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Rurka probiercza do pochłaniania nitrozoam in z powietrza
Zastrzeżenie

patentowe

Rurka probiercza do pochłaniania nitrozoam in z pow ietrza zawierająca sorbent o rozw iniętej pow ierzchni oraz kwas L-askorbinowy, znam ienna tym, że stosuje się sorbent
o granulacji 0,2-0,8 mm np. żel krzemionkowy z naniesionym równom iernie kwasem
L-askorbinowym w ilości 4-12% wagowych suchej masy sorbentu, przy czym od strony wlotu
pobieranego pow ietrza znajduje się warstwa osuszająca stanowiąca 8-12% ogólnej masy
spreparow anego sorbentu zaw ierająca 10-20% substancji osuszającej np. bezw odnego siarczanu (VI) sodu.

*

*

*

Przedm iotem wynalazku jest rurka probiercza do pochłaniania nitrozoam in z powietrza
zawierająca sorbent o rozwiniętej powierzchni oraz kwas L-askorbinowy, stosowana przy
oznaczaniu toksycznych, rakotwórczych nitrozoamin. Zapobiega ona zawyżaniu wyników
analiz tych zw iązków przez wyeliminowanie tw orzenia się w tórnych nitrozoam in z obecnych
w atmosferze tlenków azotu i amin. Szczególne zastosowanie rurka probiercza znajduje podczas pobierania próbek pow ietrza do analizy na stanowiskach pracy, na których w ystępują
nitrozoaminy, m. in. w przem ysłach gumowym, garbarskim, farmaceutycznym, chemicznym,
metalowym, spożywczym i in. W iadomym jest, że usunięcie prekursorów reakcji nitrozowania zapobiega pow staw aniu wtórnych nitrozoamin. Osiąga się to poprzez przesysanie badanego pow ietrza przez rurki zawierające sorbent z kwasem L-askorbinowym.
Do pobierania próbek pow ietrza z nitrozoam inam i znane je st zastosowanie sorbentu będącego m ieszaniną żelu krzem owego i krzem ianu magnezu oraz kw asu amidosulfonowego
będącego inhibitorem reakcji nitrozowania amin tlenkami azotu. W spomniane sorbenty
umieszczane były w rurkach wykonanych ze szkła, nierdzewnej stali lub teflonu. Do pobierania próbek pow ietrza do analiz na obecność nitrozodim etyloam iny i nitrozodietyloam iny stosowano rów nież m ieszaninę tlenku magnezu i krzemionki na którą nastrzykiwano przed pobieraniem próbki pow ietrza roztwór tokoferolu w dichlorometanie.
W innym sposobie pobierano próbki pow ietrza zanieczyszczone nitrozom orfoliną przesysając pow ietrze przez układ dwu rurek. Pierwsza rurka zaw ierała m ieszaninę tlenku m agnezu i krzem ionki, druga nośnik wykonany z tworzywa sztucznego. Sorbenty w obu rurkach tuż
przed pobraniem próbki pow ietrza zwilżano roztworem kw asu L-askorbinowego. Ponadto
znane jest pobieranie próbek pow ietrza do badań na obecność nitrozoam in na sorbenty, którymi m ogą być np. węgiel aktywowany, tlenek glinu aktywowany, żel krzem owy itp. z nakraplanymi na nie zw iązkam i redukującymi lub wiążącymi tlenki azotu. Ze wszystkich
sorbentów zatrzymane związki, w tym nitrozoaminy, eluuje się rozpuszczalnikam i organicznymi, lub ich m ieszaninam i - eterem etylowym, dichlorom etanem , m etanolem i poddaje analizie chrom atograficznej.
Stosowane m etody zw ilżania sorbentu roztworem inhibitora w rozpuszczalniku organicznym nie zapew niają równom iernego rozłożenia inhibitora reakcji nitrozow ania co w rezultacie nie daje całkowitej pewności, że niepożądana reakcja m iędzy tlenkam i azotu i am inami nie zachodzi.
Do pobierania próbek pow ietrza do analizy na zawartość nitrozoam in, zastosowano rurę
probierczą w edług wynalazku. Analizowane powietrze przesysa się przez rurkę probierczą
zaw ierającą warstwę sorbentu o granulacji 0,2-0,8 mm np. żelu krzem ionkow ego z naniesionym rów nom iernie kwasem L-askorbinowym w ilości 4-12% wagowych suchej masy
sorbentu. Od strony wlotu badanego pow ietrza znajduje się w arstw a osuszająca stanowiąca
8-12% ogólnej masy spreparowanego sorbentu zawierająca 10-20% substancji osuszającej
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np. bezwodnego siarczanu (VI) sodu. Taki układ w arstw sorpcyjnych zapewnia całkowite
przeciwdziałanie reakcji nitrozowania. Zaadsorbowane zanieczyszczenia eluuje się m etanolem lub mieszaniną m etanolu i dichlorometanu, który następnie poddaje się analizie chrom atograficznej.
