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Przez wiele lat pomiary zanieczyszczenia wody produktami ropopochodnymi były 

wykonywane z użyciem transmisyjnej metody spektrofotometrii absorpcyjnej w podczer-

wieni. Jednakże metoda ta musi ulec modyfikacji ze względu na wprowadzony w 2003 

roku zakaz stosowania czterochlorku węgla, używanego w tej metodzie jako rozpuszczal-

nik. Inną metodą badania absorpcji w podczerwieni jest metoda HATR, gdzie jako roz-

puszczalnik może być użyty benzen. W artykule opisano tę metodę oraz przedstawiono jej 

zalety i wady . 

Total Internal Reflection as a Method for the Determination  

of Hydrocarbon Content in Water 

Key words: infrared spectroscopy, total internal reflection, water oiling 

For many years the analysis of concentration residual hydrocarbon and oil in sam-

ples of water and soil has been performed using transmission infrared spectroscopy. 

However, this method will have to be modified due to the prohibition of the use of car-

bon tetrachloride, used as a solvent in this method. Another method of measuring the 

absorption of infrared radiation is horizontal attenuated total reflection( HATR), where 

benzene could be used as a solvent. A description of the HATR method, its advantages 

and disadvantages are presented. 
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Wprowadzenie 

Istnieje kilka metod pozwalających określić stężenie związków organicz-

nych pochodzenia ropopochodnego w wodzie. Najbardziej popularnymi są me-

tody: wagowa, fluorymetryczna, spektrofotometrii w podczerwieni, chromato-

grafii gazowej oraz chromatografii cieczowej. Obecnie, ze względu na dokład-

ność pomiaru oraz koszt i czas analizy, w pomiarach mających na celu wyzna-

czenie sumarycznego stężenia substancji ropopochodnych w wodzie najczęściej 

jest stosowana metoda spektrofotometrii w podczerwieni, zgodna z Polską Nor-

mą PN-82/C-04565.01 „Woda i ścieki. Badanie zawartości ropy naftowej i jej 

składników. Oznaczanie niepolarnych węglowodorów alifatycznych metodą 

spektrofotometrii w podczerwieni” [3]. W metodzie tej polarne i niepolarne 

związki organiczne znajdujące się w wodzie są ekstrahowane na zimno cztero-

chlorkiem węgla i rozdzielane na drodze absorpcji związków polarnych na ak-

tywowanym tlenku glinowym. Niepolarne węglowodory alifatyczne, do których 

zalicza się oleje mineralne, pozostające w ekstrakcie są poddawane pomiarom 

spektrofotometrycznym w podczerwieni metodą transmisyjną w zakresie 3200-

2700 cm–1. Spektrometry w podczerwieni rejestrują natężenie promieniowania 

podczerwonego przechodzącego przez kuwetę zawierającą ekstrakt próbki (I0) 

i porównują je z natężeniem promieniowania podczerwonego przechodzącego 

przez kuwetę zawierającą czterochlorek węgla (I). Stosunek I/I0 daje wartość 

transmitancji T wyrażonej w procentach, a logarytm o podstawie dziesiętnej 

odwrotności transmitancji jest nazywany absorbancją A. Zawartość oznaczanych 

związków jest określana przez porównanie przy liczbie falowej 2926 cm–1 war-

tości absorbancji ekstraktu próbki z uprzednio sporządzoną krzywą kalibracyjną 

dla oleju pobranego z tego samego źródła co próbka wody bądź krzywą kalibra-

cyjną dla odpowiednio sporządzonej mieszaniny wzorcowej [1]. Metoda ta, 

w związku z wprowadzonym od 2003 roku całkowitym zakazem stosowania 

czterochlorku węgla, będzie jednak musiała ulec modyfikacji poprzez zastoso-

wanie innego rozpuszczalnika organicznego do ekstrakcji. Dodatkową wadą tej 

metody jest występowanie, dla użytecznych w procesie ekstrakcji rozpuszczal-

ników organicznych, silnych pasm absorpcyjnych, w zakresach umożliwiają-

cych dokładniejszą identyfikację występujących w wodzie węglowodorów. 

Alternatywną metodą, pozwalającą ominąć te trudności i jednocześnie na-

dal stosować spektrofotometrię w podczerwieni jest metoda HATR (Horizontal 

Attenuated Total Reflectance), nazywana techniką wielokrotnego osłabionego 

odbicia wewnętrznego [2]. W metodzie tej, w komorze pomiarowej spektrofo-

tometru umieszcza się zamiast kuwet specjalną przystawkę, której zasadniczym 

elementem jest płytka płasko-równoległa z materiału przezroczystego dla pro-

mieniowania podczerwonego (rys. 1). 
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Rys. 1. Schemat przejścia promieniowania podczerwonego przez płytkę HATR 

Fig. 1. Passing of infrared radiation through HATR plate 

Wiązka promieniowania, poprzez układ zwierciadeł, jest kierowana na płyt-

kę pod takim kątem, aby na równoległych powierzchniach ograniczających płyt-

kę ulegała całkowitemu wewnętrznemu odbiciu. Gdy na jednej z tych po-

wierzchni znajduje się badana próbka, wówczas przy każdym odbiciu promie-

niowanie wnika w nią na pewną głębokość, ulegając przy tym absorpcji. Głębo-

kość ta, nazywana głębokością wnikania DW, jest określona zależnością: 
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gdzie:  

Φ – kąt padania, 

nk – współczynnik załamania dla kryształu, 

np – współczynnik załamania dla próbki, 

λ  długość fali. 

