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1. Wprowadzenie 
 

 Od początku rewolucji przemysłowej w XVIII wieku paliwa kopalne – węgiel, ropa 

naftowa, gaz ziemny – napędzały rozwój infrastruktury technicznej i transportowej 

społeczeństw. Wraz ze wzrostem liczby ludności i uprzemysłowieniem krajów 

rozwijających się, światowe zapotrzebowanie na energię ciągle rośnie i prawdopodobnie 

około roku 2050 będzie dwukrotnie większe niż obecnie [Cratbree i in., 2004]. Niestety, 

zasoby paliw kopalnych na Ziemi są coraz bardziej ograniczone, zatem najbliższe 

pokolenia może czekać kryzys energetyczny. Badania naukowe kierują się w stronę 

pozyskania innych źródeł energii. Obiecującą alternatywą dla paliw kopalnych jest 

zastosowanie wodoru jako nośnika energii [Ogden, 2002]. W reakcji z tlenem wodór 

uwalnia energię wybuchowo w silnikach cieplnych, bądź powoli w ogniwach paliwowych. 

Jedynym produktem ubocznym tej reakcji jest para wodna [Burns i in., 2002; Ashley, 

2005]. Wodór jest więc czystym ekologicznie paliwem i ma dużą wydajność energii na 

jednostkę masy. Ponieważ nie ma na ziemi złóż wodoru, dlatego stworzenie systemu 

energetycznego opartego na zastosowaniu wodoru jako nośnika energii wymaga 

opracowania odpowiednich technologii jego produkcji. Obecnie opracowuje się rozmaite 

metody pozyskiwania wodoru. Jednak nadal są one zbyt drogie lub opierają się na 

wykorzystaniu paliw kopalnych [Weisz, 2004; Ashley, 2005]. Kolejny problem wynika             

z małej gęstości wodoru, a więc również trudności w jego magazynowaniu                        

i transportowaniu. Wodór jest gazem łatwo dyfundującym przez różne materiały i może 

uciekać do atmosfery zarówno z pojazdów jak i instalacji produkcyjnych. Jest szczególnie 

niebezpieczny, ponieważ jest łatwopalny, płomień jest niewidoczny, a samoczynny zapłon 

może nastąpić w szerokim zakresie jego stężeń w mieszaninie powietrznej od 2 do 75 % 

[Wald, 2004].  

 W wielu państwach na świecie powstały programy badawcze mające na celu rozwój 

energetyki wodorowej, z czym wiążą się ogromne nakłady finansowe na te badania. 

Działania te mają na celu uczynić z nas tzw. ”społeczność wodorową”, gdzie wodór stanie 

się podstawowym nośnikiem energii.  

 Powstały też programy badawcze, których celem jest badanie wpływu zastosowania 

energetyki wodorowej na środowisko i czystość atmosfery. Celem badań jest poznanie                

i zrozumienie „źródeł” i „ujść” wodoru, w tym również głównego, ale najmniej poznanego 

„ujścia” wodoru, jakim jest pochłanianie glebowe. Ważnym punktem badań jest również 

pomiar stężenia atmosferycznego wodoru w różnych szerokościach geograficznych Ziemi, 
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z wyszczególnieniem na obszary „czyste” i obszary zurbanizowane. Główną metodą 

pomiaru stężenia wodoru w powietrzu jest metoda oparta na redukcji tlenku rtęci 

wodorem. Jednak metodę tą cechuje nieliniowa zależność sygnału od stężenia wodoru               

i wiąże się ona z zastosowaniem niebezpiecznych par rtęci. Dlatego bada się nowe metody 

pomiaru stężenia wodoru w powietrzu.   

1.1. Cel pracy 
 

 Celem pracy jest opracowanie chromatograficznej metody ciągłego pomiaru stężenia 

wodoru w powietrzu. Realizacja tego celu wymagała: 

 zbudowania chromatograficznego układu do pomiaru stężenia wodoru                    

w powietrzu, 

 określenia poziomu detekcji wodoru detektorem helowym z wyładownaiem 

impulsowym (Pulsed Discharge Helium Ionisation Detector- PDHID) oraz 

zbadania charakterystyki stężeniowej detektora, 

 opracowania systemu kolumn chromatograficznych pracujących w systemie „back-

flush” celem skrócenia czasu analizy, 

 automatyzacji układu analitycznego wraz z systemem rejestracji wyników analiz, 

umożliwiającej ciągły pomiar stężenia atmosferycznego wodoru, 

 ciągłego pomiaru stężenia atmosferycznego wodoru w powietrzu Krakowa, 

 określenia precyzji pomiarów w zależności od zastosowanej metody uśredniania                 

i interpolacji,  

 opracowania wyników pomiarów, 

 korelacji otrzymanych stężeń wodoru z danymi meteorologicznymi, 

 oszacowania niepewności pomiarów. 
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2. Charakterystyka i zastosowania wodoru 

2.1.  Historia odkrycia wodoru 
 

 Pierwszą osobą, która opisała otrzymywanie wodoru w stanie czystym, był 

Theophrastus von Hohenheim (Paracelsus), żyjący w latach 1493-1541 [Andrews, 1968]. 

Wykonywał on eksperymenty polegające na wrzucaniu metali do kwasów i zbieraniu do 

naczyń gazowych produktów tych reakcji, co do dzisiaj stanowi najprostszy sposób 

otrzymywania tego pierwiastka w warunkach laboratoryjnych. Hohenheim nie był jednak 

świadomy, że wyprodukowany przez niego łatwopalny gaz był nowo odkrytym 

pierwiastkiem chemicznym. Po raz kolejny wodór został odkryty w 1671 przez Roberta 

Boyl’a, który opisał reakcję pomiędzy opiłkami żelaza i rozcieńczonym kwasem,                       

w wyniku której następuje produkcja wodoru. Dopiero w 1766 wodór po raz pierwszy 

został uznany jako nowy pierwiastek przez Henry’ego Cavendish’a, który zamieścił                    

w swoich notatkach taką tezę [Encyklopedia, 2005]. Ostatecznie substancja ta została 

uznana za pierwiastek pod wpływem badań Antoine Lavoisier’a, który wspólnie                       

z Laplace’m powtórzył eksperymenty Cavendish’a odkrywając powstawanie wody                      

w reakcji wodoru i tlenu. W 1783 Lavoisier nazwał nowo odkryty pierwiastek 

„hydrogenes” (z greckiego hydro-genes: wodoród) [Stwertka, 1996]. Z biegiem czasu 

nazwę skrócono do obecnie stosowanej „wodór”, którą jako pierwszy podał Filip Walter      

w roku 1844 [Walter, 1844]. 

2.2. Właściwości wodoru 
 

 Wodór jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem we Wszechświecie. 

Analiza światła wysyłanego przez gwiazdy wskazuje, że większość gwiazd składa się 

głównie z wodoru (około 90 % masy Słońca stanowi wodór). Na Ziemi wodór występuje 

w postaci cząsteczkowej w niezbyt dużych ilościach (0,5 ppm w dolnej troposferze), 

natomiast duże ilości wodoru występują w postaci związków chemicznych głównie wody 

oraz wchodzi on w skład wodorków, węglowodorów oraz większości związków 

organicznych. Wodór w stanie wolnym występuje w postaci cząsteczek dwuatomowych H2 

tworząc wodór molekularny [Gajewska i in., 1962; Bielański, 2002]. 

 Jest bezbarwnym, bezwonnym gazem, o gęstości 8,99·10-2 g/cm3 i temperaturze 

wrzenia 20,28K (-252,87°C). Łatwo dyfunduje przez różne materiały, dobrze rozpuszcza 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tlen
http://portalwiedzy.onet.pl/18931,,,,wodorki,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/38657,,,,weglowodory,haslo.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%85steczka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wod%C3%B3r_molekularny
http://portalwiedzy.onet.pl/15417,,,,temperatura_wrzenia,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/15417,,,,temperatura_wrzenia,haslo.html
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się w niektórych metalach, zwłaszcza palladzie. W związkach chemicznych występuje              

na  I i -II stopniu utlenienia [Gajewska i in., 1962; Bielański, 2002]. 

 

 Izotopy wodoru 

 Wodór występuje w postaci trzech izotopów: dwóch stabilnych czyli protu i deuteru 

oraz jednego niestabilnego-trytu [Gajewska i in., 1962; Bielański, 2002].  

