
Įvadas
Organiniai chloro pesticidai yra žmogaus 
sukurtos cheminės medžiagos, kurios buvo 
naudojamos pasauliniu mastu. Kadangi šios 
medžiagos ilgai išlieka aplinkoje, jos rado 
kelią į vandens telkinių nuosedas ir geriamojo 
vandens šaltinius. Šios medžiagos gali sukelti  
rimtą pavojų žmogaus sveikatai. 
Chlororganiniai junginiai turi plataus spektro 
ūminį ir lėtinį poveikį sveikatai, įskaitant vėžio 
sukėlimo tikimybę, nervų sistemos 
pažeidimą, apsigimimo riziką ir galimą 
endokrininės sistemos pažeidimą.

Reaguodamos į didėjantį susirūpinimą dėl 
sveikatos, daugelis šalių uždraudė kelias iš 
šių medžiagų, tokių kaip DDT, dieldrinas ir 
chlordanas. Kiti vis dar naudojami, įskaitant 
lindaną, endosulfaną ir metoksichlorą.

Skysčių / skysčių ekstrakcija per dalijamąjį 
piltuvą yra tradicinis metodas naudojamas 
chloro pesticidų analitėms gauti. Šis metodas 
reikalauja daug laiko, ir didelės apimties 
chloruoto tirpiklio. Rezultatas yra aukšta tyrimo 
kaina ir žemas atkuriamumas. Žemiau 
aprašytas automatinis, kietos fazės 
ekstrakcijos metodas naudojanis minimalų 
tirpiklio kiekį ir pasižymintis vienodu 
pakartojamumu leidžia analites gauti sparčiau.

Naudojami prietaisai: 
• FMS, Inc. PowerPrep™ SPE (Solid Phase

Extraction) kietos fazės ekstrakcijos sistema 

• FMS, Inc. SuperVap™ koncentratorius
• FMS, Inc. koncentravimo mėgintuvėliai
• 1 gramo C18 kasetės
• Agilent 7890A dujų chromatografas

PowerPrep SPE 
1. C18 kasetė paruošiama su 10ml metanolio

2. C18 kasetė paruošiama su 10ml DI H2O

3. Mėginys perkeliamas į  C18  kasetę
naudojant vakuumą

4. Mėginio talpa praplaunama ir skystis
perkeliamas į C18 kasetę

5. C18 kasetė išdžiovinama naudojant azotą
6. Išplovimas su metileno chloridu

SuperVap koncentratorius 
1. Pašildymo temperatūra: 65 ºC

2. Pašildymo laikas: 30 minučių
3. Temperatūra jutiklio režime: 65 ºC

4. Azoto slėgis: 15 PSI

Mėginio paruošimas ir ekstrakcija 
1. Penki, 1 litro mėginai apdorojami

1 ml EPA 8081 pakaitalo tirpalu
(2 analitės)

2. Mėginiai apdorojami EPA 8081
pesticidų pakaitalu (20 analičių)

3. Mėginiai paliekami susibalansavimui,
15 min.

4. Penki mėginiai pernešami į
atitinkamus mėginių kanalus FMS
PowerPrep SPE sistemoje

5. Įjungiama programa, paruošianti
mėginius eilės tvarka

6. Mėginys ekstrahuojamas ir
automatiškai perkeliamas į FMS
SuperVap koncentratorių.

7. Ekstraktai yra sukoncentruojami iki 1 ml,
praplaunami heksanu (15ml)  ir
pakartotinai sukoncentruojami iki 1 ml.

8. Mėginys pernešamas iš SuperVap
sistemos į Agilent dujų
chromatografą.

Organinių chloro pesticidų išskyrimas
iš vandens, naudojant automatizuotą
kietos fazės ekstrakciją

Pritaikymo aprašas

1 paveikslas: PowerPrep SPE 
ir SuperVap sistemos 



Išvados
Penkių vandens mėginių tyrimų rezultatai 
rodo, kad FMS Powerprep SPE sistema 
yra pajėgi gauti tikslius rezultatus su puikiu 
atkartojamumu. Aprašytas mėginių 
paruošimo metodas yra pranašesnis už 
tradicinius, daug laiko atimančius, 
nenuoseklius ir brangiai kainuojančius 
metodus.

SuperVap sistemos konstrukcija leidžia 
mėginius sukoncentruoti dujų 
chromatografui skirtuose mėgintuovėliuose 
- tai žymiai palengvina mėginio paruošimą.

Pritaikymo aprašas

Rezultatai 

1 lentelė: Vidutinis atkuriamumas bei standartinis 
nukrypimas (penkių kartotinių mėginių) 

Medžiaga
Pakaitalų

 konc.
Vidutinė
reikšmė

Stand.
nuokrypis

TCMX .1 ug/L 70.0% 5.1% 
Alpha-BHC .1 ug/L 81.6% 2.0% 
Beta-BHC .1 ug/L 93.9% 4.7% 

Gamma-BHC .1 ug/L 83.1% 4.7% 
Delta-BHC .1 ug/L 98.9% 5.9% 
Heptachlor .1 ug/L 82.5% 5.0% 

Aldrin .1 ug/L 80.0% 4.5% 
Heptachlor 

Epoxide .1 ug/L 89.8% 5.2% 
Gamma-

Chlordane .1 ug/L 81.0% 4.6% 
Endosulfan I .1 ug L 87.8% 4.7% 

Alpha-
Chlordane .1 ug/L 82.9% 4.5% 

Dieldrin .1 ug/L 85.9% 4.7% 
4,4"-DDE .1 ug/L 84.0% 4.7% 

Endrin .1 ug/L 70.6% 5.3% 
Endosulfan II .1 ug/L 90.5% 4.8% 

4,4'-DDD .1 ug/L 81.7% 5.1% 
Endrin Aldehyde .1 ug/L 119.1% 5.9% 

Endosulfan 
Sulfate .1 ug/L 95.0% 5.1% 

4,4'-DDT .1 ug/L 96.2% 6.4% 
Endrin Ketone .1 ug/L 110.9% 5.8% 
Methoxychlor .1 ug/L 92.5% 6.1% 

Deca-PCB .1 ug/L 77.3% 4.1% 

Dėl detalesnės informacijos susisiekite:
UAB Mikros Makros
Įmonės kodas: 303166012
PVM kodas: LT100008187412
Verkių g. 30B-211, Vilnius, LT-08221 Lietuva
+370 5 250 74 28
+370 655 25 297
info@mikros.lt
mikros.lt

Lentelė 2. 1L vandens mėginio chromatograma, naudojantis uECD detektoriumi




