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Oznaczanie związków BTeX w gazach 
pOwsTających w Trakcie TermicznegO 

rOzkładu masy fOrmierskiej ze spOiwem 
na Bazie żywicy furanOwej 

Podczas całego procesu produkcji odlewów pracownicy narażeni są na niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki 
związane między innymi z emisją szkodliwych substancji. Głównym ich źródłem są masy z bentonitem i nośnikami 
węgla błyszczącego oraz spoiwa organiczne, oparte głównie na żywicach syntetycznych. W pracy skoncentrowano się 
na żywicy furanowej, ponieważ technologia na niej oparta pozwala na uzyskiwanie odlewów o dużej dokładności oraz 
umożliwia sporządzanie skomplikowanych form i rdzeni. Jednakże ze względu na strukturę utwardzonej żywicy fura-
nowej, na którą składają się pierścienie furanowe oraz pierścienie benzenowe (w przypadku utwardzania jej kwasem 
paratoluenosulfonowym) w trakcie jej ogrzewania mamy do czynienia z emisją kancerogennego benzenu, szkodliwego 
toluenu oraz etylobenzenu i ksylenów (związki BTEX). Aby możliwe było opracowanie i wdrożenie procesów reduk-
cji emisji tych związków organicznych, poprzez modyfikacje między innymi stosowanych przez przemysł odlewniczy 
spoiw i ich utwardzaczy, konieczne jest poznanie korelacji pomiędzy wspomnianymi składnikami a uwalnianymi 
z nich związkami organicznymi. Nie mniej istotne jest także zdefiniowanie zakresów temperatury, w którym szkodliwe 
związki mogą być uwalniane. Przesłanki te stały się podstawą dla realizacji niniejszej pracy, w ramach której określo-
no ilości związków BTEX uwalnianych w trakcie termicznego rozkładu wybranej żywicy furanowej, jej utwardzacza 
na bazie kwasu paratoluenosulfonowego a także masy formierskiej przygotowanej na bazie tych składników. Stwier-
dzono, że z badanych materiałów najwięcej związków BTEX wydziela się z utwardzacza, a głównym składnikiem 
mieszaniny BTEX jest toluen. Ponadto określono zakres temperatury w którym związki z grupy BTEX uwalniane są 
z badanych materiałów w największych ilościach. Najbardziej optymalny zakres temperatury dla uwalniania benze-
nu z badanych materiałów to 900oC÷1100oC, natomiast w przypadku toluenu wynosi on 500oC÷900oC.

Słowa kluczowe: przemysł odlewniczy, masy formierskie, żywica furanowa, BTEX, emisja

deTerminaTiOn Of cOmpOunds frOm The BTeX grOup 
released in gas fOrm during Thermal decOmpOsiTiOn 

Of mOulding sand wiTh furan resin 

During the entire process of cast production, the operators are exposed to hazardous, harmful and arduous factors 
related to, among others, the emission of harmful substances. Their main sources are mixes with bentonite and bright 
coal carriers, as well as organic binders based mainly on synthetic resins. The study was focused on furan resin, since 
the technology based on it allows to obtain highly accurate casts and enables the production of complex moulds and 
cores. However, due to the structure of cured furan resin, which consists in furan rings and benzene rings (when cur-
ing with p-toluenesulfonic acid), during heating, carcinogenic benzene, harmful toluene as well as ethylbenzene and 
xylenes (BTEX compounds) are emitted. In order to enable the development and implementation of emission reduction 
processes for these organic compounds, through the modification of, among others, binders and their curing agents 
used in the foundry industry, it is necessary to study the relation between these components and the organic com-
pounds they emit. It is also necessary to define temperature ranges at which the harmful compounds may be released. 
These factors became the foundation for the this study which consisted in the determination of the quantity of BTEX 
compounds emitted during thermal decomposition of the selected furan resin, its curing agent based on p-toluenesul-
fonic acid, as well as moulding sand based on these components. It was found that most of the BTEX compounds were 
emitted from the hardener and the main component of the BTEX mixture was toluene. Additionally, the temperature 
range at which BTEX compounds are released from the investigated materials in the highest quantities was deter-
mined. The optimum temperature range for the release of benzene from the tested materials is 900°C÷1100°C, while 
for toluene it is 500°C÷900°C.

Keywords: foundry industry, moulding sands, furan resin, BTEX, emission
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1. wprOwadzenie

Eliminowanie zagrożeń, związanych między innymi 
z emisją szkodliwych związków organicznych, stano-
wi priorytet w polityce Unii Europejskiej. Dąży ona 
do stosowania technologii przyjaznych środowisku 
naturalnemu i środowisku pracy oraz skupia się na 
tworzeniu systemów oceny ryzyka związanego z pracą 
z substancjami wykorzystywanymi w danej technologii 
[1–3]. Zgodnie z zasadą Najlepszych Dostępnych Tech-
nik (NDT) zdefiniowanych dla branży odlewniczej [4], 
podstawowym kryterium wyboru danej technologii jest 
jej jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko, 
przy uzasadnionych kosztach. W ramach NDT pro-
ponuje się również działania zmierzające do poszuki-
wania nowych, bardziej bezpiecznych technologii mas 
formierskich i rdzeniowych i/lub ulepszania dotychczas 
stosowanych. Duża różnorodność technologii stosowa-
nych do wytwarzania  form i rdzeni (Rys. 1) powoduje, 
że skład i ilość emitowanych par i szkodliwych gazów 
powinny być zbadane dla każdej z nich, a nawet dla 
każdego producenta spoiwa do tej samej technologii.

wraz z zespołem [7]. Doświadczenia przeprowadzo-
no na zaprojektowanym i zbudowanym, specjalnie do 
tego celu, na Wydziale Odlewnictwa AGH stanowisku 
badawczym. Autorzy stwierdzili, że głównym skład-
nikiem gazów powstających w trakcie termicznego 
rozkładu badanych materiałów jest benzen. Ponadto 
zaobserwowali zależność pomiędzy ilością kwasu para-
toluenosulfonowego (składnika utwardzacza) a ilością 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
(WWA) uwalnianych z badanych mas formierskich. 
Zauważono, że im wyższa zawartość kwasu PTS  tym 
wyższa ilość zawartość WWA w powstających gazach.