1H  prot –wodór lekki lub zwykły, którego jądro składa się z pojedynczego  

  protonu; 
2H  deuter (oznaczany również symbolem D), którego jądro składa się                       

           z pojedynczego protonu i neutronu; 
3H  tryt (oznaczany również symbolem T), którego jądro składa się z protonu                       

            i dwóch neutronów.  

 Ze względu na to, że deuter ma dwukrotnie większą masę od protu, różnią się one 

znacząco właściwościami fizycznymi, a także chemicznymi (silny efekt izotopowy). 

2.3. Zastosowanie wodoru jako nośnika energii i jego wpływ na środowisko 

2.3.1.Metody otrzymywania wodoru 
 

 Metody wytwarzania wodoru wykorzystują jako surowiec paliwa kopalne (węgiel, 

ropę naftową, gaz ziemny), wodę i substancje organiczne. Energia dostarczana do procesu 

pochodzi z energii chemicznej przetwarzanego paliwa jak i ze źródeł zewnętrznych np.: 

odnawialnych [Żywczak, 2005]. W celu otrzymania wodoru z gazu ziemnego stosuje się 

metodę reformingu parowego lub termicznego krakingu gazu ziemnego. Aby otrzymać H2 

z ropy naftowej, stosuje się częściowe utlenianie ciężkich węglowodorów ropy naftowej. 

Można również otrzymać wodór poprzez zgazowanie węgla przy zastosowaniu takich 

metod jak: Lurki, Winklera, HYGAS,COGAS, Koppersa-Totzka czy metoda zgazowania 

podziemnego [Żywczak, 2005].  

 Wodór można otrzymać również z biomasy poprzez jej pirolizę i zgazowanie. 

Ostatnim źródłem otrzymywania wodoru jest woda. W celu otrzymania wodoru stosuje się 

takie metody jak elektroliza, fotoliza, rozkład termiczny czy produkcja biologiczna wodoru 

[Crabtree i in., 2005; Ashley, 2005].  

 Produkcja biologiczna wodoru przebiegać może w oparciu o takie metody jak: 

biofotoliza wody (zielenice, sinice-bakterie azotowe), dekompozycja substancji 

http://portalwiedzy.onet.pl/7881,,,,metale,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/59024,,,,pallad,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/69068,,,,stopien_utlenienia,haslo.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_izotopowy


 7

organicznych przez bakterie fotosyntetyczne, rozkład substancji organicznej na drodze 

fermentacji czy poprzez systemy hybrydowe łączące fotosyntezę i fermentację dla 

wspólnej produkcji wodoru [Debabrata i Nejat, 2001].  

2.3.2. Perspektywy energetyczne dla energetyki wodorowej 
 

Na świecie struktura wykorzystania poszczególnych źródeł energii jest uzależniona 

od rozwoju gospodarczego, liczby ludności, efektywności użytkowania energii, od 

dostępności do własnych źródeł, od ceny nośników energii, jak i od innych czynników 

natury gospodarczo-społecznej. Najważniejszym nośnikiem energii jest obecnie ropa 

naftowa, która ma największe znaczenie strategiczne. Produkty naftowe mają szczególne 

znaczenie w postaci paliw silnikowych, natomiast maleje ich znaczenie w procesach 

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.  

Gaz ziemny ma najwyższy wskaźnik wzrostu w zakresie wydobycia i zużycia                  

w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Gaz ziemny jest surowcem, którego główne zastosowanie 

jest w energetyce jak również w przemyśle chemicznym, postrzegany jest również                    

w kategoriach pomostu do technologii bazujących na stosowaniu wodoru. Jednak wzrost 

znaczenia gazu ziemnego nie obniża pozycji węgla w przyszłościowych przewidywaniach 

zużycia energii w skali globalnej, którego zasoby ocenia się, że wystarczą na około 250 lat 

[Weisz, 2004]. 

                   

Rys. 2.1. Przewidywane zużycie poszczególnych nośników energii do wytwarzania elektryczności     
                  [Azar i in., 2003]. 
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Istnieje bardzo wiele scenariuszy zużycia paliw w przyszłości. Jednak we wszystkich 

tych scenariuszach następować będzie zmniejszanie udziału paliw kopalnych czyli węgla, 

ropy, gazu stosownie do wyczerpywania się ich zasobów (rysunek 2.1). Dlatego coraz 

częściej też pojawiają się prognozy, że źródłem energii w przyszłości będzie wodór. 

Istotny wzrost zużycia wodoru jako paliwa przewidywany jest od roku 2040 (rysunek 2.2). 

Główne znaczenie będzie ono miało w transporcie i motoryzacji [Azar i in., 2003].  

       
Rys. 2.2. Przewidywane zużycie paliw w transporcie i motoryzacji [Azar i in., 2003]. 

 

2.3.3. Programy badawcze związane z zastosowaniem energetyki wodorowej 
 

 W związku z planami zastosowania wodoru jako nośnika energii rozpoczęto szereg 

projektów badawczych w ramach VI Programu Ramowego, których głównymi 

zagadnieniami są [European Commission, 2006]: 

• produkcja i dystrybucja wodoru, m.in.: HYTHEC (Hydrogen termochemical cycles), 

 BIO-HYDROGEN (Development of a biogas reformer for production of hydrogen for 

 PEM fuel cells), CACHET (Carbon dioxide capture and hydrogen production from 

 gaseous fuels), NATURALHY (Preparing for the hydrogen economy by using the 

 existing natural gas system as a catalyst); 

• magazynowanie wodoru: StorHy (Hydrogen storage systems for automotive 

 applications), HyTRAIN (Hydrogen storage research training network, 

 HYDROGEN (Marie Curie research training networks on production and storage                     

 of  hydrogen); 
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• badania podstawowe nad ogniwami paliwowymi: AUTOBRANE (Automotive high 

 temperature fuel cell membranes), FURIM (Further improvement and system 

 integration of high temperature polymer electrolyte membrane fuel cells), 

 SOFCSPRAY (Development of low temperature cost effective solid oxide fuel 

 cells); 

• zastosowanie stacjonarne i przenośne: BIOCELLUS (Biomass fuel cell utility 

 system), GREEN-FUEL-CELL– SOFC (Fuel cell fuelled by biomass gasification 

 gas); 

• badania nad zastosowaniem w transporcie  (zawierające pojazdy hybrydowe): HYSYS 

 (Fuel cell hybrid vehicle system component development), HyTRAN (Hydrogen 

 and fuel cell technologies for road transport), HyHEELS (Hybrid high energy 

 electrical storage); 

• analizy socjalno-ekonomiczne: HY-CO (Co-ordination action to establish a hydrogen 

 and fuel cell Era-Net, hydrogen co-ordination), HYWAYS (European hydrogen 

 energy roadmap), HYTETRA (Hydrogen technologies transfer projekt), ENFUGEN 

 (Enlarging fuel cells and hydrogen research co-operation); 

• walidacja technologii i demonstracja: HyLights (A co-ordination action to prepare 

 european hydrogen and fuel cell demonstration projects on hydrogen for transport), 

 HyFLLET-CUTE (Hydrogen for clean urban transport in Europe), ZEROREGIO 

 (Lombardia & Rhein-Main towards zero emission: development and demonstration             

 of  infrastructure systems for hydrogen as an alternative motor fuel); 

• bezpieczeństwo, regulacje, przepisy i standardy: HySAFE (Safety of hydrogen as an 

 energy carieer), HYFIRE (Hydrogen combustion in the context of fire and explosion 

 safety), HySAFEST (Early stage training in fundamentals of hydrogen safety). 
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2.3.4. Zagrożenia dla środowiska wynikające z zastosowania energetyki      
 wodorowej 

 

 Zastosowanie wodoru jako nośnika energii może w przyszłości mieć wpływ m.in.             

na zdolność utleniającą atmosfery, na stężenie pary wodnej, tlenków azotu i dwutlenku 

węgla w atmosferze, na ilość pochłanianego wodoru przez glebę oraz na jakość powietrza. 

 

Wpływ na zdolność utleniającą atmosfery 

 Wodór pełni rolę ważnego „ujścia” rodników hydroksylowych, zatem wzrost 

stężenia atmosferycznego wodoru spowodować może redukcję stężenia OH, powodując 

tym samym wzrost atmosferycznego czasu życia niektórych gazów cieplarnianych jak 

również innych substancji zanieczyszczających środowisko [Hauglustaine i Ehhalt, 2002]. 