P r z y k ł a d: B udow ę rurki probierczej przedstawiono schem atycznie na rysunku. R urka probiercza 1 do pochłaniania nitrozoam in z pow ietrza składa się z cylindra szklanego długości 100 mm i średnicy wewnętrznej 5 mm z przew ężeniem około 1 mm, do której kolejno
wkłada się tamponik z w aty szklanej silanizowanej 2, nasypuje 300 mg warstwę żelu krzemowego z naniesionym rów nom iernie kwas L-askorbinow ego 3 oraz 30 mg mieszaniny sorbentu na który naniesiono rów nom iernie kwas L-askorbinow y, m iesza się z bezwodnym siarczanem (VI) sodu 4 i zam yka tamponem z waty szklanej silanizow anej 2. Tak przygotowaną
rurkę zatapia się lub zam yka koreczkiem z gumy silikonowej. W ypełnienie rurki chronione
jest przed działaniem św iatła słonecznego folią alum iniow ą lub w arstw ą ciemnego lakieru 5.
Sorbent z naniesionym rów nom iernie kwasem L-askorbinowym stanowiący głów ną warstwę
zatrzymującą nitrozoam iny przygotowuje się, według wynalazku, zalew ając 9,5 g odpow iednio spreparowanego żelu krzem ionkow ego o granulacji 0,20-0,40 m m wysuszonego przez
2 godziny w tem peraturze 240°C, 100 cm ³ roztworu kw asu L-askorbinow ego w alkoholu m etanolowym o stężeniu 0,5 g kwasu na 100 cm ³ rozpuszczalnika. Żel krzem ionkowy pozostawia się w naczyniu na przeciąg 24 godzin mieszając co jakiś czas, po czym metanol odparowuje się pod zm niejszonym ciśnieniem a otrzymany sorbent z naniesionym równomiernie
kwasem L-askorbinowym przechowuje w szczelnie zam kniętym ciemnym naczyniu szklanym, wykorzystując go do napełniania rurek probierczych. W arstw ę osuszająco-sorpcyjną
przygotowuje się przez zm ieszanie sorbentu z naniesionym równom iernie kwasem
L-askorbinowym z bezw odnym siarczanem (VI) sodu [lub siarczanem (VI) sodu uprzednio
wyprażonym w tem peraturze 200°C w stosunku 9:1. Tak przygotow aną mieszaninę sorpcyjno-osuszającą przechowuje się w szczelnie zamkniętym ciemnym naczyniu szklanym i można
wykorzystywać do napełniania rurek probierczych.
Badania stopnia odzysku N -nitrozoam in z przygotow anego sorbentu z naniesionym
równomiernie kwasem L-askorbinow ym wykonano nanosząc na rurkę probierczą po 50 μl
mieszaniny nitrozoam in (nitrozodimetyloaminy, nitrozodietyloam iny, nitrozometyloetyloam iny, nitrozodipropyloaminy, nitrozodibutyloaminy, nitrozopiperydyny, nitrozopirydyny, nitrozomorfoliny) o stężeniu 10 μg/ml, a następnie w odstępach dw udniow ych badano stopień
odzysku tych połączeń. W ahał się on w granicach 85-99,5% , w zależności od nitrozoaminy
i był niezmienny w przeciągu 20 dni od mom entu sporządzenia badanej próbki.
Ocenę działania sorbentu z naniesionym rów nom iernie kw asem L-askorbinowym jako
inhibitora tworzenia się nitrozoam in z ich prekursorów przeprow adzono dwoma sposobami:
W pierwszym - przez porów nanie działania sorbentu wg wynalazku z rurkami zawierającymi
jako inhibitor reakcji kwas am idosulfonowy przez które przesysano jednocześnie powietrze ze
stanowiska wulkanizacji gumy. Z przeprowadzonych porów naw czych analiz pochłaniaczy za
wynik pozytywny przyjęto brak pików nitrozoam in lub ich występow anie w obydwu typach
rurek. Otrzymane w yniki potwierdziły dobre działanie inhibitora tj. sorbentu z naniesionym
równomiernie kwasem L-askorbinowym , który zachowyw ał się identycznie, jak pochłaniacz
N-nitrozoamin. W drugim sposobie na sorbent z naniesionym równom iernie kwasem
L-askorbinowym w prow adzono znaną ilość m orfoliny i przepuszczono przez niego 60 dm ³
powietrza zawierającego około 6 m g/dm ³ tlenku azotu w litrze mieszaniny powietrznej.
Otrzymane eluaty zatężano w aparacie K uderna-Denisha i analizow ano chromatograficznie
z użyciem detektora AFID i MSD. Nie stwierdzono obecności nitrozom orfoliny na chromatogramach i spektrogram ach, co potw ierdza pełną przydatność otrzym anego sorbentu z naniesionym równomiernie kw asem L-askorbinowym do neutralizacji tlenków azotu, a tym samym
pełne zabezpieczenie próbek pow ietrza zawierającego nitrozoam iny od dodatkowych, wtórnych nitrozoamin m ogących tworzyć się z ich prekursorów - tlenków azotu i amin.
Adsorbery zachow ują swoje parametry sorpcyjne i inhibitujące w czasie 100 i więcej
dni od chwili sporządzenia.
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