Ze względu na szkodliwość związków z grupy BTEX 
i możliwości ich powstawania na poszczególnych eta-
pach prowadzących do uzyskania odlewu istotne jest, 
poza badaniami  stanowiskowymi na odlewni, posia-
danie szczegółowej wiedzy zarówno o warunkach two-
rzenia się tych związków, a także ich ilościach uwal-
nianych w trakcie termicznego rozkładu prowadzonego 
w skali laboratoryjnej. 

W celu określenia ilości związków BTEX tworzących 
się w trakcie termicznego rozkładu wybranej żywi-
cy furanowej, jej utwardzacza oraz masy formierskiej 
przygotowanej na bazie tych materiałów zrealizowano 
badania, które podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap 
obejmował zdefiniowanie warunków prowadzenia ana-
lizy związków z grupy BTEX z wykorzystaniem tech-
niki GC MS. Drugi związany był z przeprowadzeniem 
na stanowisku laboratoryjnym, procesów termicznego 
rozkładu badanych materiałów. 

2. maTeriał, zakres i meTOdyka 
Badań

Do badań zmierzających do określenia ilości związ-
ków BTEX uwalnianych z wybranych materiałów 

rys. 1. podział mas formierskich i rdzeniowych [5] 
fig. 1. Various types of moulding and core sands [5]

Wśród technologii wykorzystujących masy ze spo-
iwami organicznymi utwardzanymi na zimno, techno-
logia oparta na żywicy furanowej znajduje największe 
zastosowanie. Pozwala ona na uzyskiwanie odlewów 
o dużej dokładności oraz stwarza możliwość sporządza-
nia skomplikowanych form i rdzeni. Posiada ona nie-
stety również wady, do których zaliczyć można długi 
czas wiązania i krótką żywotność oraz szkodliwość wy-
dzielających się gazów. L. Jeng-Jong wraz z zespołem 
[6] w trakcie badań nad termicznym rozkładem masy 
formierskiej, w której spoiwem była żywica furanowa 
utwardzona organicznymi kwasami sulfonowymi, za-
obserwował obecność BTEX-ów w gazach uwalnianych 
w trakcie zalewania badanych mas odlewniczych cie-
kłym żeliwem. Ponadto stwierdził, że w trakcie ogrze-
wania tego spoiwa następuje jego rozpad na wolne rod-
niki i/lub atomy (Rys. 2). 

W konsekwencji rozpadu powstają atomy węgla 
i wodoru, a także rodniki metylowe, metylenowe, pro-
penylowe i butadienylowe. Na skutek rekombinacji 
na przykład dwóch rodników propenylowych powsta-
je benzen, natomiast jeśli połączą się one dodatkowo 
z jednym rodnikiem metylenu, to powstaje cząsteczka 
toluenu. Ksyleny i etylobenzen tworzą się w zdecydo-
wanie mniejszych ilościach ponieważ reakcje ich po-
wstawania są bardziej skomplikowane. Badania nad 
termicznym rozkładem spoiwa na bazie żywicy z grupy 
furanowych i próbę określenia wpływu rodzaju utwar-
dzacza na ilość i rodzaj wydzielanych z niego związków 
organicznych, przedstawił w swojej pracy M. Holtzer 

rys. 2. mechanizm rozpadu spoiwa na bazie żywicy fura-
nowej w trakcie jego ogrzewania [6] 
fig. 2. disintegration mechanism of binder based on furan 
resin during its heating [6]
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w trakcie ich termicznego rozkładu wytypowano żywi-
cę furanową Kaltharz 8616, utwardzacz 100 T3 oraz 
masę formierską przygotowaną na bazie tych materia-
łów. Żywica oraz utwardzacz miały postać ciekłą, a do 
badań pobierano je pipetą, bezpośrednio ze szklanych, 
zamykanych szczelnie butelek o pojemności 100 cm3. 
Testowa masa formierska przygotowana została w po-
staci walca o średnicy 50 mm i wysokości 100 mm, 
z którego następnie wycinano próbki o odpowiedniej 
masie. Informacje dotyczące materiału badań oraz mas 
stosowanych odważek przedstawiono w tabeli 1.

2.1. sTanOwiskO Badawcze dO 
TermicznegO rOzkładu żywic, 

uTwardzaczy i mas fOrmierskich 

Badania termicznego rozkładu materiałów prowadzo-
no na stanowisku złożonym z poziomego reaktora ruro-
wego, umożliwiającego prowadzenie rozkładu próbek 
badanych materiałów w atmosferze argonu (warunki 
beztlenowe). Reaktor umieszczony jest w chłodzonym 
wymuszonym obiegiem powietrza piecu z oporowym 
nagrzewaniem. Piec pozwala na ogrzanie próbki do 
temperatury 1350°C w trybie szokowego ogrzewania – 
próbka wprowadzana jest do reaktora, w którym utrzy-
mywana jest żądana temperatura.