Mimo, iż ten argument wydaje się jakościowo poprawny, przewidywane zmiany                       

w poziomie OH spowodowane zmianą stężenia atmosferycznego wodoru są marginalne 

[Schultz, 2004]. Obecnie wodór odpowiada za rozpad mniej niż 10 % atmosferycznego 

OH, więc dwukrotny wzrost stężenia wodoru (co wydaje się mało prawdopodobne) 

spowodowałby zmianę stężenia OH tylko o kilka procent. Globalny budżet OH i jego 

zmiany historyczne nie są jeszcze dobrze poznane [IPCC, 2001].  

Znaczące zmiany w zdolności utleniającej atmosfery mogą wynikać ze zmian emisji 

innych związków, związanych ze wzrostem stężenia wodoru w powietrzu, takich jak 

emisji tlenków azotu. Naukowcy zakładają, że spalanie paliw kopalnych spowodowało 

małe zmiany w równowadze pomiędzy NOx (przyczyniających się do wzrostu stężenia 

OH) a tlenkiem węgla (przyczyniającym się do spadku stężenia OH) od czasów rewolucji 

przemysłowej oraz że stężenie OH w atmosferze mogło ulec zmianie maksymalnie o 10 %.  

Jednakże istotne zmiany w emisji NOx i CO mogą mieć znacznie większy wpływ na 

poziom OH, a tym samym na zdolność utleniającą atmosfery [Schultz, 2004]. 

 

Wpływ na stężenie pary wodnej  

 Wzrost ilości uwalnianego wodoru może spowodować wzrost stężenia pary wodnej 

w stratosferze (w procesie utleniania wodoru powstaje para wodna), z potencjalnymi 

konsekwencjami dla: tworzenia się chmur, temperatury stratosfery i strat ozonu                       

w stratosferze. Szacuje się, że rozwój energetyki wodorowej może spowodować wzrost 

zawartości pary wodnej w stratosferze nawet o 30 % [Tromp i in., 2003], co spowoduje 

obniżenie temperatury dolnej warstwy stratosfery w wirach polarnych nawet o 0,2ºC,                
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i dalej -dodatkowe straty ozonu w obszarze polarnym nawet o 8 %. Zubożenie polarnego 

ozonu jest bowiem bardzo czułe nawet na bardzo małe zmiany temperaturowe [WMO, 

2003]. Warwick i in. przedstawił model wpływu wzrostu stężenia wodoru w atmosferze   

na zmiany temperatury stratosfery i straty ozonu. Na podstawie tego modelu 

przewidywany jest znacznie słabszy wpływ zmiany stężenia wodoru na straty ozonu                    

i temperaturę stratosfery [Warwick i in., 2004]. Jednakże pod wpływem prawdopodobnego 

wzrostu stężenia wodoru o 20 % w nadchodzącej dekadzie (biorąc pod uwagę nawet 

pesymistyczny model Tromp’a), konsekwencje dla temperatury stratosfery i stężenia 

ozonu powinny być nieznaczne [Schultz, 2004]. 

 Pod wpływem dalszego wzrostu ruchu w komunikacji lotniczej oraz zastosowania 

wodoru jako paliwa w samolotach nastąpić może wzrost stężenia pary wodnej, co 

spowoduje formowanie się chmur pierzastych (cirrus) [HyCARE Meeting, 2004]. Chmury 

te w zależności od wysokości i grubości spowodują zmiany w promieniowaniu cieplnym 

prowadząc do ocieplenia bądź ochłodzenia atmosfery. Zastosowanie silników spalinowych 

napędzanych wodorem w samolotach może mieć również wpływ na emisję NOx [Schultz, 

2004]. Nawet w obecnych warunkach, emisja NOx wpływa na ilość ozonu w górnej 

warstwie troposfery.  

 

Wpływ na pochłanianie glebowe 

 Wzrost ilości uwalniania wodoru do atmosfery może przewyższyć zdolność absorpcji 

wodoru przez mikroorganizmy w glebie, obecnie główną drogę usuwania wodoru                      

z atmosfery. W rezultacie wzrost stężenia w atmosferze może przebiegać o wiele szybciej, 

co może wzmacniać konsekwencje podane wcześniej. Jednakże procesy zachodzące                  

w glebie nie są na tyle poznane, żeby jednoznacznie stwierdzić czy pochłanianie glebowe 

wzrośnie wystarczająco, by zniwelować zwiększone stężenie wodoru w atmosferze -są to 

raczej spekulacje [Schultz, 2004]. Dlatego tak ważną rolę pełnią również badania 

depozycji wodoru w glebie.  

 

Wpływ na stężenie NOx i CO2 

 Jeżeli produkcja wodoru przy wykorzystaniu energii elektrycznej pochodzącej               

ze spalania węgla zwiększyłaby znacząco jej produkcję, to w konsekwencji nastąpiłby 

wzrost emisji tlenków azotu NOx. Spowodowałoby to wzrost zanieczyszczenia powietrza                    

i zmiany globalnego bilansu ozonu w troposferze. Wytwarzanie wodoru z paliw kopalnych 

mogłoby doprowadzić do wzrostu emisji CO2 powodując przyśpieszenie ocieplania 
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globalnego. Tak długo jak wodór będzie wytwarzany z paliw kopalnych, emisja CO2                  

z reformingu będzie porównywalna z obecną emisją z elektrowni czy ruchu ulicznego. 

Dlatego bardzo istotną rolę będą odgrywać urządzenia umożliwiające w sposób wydajny 

wychwyt i magazynowanie CO2. W przyszłości wytwarzanie wodoru oparte będzie 

zapewne na źródłach odnawialnych, by uniknąć niekorzystnego wpływu CO2                       

na środowisko. Zredukowałoby to emisję tlenku węgla i NOx z późniejszym spadkiem 

stężenia troposferycznego ozonu. Poprawiłoby to jakość powietrza w aglomeracjach 

miejskich wielu regionów na świecie [str. internetowa -Princeton].  

 

Wpływ na jakość powietrza 

 Prawdopodobnie najszybciej zaobserwowalibyśmy wpływ wodoru na jakość 

powietrza, głównie po jego masowym zastosowaniu w motoryzacji. Nastąpiłby znaczny 

spadek emisji związków zanieczyszczających powietrze takich jak NOx, benzenu, i innych 

lotnych związków organicznych (VOC) oraz zmiany w stężeniu ozonu przy poziomie 

ziemi. Następująca redukcja emisji NOx i VOC może spowodować spadek stężenia ozonu 

w niektórych rejonach. W rezultacie szkodliwy efekt ozonu na uprawy i naturalne 

ekosystemy będzie ograniczony [Schultz, 2004]. 

 

 Nadal istnieje wiele niepewności związanych z bilansem wodoru w atmosferz, jak 

również przyszłym wpływem energetyki wodorowej na środowisko. By ograniczyć ryzyko 

konsekwencji dla klimatu należałoby do produkcji wodoru używać tylko źródeł 

odnawialnych. Bezpiecznym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie wodoru w pierwszej 

kolejności w komunikacji na powierzchni ziemi, a dopiero po obserwacji wpływu na 

środowisko, zastosowanie w ruchu powietrznym. 

 Bardzo istotną rolę odgrywają pomiary atmosferycznego wodoru w powietrzu 

umożliwiające lepsze zrozumienie „źródeł” i „ujść” wodoru. Pozwala to również 

utrzymywać pewien system kontrolny w razie, gdyby zaobserwowano niepokojące zmiany 

w atmosferze [Derwent i in., 2006].  
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2.3.5. Programy badawcze związane z atmosferycznym wodorem  
 

 Ze względu na obawy przed nieznanym wpływem energetyki wodorowej na 

środowisko uruchomiono również takie projekty jak: 

• Eurohydros – European network for atmospheric hydrogen observations and 

 studies; 

• HyCare - Hydrogen energy chances and risks for the environment; 

• HyMN - Hydrogen, methane and nitrous oxide: trend variability, budgets and  

         interactions with the biosphere. 

 

 Głównym celem tych programów jest stworzenie europejskiej sieci służącej do 

obserwacji stężenia molekularnego wodoru w atmosferze. W skład projektów wchodzą 

laboratoria, których zadaniem jest ciągły pomiar stężenia atmosferycznego wodoru, 

badanie „źródeł” i „ujść” wodoru, badanie składu izotopowego molekularnego wodoru.            

