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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób ilościowego oznaczania węgla organicznego w wodzie 

i ściekach z wykorzystaniem chromatografii gazowej, a w szczególności sposób ilościowego oznacza-

nia węgla organicznego w wodzie i ściekach metodą utleniania chemicznego w fazie ciekłej i chroma-

tograficznym oznaczaniem stężenia wytworzonego dwutlenku węgla. 

Węgiel organiczny w wodzie lub ściekach oznaczany jest najczęściej z wykorzystaniem analiza-

torów węgla organicznego. W urządzeniach tych węgiel organiczny zawarty w związkach organicz-

nych jest utleniany w piecu wysokotemperaturowym w obecności katalizatora do dwutlenku węgla, 

a wytworzony dwutlenek węgla oznaczany jest najczęściej metodą spektrometrii w podczerwieni. Inne 

metody oznaczania węgla organicznego w wodzie i ściekach również bazują na pomiarze utlenionego 

węgla organicznego do dwutlenku węgla. Wykorzystuje się metody termo konduktometrii, kondukto-

metrii, kulometrii, elektrod czułych na CO2 i spektrofotometrii. Za pomocą chromatografii gazowej rów-

nież można oznaczać węgiel organiczny, ale po redukcji węgla organicznego do metanu i oznacze-

niem go z wykorzystaniem detektora płomieniowo-jonizacyjnego. 

Poza katalitycznym utlenianiem wysokotemperaturowym substancji organicznych w metodach 

bazujących na oznaczaniu węgla organicznego utlenionego do dwutlenku węgla stosuje się również 

utlenianie wspomagane promieniowaniem ultrafioletowym, utlenianie chemiczne w fazie, ciekłej pro-

wadzone zwykle w temperaturze około 100°C i połączenie działania silnego utleniacza i promieniowa-

nia ultrafioletowego. We wszystkich wymienionych metodach przed właściwą analizą węgiel nieorga-

niczny jest wcześniej usuwany z próbki przez jej zakwaszenie i przedmuchiwanie lub oznaczany od-

dzielnie i odejmowany od końcowego wyniku. Metodami tymi można oznaczać ogólny węgiel orga-

niczny, będący sumą węgla pochodzącego z materii organicznej rozpuszczonej i zawieszonej w wo-

dzie czy ściekach lub rozpuszczony węgiel organiczny czyli węgiel organiczny oznaczony w próbce 

przesączonej przez filtr membranowy o średnicy porów 0,45 μm. Zastosowanie znanych metod ozna-

czania węgla organicznego w wodzie i ściekach jest nieodłącznie związane z zakupem nowej aparatu-

ry laboratoryjnej i jest przedsięwzięciem kosztownym. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, że wytworzony dwutlenek węgla jest ozna-

czany z wykorzystaniem chromatografii gazowej z detektorami zdolnymi do oznaczania CO2, przy 

czym utlenianie w fazie ciekłej odbywa się w szczelnie zamkniętych naczyniach by nie dopuścić do 

ubytku wytworzonego CO2 podczas utleniania związków organicznych i jest przeprowadzane za po-

mocą silnego utleniacza w temperaturze 80–130°C, oraz z wygrzewaniem w czasie umożliwiającym 

utlenienie związków organicznych do CO2. Po zakończeniu utleniania przez otwór w kapsule pobiera 

się strzykawką gazową wytworzony gaz i nastrzykuje na chromatograf. Detektory zdolne do oznacza-

nia CO2 np. spektrometr mas, detektor cieplno-przewodnościowy. Silne utleniacze to np. nadsiarczan 

sodu lub potasu. Utlenianie w fazie ciekłej powinno się odbywać w szczelnie zamkniętych naczyniach, 

by nie dopuścić do ubytku wytworzonego CO2 podczas utleniania związków organicznych. W przypad-

ku stosowania buteleczek do ekstrakcji do fazy nadpowierzchniowej oznaczenie węgla organicznego 

według wynalazku można wykonywać z wykorzystaniem autosamplera. Zawartość węgla organiczne-

go w próbce określa się poprzez pomiar wytworzonego dwutlenku węgla. Wykonanie krzywej wzorco-

wej na próbkach o znanych zawartościach węgla organicznego (np. z roztworów wzorcowych z wodo-

roftalanu potasu) pozwala ilości wytworzonego CO2 przeliczyć na węgiel organiczny. 

P r z y k ł a d  

5 ml wody umieszcza się w 20 ml buteleczce do ekstrakcji do fazy nadpowierzchniowej, dodaje 

się 0,15 g utleniacza nadmanganianu sodu. Buteleczkę zakapslowuje się kapslem aluminiowym 

z otworem i silikonową uszczelką pokrytą PTFE i wygrzewa się 1 godzinę w temperaturze 100°C. Po 

inkubacji próbki pobiera się 1 ml próbki gazowej z fazy nadpowierzchniowej i nastrzykuje na chroma-

tograf. Roztwory wzorcowe z wodoroftalanu potasu utlenia się w tych samych warunkach. Na podsta-

wie wykonanej krzywej wzorcowej pola powierzchni piku (CO2) przelicza się stężenie węgla organicz-

nego. 
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Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób ilościowego oznaczania węgla organicznego w wodzie i ściekach z wykorzystaniem 

chromatografii gazowej, znamienny tym, że wytworzony dwutlenek węgla jest oznaczany z wykorzy-

staniem chromatografii gazowej z detektorami zdolnymi do oznaczania CO2, przy czym utlenianie 

w fazie ciekłej odbywa się w szczelnie zamkniętych naczyniach i jest przeprowadzane za pomocą 

silnego utleniacza w temperaturze 80–130°C, oraz z wygrzewaniem w czasie umożliwiającym utlenie-

nie związków organicznych do CO2, zaś po zakończeniu utleniania przez otwór w kapsule pobiera się 

strzykawką gazową wytworzony gaz i nastrzykuje na chromatograf. 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w przypadku stosowania buteleczek do eks-

trakcji do fazy nadpowierzchniowej oznaczenie węgla organicznego wykonuje się z wykorzystaniem 

autosamplera lub ręcznie, a zawartość węgla organicznego w próbce określa się poprzez pomiar wy-

tworzonego dwutlenku węgla. 
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