Próbki żywicy, utwardzacza oraz masy formierskiej 
umieszczano w ceramicznych łódkach (Zdj. 1 i 2), które 
wprowadzano do ogrzanego kwarcowego reaktora ru-
rowego. 

Do umieszczania próbki w strefie grzewczej reakto-
ra zastosowano stalowy pręt zakończony haczykiem. 
W celu adsorpcji związków z grupy BTEX powstałych 
w trakcie wygrzewania w reaktorze rurowym żywicy, 
utwardzacza i masy formierskiej, u jego wylotu zamon-
towane są kolumny z adsorbentem. Jako adsorbent za-
stosowano węgiel aktywny do chromatografii gazowej, 
którego wielkość ziarna według skali Mesh wynosiła 
18÷35. Każdorazowo po zakończeniu procesu termicz-
nego rozkładu, związki zaadsorbowane na kolumnach 

poddawano ekstrakcji eterem dietylowym. Prowadzenie 
badań na tak zaprojektowanym układzie pozwoliło na 
zasymulowanie procesu szokowego nagrzewania skład-
ników masy formierskiej na granicy masa formierska 
– ciekły stop odlewniczy, z którym mamy do czynienia 
w trakcie zalewania formy ciekłym metalem. Zakres 
temperatury od 500oC do 1100oC, w którym prowadzo-
no badania, odzwierciedlał zakres temperatur jakie pa-
nują w trakcie nagrzewania kolejnych stref formy lub 
rdzenia, oddalonych od granicy forma/rdzeń-metal.

Optymalne parametry prowadzenia procesu termicz-
nego rozkładu takie jak: natężenie przepływu strumie-
nia gazu nośnego przez reaktor, objętość rozpuszczal-
nika stosowanego do ekstrakcji, odważka badanego 
materiału czy ilość węgla aktywnego w kolumnach 
sorpcyjnych zostały wcześniej opracowane w ramach 
pracy doktorskiej [8].

2.2. warunki prOwadzenia 
analizy związków z grupy BTeX 

z wykOrzysTaniem Techniki gc ms – 
analiza jakOściOwa  

Ekstrakty otrzymane w wyniku przeprowadzonych 
badań analizowano przy wykorzystaniu techniki chro-

Tabela 1. materiał wytypowany do badań
Table 1. material selected for the study

żywica utwardzacz masa formierska

Opis stosowany w pracy
8616 1 100 T3 2 MT 1

Odważka Odważka

30 mg 3 g

1 –  żywica Kaltharz 8616, producent HÜTTENES-ALBERTUS, 
zawartość wolnego alkoholu furfurylowego < 25%

2 –  utwardzacz 100 T3, producent HÜTTENES-ALBERTUS,  
zawartość kwasu para-toluenosulfonowego 70÷75%

zdj. 1. ceramiczna łódka wraz z próbką żywicy furanowej, 
nakropionej na czysty piasek
pic. 1. ceramic boat with a sample of furan resin, sprin-
kled on clean sand

zdj. 2. ceramiczna łódka wraz z próbką masy formierskiej
pic. 2. ceramic boat with a sample of moulding sand

Tabela 2. średnie czasy retencji oraz monitorowane jony związków z grupy BTeX 
Table 2. average retention times and monitored ions of BTeX compounds

związek organiczny wzór sumaryczny 
związku

średni czas retencji dla 
n = 10, [min]

monitorowany  
jon

Błąd pomiaru
[min]

Benzen-d6 C12H8 3,27 84,02 0,01

Benzen C10H8 3,30 78,03 0,01

Toluen-d8 C13H10 5,72 98,08 0,01

Toluen C12H10 5,86 91,02 0,02

Etylobenzen C14H10 8,27 91,02 0,01

m-ksylen, p-ksylen C14H10 8,46 91,02 0,01

o-ksylen C16H10 8,84 91,02 0,01
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matografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas. 
Identyfikację związków z grupy BTEX prowadzono za 
pomocą układu złożonego z chromatografu gazowego 
Trace GC Ultra a także spektrometru mas FINNIGAN 
MAT 95 XP (układ GC MS). Spektrometr mas pracował 
w zakresie 50÷350 amu (ang: atomic mass unit – jed-
nostka masy atomowej) przy napięciu na fotopowiela-
czu 1,8 kV i rozdzielczości R~1800. Przy wyznaczaniu 
parametrów pomiarowych układu GC MS posłużono 
się roztworami wzorcowymi związków z grupy BTEX. 
Przed przystąpieniem do określenia ilości związków 
z grupy BTEX uwalnianych w trakcie termicznego roz-
kładu badanych materiałów, w oparciu o uzyskane dla 
roztworów wzorcowych chromatogramy, wyznaczono 
czasy retencji związków BTEX (Tab. 2). Podane czasy 
retencji są średnimi z 10 pomiarów. 