W ramach projektów badany jest wpływ atmosferycznego wodoru na obecną atmosferę 

oraz prowadzone są modelowania wpływu energetyki wodorowej na reakcje zachodzące  

w troposferze. Istotnym punktem badań jest również opracowanie jednolitej metody 

kalibracji dla prowadzonych badań [str. internetowa – Eurohydros].  

 Globalne atmosferyczne cykle metanu, tlenku azotu i wodoru są wzajemnie 

sprzężone i obejmują różnorodne oddziaływania z biosferą. Oprócz obserwacji tych 

składników na powierzchni Ziemi w ramach projektu HyMN dodatkowych informacji 

dostarczyć mają obserwacje satelitarne. „Źródła” i „ujścia” tych gazów mają zostać 

dokładnie określone na skalę regionalną z dokładnością do 1 stopnia szerokości i długości 

geograficznej. W ramach projektu HyMN zostanie opracowany i będzie zastosowany 

nowy model do badania przyszłych efektów zastosowania energetyki wodorowej                       

i związanej z nią redukcją NOX, CO, VOCs (w procesach spalania paliw kopalnych) na 

cykle sprzężone H2, CH4, •OH, i O3 biorąc pod uwagę interakcje z biosferą [str. 

internetowa – HyMN].  
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3. Bilans atmosferycznego wodoru 

  

 Wodór atmosferyczny jest obecny w atmosferze w stężeniu wynoszącym średnio 

około 500 ppb. Szacuje się, że w atmosferze znajduje się około 155 Tg (Tg -milion ton) 

wodoru, a przybliżony czas życia tego gazu wynosi 2 lata [Novelli i in., 1999].                        

Na rysunku 3.1 przedstawiony jest schemat bilansu wodoru obliczonego przez Paul’a 

Novelli’ego. 

 

Rys. 3.1. Schemat bilansu wodoru wg danych otrzymanych przez Paul’a Novelli’ego                            
                     [Novelli i in., 1999]. 
 

3.1. „Źródła” wodoru 
 

 Do głównych źródeł wodoru należy utlenianie metanu i bezmetanowych 

węglowodorów łącznie stanowiących źródło H2 w ilości 40 Tg rocznie, z czego utlenianie 

metanu stanowi 26 Tg rocznie. W procesie utleniania metanu, zainicjowanego poprzez 

reakcje z wolnymi rodnikami OH, metan przechodzi poprzez fotolizę formaldehydu 

(HCHO) do produkcji CO i H2 wg reakcji:  
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  CH4 + OH → CH3 + H2O,      (3.1)  

  CH3 + O2 + M → CH3O2
 + M,     (3.2) 

  CH3O2 + NO → CH3O + NO2,     (3.3) 

  CH3O + O2 → HCHO + HO2,     (3.4)  

  HCHO + hv → H + HCO,      (3.5)  

  HCHO + hv → H2 + CO.      (3.6) 

 

  Ponieważ procesy chemiczne zachodzące w atmosferze są procesami bardzo 

złożonymi, w powyższych reakcjach pominięto opis ze wszystkimi produktami 

poszczególnych reakcji, wyselekcjonowano te reakcje, które bezpośrednio prowadzą do 

produkcji wodoru w procesie utleniania metanu. 

 Do oszacowania ilości wytwarzanego wodoru w procesie utleniania metanu (PCH4)   

w oparciu o powyższe równania służy następujący wzór [Novelli, 1999]: 

 ))()()(95,0)(]([ H2/CH42414 MFGOHkP HCHOCHCH Φ= ,  (3.7) 

gdzie: 

k1 - jest to stała szybkość reakcji utleniania metanu (CH4 + OH) dla  

średniej temperatury troposfery wynoszącej 277 K, wynosząca: 

(4,0 ± 0,2)·10-15 cm3/cząsteczka·s, 

    [OH] - średnie stężenie OH w troposferze, (9,7 ± 0,6) ·105 cząsteczka/cm3, 

GCH4 - całkowita zawartość CH4 w troposferze, wynosząca ~ 4000 ± 400 Tg, 

0,95 - współczynnik odpowiadający 5 % strat HCHO w suchej depozycji, 

FHCHO - ułamek HCHO ulegający fotolizie do produkcji H2 (~0,65), 

Φ2 - średnia wydajność reakcji HCHO + hν → H2 + CO, dla długości fali  

λ = 310-350 nm, temperatury 280 K i ciśnienia 500 mbar, 

wynosząca 0,6 ± 0,1, 

MH2/CH4  - stosunek mas H2/CH4. 

 

 Sposób szacowania produkcji wodoru w procesie utleniania metanu został 

przedstawiony w celu wskazania trudności i złożoności kalkulacji poszczególnych 

„źródeł” i „ujść” wodoru. W dalszej dyskusji nie będą szczegółowo omawiane wszystkie 

reakcje i wzory dotyczące poszczególnych szacunków. 

 Proces utleniania węglowodorów bezmetanowych jest źródłem 14 Tg wodoru rocznie 

i obejmuje wiele cząsteczek organicznych takich jak terpeny i węglowodory aromatyczne. 
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Produkcja wodoru w procesie spalania paliw kopalnych zawiera się w przedziale 5-25 Tg 

H2 rocznie, natomiast w procesie spalania biomasy w przedziale 5-27 Tg H2 rocznie. 

Wodór jest również produktem ubocznym wiązania azotu w roślinach strączkowych 

[Conrad i Seiler, 1980] w liczbie 3 Tg H2/rok. „Źródłem” wodoru są również oceany 

emitujące około 3 Tg H2/rok; wodór w wodach powierzchniowych oceanów 

najprawdopodobniej jest pochodzenia bakteryjnego [Schmidt, 1974]. Wulkany stanowią 

mało istotne źródło wodoru produkując około 0,2 Tg H2/rok [Warneck, 1988].  

3.2. „Ujścia” wodoru  

3.2.1. Pochłanianie glebowe  
 

 Dominującym „ujściem” wodoru jest pochłanianie glebowe stanowiące około                 

75 % całkowitego ujścia wodoru, wynosząc średnio 56 ± 41 Tg H2/rok.  

Problem pochłaniania glebowego w aspekcie depozycji wodoru przez glebę (Lsoil) jest 

zagadnieniem najmniej poznanym i zdefiniowanym. Ilość pochłanianego wodoru została 

oszacowana przez Novelli’ego według wzoru:  

 [ ] edsoil AHnL 2ρν−= ,      (3.8) 

gdzie: 

vd - średnia globalna prędkość depozycji dla H2, cm/s, 

nρ - średnia powierzchniowa gęstość liczbowa wynosząca                                

2,7·1019 cząsteczek/cm3, 

H2 - średnie roczne stężenie H2 (531 ppb), 

Ae - efektywna powierzchnia gruntu Ziemi, ok. 90·106 km2. 

  

3.2.2. Reakcje z wolnymi rodnikami OH 
 
 Jedynym znanym chemicznym ujściem wodoru w troposferze jest powolna reakcja 

wodoru z wolnymi rodnikami OH wg reakcji [Penner i in., 1977]:  

 H2 + OH → H2O + H.      (3.9) 

 Rodniki hydroksylowe są dominującymi utleniaczami w troposferze, i są 

produkowane w wyniku fotolizy ozonu wg reakcji: 

 O3 + hv → O(1D) + O2 .                      (3.10) 

 O(1D) + H2O → 2 OH .       (3.11) 
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Ponad 97 % atomów tlenu, utworzonych wskutek fotolizy ozonu, reaguje ponownie 

tworząc ozon. Tylko niecałe 3 % ulega reakcji z parą wodną, w wyniku czego powstają           

w atmosferze rodniki OH (3.11).   

 Straty atmosferycznego wodoru spowodowane utlenianiem przez wolne rodniki OH 

(LOH) są proporcjonalne do stężenia H2 i OH [Novelli, 1999]:  

  [ ]( )21 HOH GOHkL −= ,       (3.12) 

gdzie:  

k1 - stała szybkość reakcji H2 + OH w temperaturze 277K   

(4,0 ± 0,2)·10-15 cm3/cząsteczka·s, 

 [OH] - wynosi (9,7 ± 0,6)·105 cząsteczka/cm3, 

GH2 - średnia roczna globalna zawartość H2 w troposferze (w latach 1991-1996 

GH2 wynosiło 155 ± 10 Tg, dla średniego stężenia H2 o wartości 531 ppb). 
 

