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CZY MOŻLIWY JEST MONITORING DIOKSYN?
Pomiary stężenia dioksyn (polichlorowanych dibenzodioksyn i dibenzofuranów) w spalinach z procesów
termicznych prowadzone są przez EMIPRO sp. z o.o. w Krakowie http://www.dioksyny.com.pl przy formalnej
współpracy z Laboratorium Analiz Śladowych Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki
Krakowskiej.
Pomiary prowadzone są w oparciu o wymagania normy Unii Europejskiej EN-1948 cz. I, II i III przy
zastosowaniu techniki zimnej sondy oraz filtracji i kondensacji. Przygotowanie próbek i analiza chemiczna
wykonywana jest w wysoko wyspecjalizowanym laboratorium Politechniki, wyposażonym w dwa nowoczesne
systemy spektrometrów masowych sprzężonych z chromatografami gazowymi typu Finnigan GCQplus GCMS/MS. Analizy wykonywane są przy zastosowaniu podwójnej fragmentacji (MS/MS) umożliwiając
prowadzenie oznaczeń przy poziomie wykrywalności nawet poniżej 1 pg (10-12g ). Umożliwia to oznaczanie
dioksyn w spalinach na poziomie poniżej 0,001 ng-TEQ/m3.
W zakresie dopuszczalnego poziomu emisji zanieczyszczeń do atmosfery z procesów termicznych, w tym ze
spalania odpadów przygotowywane jest w Polsce rozporządzenie, bazujące na Dyrektywie Unii Europejskiej
94/67/EC z grudnia 1994.
W tym zakresie wymagane jest oznaczenie m.in. stężenia polichlorowanych dibenzodioksyn i dibenzofuranów.
Zagadnienie nie dotyczy jedynie spalarni odpadów niebezpiecznych.
Jeżeli w instalacjach energetycznych, w kotłach opalanych węglem lub olejem spala się substancje odpadowe
należące do grupy odpadów niebezpiecznych, wówczas pomiar stężenia zanieczyszczeń odprowadzonych do
atmosfery musi uwzględnić stężenie substancji określonych w dyrektywie 94/67/EC Rady Unii Europejskiej
wydanej w grudniu 1994.
Poniżej w tabeli 1 zestawiono wykaz dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych w spalinach wg Dyrektywy
94/67/EC.
Tabela 1:

Dopuszczalne poziomy stężeń substancji szkodliwych w spalinach emitowanych z urządzeń do
spalania odpadów. Wartości te obowiązują również w odniesieniu do urządzeń
energetycznych, gdzie spala się paliwa zastępcze lub odpadowe wg Dyrektywy 2000/76/EC

Numer kolejny
1

Substancja
Corg

Wartości dopuszczalnego stężenia w spalinach
[mg/ mn3]
10

2
3
4
5

HCl
HF
pył całkowity
SO2

10
1
10
50

6
7
8
9

CO
50
kadm + tal
0,05
rtęć
0,05
Sb + As + Pb + Cr
0,5
+ Co + Cu + Mn +
Ni + V + Sn
10
PCDDs i PCDFs
0,1 ng-TEQ/mn3
* - NOx nie są normowane !!!
Masa zanieczyszczeń chemicznych uwalnianych do środowiska z procesów termicznych w znacznej mierze
zależy od właściwego dopalenia gazów spalinowych oraz od uwolnienia go ze szkodliwych substancji
chemicznych, niemożliwych do zniszczenia metodami termicznymi, takie jak metale ciężkie, chlorowodór,
fluorowodór, tlenki azotu, siarki, pyły oraz wymienione już wcześniej związki chloro organiczne. Substancje
mogące być zniszczone termicznie, czyli utlenione do CO2 i H2O, jak węglowodory aromatyczne, fenole, estry,
kwasy organiczne i inne nie powinny pojawiać się w spalinach, w ściekach ani pozostawać w popiele. W
procesach hutniczych, spalinach samochodowych i innych (spalanie odpadów) w obecności śladowych ilości
chloru powstaną chlorowane bifenyle, chlorowane dibenzodioksyny i dibenzofurany oraz inne chlorowane
związki aromatyczne. Proces ten na etapie spalania jest nieunikniony. W tym przypadku wystarczą ilości chloru
na poziomie ppm. Jakkolwiek, w przypadku śladowej zawartości chloru w spalanych paliwach zastępczych lub
odpadach, stężenie powstających związków chloro organicznych w spalinach będzie niewielkie, to należy mieć
na uwadze fakt, że zgodnie z wymaganiami i zaleceniami krajów Unii Europejskiej (np. Dyrektywa 94/67/EC)