2.3. analiza ilOściOwa związków BTeX

Chromatografia jest jedną z nielicznych technik 
analitycznych, które umożliwiają wykonanie analizy 
jakościowej i ilościowej złożonych mieszanin w trakcie 
jednego procesu. Do analizy ilościowej można stosować 
następujące metody [9, 10]:

normalizacji wewnętrznej – wtedy, gdy wszystkie  –
piki są zidentyfikowane i wszystkie składniki próbki 
ulegają rozdzieleniu w kolumnie chromatograficz-
nej,
wzorca wewnętrznego – stosowana bardzo często do  –
oznaczania cieczy i ciał stałych nawet w przypadku, 
gdy nie wszystkie piki są zidentyfikowane i rozdzie-
lone,
dodatku substancji oznaczanej – jest to odmiana me- –
tody wzorca wewnętrznego; w metodzie tej do anali-
zowanej próbki dodawana jest znana ilość analizowa-
nej substancji,
wzorca zewnętrznego – przydatna do analizy gazów,  –
cieczy i ciał stałych, także w przypadku, gdy nie 
wszystkie piki uległy rozdzieleniu i nie są zidentyfi-
kowane.
W trakcie oznaczeń związków z grupy BTEX z wy-

korzystaniem techniki GC MS wybrano metodę opie-
rająca się na dodatku wzorca wewnętrznego. Zarówno 
do przygotowanych roztworów wzorcowych, jak i otrzy-
manych ekstraktów, dodawano taką samą ilość wzorca 
wewnętrznego – izotopowo znaczonego związku. Jako 
wzorzec wewnętrzny w trakcie oznaczeń analitów 
z grupy BTEX stosowano dodatek 100 µl roztworu za-
wierającego znakowany deuterem toluen (C6D5CD3). 

2.3.1. roztwory wzorcowe
Wyjściowe roztwory wzorcowe do oznaczeń BTEX 

przygotowano z czystych substancji. Stężenie każdego 
z pięciu przygotowanych wyjściowych roztworów wzor-
cowych związków BTEX wynosiło 0,181±0,011 µg/µl 
natomiast roztworu toluenu-d8 0,102±0,013 µg/µl. 
W oparciu o uzyskane wyjściowe roztwory wzorcowe, 
przygotowano w kolbach miarowych o objętości 10 cm3 
serie składająca się z 5 roztworów, których stężenia wraz 
z rozszerzoną niepewnością przedstawiono w tabeli 3. 

rys. 3. chromatogram uzyskany dla ekstraktu na bazie 
eteru dietylowego – termiczny rozkład żywicy 8616 w tem-
peraturze 900°c. zaobserwowane na chromatogramie piki 
wskazują na obecność w ekstrakcie związków z grupy 
BTeX
fig. 3. chromatogram obtained for diethyl ether extract – 
thermal decomposition of resin 8616 at 900°c. The peaks 
observed in the chromatogram indicate the presence of 
BTeX compounds in the extract

Tabela 3. stężenia związków organicznych z grupy BTeX w roztworach wzorcowych do kalibracji wraz z obliczoną rozsze-
rzoną niepewnością wyznaczania stężenia (dla k = 2)
Table 3. concentrations of organic compounds from the BTeX group in standard calibration solutions with the calculated 
extended uncertainty of concentration determination (for k = 2)

związek organiczny roztwór wz-1 
BTeX [ng/ul]

roztwór wz-2 
BTeX [ng/ul]

roztwór wz-3 
BTeX [ng/ul]

roztwór wz-4 
BTeX [ng/ul]

roztwór wz-5 
BTeX [ng/ul]

Benzen 2,31±0,15* 12,75±0,85 22,3±1,5 40,1±2,7 54,5±3,6

Toluen 2,01±0,13 13,13±0,92 25,0±1,7 50,3±3,3 68,0±4,8

Etylobenzen 1,69±0,12 2,82±0,18 3,69±0,26 5,24±0,35 6,80±0,48

suma meta + para ksylen 1,82±0,12 2,31±0,15 4,13±0,27 7,53±0,50 15,1±1,1

orto-ksylen 1,121±0,072 1,79±0,12 3,36±0,22 5,47±0,36 7,21±0,44

Benzen-d6

(wz. kontrolny) 1,002±0,072 1,002±0,072 1,002±0,072 1,002±0,072 1,002±0,072

Toluen-d8

(wz. wewnętrzny) 1,002±0,072 1,002±0,072 1,002±0,072 1,002±0,072 1,002±0,072

* Wartości niepewności zapisano z podaniem 2 cyfr znaczących, a wartość wyniku z taką samą liczbą miejsc dziesiętnych jak wartość nie-
pewności.

Po wyznaczeniu czasów retencji analizie poddano 
ekstrakty, otrzymane na bazie eteru dietylowego, za-
wierające związki z grupy BTEX wydzielone w trakcie 
termicznego rozkładu badanych materiałów. Na rysun-
ku 3 przedstawiono przykładowy chromatogram uzy-
skany dla ekstraktu otrzymanego podczas termiczne-
go rozkładu, w temperaturze 900oC, żywicy furanowej 
Kaltharz 8616.
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2.3.2. Opracowanie wykresów kalibracyjnych 
i wyznaczenie względnych 
współczynników odpowiedzi

Na potrzeby analizy ilościowej konieczne było opra-
cowanie programu umożliwiającego odczyt z chromato-
gramów pól powierzchni pod pikami chromatograficz-
nymi analizowanych związków. W tym celu, wykorzy-
stując oprogramowanie Xcalibur (oprogramowanie dla 
systemu GC MS) utworzono program, który na chroma-
togramach identyfikował piki chromatograficzne i au-
tomatycznie zliczał ich powierzchnie. Po przygotowa-
niu programu przeprowadzono pomiary dla roztworów 
wzorcowych, dla których odczytano pola powierzchni 
pod pikami chromatograficznymi analitów oraz izoto-
powo znaczonych związków organicznych. Dla kalibra-
cji układu GC MS zastosowano technikę kalibracji ze-
wnętrznej – metodę krzywej kalibracyjnej. Kalibracje 
przeprowadzono w oparciu o przygotowane roztwory 
wzorcowe. Analizowane związki występowały w nich 
na poziomie stężeń w zakresie 1÷68 ng/µl. Wykresy 
kalibracyjne przedstawiały zależność ilości analitu 
w roztworze wzorcowym w stosunku powierzchni piku 
analitu i powierzchni wzorca wewnętrznego (izotopowo 
znakowanego toluenu). Wybrane krzywe kalibracyjne 
wraz z niepewnością ich wyznaczania przedstawiono 
na rysunkach 4÷5.

