou být automatické přístroje použity 

k omezení emisí, aby zaznamenaly změnu v koncentraci znečišťujících látek v průběhu 

období. 

Nicméně, směrodatné odchylky a detekční limity jsou lepší pro automatické než 

pro klasické analýzy, zejména pokud tato analýza zahrnuje pasivní odběr vzorků. 

Desorpční rozpouštění a desorpční metody jsou důsledkem mnoha možných chyb, 

které nejsou přítomny v automatických přístrojích. (Wideqvist, 2003) 

SPME technika může být použita pro analýzu BTEX a jiných těkavých 

organických sloučenin v ovzduší různými způsoby. 

Použití SPME vláken a SPME vzorkovací komory v odběru a zkoncentrování 

vzorků má několik výhod oproti předchozím metodám: 

 odběr vzorků může být proveden v oblasti bez použití nádrží a vzduchové 

pumpy, 

 nejsou zapotřebí chemická rozpouštědla,  

 nepolární stacionární fáze používané v SPME vláknech nejsou ovlivněny 

atmosférickou vlhkostí. 
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I přes tyto výhody, SPME technika má zásadní nevýhodu. Většina SPME vláken 

vykazuje špatnou skladovací stabilitu díky ztrátám analytů odpařováním.  

SPME vlákno bylo také používáno jako extrakční činidlo v kroku desorpce 

aktivního a pasivního vzorkování sorbentu. V prvním případě byl sorbentní materiál 

umístěn v lahvičce a utěsněn přepážkou. Byla testována různá SPME vlákna při různých 

teplotách a extrakčních časech. Carboxen–PDMS vlákna vykazovala vyšší zpětně získané 

prostředky pro BTEX, s maximem mezi 80 a 140 °C. Nižší teploty nedosáhly efektivní 

desorpce ze sorbentu a vyšší teploty snížily rozdělovací koeficient mezi prostorem 

nad substrátem a vláknem. Proto SPME poskytuje užitečný nástroj pro rozptýlené odběry 

a krátkodobé metody pro stanovení BTEX. (Nollet, 2006) 

Separační a detekční metody jsou nejčastěji používané pro analýzu BTEX 

v ovzduší. GC jsou spojeny s hmotnostním spektrometrem a plamenovým ionizačním 

detektorem. (Joos, 2003) 
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5 ZÁVĚR 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo seznámení se s vlastnostmi, škodlivostí, 

legislativou a stanovováním benzenu, toluenu, ethylbenzenu a isomerů xylenů. Tyto ropné 

organické uhlovodíky se do životního prostředí nedostávají pouze využíváním fosilních 

paliv. Dalším důležitým zdrojem znečištění je chemický průmysl, kde se látky BTEX 

používají jako rozpouštědla, při výrobě barev a laků, používají se také při výrobě dalších 

chemických látek, jakými jsou například plasty, styren, polystyren a syntetická vlákna.  

Ve vodních ekosystémech mohou spotřebovávat kyslík, který potřebují k životu 

vodní organismy. BTEX látky se neakumulují a nejsou perzistentní, jejich nevýhodou 

je jejich poměrně vysoká rozpustnost ve vodě a jejich přítomnost indikuje obsah dalších 

ropných látek. Při vhodných podmínkách se do dvou až tří dnů degradují. Rychlost jejich 

degradace záleží také na množství kyslíku rozpuštěného ve vodě, při vyšších koncentracích 

kyslíku se rozklad urychluje, při nízkých koncentracích přechází degradace z aerobní 

do anaerobní oblasti, která je mnohem pomalejší.  

Další vlastností těchto látek je jejich vysoká těkavost, která způsobuje, že velká část 

vyprchá do ovzduší. Nebezpečnost látek BTEX spočívá v jejich vysoké toxicitě, všechny 

živé organismy člověka nevyjímaje. Nadlimitní koncentrace těchto látek mohou u člověka 

způsobovat bolesti hlavy, nevolnost, vyrážku, dýchací problémy a dokonce i rakovinu.  

Při kontaminaci půdy menším množstvím BTEX jsou půdní bakterie poměrně 

snadno schopny tyto látky anaerobně degradovat. V případě kontaminace větším 

množstvím látek, pronikají do spodních vod. Emise těchto látek mohou být sníženy pomocí 

platných legislativních předpisů, dodržováním a kontrolou stanovených limitů pro vodu, 

půdu a ovzduší.  

Při kontaminaci nadlimitním množstvím, stanovuje příslušný úřad výši pokuty. 

Nejdůležitější je, aby každý začal sám u sebe a všichni se snažili omezit emise těchto látek, 

každý může omezit používání plastových výrobků a obalů, spalovat alternativní paliva, 

využívat hromadnou dopravu a omezit spotřební způsob života.  

Dalším důležitým bodem pro poznání látek BTEX je jejich analýza v různých 

matricích. Nejpoužívanější metodou je stanovení pomocí plynové nebo kapalinové 
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chromatografie. Je to metoda určená ke stanovení plynů, kapalin a pevných látek s bodem 

varu přibližně do 400 °C. 

Při zpracování tohoto tématu, jsem získal vědomosti, které bych chtěl uplatnit 

a rozšířit při psaní diplomové práce. Také bych chtěl své poznatky ověřit a vyzkoušet 

si analýzu ropných uhlovodíků v praxi.  
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