oraz w przygotowywanej w Polsce Ustawie o Odpadach poziom zawartości wymienionych związków chloro
organicznych w spalinach nie będzie mógł przekraczać poziomu 0.1 ng-TEQ/m3. Jest to wymóg postawiony tak
rygorystycznie, że bez właściwego, bardzo sprawnego oczyszczania praktycznie nie można go spełnić. Dotyczy
to w praktyce wszelkich procesów termicznych z wyjątkiem nowoczesnej energetyki, przy założeniu spalania
wyłącznie paliwa podstawowego.
Rozpoczęty w Polsce program budowy spalarni odpadów szpitalnych i intensywne poszukiwania rozwiązań
termicznego niszczenia odpadów przemysłowych spowodowały konieczność dokonywania oceny poziomu
technologicznego instalacji. Za jedno z podstawowych kryteriów oceny tego poziomu przyjęto zawartość
dioksyn emitowanych do atmosfery.
Duża potrzeba prowadzenia pomiarów stężenia PCDDs i PCDFs w gazach odlotowych spowodowała
konieczność opracowania lub dopracowania metod do poboru próbek gazowych i ich analizy. W danych
opublikowanych w Raporcie z międzynarodowych badań w zakresie inwentaryzacji podstawowych źródeł
dioksyn do atmosfery - The European Dioxin Inventory z roku 1997 [1] wskazuje się na konieczność szerszego
zakresu pomiarowego w odniesieniu do podstawowych źródeł dioksyn z procesów termicznych. Rozumiane jest
to jako poszerzenie źródła informacji o emisji dioksyn do atmosfery.
Ze względu na bardzo wysokie koszty wykonywania takich badań oraz długi czas oczekiwania na wynik analizy
sprawia, że stosowane obecnie metody kontroli zanieczyszczenia spalin dioksynami są niewystarczające i
wymagają znacznych usprawnień. Ponadto otrzymywano różne wyniki badań z tych samych instalacji, gdy
pomiary były prowadzone przez różne, akredytowane i wyspecjalizowane firmy. Dotyczy to głównie różnej
metodyki pomiarowej oraz czynności analitycznych. W związku z tym przystąpiono do unifikacji i standaryzacji
metod pomiarowych i analitycznych w oznaczaniu dioksyn.
W roku 1997 w krajach Unii Europejskiej, w zakresie oznaczania dioksyn w spalinach z instalacji stacjonarnych
zaczęła obowiązywać norma EN-1948. p.t.
Stationary source emissions – Determination of the mass concentration of PCDDs and PCDFs - cz. 1: Sampling,
cz. 2: Extraction and clean-up, cz. 3: Identification and Quantification [2]. Oznaczanie dioksyn prowadzi się
również w odniesieniu do Dyrektywy 94/67/EC z grudnia 1994, szczególnie w zakresie raportowania wyników
analiz stężenia substancji chemicznych w spalinach z procesów termicznej utylizacji odpadów. Tam też podano
dopuszczalną wartość stężenia dioksyn emitowanych ze spalinami do atmosfery, równą 0,1 ng-TEQ/m3 spalin w
odniesieniu do suchych spalin w warunkach normalnych po skorygowaniu do stężenia objętościowego tlenu =
11%
Norma EN-1948 została zatwierdzona jako dokument regulujący procedury poboru próbek gazowych z instalacji
stacjonarnych, ich przygotowanie do analiz i wykonanie analiz instrumentalnych, sposoby obliczania wyników i
ich raportowanie.
Procedury opisane są w tej normie bardzo szczegółowo przy dopuszczeniu stosowania kilku wariantów dla
każdej z części 1,2 i 3.
Norma EN-1948 jest obecnie tłumaczona na język polski i przygotowywana do wprowadzenia do stosowania w
Polsce przez PKN. Jej wprowadzenie będzie miało na celu określenie przede wszystkim jakości pracy wielu
instalacji energetycznych, metalurgicznych i spalarni, a także wartości globalnej emisji dioksyn do atmosfery w
Polsce.
W rozważaniu zastosowania w praktyce normy EN-1948 należy wziąć pod uwagę to, że przeprowadzenie
procedur pobierania próbek spalin, przygotowania i analiz oraz obliczenie i raportowanie wyników zgodnie z tą
normą wymaga stworzenia odpowiednich laboratoriów, wyposażonych w bardzo specjalistyczny, kosztowny
sprzęt pomiarowy i analityczny oraz przeszkolenia personelu do wykonywania nietypowych jak do tej pory w
Polsce prac pomiarowych i analitycznych. Szczególnie w zakresie obchodzenia się z wysokotoksycznymi
substancjami chemicznymi i zachowaniem szeroko rozumianej czystości laboratoryjnej.
Poniżej w p. Procedura zgodna z EN-1948 przedstawiono aktualnie obowiązująca metodykę poboru próbek,
oznaczania i obliczania stężenia dioksyn w gazach odlotowych.
W związku z wysokimi kosztami, a przede wszystkim długim czasem oczekiwania na wynik analizy dioksyn
rozważane jest opracowanie metod monitoringu dioksyn na instalacjach.
Zagadnienie monitoringu dioksyn nie jest nowe. Publikacje z tego tematu ukazywały się w literaturze naukowej
już w latach 70. Dotyczyły one jednak dostarczania próbek do laboratoriów wyposażonych w spektrometry
masowe o wysokiej rozdzielczości ze względu na uszczuplenie procedur przygotowania i oczyszczania próbek
do analiz.
Obecnie istnieją możliwości zastosowania znacznie tańszych i mniejszych gabarytowo detektorów masowych w
chromatografach gazowych, które mogą być zainstalowane jako urządzenia do prowadzenia monitoringu
dioksyn na instalacji.
Cały jednak problem polega na poziomie wykrywalności aparatury analitycznej. Detektory masowe, zarówno
kwadrupolowe jak i pułapki jonowe maja zbyt mały poziom wykrywalności, aby nadawały się do prowadzenia
monitoringu. Próg wykrywalności tych detektorów jest rzędu 20-50 pikogramów związku, przy wymaganym
poziomie wykrywalności poniżej 1 pikograma.
W tym miejscu należy nadmienić, że monitoring jest rozumiany jako ciągły dostęp do informacji sygnałowych.
W tym zakresie można mierzyć stężenie NOx, SO2, CO, CO2, węglowodory jako sumę, pyły, nawet gazy kwaśne
takie jak HCl, H2F2 a nawet metale (szczególnie rtęć). Problem powstaje z dioksynami. Dla przypomnienia,