Dla otrzymanych krzywych kalibracyjnych wyzna-
czono współczynniki regresji. Określają one stopień 
zależności między badanymi wielkościami, czyli sto-
sunkiem pola powierzchni piku analitu do pola po-
wierzchni piku związku znaczonego izotopowo i odpo-
wiadającej mu zawartości analitu. Analizując obliczone 
wartości współczynników (r) dla wszystkich krzywych 
kalibracyjnych stwierdzono wartości (r) większe niż 
0,99 co może świadczyć o liniowości w całym badanym 
zakresie stężeń.

Na podstawie pól powierzchni pików odczytanych 
z chromatogramów uzyskanych w trakcie analizy roz-
tworów wzorcowych, wyznaczono dla każdego stężenia 
analitu wartość względnego współczynnika odpowie-
dzi. Współczynnik ten obliczono korzystając z zależno-
ści opisanej równaniem (1), przy czym każdy roztwór 
wzorcowy poddano trzykrotnej analizie, 

 RRF P m
P m

in
izo inat

inat izowz=  (1)

gdzie:
 RRFin – względny współczynnik odpowiedzi dla i-tego 
   związku w roztworze wzorcowym dla n-tego 
   dozowania, gdzie n oznaczało kolejne dozowa- 
   nie roztworu wzorca,
 Pinat – powierzchnia piku chromatograficznego i-tego 
   naturalnie występującego związku z grupy  
   BTEX obecnego w roztworze wzorcowym,  
   u.j.p*,
 Pizo – powierzchnia piku chromatograficznego izoto 
   powo znaczonego związku z grupy BTEX obec- 
   nego w roztworze wzorcowym, u.j.p*,
 minat – masa i-tego naturalnie występującego związ- 
   ku z grupy BTEX obecnego w roztworze wzor 
   cowym [µg],
 mizowz – masa izotopowo znaczonego związku z grupy 
   BTEX obecnego w roztworze wzorcowym  
   [µg].
 * – umowna jednostka powierzchni

Na podstawie serii dozowań roztworów wzorcowych, 
wyznaczono średnie wartości względnych współczynni-
ków odpowiedzi dla wszystkich analitów w roztworach 
wzorcowych i obliczono współczynniki zmienności (CV). 
Wyniki przedstawiono w tabeli 4.

Wartości współczynników zmienności (CV) wskazują-
ce jak silne jest zróżnicowanie względnych współczynni-
ków odpowiedzi (RRF) nie przekraczały 8%, co pozwala 
spełnić założenia dla tego typu oznaczeń przedstawio-
ne w metodzie TO-13 A [11]. Wartości współczynników 
RRF wykorzystano do obliczenia według równania (2) 
mas związków z grupy BTEX uwalnianych z badanych 
materiałów w trakcie ich termicznego rozkładu.

 x
P RRF
P m

i
izo i

inat izo=  (2)

gdzie:
 xi – masa i-tego związku organicznego wydzielona 
   z badanego materiału [µg],
 Pinat – powierzchnia piku chromatograficznego i-tego 
   związku organicznego w analizowanym eks- 
   trakcie [u.j.p],
 RRFi  – średnia wartość względnego współczynnika 
   odpowiedzi dla i-tego związku organicznego,  
   przedstawiona w tabeli 4,
 Pizo – powierzchnia piku chromatograficznego izo- 
   topowo znaczonego związku organicznego  
   (wzorca wewnętrznego) dodanego do analizo- 
   wanego ekstraktu [u.j.p],
 mizo – masa izotopowo znaczonego związku orga- 
   nicznego (wzorca wewnętrznego) dodanego do  
   analizowanego ekstraktu [µg].

rys. 4. krzywa kalibracyjna z przedziałami ufności, wy-
znaczona dla benzenu
fig. 4. calibration curve with confidence intervals deter-
mined for benzene

rys. 5. krzywa kalibracyjna z przedziałami ufności, wy-
znaczona dla toluenu
fig. 5. calibration curve with confidence intervals deter-
mined for toluene
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2.4. granica wykrywalnOści 
i OznaczalnOści

Spośród szeregu znanych metod wyznaczania gra-
nicy wykrywalności, na potrzeby realizowanej pracy 
została wybrana metoda obliczania IDL na podstawie 
parametrów krzywej kalibracyjnej, w której to meto-
dzie IDL oblicza się według równania,

 ,
IDL b

s3 3
=  (3)

gdzie:
 s – odchylenie standardowe sygnału dla najmniej- 
   szej zawartości analitu, zbliżonej do spodziewa- 
   nej granicy wykrywalności,
 b – współczynnik kierunkowy krzywej kalibracyj- 
   nej.

Granica oznaczalności kalibrowanego przyrządu po-
miarowego (IQL – instrumental quantification limit) 
definiowana jest jako najmniejsza ilość lub stężenie 
substancji możliwe do ilościowego oznaczenia za pomo-
cą danego układu pomiarowego z założoną dokładno-
ścią i precyzją.