3.2.3. Różnorodność wyników otrzymanych w oszacowaniach bilansu wodoru  
 

 Od wielu lat szereg publikacji przedstawia szacowany bilans „źródeł” i „ujść” 

wodoru. W tabeli 3.1. przedstawiono wyniki otrzymane przez Seiler’a i Conrad’a oraz 

Warneck’a w latach 80-tych, Ehhalt’a i Novelli’ego pod koniec lat 90 oraz ponownie przez 

Hauglastaine’a i Ehhalt’a oraz Sanderson’a w latach odpowiednio 2002 i 2003 [Seiler               

i Conrad, 1987; Warneck, 1988; Ehhalt, 1999; Novelli i in., 1999; Hauglastaine i Ehhalt, 

2002; Sanderson i in., 2003]. 

 Różnice w poszczególnych obliczeniach wynikają z różnych wartości parametrów 

przyjętych na przestrzeni lat w różnych modelach opracowanych przez poszczególnych 

autorów. Wyniki w modelu Sandersona szacują, że globalna średnia prędkość suchej 

depozycji wodoru wynosi 5,3·10-4 m/s, która jest niższa niż wcześniej wyliczona przez 

Conrad’a i Seiler’a wartość wynosząca 7·10-4 m/s [Conrad i Seiler, 1980, 1985]. Prędkość 

suchej depozycji wodoru silnie zależy bowiem od temperatury [Yonemura i in.,1999, 

2000; Schuler i Conrad, 1991]. Mikrobiologiczne zużycie wodoru jest ograniczone przez 

oporność transportu w glebie i stopień pochłaniania może być ograniczony przez wyższy 

stopień wilgoci gleby [Yonemura i in., 2000; Steinbacher i in., 2007]. Stopień depozycji 

wodoru zależy od warunków glebowych takich jak temperatura czy wilgotność.  
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Tabela 3.1. Oszacowane źródła i ujścia wodoru wg danych literaturowych [Tg/rok]. 

 Seiler & 
Conrad 

1987 

Warneck  
1988 

Ehhalt 
1999 

Novelli 
et al. 1999 

Hauglasta- 
ine & Ehhalt 
2002 

Sanserson 
et al. 2003 

Źródła       

Utlenianie CH4  
    i VOC 

40±15 50 35±15 40±16 31 30,2 

Spalanie paliw    
    kopalnych  

20±10 17 15±10 15±10 16 20 

Spalanie   
    biomasy 

20±10 15 16±5 16±11 13 20 

Wiązanie N2 3±2 3 3±2 3±1 5 4 

Oceany 4±2 4 3±2 3±2 5 4 

Wulkany - 0,2 - - - - 

Suma  87 89 71±20 77±16 70 78,2 

Ujścia        

Depozycja 90±20 78 40±30 56±41 55 58,3 

Utlenianie  
    przez OH  8±3 11 25±5 19±5 15 17,1 

Suma 98 89 65±30 75±41 70 74,4 

 

3.3. Zależność stężenia wodoru od położenia geograficznego 
 

 W 1999 roku Paul Novelli wraz ze współpracownikami opublikował pracę z badań 

nad zmiennością stężenia wodoru w zależności od szerokości geograficznej. Próbki 

powietrza pobierane były z 52 miejsc na Ziemi zaznaczonych na rysunku 3.2 (przez                 

5 kolejnych lat dla każdego miejsca). Miejsca te reprezentują warstwę atmosfery 

rozciągającą się od powierzchni do wysokości 500-1500 metrów (MBL -Marine Boundary 

Layer), regionalnie zanieczyszczoną warstwę graniczną, oraz stężenia wodoru na skalę 

regionalną obszaru wolnego od lokalnych kontaminacji. Próbki powietrza pobierane były 

do 0.5, 2.5 i 3 litrowych kuwet ze szkła pyreksowego w odstępach tygodniowych z 

obszarów lądowych oraz raz na 3 tygodnie z obszarów morskich. Przeprowadzone badania 

wykazały zależność sezonową obserwowanych stężeń wodoru dla poszczególnych 

regionów (rysunek 3.3). 
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Rys. 3.2. Mapa przedstawiająca miejsca pobierania próbek powietrza do badań na zawartość                         
                   stężenia wodoru wg P. Novelli’ego i współ. [Novelli i in., 1999]. 

 

 

Rys. 3.3. Strefowo uśrednione dane zaobserwowanych stężeń wodoru odpowiednio dla:                           
                      a) półkuli północnej (HNH- High Northern Hemisphere,  LNH – Low Northern    
                      Hemisphere); b) półkuli południowej (LSH – Low Southern Hemisphere, HSH – High  
                      Southern Hemisphere); [Novelli i in. 1999]. 

 
 Dla półkuli północnej maksimum stężeń przypada wczesną wiosną (marzec- 

kwiecień) i wynosi około 530-550 ppb, natomiast minimum stężeń późnym latem –

wczesną jesienią (sierpień-wrzesień) i wynosi 420-440 ppb. Dla półkuli południowej 

stężenia te wynoszą odpowiednio 540-560 ppb dla maksimum przypadającego późną 

a)

b)

rok 

H
2 [

pp
b]
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wiosną-wczesnym latem (XII, I, II) oraz 515-520 ppb dla minimum przypadającego późną 

zimą. Jak widać na rysunku 3.3 w zależności od szerokości geograficznej różna jest 

amplituda zmian stężeń wodoru między przypadającym maksimum a minimum. Im dalej 

na północ półkuli północnej tym amplituda jest większa, natomiast im dalej w kierunku 

bieguna południowego tym amplituda ta jest mniejsza. Średnia wartość amplitudy (maks-

min) dla półkuli północnej wynosi 110 ppb, dla obszarów równikowych 60 ppb, a tylko        

40 ppb dla półkuli południowej. Prawdopodobnie jest to związane z aktywnością pochłania 

glebowego, które jest głównych ujściem atmosferycznego wodoru (75%). Ze względu na 

stosunkowo niewielką ilość obszarów lądowych na półkuli południowej w porównaniu                

z półkulą północną, amplituda między maksimum a minimum dla półkuli południowej jest 

trzykrotnie mniejsza niż dla półkuli północnej (tabela 3.2). 

 

Tabela 3.2. Zależność stężenia wodoru od położenia geograficznego (ppb), NH –półkula północna,                  
                      SH –półkula południowa [Novelli i in., 1999]. 

  
NH  

 
obszar 

równikowy 

 
SH  

 
Max 

 
530-550 

 
550-560 

 
540-560 

 
Min 

 
420-440 

 
490-500 

 
515-520 

 
A 

(max-min) 

 
110 

 
60 

 
40 

 

 Oprócz różnic w zmienności stężeń obserwuje się również różnicę w wartościach 

średnich stężeń wodoru w powietrzu. Na rysunku 3.4 przedstawione jest średnie roczne 

stężenie wodoru w zależności od szerokości geograficznej. Zaczynając od szerokości 

geograficznej 90ºS (wartość -1 na osi x) średnia wartość rocznego stężenia wodoru wynosi 

ok. 535 ppb i nieznacznie rośnie do około 540 ppb w okolicy równika, a następnie dość 

znacznie zaczyna maleć im dalej na północ osiągając wartość ok. 485 ppb dla szerokości 

geograficznej 90ºN (wartość 1 na osi x). 
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Rys. 3.4. Zależność średniego rocznego stężenia wodoru w powietrzu od szerokości geograficznej  
                 (wartości -1, 0, 1 na osi x odpowiadają szerokości geograficznej odpowiednio  
                 90S, 0, 90N) [Novelli i in., 1999]. 
 

3.4. Znaczenie ciągłych pomiarów atmosferycznego wodoru 
 

 Pierwsze pomiary atmosferycznego wodoru były przeprowadzone w latach 50-tych 

XX w. [Glueckauf i Kitt, 1957]. Natomiast pierwsze opublikowane wyniki pomiarów             

w obszarze zurbanizowanym pochodzą z Mainz, Niemcy [Schmidt, 1974]. Otrzymane 

przez Schmidt’a stężenie wodoru dla obszaru uprzemysłowionego wyniosło 800 ppb. 