dioksynami nazywa się grupę 210 pojedynczych związków chemicznych (tzw. kongenerów) będących
chlorowanymi, aromatycznymi eterami spośród których oznacza się 17 (patrz tabela 3).
W większości przypadków badanych próbek te 17 kongenerów stanowi kilka do kilkunastu % masy wszystkich
210 kongenerów dioksyn. W celu otrzymania sygnału analitycznego od tych 17 związków, niezbędnego do ich
oznaczenia istnieje potrzeba ich uprzedniego rozdzielenia. W tym celu stosuje się chromatografię gazową.
Detektor – spektrometr masowy analizuje już rozdzielone kongenery. Sygnał analityczny nie może więc być
ciągły. Nie może zatem być mowy o monitoringu dioksyn prowadzonym w odniesieniu do spalin lub
jakichkolwiek innych próbek zarówno gazowych, ciekłych jak i stałych.
Przez monitoring dioksyn rozumie się jednak otrzymywanie wyników analiz na tyle szybko, by móc zareagować
nie dopuszczając do rozprzestrzenienia się szkodliwych spalin w środowisku. Pozostaje problem ile czasu można
przeznaczyć na otrzymanie wyniku analizy dioksyn.
W tym miejscu należy przedstawić następujące dane, które mogą wskazać dlaczego czas analizy jest tak długi.
Pobranie próbki wymaga uzyskania sygnału analitycznego. Rozumie się przez to uzyskanie analitu na poziomie
przynajmniej o rząd wielkości większym niż próg wykrywalności aparatury. Należałoby dysponować aparaturą
o wykrywalności poniżej 1 pikograma pojedynczego związku, aby pobrać do analizy próbkę o objętości
minimum 0,1 m3n w przeliczeniu na 11% O2 suchych spalin. Czas pobierania takiej próbki z jednoczesną sorpcją
analitu wymaga od 10 – 30 minut. Ponadto, próbka musi zostać pozbawiona innych związków organicznych
utrudniających analizę poprzez zakłócanie sygnału [3-10]. Trzeba z zaadsorbowanej próbki usunąć
przeszkadzające związki organiczne występujące w stężeniu 106 razy większym niż dioksyny. Obecnie proces
ten realizowany jest na drodze chromatografii cieczowej. Z doświadczenia wynika, że zastosowanie sorbentów
węglowych [9], bardzo sprawnie rozdzielających dioksyny od innych zanieczyszczeń. Może to znacznie skrócić
czas przygotowania próbek, jednakże nie będzie on krótszy niż kilka godzin.
Przy uzyskaniu wystarczającego oczyszczenia próbki musi nastąpić rozdział chromatograficzny. Ze względu na
podobne właściwości fizyko-chemiczne dioksyn rozdzielenie 17 kongenerów spośród 210 wymaga zastosowania
bardzo sprawnych kolumn chromatograficznych – czyli długich kapilar. Na najsprawniejszych kolumnach o
długości minimum 30m rozdział chromatograficzny musi trwać minimum 30 –40 minut. Otrzymane sygnały
analityczne nie mogą !!! być integrowane automatycznie. W praktyce istnieją poważne problemy z identyfikacją
poszczególnych kongenerów PCDDs i PCDFs. Z tego powodu do próbek przed ich oczyszczeniem i analizą
dodaje się znaczniki izotopowe, umożliwiające poprawne rozpoznanie i analizę ilościową.
Wynika z tego, że przy dysponowaniu najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i wysoko kwalifikowanym
personelem analitycznym wynik analizy możliwy jest do wykonania w ciągu minimum kilkunastu godzin.
W tabeli 2 przedstawiono aktualne możliwości analityczne oznaczania dioksyn w oparciu o procedury
opracowane w Politechnice Krakowskiej przy wykorzystaniu spektrometrii masowej typu MS/MS-SRM. W
metodach tych zastosowano podwójną fragmentację analizowanej cząsteczki substancji badanej - techniki Single
Reaction Monitoring – jednoczesnego monitorowania macierzystego jonu fragmentacyjnego EI oraz jonu
wtórnego powstałego w kolizji z atomem helu. Poziom wykrywalności tej metody wynosi 0,5 pg TCDD.
Technika ta pozwala na znaczne uproszczenie procedury oczyszczania próbki do analizy, gdyż wtórna
fragmentacja kolizyjna zapewnia bardzo wysoki stopień selektywności oznaczania dioksyn.
Tabela 2.:

Porównanie czasu analizy dioksyn wg EN-1948 i wg aktualnych możliwości analitycznych

Czynności analityczne:
Pobór próbek
Ekstrakcja dioksyn
Oczyszczenie próbek
Analiza GC-MS
Integracja i obliczenia
Razem:

***

wg EN-1948
4–8h
16 h
72 h
2 – 6h
2h

Aktualne możliwości ***
1-4h
0,5 h
2 – 6h
2 – 6h
1h

min. 96 h

min. 6,5 h

wg. aktualnych badań w Politechnice Krakowskiej przy zastosowaniu
pektrometrii MS/MS-SRM i kolumn węglowych

Procedurę pomiarową, zgodną z EN-1948 można przedstawić następująco:
Ze strumienia gazu pobierane są próbki o objętości od kilku do kilkunastu m3 w przeliczeniu na warunki
umowne tzn. 0.1 MPa i 273 K.
Próbki gazu zasysane są przez sondę pomiarową, oraz zestaw filtrujący, w którym zatrzymywane są cząstki
lotnego popiołu o średnicach do 0.2 µm. Cząstki pyłu całkowitego osiadają na filtrze z włókien kwarcowych
umieszczonych w ogrzewanej obudowie lub wyłapywane są wraz z wykroplonym kondensatem. Gaz po