Przy obliczaniu wartości liczbowej granicy oznaczal-
ności, zastosowano zależność opisaną równaniem: 

 IQL = 3IDL (4)

Wartości IDL i IQL posłużyły następnie do oblicze-
nia granicy wykrywalności metody analitycznej (MDL– 
Method Detection Limit) i granicy oznaczalności meto-
dy analitycznej (MQL– Method Quantification Limit). 

Wartości MDL i MQL dla danego związku wyznaczo-
no przez przeliczenie odpowiednio IDL i IQL na masę 

Tabela 5.  wartości liczbowe wyznaczonych parametrów mdl i mQl dla ustalonych mas próbek (podane w przeliczeniu na 
1 gram próbki) 
Table 5. Values of determined mdl and mQl parameters for defined sample masses (calculated for 1 gram of the sample)

związek organiczny

MDL MQL

żywica lub 
utwardzacz 

(30 mg)*

[mg]

masa formierska
(3 g)* 
BTeX
[µg]

żywica lub 
utwardzacz

(30 mg) * 
[mg]

masa formierska
(3 g)*
BTeX
[µg]

Benzen 0,19 1,9 0,57 5,7

Toluen 0,15 1,5 0,45 4,5

Etylobenzen 0,15 1,5 0,45 4,5

m+p-ksylen 0,16 1,6 0,48 4,8

o-ksylen  0,11 1,1 0,33 3,7

* – masa próbki

rys. 6. masa benzenu, toluenu i sumy etylobenzenu z ksy-
lenami (masa podana w przeliczeniu na 1 gram próbki) 
powstających w trakcie termicznego rozkładu żywicy fu-
ranowej i jej utwardzacza, obliczona dla sumy procesów 
prowadzonych w 500°c, 700°c, 900°c i 1100°c; (± – rozsze-
rzona niepewność dla współczynnika rozszerzenia k = 2)
fig. 6. mass of benzene, toluene and the sum of ethylbenze-
ne with xylenes (mass calculated per gram of the sample) 
resulting from the thermal decomposition of furan resin 
and its hardener, calculated for the sum of the processes at 
500°c, 700°c, 900°c and 1100°c; (± – expanded uncertainty 
for expansion factor k = 2)

Tabela 4. względne współczynniki odpowiedzi dla analitów w roztworach wzorcowych BTeX
Table 4. relative response factors for analytes in BTeX standard solutions

związek organiczny

roztwór 
wz-1-BTeX

roztwór 
wz-2-BTeX

roztwór 
wz-3-BTeX

roztwór 
wz-4-BTeX

roztwór 
wz-5-BTeX średnia**

( RRFi )
CV
[%]względne współczynniki odpowiedzi RRFin  

– wartość średnia z trzech pomiarów 
Benzen 0,83 0,84 0,95 0,91 0,91 0,89 5,8

Toluen 0,79 0,73 0,76 0,76 0,78 0,76 3,0

Etylobenzen 1,00 0,92 1,02 1,07 1,06 1,01 5,9

m+p ksylen* 0,71 0,61 0,61 0,65 0,60 0,64 7,2

orto-ksylen 0,64 0,70 0,71 0,73 0,67 0,69 5,1

* – suma meta- i para-ksylenu
** – średnia wartość względnych współczynników odpowiedzi dla analitów w roztworach wzorcowych wybranych do przygotowania krzy- 
    wych kalibracyjnych

analitu, którą można wykryć i oznaczyć ilościowo w wy-
niku termicznego rozkładu określonej masy badanej 
próbki. Uzyskane wartości przedstawiono w tabeli 5.

3. dyskusja wyników 

W trakcie ogrzewania żywicy furanowej, jej utwar-
dzacza a także masy formierskiej otrzymanej na bazie 
tych składników, rozpadowi ulega struktura chemiczna 
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Tabela 6. masy związków z grupy BTeX powstających w trakcie wygrzewania próbki żywicy kaltharz 8616, przeliczone na 
1 gram próbki, z podaniem rozszerzonej niepewności (dla k = 2) 
Table 6. masses of compounds from the BTeX group formed during the heating of the kaltharz 8616 resin sample, calculated 
for 1 gram of the sample, with extended uncertainty (for k = 2)

Temperatura
[°c]

próbka żywicy kaltharz 8616

Benzen Toluen etylobenzen m+p-ksylen o-ksylen

masa ± rozszerzona niepewność [mg]
500 < MDL < MDL < MDL < MDL < MDL

700 5,4 ± 1,2* 2,72 ± 0,78 < MDL < MDL < MDL

900 79,9 ± 9,8 7,5 ± 1,3 < MDL < MDL < MDL

1100 57,4 ± 6,9 < MDL < MDL < MDL < MDL

SUMA [mg] 143 ± 18 10,2 ± 2,1 < MDL < MDL < MDL

* Wartości niepewności zapisano z podaniem 2 cyfr znaczących, a wartość wyniku z taką samą liczbą miejsc dziesiętnych jak wartość nie-
pewności.