Scranton i współp. mierząc stężenia atmosferycznego wodoru w Waszyngtonie w latach 

80-tych, niedaleko autostrady, otrzymali stężenia w przedziale od 600 do 3000 ppb 

[Scranton i in., 1980]. Na stacji Monte Cimone w roku 1994 zaobserwowano średnie 

stężenie H2 w powietrzu wynoszące 582 ppb [Bonasoni i in., 1997], natomiast                       

w Massachusetts średnie stężenie H2 wynosiło 553 ppb w latach 1996-1998 (przedział 

obserwowanych stężeń 414-917 ppb) [Barnes i in., 2003]. W latach 1986-1989 Khalil               

i Rassmusen przeprowadzili pomiary atmosferycznego wodoru w 6 punktach szerokości 

geograficznej (od 71ºN do 90ºS) i obliczyli średni roczny wzrost stężenia wodoru                    

w powietrzu otrzymując wynik 3,2 ± 0,5 ppb/rok [Khalil i Rasmussen, 1990]. Novelli 

badając stężenia wodoru w różnych miejscach na Ziemi (rozdział 3.3) otrzymał średnie 

stężenie wodoru 531 ppb dla lat 1991-1996 z tendencją spadkową -2,7 ± 0,2 ppb/rok dla 

półkuli północnej [Novelli i in., 1999]. Z kolei Langenfelds na podstawie badań 

przeprowadzonych w latach 1992-1999 otrzymał średni globalny wzrost stężenia wodoru 

1,4 ppb/rok [Langenfelds i in., 2002]. Na stacji Mace Head, która jest uznawana w Europie 
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za tzw. stację „czystą”, zaobserwowano wzrost stężenia o 1,2 ± 0,8 ppb/rok [Simmonds                 

i in., 2000].  

 Jak wynika z powyższego literaturowego przeglądu pomiarów atmosferycznego 

wodoru, wyniki otrzymywane przez poszczególnych autorów dość znacznie się różnią. 

Trudno jest wyciągnąć wniosek, jaka jest tendencja zmian atmosferycznego wodoru. Tym 

trudniej jest napisać scenariusz dla przewidywanych zmian, korzyści i zagrożeń dla 

atmosfery, jakie wynikną po wprowadzeniu energetyki wodorowej, szczególnie, że 

atmosferyczny bilans wodoru wciąż nie jest wystarczająco zrozumiały. Dlatego tak istotną 

rolę odgrywają badania mające lepiej wyjaśnić „źródła” i „ujścia” atmosferycznego 

wodoru.  

 Bardzo istotną rolę odgrywają również ciągłe pomiary atmosferycznego wodoru, 

które jednoznacznie pozwolą stwierdzić tendencje zmian stężenia H2 w powietrzu, 

zarówno przed jak i po wprowadzeniu energetyki wodorowej w życiu codziennym. Tylko 

takie badania pozwolą zapobiec sytuacji, jaka zdarzyła się po zastosowaniu związków 

chlorowcowych (freonów) w latach 30 (w urządzeniach chłodniczych) i 60-tych                       

(w pojemnikach aerozolowych) ubiegłego wieku i ich wpływie na ziemską warstwę 

ozonową [Lasa, 1991].  
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4. Metody oznaczania stężenia wodoru w gazach 

4.1. Metody chemiczne 
 

 Wykrycie wodoru w gazach możliwe jest poprzez zastosowanie metody redukcji 

kwasu molibdenowego wodorem w obecności palladu, za pomocą chlorku potasowo-

miedziowego, chlorku niklawego oraz metodą opartą na destylacji skroplonego powietrza. 

 

Metoda redukcji wodorem kwasu molibdenowego w obecności palladu 

 Przez roztwór składający się z 200 cm3 wody destylowanej i zawierającej 0,1 g 

bezwodnika kwasu molibdenowego i 0,1 g koloidalnego palladu przepuszcza się badany 

gaz. Obecność wodoru w gazie wskazuje niebieskie zabarwienie roztworu. Metoda 

pozwala na stwierdzenie 0,01 % obj. wodoru w litrze gazu [Waszak i Wacławek, 1956].  

  
Wykrywanie za pomocą chlorku potasowo-miedziowego KCl CuCl2 

 Badany gaz przepuszcza się nad stopioną solą, a wydzielający się chlor miesza się            

z badanym gazem. W kontakcie z rozżarzonym kwarcem następuje redukcja chloru 

wodorem. Produkty reakcji pochłaniane są w płuczce z roztworem azotanu srebrnego. 

Metoda umożliwia oznaczenie 0,005 % obj. wodoru [Waszak i Wacławek, 1956]. 

 

Wykrywanie za pomocą chlorku niklu (II) 

 Badany gaz przepuszcza się przez bezwodny chlorek niklawy w temperaturze 600oC. 

W wyniku reakcji wodoru z chlorkiem niklawym produkowany jest chlorowodór 

absorbowany następnie w płuczce z roztworem azotanu srebrowego. Metoda umożliwia 

oznaczenie 0,001 % obj. wodoru [Waszak i Wacławek, 1956]. 

 

Metoda oparta na destylacji skroplonego powietrza 

 Selektywna destylacja skroplonego powietrza i utlenianie nad tlenkiem miedzi (CuO) 

w temperaturze 899oC powoduje produkcję wody, której ilość jest proporcjonalna do 

zawartości wodoru w skroplonym powietrzu [Glueckauf i Kitt, 1957]. 

 

 Opisane powyżej chemiczne metody analityczne oznaczania wodoru w gazach nie 

nadają się do ciągłego monitoringu jego stężenia w powietrzu.  
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4.2. Metoda chromatograficzna –przegląd detektorów 
 

W chromatograficznej metodzie pomiaru stężenia wodoru stosuje się chromatograf 

gazowy, wyposażony w kolumnę chromatograficzną i detektor (rysunek 4.1). Zadaniem 

kolumny jest rozdział składników analizowanej próbki, wprowadzonej w strumień gazu 

nośnego przez układ dozownika. W zależności od temperatury kolumny, rodzaju 

wypełnienia i długości kolumny oraz wydatku gazu nośnego różny jest czas retencji dla 

danego składnika próbki (czas wymywania składnika próbki z kolumny), stanowiący 

podstawę do rozpoznania jakościowego. Obecność badanego składnika analizowanej 

mieszaniny w gazie nośnym wypływającym z kolumny chromatograficznej jest 

rejestrowana przez detektor. Sygnał detektora powinien być proporcjonalny do stężenia lub 

masy badanego składnika w gazie nośnym. Stanowi to podstawę pomiaru ilościowego.  

 

 

Rys. 4.1. Uproszczony schemat chromatografu gazowego, N -analizowana próbka, u -przepływ gazu  
                 nośnego [Śliwka, 2003] 

  
 Chromatografia gazowa wydaje się być idealną metodą do oznaczania wodoru                 

w powietrzu. O ile rozdział wodoru od innych składników analizowanej próbki powietrza 

nie nastręcza trudności (kolumny wypełnione sitem cząsteczkowym typu 5A lub 13X), to 

detekcja wodoru na wymaganym poziomie jest trudna. Detektor powinien umożliwić 

wykrycie co najmniej 0,005 ppm wodoru z dobrą dokładnością, aby można było śledzić 

zmiany stężenia wodoru na poziomie 0,5 ppm jakie występuje w atmosferze. Ze znanych              

i powszechnie stosowanych w chromatografii gazowej detektorów do detekcji wodoru 

można zastosować detektor cieplno-przewodnościowy (TCD - Thermal Conductivity 

Detector), detektor fotojonizacyjny (PID – Photo Ionization Detector), detektor wychwytu 

elektronów z dopingiem (DECD – Doped Electron Cature Detector),  detektor helowy 

(HeD – Helium Detector), detektor helowy z wyładowaniem impulsowym (PDHID – 

Pulsed Discharge Helium Ionization Detector). 
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4.2.1. Detektor cieplno-przewodnościowy (TCD) 

 
 Sygnał detektora TCD głównie zależy od różnicy przewodności cieplnej gazu 

nośnego i analizowanego związku. Przewodność ciepla wodoru jest 7 razy większa od 

przewodności cieplnej azotu i prawie 10 razy większa od przewodności cieplej argonu. 

Jednakże chromatograf gazowy pracujący z tymi gazami nośnymi i detektorem TCD 

umożliwia detekcję wodoru na poziomie stężeń powyżej 0,1 %, co jest zbyt wysokim 

poziomem wykrywalności dla analiz atmosferycznych.  