odfiltrowaniu przepuszczany jest w sposób ciągły przez sorbent z polimerów porowatych. Do filtrów i
sorbentów przed poborem próbki i po ekspozycji wprowadza się substancje wzorcowe PCDD/F znaczone
izotopem węgla 13C celem określenia strat analitu podczas poboru próbek i przygotowania ich do analiz. Filtry,
kondensat i sorbenty po przewiezieniu do laboratorium ekstrahuje się rozpuszczalnikami organicznymi i
analizuje tak, jak opisano to poniżej.
Aparatura stosowana do pobierania próbek gazowych na zawartość dioksyn jest specyficzna i wymaga
odpowiedniego przeszkolenia osób dokonujących pomiarów i poboru prób w zakresie przygotowania aparatury i
prowadzenia badań na instalacji. Do pobierania próbek gazowych stosowanych jest w świecie wiele różnych
rozwiązań technicznych.
W praktyce jednak sprawdziły się trzy.
1. Pobór próbek z wychłodzeniem gazu spalinowego przed odbiorem frakcji pyłowej, bez filtracji ale z
zastosowaniem sorpcji w roztworach i na fazie stałej (tzw. metoda chłodzonej sondy)
2. Rozcieńczenie gazu spalinowego powietrzem, filtracja i sorpcja (tzw. metoda z rozcieńczeniem strumienia
spalin)
3. Gorąca filtracja frakcji pyłowej, wykroplenie kondensatu pary przez wychłodzenie gazu i sorpcja na fazie
stałej (metoda filtracji i kondensacji)
Jeżeli system oczyszczania spalin w instalacji oparty jest na rozwiązaniach ze zraszaniem gazu roztworami
wodnymi w skruberach (mokre oczyszczanie) i bez przegrzewania gazu wylotowego, wówczas najlepiej
sprawdza się metoda 1.
Jeżeli spaliny oczyszczane są tzw. suchymi metodami i temperatura ich przekracza 2000C, wówczas lepiej
sprawdza się w praktyce metoda 3.
Metoda 2, z rozcieńczaniem gazu powietrzem nie jest w naszej opinii godna polecenia, gdyż powoduje
konieczność przepuszczenia przez aparaturę kilkukrotnie większej objętości rozcieńczonej próbki, oraz znacznie
utrudnia same czynności operacyjne na instalacji.
A trzeba wziąć pod uwagę, że czynności pobierania próbek spalin niejednokrotnie są prowadzane w bardzo
trudnych warunkach miejscowych i pogodowych.
Do obliczenia stężenia dioksyn w spalinach wymagane jest poznanie poziomu zawartości tlenu i pary
wodnej, gdyż stężenie dioksyn podaje się w odniesieniu do warunków umownych (0.1 MPa i 273 K) w
odniesieniu do gazu suchego i w przeliczeniu na 11% tlenu w spalinach.
Jest to zgodne z wymaganiami dyrektyw europejskich np.: Dyrektywa 2000/76/EC dotyczących m. i. pomiarów
i raportowania wyników analiz stężenia substancji chemicznych w spalinach z procesów termicznych.
Schemat aparatury do poboru próbek spalin przedstawiony jest na rysunku 1.
Jest to modyfikacja procedury 3 (filtracja i kondensacja) zgodnej z normą EN-1948.