Tabela 7. masy związków z grupy BTeX powstających w trakcie wygrzewania próbki utwardzacza 100 T3, przeliczone na 1 
gram próbki, z podaniem rozszerzonej niepewności (dla k = 2)
Table 7.  masses of compounds from the BTeX group formed during the heating of the 100 T3 hardener sample, calculated for 
1 gram of the sample, with extended uncertainty (for k = 2)

Temperatura
[°c]

próbka utwardzacza 100 T3

Benzen Toluen etylobenzen m+p-ksylen o-ksylen

masa ± rozszerzona niepewność [mg]
500 0,72 ± 0,44* 65,4 ± 7,6 < MDL < MDL < MDL

700 9,7 ± 1,6 91 ± 10 0,64 ± 0,38 0,36 ± 0,15 < MQL

900 81,7 ± 9,8 146 ± 17 0,85 ± 0,15 0,45 ± 0,19 < MQL

1100 124 ± 15 6,6 ± 1,3 < MDL < MDL < MDL

SUMA [mg] 216  ±  27 309  ±  37 1,49 ± 0,53 0,81 ± 0,34 < MQL

* Wartości niepewności zapisano z podaniem 2 cyfr znaczących, a wartość wyniku z taką samą liczbą miejsc dziesiętnych jak wartość nie-
pewności.

Tabela 8. masy związków z grupy BTeX powstających w trakcie wygrzewania próbki masy formierskiej mT1, przeliczone na 
1 gram próbki, z podaniem rozszerzonej niepewności (dla k = 2)
Table 8. masses of compounds from the BTeX group formed during the heating of the mT1 moulding sand sample, calculated 
for 1 gram of the sample, with extended uncertainty (for k = 2)

Temperatura
[°c]

próbka masy formierskiej mT 1 (kaltharz 8616 + 100T3)

Benzen Toluen etylobenzen m+p-ksylen o-ksylen

masa ± rozszerzona niepewność [µg]
500 27,6 ± 8,8* 488 ± 60 4,6 ± 1,9 29,1 ± 5,8 3,9 ± 1,6

700 60 ± 13 571 ± 74 4,9 ± 2,1 28,8 ± 5,7 4,0 ± 1,9

900 386 ± 53 626 ± 78 < MDL 14,1 ± 3,2 < MDL

1100 343 ± 47 < MQL < MDL < MDL < MDL

SUMA [mg] 0,82 ± 0,12 1,68 ± 0,21 0,0095 ±0,0040 0,072 ±0,015 0,0079 ± 0,0035

* Wartości niepewności zapisano z podaniem 2 cyfr znaczących, a wartość wyniku z taką samą liczbą miejsc dziesiętnych jak wartość nie-
pewności.

badanych materiałów. Zachodzą reakcje otwarcia pier-
ścienia furanowego, którym towarzyszy powstawanie 
prostych nienasyconych węglowodorów łańcuchowych 
podlegających dalszym reakcjom rekombinacji. Reak-
cje te prowadzą do powstania węglowodorów aroma-
tycznych zawierających w swojej strukturze pierścień 
benzenowy [12, 13]. Potwierdzenie tej tezy znalazło od-
zwierciedlenie w wynikach otrzymanych w ramach zre-
alizowanej pracy i przedstawionych w tabelach 6÷8.

Dla zobrazowania różnic w masach BTEX-ów powsta-
jących w trakcie termicznego rozkładu żywicy i utwar-
dzacza, wyniki na rysunku 6 przedstawiono jako sumę 
mas oznaczanych związków obliczoną dla procesów 
prowadzonych w 500°C, 700°C, 900°C i 1100°C.

Na podstawie wyników oznaczeń związków BTEX 
powstających w trakcie termicznego rozkładu bada-
nych materiałów można zaobserwować, że w przy-

padku żywicy 8616 wydzielają się 143 mg benzenu, co 
stanowi 93% sumy związków BTEX. W przypadku ter-
micznego rozkładu utwardzacza 100 T3 w mieszaninie 
powstających BTEX-ów dominuje toluen, którego ilość 
w stosunku do ilości wydzielonej z żywicy jest około 30 
razy większa. Ilość etylobenzenu łącznie z ksylenami 
wydzielająca się z żywicy jest poniżej granicy wykry-
walności natomiast w przypadku utwardzacza jest po-
niżej granicy oznaczalności.   

Dokonując przeglądu uzyskanych wyników oznaczeń 
BTEX zaobserwowano również, że na masę związków 
BTEX uwalnianych w trakcie termicznego rozkładu 
żywicy, utwardzacza i masy odlewniczej bardzo istot-
ny wpływ ma temperatura w jakiej prowadzono ter-
miczny rozkład. Stwierdzono iż w temperaturze 700°C 
z żywicy 8616 powstaje 8,1 mg BTEX-ów co stanowi 
9,3% masy BTEX-ów powstających z badanej żywicy 
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stwierdzono, że wśród związków BTEX najwięcej po-
wstaje toluenu. W temperaturze 500°C i 700°C jego 
masa powstająca z masy formierskiej MT 1 wynosiła 
odpowiednio 0,488 mg (89% sumy BTEX) i 0,571 mg 
(86% sumy BTEX). W temperaturze 900°C udział tolu-
enu w sumie BTEX spada do 61% natomiast w 1100°C 
to benzen jest jedynym związkiem z grupy BTEX obec-
nym w powstających gazach (Rys. 8).

4. pOdsumOwanie

Prowadzenie oceny rodzaju oraz ilości gazów po-
wstających w trakcie stosowania wybranych materia-
łów (żywic i utwardzaczy) służących do produkcji mas 
odlewniczych, możliwe jest do zrealizowana zarówno 
w skali przemysłowej jak i laboratoryjnej. Istotnym 
czynnikiem decydującym o wyborze sposobu dokony-
wania oceny jest z pewnością czynnik ekonomiczny. 
Prowadzenie badań w skali laboratoryjnej, w porów-
naniu do skali przemysłowej pozwala zminimalizować 
koszty oraz umożliwia znaczną poprawę dokładności 
badań. Ponadto, ze względu na znacznie mniejsze zu-
życie materiałów (żywic, utwardzaczy, adsorbentów 
i odczynników chemicznych), badania wstępne w skali 
laboratoryjnej są bardziej przyjazne dla środowiska na-
turalnego.