4.2.2. Detektor fotojonizacyjny (PID) 

 
 W tym typie detektora sygnał uzyskuje się w wyniku jonizacji gazu opuszczającego 

kolumnę chromatograficzna promieniowaniem UV o odpowiedniej długości fali                        

i pomiarze uzyskanego tą drogą prądu jonizacyjnego w komorze pomiarowej. Potencjał 

jonizacyjny wodoru wynosi 15,43 eV. Lampa wypełniona helem emituje promieniowanie 

UV o energii 21,22 eV, a wypełniona neonem o energii 16,85 eV. Obecnie brak materiału 

na okienka zamykające lampę przepuszczającego promieniowanie UV w wymienionej 

energii. Generowanie promieniowania UV w systemach bezokienkowych okazało się 

niestabilne i detektor taki, mimo zadawalającej wykrywalności wielu gazów trwałych, 

pracuje bardzo niestabilnie [informacja ustna- prof. Lasa].  

4.2.3. Radiojonizacyjny detektor helowy (HeD) 

 
 Radiojonizacyjny detektor helowy jest detektorem uniwersalnym, generującym 

sygnał dla wszystkich związków oprócz helu. Szczególnie nadaje się do detekcji gazów 

trwałych. Sygnał detektora powstaje w wyniku jonizacji składników analizowanej próbki 

przez atomy helu wzbudzone do stanów metatrwałych w tak zwanym efekcie Penninga. 

Energia stanu metatrwałego atomu helu wynosi 19,7 eV i wszystkie atomy lub cząsteczki   

o potencjale jonizacyjnym niższym od tej energii mogą ulegać jonizacji w procesie 

Penninga wywołując sygnał detektora. Niestety detekcja wodoru napotyka na trudności. 

Sygnał detektora dla małych stężeń gazów trwałych jest nieliniowa, jak to przedstawiono 

w pracach Brosia i Lasy [Broś i Lasa, 1974, 1979]. W celu eliminacji tego efektu do gazu 

nośnego dodaje się niewielkie stężenie wodoru. Tak więc w tym przypadku wodór nie 

może podlegać detekcji tego typu detektorem.   
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4.2.4. Detektor wychwytu elektronów (ECD) z dopingiem N2O 

 

 Sygnał detektora wychwytu elektronów generowany jest w wyniku rekombinacji 

ujemnych jonów analizowanego składnika próbki z jonami dodatnimi gazu nośnego. Gaz 

nośny przepływający przez detektor, przeważnie azot, jonizowany jest przez 

promieniowanie beta emitowane przez źródło promieniotwórcze umieszczone w komorze 

detektora. 

 gaz nośny + e → e + j+       (4.1) 

 Wprowadzane do detektora atomy lub cząsteczki analizowanego związku A reagując 

z elektronami formują jony ujemne: 

 A + e → A- + hv ,       (4.2) 

gdzie  hv jest uwalnianą energią.  

 Dla związków silnie elektroujemnych stała reakcji procesu (4.2) jest rzędu 10-7 cm3/s, 

natomiast dla gazów trwałych rzędu 10-14 cm3/s. Z tego powodu gazy te są słabo 

wykrywalne detektorem ECD. Jeżeli do detektora wprowadzi się podtlenek azotu (N2O)           

o stężeniu około 10 ppm, wówczas wystąpią w nim następujące procesy [Philips i in., 

1979]: 

 N2O + e ⎯→⎯ 1k  O- + N2,      (4.3) 

 O- + N2O ⎯→⎯ 2k  NO- + NO,     (4.4) 

 NO- + N2 ⎯→⎯ 3k NO + N2 + e.      (4.5) 

 Wynikiem procesów (4.3) do (4.5) jest występowanie w detektorze stałego stężenia 

ujemnych jonów tlenu O-. Stężenie elektronów, O- oraz NO- zależy od stałych szybkości 

reakcji: k1, k2, k3, stężenia N2O w gazie nośnym azocie, temperatury operacyjnej detektora. 

Wprowadzenie analitu do detektora powoduje reakcje z O- albo NO- tworząc stabilny jon 

ujemny [Goldan i in., 1980]: 

 O- + A ⎯→⎯ 4k  stabilny jon ujemny,    (4.6) 

wpływając na gęstość elektronową i odpowiedź detektora. Szczególne znaczenie ma to ze 

względu na O-, który reaguje z wieloma związkami, które bezpośrednio nie wychwytują 

elektronów i nie są czule wykrywane przez ECD detektor. Technika ta została nazwana 

selektywnym uczulaniem wychwytu elektronów. Schemat formowania stabilnych jonów 

ujemnych przedstawiony jest na rysunku 4.2.  
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Rys. 4.2. Schemat formowania stabilnych jonów ujemnych wg Philips’a [Philips i in., 1979]. 

 

 Jeżeli stężenie N2O w gazie nośnym wzrasta, szybkość formowania O- poprzez 

reakcję (4.3) wzrasta. Produkcja O- w reakcji (4.3) jest zrównoważona przez destrukcję            

w reakcji (4.4) i konwersję do jonów stabilnych przez reakcję (4.6). Te dwa procesy 

powodują, że stan ustalony stężenia O- w stosunku do elektronów jest osiągnięty, dla 

którego dla k2[N2O]>>k1[A] zachodzi związek [Philips i in., 1979]:  
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  jest stałą zależną od temperatury.  

 Wprowadzenie do detektora wodoru powoduje reakcję z jonem O- na dwa sposoby 

[McFarland i in., 1973]: 

  O- + H2 ⎯→⎯ 5k  OH- + H,      (4.8) 

  O- + H2 ⎯→⎯ 6k  H2O + e.      (4.9) 

 Stała szybkość reakcji: k5 dla reakcji (4.8) oraz stała k6 dla reakcji (4.9), jest zależna 

od temperatury. W niskich temperaturach detektora reakcja uwalniania elektronów jest 

dominująca, podczas gdy produkcja OH- gwałtownie wzrasta wraz ze wzrostem 

temperatury [Philips i in., 1979, Fehsenfeld i in., 1981].  

 Powstały ujemny jon OH- rekombinując z jonami dodatnimi gazu nośnego powoduje 

spadek prądu jonizacyjnego detektora, a tym samym jego sygnał. Stała reakcji procesu 

(4.8) jest rzędu 10-11 cm3/s, co umożliwia detekcje wodoru na poziomie 0,01 ppm.                    
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W rezultacie sygnał detektora ECD na obecność wodoru ma charakter ujemny dla niskich 

temperatur detektora. 

 Wprowadzanie podtlenku azotu do detektora może być dokonane razem z gazem 

nośnym w specjalnie do tego celu wyprodukowanej mieszance lub podtlenek azotu może 

być wprowadzony oddzielnie między kolumną chromatograficzną a detektorem.  

Badania były prowadzone przez Lasę i współ. w latach 80-tych w Pracowni 

Chromatografii Gazowej MIFiTJ AGH [Śliwka i in., 1983], a obecnie są prowadzone                   

w Zakładzie Fizyki Środowiska WFiIS AGH.  

4.2.5.Detektor helowy z wyładowaniem impulsowym (PDHID) 
 

 W detektorze helowym z wyładowaniem impulsowym czynnikiem jonizującym gaz 

jest wyładowanie elektryczne w helu zamiast źródła promieniotwórczego jak                       

w klasycznych detektorach helowych (rozdz. 4.2.3). Taka konstrukcja detektora eliminuje 

wymagania dotyczące ochrony przed promieniowaniem jonizującym. 

 Detektor z wyładowaniem impulsowym (Pulsed Discharge Detector) w zależności od 

sposobu pomiaru sygnału jak również składu gazu zasilającego detektor może być 

stosowany jako [Lasa i Śliwka, 2006]: 

PD-HID detektor helowy z wyładowaniem impulsowym (Pulsed Discharge  

  Helium Ionisation Detector) 

PD-PID detektor fotojonizacyjny z wyładowaniem impulsowym (Pulsed  

  Discharge Photoionisation Detector) 

PD-ECD detektor wychwytu elektronów z wyładowaniem impulsowym (Pulsed  

                Discharge Electron Capture Detector), 

PD-ED  detektor emisyjny z wyładowaniem impulsowym (Pulsed Discharge  

  Emission Detector). 