W przypadku wielokrotnego odbicia wewnątrz kryształu, dla próbek o gru-

bości przekraczającej głębokość wnikania, całkowita droga optyczna P wiązki 

promieniowania podczerwonego w próbce wynosi: 
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WDNP   (2) 

Ilość odbić N, jakich doznaje wiązka promieniowania podczerwonego we-

wnątrz płytki płasko-równoległej, określona jest przez kąt padania promienio-

wania oraz wymiary kryształu z którego wykonana jest płytka: 
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gdzie:  

l  – długość kryształu, 

h – grubość kryształu. 

Na podstawie wzorów 2 i 3 widać, że całkowita droga optyczna przebyta 

przez promieniowanie podczerwone w badanej próbce, a tym samym i ilość 

zaabsorbowanego promieniowania, zależy od rodzaju materiału z którego jest 

wykonana płytka (może to być kryształ ZnSe, Si, Ge, diamentowy, KRS-5), 

geometrii układu oraz długości fali promieniowania. Praktycznie, dobierając 

odpowiednio materiał, głębokość wnikania można zmieniać w zakresie od 0,05 

do 0,15, co oznacza drogę optyczną rzędu mikrometra. W przypadku, gdy ma-

my do czynienia z próbką w postaci warstwy o grubości poniżej Dw, droga op-

tyczna P ulega zmniejszeniu, a tym samym zmniejszeniu ulega i absorbancja. 

Wielkość otrzymanego sygnału jest wówczas proporcjonalna do grubości prób-

ki, a jego kształt jest ściśle skorelowany z jej składem chemicznym.

Część doświadczalna 

Przeprowadzono badania mające na celu określenie przydatności metody 

HATR IR do szybkiego i dokładnego oznaczania koncentracji substancji olejo-

wych w wodzie. Pomiary wykonywano z pomocą spektrofotometru IR „Spec-

trum One” firmy Perkin Elmer, wyposażonego w przystawkę HATR 

i umożliwiającego pomiar sygnału w zakresie spektralnym 4000-600cm–1. 

W stosowanej przystawce, płytka płasko-równoległa była wykonana z ZnSe 

i znajdowała się w zagłębieniu umożliwiającym zalanie płytki płynem o objęto-

ści do 6 ml. Omawiane badania przeprowadzono dla oleju silnikowego. Jako 

miarę zawartości olejów przyjęto stosowane w metodzie transmisyjnej maksi-

mum absorpcji przy liczbie falowej 2926 cm–1. Podobnie jak w metodzie trans-

misyjnej, przed przystąpieniem do pomiaru konieczna jest ekstrakcja olejów 

z wody za pomocą rozpuszczalnika organicznego. Ponieważ rozpuszczalniki te 

przy = 2926 cm–1 mają silny pik absorpcyjny, pomiar jest możliwy dopiero po 

jego odparowaniu. Stosowany rozpuszczalnik powinien więc cechować się wy-

soką wydajnością ekstrakcji oraz szybkim parowaniem (niską temperaturą 
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wrzenia). Spośród kilku dostępnych rozpuszczalników, wybrano n-Heksan (wy-

dajność ekstrakcji 97%, temperatura wrzenia 69ºC).  

Pierwszym etapem w opracowaniu metodyki pomiarowej było wyznaczenie 

czasu wyparowania n-Heksanu. W doświadczeniu zalewano płytkę HATR 5 ml 

ekstraktu heksanowego i czekano aż całkowicie wyparuje. Kinetyka parowania 

dla czystego n-Heksanu jest przedstawiona na rysunku 2. Heksan natychmiast 

po zalaniu zaczyna parować, ponieważ jednak grubość jego warstwy ponad 

płytką HATR przekracza głębokość wnikania, wielkość sygnału nie ulega zmia-

nie. Dopiero po ok. 5 min sygnał zaczyna maleć i spada do zera po kolejnej mi-

nucie. W trakcie badań stwierdzono, że na szybkość parowania bardzo duży 

wpływ mają warunki panujące w laboratorium, a zwłaszcza temperatura. W celu 

uniknięcia błędów spowodowanych ewentualnym niecałkowitym wyparowa-

niem rozpuszczalnika, czas poprzedzający pomiar określono na T = 7 min. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Kinetyka odparowywania n-Hexanu 