W związku z dużym znaczeniem jakie odgrywa 
ochrona przed niebezpiecznymi zanieczyszczeniami 
powietrza, powstającymi między innymi w przemyśle 
odlewniczym, w ramach zrealizowanej pracy opracowa-
no metodę identyfikacji i ilościowego oznaczania związ-
ków BTEX powstałych podczas termicznego rozkładu 
wybranej żywicy furanowej, jej utwardzacza oraz masy 
formierskiej. 

Opracowana metoda analizy ilościowej pozwoliła 
na oznaczenie ilości związków BTEX powstających 
w trakcie termicznego rozkładu badanych materiałów 
prowadzonego w zakresie temperatury od 500oC do 
1100oC. Umożliwiło to porównanie emisji tych związ-
ków z wybranych materiałów. Przeprowadzone bada-
nia wykazały, że w trakcie termicznego rozkładu bada-
nych materiałów najwięcej związków BTEX wydziela 
się z utwardzacza, a głównym składnikiem powsta-
jącej mieszaniny BTEX jest toluen. Wydziela się on 
z utwardzacza już w temperaturze 500oC, a jego ilość 
w powstającej mieszaninie BTEX wzrasta  proporcjo-
nalnie do wzrostu temperatury osiągając maksimum 
w 900oC. Podobną zależność zaobserwowano analizując 
wyniki termicznego rozkładu masy formierskiej w za-
kresie temperatury 500÷900oC. W przypadku rozkładu 
masy formierskiej toluen powstaje już w temperaturze 
500oC. Pozwala to wyciągnąć wniosek, że to utwar-
dzacz w przypadku badanej masy formierskiej, wpływa 
na skład gazów uwalnianych w trakcie jej termicznego 
rozkładu. 

Opracowana metoda może zostać wykorzystana rów-
nież, jako narzędzie wstępnej oceny wpływu materia-
łów stosowanych do otrzymywania mas formierskich 
i rdzeniowych na warunki pracy panujące w odlewni. 
Ponadto badania prowadzone w oparciu o opracowaną 
metodę dostarczyć mogą cennych, z technologicznego 
punktu widzenia, informacji o ilościach i rodzaju szko-
dliwych związków organicznych powstających w róż-
nych temperaturach prowadzenia termicznego roz- 
kładu. 

rys. 8. zmiana masy związków z grupy BTeX (masa poda-
na w przeliczeniu na 1 gram próbki) powstających w trak-
cie termicznego rozkładu masy formierskiej w zależności 
od temperatury prowadzenia procesu; (± – rozszerzona 
niepewność dla współczynnika rozszerzenia k = 2) 
fig. 8. weight change of BTeX compounds (mass calculated 
per 1 gram of the sample) resulting from thermal decompo-
sition of moulding mass depending on process temperatu-
re; (± – expanded uncertainty for expansion factor k = 2)

w temperaturze 900°C. W temperaturze 900°C z żywi-
cy 8616 wydziela się 79,9 mg benzenu, co stanowi 91% 
sumy związków BTEX. W gazach uwalnianych w wyni-
ku termicznego rozkładu żywicy 8616 w temperaturze 
1100°C, nie stwierdzono (dla wyznaczonego poziomu 
granicy wykrywalności metody) obecności toluenu, ety-
lobenzenu i ksylenów. Rozpatrując wpływ temperatury 
na ilość związków BTEX uwalnianych z utwardzacza 
100 T3 stwierdzić można, że wśród związków BTEX 
najwięcej wydziela się toluenu. Jego masa powstająca 
w temperaturze 500oC wynosiła 65,4 mg (98% sumy 
BTEX), w 700oC 91 mg (89% sumy BTEX) a w 900oC 
146 mg (64% sumy BTEX). W temperaturze 1100oC 
masa benzenu powstającego z utwardzacza osiąga war-
tość 124 mg (95% sumy BTEX) (Rys. 7).

W trakcie termicznego rozkładu masy formierskiej 
prowadzonego w temperaturze 500°C, 700°C i 900°C 

rys. 7. zmiana masy związków z grupy BTeX (masa poda-
na w przeliczeniu na 1 gram próbki) powstających w trak-
cie termicznego rozkładu żywicy i utwardzacza w zależno-
ści od temperatury prowadzenia procesu; (± – rozszerzona 
niepewność dla współczynnika rozszerzenia k = 2) 
fig. 7. weight change of BTeX compounds (weight calcula-
ted per gram of the sample) resulting from thermal decom-
position of the resin and hardener according to the pro-
cess temperature; (± – expanded uncertainty for expansion 
factor k = 2)
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Praca zrealizowana w ramach Projektu NCBiR 
nr PBS2/A5/30/2013 pt. „Ocena wpływu termicznej 
destrukcji mas formierskich z regeneratem i kom-
ponentami organicznymi na jakość odlewów ze 
stopów żelaza oraz na skład generowanych ga-
zów ze szczególnym uwzględnieniem związków 
z grupy BTEX i WWA”, prowadzonego przez kon-
sorcjum AGH-IMZ-HARDKOP w latach 2013–2015 
oraz w oparciu o wyniki pracy doktorskiej [8]. 
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