Różnica polega na tym, że jako materiał sorpcyjny zastosowano kopolimer styrenu i diwinylobenzenu (XAD) a
nie piankę poliuretanową (PU) jak zaleca norma. Modyfikacja dokonana została na podstawie wieloletnich
pomiarów w spalarniach odpadów szpitalnych, gdzie pianka poliuretanowa nie sprawdziła się, ulegając
wielokrotnie w czasie pomiarów degradacji pod wpływem często obecności dużych stężeń, reaktywnych
składników spalin [10]. Kopolimery XAD są bardziej stabilne, a ich własności sorpcyjne lepsze niż pianki PU.
Jest to sorbent znacznie kosztowniejszy, ale bardziej odporny chemicznie oraz na przebicie (utratę dioksyn w
czasie pobierania próbek).
Sonda wykonana jest ze stali nierdzewnej zawierającej wkładki ze szkła borokrzemowego lub kwarcu.
Norma zaleca również stosowanie sondy wykonanej z tytanu. Filtracja pyłu całkowitego odbywa się na filtrach z
włókien kwarcowych lub szklanych, odpornych na temp. do 4500C zdolnych zatrzymać cząstki o wymiarach ≥
0,2 µm. Chłodnica wodna zasilana jest wodą bieżącą lub z agregatu chłodniczego. Osuszki i płuczki wypełniane
są każdorazowo w laboratorium świeżym materiałem sorpcyjnym.
Do filtrów, sorbentów i naczynia na kondensat wprowadza się uprzednio wzorce PCDDs i PCDFs znaczone
izotopem węgla 13C zgodnie z odpowiednimi procedurami. Czynności te dokonuje się w laboratorium lub
bezpośrednio przed rozpoczęciem pomiarów.
Całość aparatury szklanej musi być owinięta folią Al, gdyż PCDDs i PCDFs są fotolabilne. Dotyczy to
szczególnie przypadku, gdy szklane elementy aparatury do poboru próbek wystawione są na działanie promieni
słonecznych.
Podczas montażu i demontażu elementów zestawu do pobierania próbek na instalacji należy zachować
jak największą czystość zabezpieczając wszystkie części aparatury przed dostaniem się do nich jakichkolwiek
zanieczyszczeń, głównie pyłowych. Dotyczy to szczególnie starszych instalacji energetycznych i niektórych
spalarni odpadów, gdzie zapylenie jest podstawowym problemem. Po dokonaniu poboru próbek, wszelkie
elementy aparatury, łączniki i inne detale mające kontakt ze strumieniem pobieranego gazu muszą być owinięte
folią aluminiową i przechowywane w chłodnym miejscu przed dostarczeniem do laboratorium. Jest to niezwykle
ważne, gdyż dioksyny oznaczane są na poziomie pikogramowym (10-12g). Szczegóły procedur przygotowania
aparatury przed poborem próbek i czynności po ich pobraniu opisane są w normie EN-1948 cz. 1 i 2.
W celu zachowania izokinetyczności poboru próby, szybkość zasysania gazu przez sondę pomiarową również
musi się zmieniać. Jeżeli są to niewielkie zmiany w granicach ± 20% są one kompensowane przez regulację
podciśnienia wytwarzanego przez pompę. Jeżeli natomiast (co się często zdarza) prędkość strumienia gazu w