Fig. 2. The kinetic of n-Hexan evaporation  

W celu wyznaczenia krzywej kalibracyjnej przygotowano podstawowy roz-

twór wzorcowy stosowanego oleju w heksanie, odpowiadający 160 ppm oleju 

w wodzie. Z roztworu podstawowego uzyskano roztwory o zmiennej zawartości 

oleju przez rozcieńczanie heksanem. Po zalaniu kryształu badanym roztworem, 

odczekaniu T = 7 min i zmierzeniu absorbancji przy = 2926 cm–1, na podsta-

wie otrzymanych wyników dla kolejnych roztworów wykreślono krzywą kali-

bracyjną (rys. 3). Wyznaczona doświadczalnie zależność absorbancji od stęże-

nia oleju w zakresie 10 – 100 ppm jest linią prostą, a więc spełnia prawo Lam-

berta-Beera. W przypadku stężeń powyżej 100 ppm, grubość powstałej na płytce 

warstwy oleju jest większa od głębokości wnikania Dw wiązki promieniowania 

podczerwonego. W takiej sytuacji tylko część oleju bierze udział w absorpcji 

promieniowania, a pozostała część, leżąca poza głębokością wnikania, nie może 
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być wykryta. Absorbancja osiąga wówczas wartość około 0,9 i niezależnie od 

grubości dodatkowej warstwy oleju nie ulega już zwiększeniu. Dla stężeń poni-

żej 10 ppm zaobserwowano duży rozrzut wartości zmierzonej absorbancji. Jest 

to spowodowane tym, że dla tych stężeń ilość oleju jest zbyt mała, by po odpa-

rowaniu rozpuszczalnika pokryć równomiernie całą powierzchnię płytki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Krzywa kalibracyjna do wyznaczania stężenia oleju w wodzie 

Fig. 3. Calibration curve for measuring oil concentration in water 

 

Na podstawie prostej regresji sporządzonej w zakresie liniowym, można 

wyznaczyć wzór pozwalający określić stężenie c substancji olejowej w wodzie, 

na podstawie wartości absorbancji A: 

   ]lmg[2133 Ac   (4) 

W celu sprawdzenia dokładności metody, sporządzono wzorcowe roztwory 

wodne o różnym stężeniu badanego oleju. Ekstrakcja oleju z tych roztworów 

polegała na pobraniu 500 ml badanej wody, zalaniu 50 ml n-Heksanu, dodaniu 

kilku kropel H2SO4 w celu uzyskania pH w granicach 2 – 3 (co ułatwia rozwar-

stwienie się cieczy) i energicznym wytrząsaniu przez 2 minuty. Podczas rozdzie-

lania się warstw, heksan jako lżejszy od wody unosi się do góry, umożliwiając 

łatwe pobranie go pipetą. W przypadku roztworu wodnego o stężeniu 4700 ppm, 

uzyskany ekstrakt heksanowy dodatkowo rozcieńczono tak, aby stężenie tego 

ekstraktu mieściło się w granicach 10 – 100 ppm. Otrzymane widmo dla tego 

stężenia przedstawiono na rysunku 4. W tabeli 1 porównano stężenia C zmie-

rzone metodą HATR ze stężeniami oleju w roztworach wzorcowych Cp. Na jej 

podstawie można stwierdzić, że błąd tej metody nie przekracza 3%.  
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Rys. 4. Widmo absorpcyjne badanego oleju 

Fig. 4. The absorption spectrum of the examined oil 

Tabela 1 

Porównanie stężeń Cp oleju w roztworach wzorcowych ze stężeniami C wyznaczonymi metodą 

HATR oraz względne błędy pomiarów 

Comparison of oil concentration Cp in standard solution with the concentration of C obtained 

by HATR method and relative measurement errors 

Cp [mg/l] C [mg/l] ∆C/Cp [%] 

20 19,7 1,5 

40 39,4 1,5 

80 78,5 1,9 

4700 4576 2,64 

Wnioski 

Metoda HATR IR umożliwia pomiar zaolejenia wody w zakresie stężeń 

10 – 100 ppm. Pomiar wyższych stężeń jest również możliwy, ale wymaga do-

datkowego rozcieńczenia ekstraktu heksanowego. Metoda ta wykazała niewielki 

błąd pomiaru (3%). Zaletami tej metody jest również krótki czas analizy 

(10 min) i niewielki koszt odczynników. Umożliwia uzyskanie widma 

w podczerwieni w szerokim zakresie spektralnym, 600 – 4000 cm–1. Pozwala 

tym samym nie tylko określić ilość substancji ropopochodnych w próbce, ale 
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może również dać wiele cennych informacji o ich składzie chemicznym. Może 

też być wykorzystywana, przy niewielkiej modyfikacji procesu ekstrakcji, do 

wyznaczania stopnia zaolejenia gleby. W przypadku zastosowania spektrometru 

o niewielkich rozmiarach i ciężarze, może ona służyć do wyznaczania zaolejenia 

w warunkach polowych. 

Zasadniczą wadą tej metody pomiarowej jest fakt, że w trakcie odparowy-

wania rozpuszczalnika parują również lekkie frakcje z badanej próbki olejowej. 

Metoda ta nie nadaje się więc do pomiaru zanieczyszczenia wody benzynami. 

Nie bez znaczenia dla możliwości stosowania omawianej metody jest wysoki 

koszt spektroskopu wraz z przystawką HATR. 
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