kanale zmieni się o ponad 100% powstaje problem z zachowaniem izokinetycznego poboru próby. Należałoby
wówczas wymienić końcówki sondy. Jednakże wahania prędkości przepływu są szybkozmienne.
Nie ma wówczas możliwości poboru próby z zachowaniem izokinetyczności. Takie przypadki są spotykane na
instalacjach, gdzie na wentylatorach stosowane są tzw. falowniki, zapewniające utrzymanie optymalnych stężeń
tlenu w komorach spalania lub dopalania.
Kolejnym problemem występującym podczas poboru próbek jest duża wilgotność spalin.
Szczególny problem z poborem próbek pojawia się gdy spaliny są chłodne, czyli w temperaturze poniżej 1000C,
przesycone parą wodną. Często strumień gazu porywa krople wody lub alkalicznych roztworów pochodzących z
instalacji oczyszczania spalin. Kłopotliwe staje się wówczas przegrzanie strumienia pobieranej próbki tak, aby
przez filtr pyłowy przepływał suchy gaz. Mokry gaz powoduje zatykanie się filtrów, ich rozrywanie, a krople
roztworów alkalicznych zalepiają powierzchnie filtrów. Należy wówczas stosować dodatkowe płuczki.
Znakomicie sprawdza się również modyfikacja aparatury z zastosowaniem wykroplenia kondensatu przed
filtracją. Wymaga to jednak dodatkowego zestawu, co znacznie utrudnia montaż i obsługę urządzeń
pomiarowych pracujących zwykle w bardzo trudnych warunkach na instalacji.
Króćce do wprowadzenia sondy w kanale spalinowym umiejscowione są zgodnie z normą: PN-Z04030-7 dotyczącą pomiarów przepływu spalin zgodną z Zarządzeniem GIOŚ nr 94/92 do stosowania przez
WIOŚ zgodnie z normą ISO 9096. Punkt umiejscowienia króćców powinien być wyznaczony tak, aby strumień
gazu w tym miejscu nie ulegał żadnym zawirowaniom. Przyjmuje się zasadę, że za kryzą, kolankiem lub innym
elementem powodującym zawirowanie, króciec powinien być umieszczony na prostym odcinku kanału w
odległości minimum 3 średnic (lub wymiaru poprzecznego) kanału.
Wymiary króćca zgodnego z PN to: gwint wewnętrzny M64/4.
Analiza instrumentalna prowadzona jest aktualnie w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne
systemów chromatografii gazowej w sprzężeniu z spektrometrami masowymi.
W naszym przypadku stosowane są urządzenia typu GC-MS/MS Finnigan MAT GCQ plus umożliwiające
podwójną fragmentację analizowanych cząsteczek a więc bardzo wysoką selektywność oznaczania. Zapewnia to
otrzymanie jednoznacznie określonych sygnałów od cząsteczek PCDDs i PCDFs, znacznie lepiej
identyfikowalnych niż sygnały otrzymywane z typowych, kwadrupolowych detektorów masowych. Technika
GC-MS/MS umożliwia ponadto uzyskanie bardzo wysokiego, femtogramowego poziomu wykrywalności
(femtogram – 10-15g) przy zachowaniu wysokiej selektywności sygnałowej podczas dużego stężenia składników
matrycy próbki. W załączeniu chromatogramy uzyskane “tradycyjną” techniką GC-MS oraz techniką GCMS/MS-SRM próbek o zawartości PCDDs i PCDFs w spalinach ze spalarni odpadów na poziomie poniżej 0,1
ng-TEQ/m3
Do rozdziału kongenerów* stosuje się kapilarne kolumny o fazach polarnych i mało polarnych (np. DB-23 i DB5MS).
W oparciu o otrzymane wyniki analiz ilościowych określa się toksyczność analizowanych próbek. W
oznaczaniu dioksyn (polichlorowane dibenzodioksyny i dibenzofurany) oblicza się stężenie 17 indywidualnych
tzw. kongenerów dioksyn, czyli substancji różniących budową chemiczną, ale mających silne własności
toksyczne. Za najbardziej szkodliwy uważa się kongener 2,3,7,8-TCDD (tetrachlorodibenzodioksyna).
W ocenie toksyczności spalin oblicza się tzw. względny poziom toksyczności TEQ, który jest parametrem
normowanym. W tym celu korzysta się z tzw. współczynników toksyczności TEF. Wartości liczbowe TEF
zawarte są pomiędzy 0,001 a 1 i zestawiono je w tabeli 3 poniżej.
Określają one względną toksyczność każdego kongeneru PCDDs i PCDFs w odniesieniu do najbardziej
toksycznego 2,3,7,8-TCDD dla którego przyjęto współczynnik równy 1. Odpowiednio dla najmniej toksycznych
związków OCDD i OCDF przyjęto współczynniki TEF - 0.001. Wartości te wskazują o ile toksyczność związku
jest
mniejsza
od
2,3,7,8-TCDD.
Sumując pomnożone stężenia poszczególnych kongenerów PCDD/F oznaczonych w spalinach przez
odpowiadające im jednostkowe współczynniki TEF otrzymuje się wartość liczbową nazywaną poziomem
toksyczności analizowanej próbki - TEQ.
Z wartości tej można określić potencjalną toksyczność spalin w odniesieniu do PCDDs i PCDFs i porównać ją z
wartościami dopuszczalnymi.
TEQ oblicza się korzystając ze wzoru:
i =1

TEQ = ∑ (mi × TEFi )
i =17

gdzie:

*

mi
- masa pojedynczego kongeneru w ng lub w pg.
TEFi - współczynnik równoważny toksyczności dla i-tego kongeneru PCDD/F,
w odniesieniu do kongeneru 2,3,7,8-TCDD.

Kongenerami nazywa się grupy związków organicznych, mających ten sam rdzeń ale różniące się ilością
i miejscem podstawników.
Do kongenerów zaliczyć można np. 2-chlorofenol, 3,4-dichlorofenol i 2,4,6-trichlorofenol itd.

Tabela 3.

Zestawienie poszczególnych kongenerów PCDD/F i odpowiadające im
jednostkowe wartości współczynnika równoważnego toksyczności (TEF)
Kongener PCDDs
Wartość
Kongener PCDFs
Wartość
współczynnika TEF
współczynnika TEF
2,3,7,8-TCDF
0,1
2,3,7,8-TCDD
1
*1,2,3,7,8-P5CDD
0,5
2,3,4,7,8-P5CDF
0,5
1,2,3,4,7,8-H6CDD

0,1

1,2,3,7,8-P5CDF

0,05

1,2,3,6,7,8-H6CDD

0,1

1,2,3,4,7,8-H6CDF

0,1

1,2,3,7,8,9-H6CDD

0,1

1,2,3,6,7,8-H6CDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-H7CDD

0,01

1,2,3,7,8,9-H6CDF

0,1

OCDD

0,001

2,3,4,6,7,8-H6CDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-H7CDF

0,01

1,2,3,4,6,7,8-H7CDF

0,01

OCDF

0,001

Do obliczenia stężenia dioksyn w spalinach wymagane jest poznanie poziomu zawartości tlenu i pary wodnej,
zmierzenie temperatury i ciśnienia strumienia spalin w punkcie poboru próbek .
Stężenie oznaczanych składników podaje się w odniesieniu do warunków umownych (0.1 MPa i 273 K) w
odniesieniu do gazu suchego i w przeliczeniu na 7%, 11% lub 17% tlenu w zależności od realizowanego procesu
spalania. Dla spalania odpadów przyjmuje się poziom odniesienia O2 = 11%.
Konkluzje:
W oparciu o przedstawione możliwości techniczne, aparaturowe i merytoryczne, a przede wszystkim
obliczeniowe można stwierdzić, że w chwili obecnej nie ma możliwości prowadzenia monitoringu dioksyn w
rozumieniu określania jakości spalin podczas spalania odpadów.
Czynności pomiarowe, analityczne i obliczeniowe wymagają minimum kilkugodzinnych operacji oraz właściwej
interpretacji otrzymanych sygnałów analitycznych od próbek na poziomie pikogramowym.
Ze względu na bardzo wysoki koszt pomiarów i analizy dioksyn w spalinach ze spalarni odpadów, nie ma
praktycznych powodów do ich wykonywania częściej niż raz w tygodniu. W tym przypadku wynik analizy jest
możliwy do uzyskania w ciągu 1 doby.
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