 

 Detektor PDHID ma postać wydrążonego cylindra [Wentworth i in., 1992, 1994]               

i wymaga on dwóch źródeł helu. Pierwsze z nich pełni rolę gazu nośnego, drugie natomiast 

pełni rolę gazu zasilającego detektor, przepływającego przez obszar między elektrodami 

zwany strefą wyładowczą.  
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 Elektrony (e-) i jony dodatnie helu (He+) produkowane są w wyładowaniu 

następującym pod wpływem pola elektrycznego o natężeniu (E), występującego między 

elektrodami detektora w procesie: 

 e-(E) + He → He+ + 2e-.      (4.10) 

 Atom helu może być również wzbudzony do stanu metatrwałego (He*) (23S)                     

o energii 19,7 eV. Prawdopodobnie atom helu wzbudzony jest do wyższego stanu                

He** 33D, z którego przechodzi kolejno do stanu 33P –emitując foton o długości fali            

587,6 nm, a następnie do stanu 23S z emisją fotonu o długości 388,9 nm i energii               

3,17 eV [Wentworth i in., 1992]. Proces ten można zapisać w postaci: 

 e-(E) + He → He** → He* (23S) + hν.    (4.11) 

 Pod wpływem oddziaływań pomiędzy poszczególnymi produktami reakcji (4.10)                

i (4.11) dochodzi do produkcji dimerów helu He2
*: 

 He* + He* → He+ + e- + He,     (4.12) 

 He* + He → He2
+ + e-,      (4.13) 

 He+ + 2He → He2
+ + He,      (4.14) 

 He2
+ + e- → He2

*,       (4.15) 

 He* + 2He → He2
* + He.      (4.16) 

 Rozpad cząsteczek He2
* w procesie zwanym emisją Hopfielda (Wentworth i in., 

1994): 

  He2
*(A1Σu

+) → 2He(11S) + hν,        (4.17) 

jest źródłem fotonów jonizujących atomy i cząsteczki analizowanych substancji. Hel 

zasilający detektor po przejściu przez strefę wyładowczą przedostaje sie do strefy reakcji. 

 Do strefy reakcji wprowadzone są analizowane gazy z kolumny chromatograficznej 

poprzez drugie źródło helu pełniące role gazu nośnego. W strefie rakcji następuje jonizacja 

badanych substancji poprzez fotony emisji Hopfielda z rozpadu He2
*. Powstałe w tej 

reakcji elektrony są kierowane poprzez elektrody polaryzacyjne do elektrod zbiorczych. 

Schemat detektora PDHID przedstawiony jest na rysunku 4.3. 

 

 

 

 

 

 



 30

 

 

Rys. 4.3. Schemat detektora PDHID [Mochalski, 2003]. 

 
 Składnik analizowanej próbki (AB) może być również jonizowany przez elektrony 

przyspieszone w polu elektrycznym, lub w zderzeniu z atomem helu w stanie metatrwałym 

(efekt Penninaga) w procesach: 

 e-(E) + AB → AB+ + 2e,      (4.18) 

 He*+ AB → AB+ + e- + He.     (4.19)  

 Wylot kolumny znajduje się wewnątrz detektora w strefie reakcji, natomiast gaz 

nośny opuszczający kolumnę płynie w kierunku przeciwnym do gazu zasilającego 

detektor. Aby uniknąć dotarcia analizowanych gazów do strefy wyładowczej a tym samym 

ochronić elektrody wyładowcze przed zanieczyszczeniem związkami organicznymi 

[Mendonca i in., 1996], natężenie przepływu gazu nośnego jest ponad dwukrotnie mniejsze 

od gazu zasilającego detektor. 

 Wyładowanie impulsowe obserwowane jest między dwoma ostrzami, wykonanymi                  

z drutu platynowego, umieszczonymi w odległości 1,5-mm. Napięcie wyładowania 

kształtuje się między 1-10 kV, a czas trwania wyładowania od 20 do 60 μs, z przerwą 

między wyładowaniami od 100 do 200 μs. Elektrony powstałe podczas jonizacji gazu 

wyciągane są z przestrzeni wyładowania za pomocą elektrod, do których przyłożone jest 

napięcie impulsowe opóźnione z stosunku do wyładowania o 10 μs. Czas trwania tego 

napięcia jest krótszy od czasu trwania przerwy między wyładowaniami elektrycznymi. 

 Detektor umożliwia detekcję wszystkich związków, w tym także wodoru o potencjale 

jonizacji 15,4 eV. Mimo, iż potencjał jonizacji atomu neonu wynosi 21,5 eV i jest wyższy 

od potencjału stanu metatrwałego atomu helu wynoszącego 19,7 eV, obserwuje się pewien 
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sygnał dla neonu [Lasa i in, 2002, 2004]. Prawdopodobnie jest on jonizowany przez 

elektrony z przestrzeni wyładowczej. W tabeli 4.1 przedstawiono graniczną wykrywalność 

gazów trwałych detektorem PDHID [Wentworth i in., 1992].  

 

Tabela 4.1. Graniczna wykrywalność gazów trwałych detektorem PDHID [Wentworth i in., 1992]. 

L.p. Gaz 
Potencjał 
jonizacji 

[eV] 

Graniczna 
wykrywalność 

[ppb] 

Graniczna 
wykrywalność 

[pg] 
1 Ne 21,5 8 1,4 

2 H2 15,4 2,4 0,04 

3 Ar + O2 15,7 i 12,1 2,8 0,8 

4 N2 15,6 8,4 1,9 

5 CH4 12,6 0,8 0,1 

6 CO 14,0 3,2 0,7 

  

 Wydaje się, że opracowany przez Wentworth’a i wsp. [Wentworth i in., 1992] 

detektor z wyładowaniem impulsowym spełnia wszystkie wymagania niezbędne do 

analizy wodoru w atmosferze metodą chromatografii gazowej. 

4.3. Metody instrumentalne oparte na redukcji tlenku rtęci wodorem 
 

 Pierwszy analizator przeznaczony do ciągłego pomiaru stężenia wodoru                        

w atmosferze został opracowany przez Schmidt’a i Seilera w 1970 roku [Schmidt i Seiler, 

1970] i udoskonalony przez Seilera i wsp. w 1980 roku [Seiler i in., 1980]. Analizator 

przeznaczony jest do pomiaru wodoru lub tlenku węgla na poziomie stężeń występujących 

w atmosferze. Metoda pomiaru wymienionych gazów opiera się na konwersji tlenku rtęci 

(HgO) do par rtęci w wyniku reakcji z CO lub H2 : 

  CO + HgO → CO2 + Hg (pary),     (4.20) 

  H2 + HgO → H2O + Hg (pary).     (4.21) 

 W reakcji z wodorem tlenek rtęci ulega 15 % konwersji do par rtęci w porównaniu           

z reakcją z tlenkiem węgla. W wyniku tego czułość dla detekcji wodoru jest                        

w przybliżeniu pięć razy niższa niż dla tlenku węgla. Optymalne warunki uwalniania par 

rtęci przez wodór występują w temperaturze 250oC. 

 Na rysunku 4.4 przedstawiony został schemat analizatora. Badane powietrze 

zasysane pompą czyszczone jest przez filtr wypełniony sitem cząsteczkowym typu 13X, 

następnie przepływa przez filtr wypełniony hopkalitem, komorę reakcyjną i komorę 
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pomiarową. Stężenie uwolnionych par rtęci mierzone jest w komorze pomiarowej metodą 

pomiaru absorpcji promieniowania o długości fali wynoszącej 253,7 nm emitowanego 

przez lampę rtęciową. Ponieważ w temperaturze 250oC, jaką posiada komora reakcyjna, 

rtęć również paruje, dlatego absorpcja promieniowania emitowanego przez lampę 

rtęciową, gdy w komorze reakcyjnej nie ma wodoru, jest punktem odniesienia. Taki stan 

uzyskuje się przepuszczając oczyszczone powietrze dodatkowo przez tlenek srebra w celu 

usunięcia z niego wodoru. Sygnał z komory pomiarowej, wzmocniony przez wzmacniacz, 

rejestrowany jest za pomocą komputera wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie. 

Lampa rtęciowa zasilana jest napięciem o częstotliwości 750 Hz, co powoduje, że pomiary 

sygnału fotopowielacza rejestrującego zmiany absorpcji w komorze pomiarowej 

realizowane są jako pomiary prądu zmiennego. Taki sposób pomiaru sygnału 

fotopowielacza zdecydowanie obniża poziom szumów i fluktuacji sygnału układu 

pomiarowego.  

 

 

Rys. 4.4. Schemat analizatora wodoru opracowanego przez Seiler’a [Seiler i in., 1980].  

 

 Obecnie stosuje się analizatory wodoru oparte na podobnej zasadzie działania, 

wyprodukowane przez dwie firmy: 

 a) Trace Analytical Inc. mieszczącą się w Menlo Park w Kaliforni (zakończyła  

              działalność), 

 b) Peak Laboratories LLC mieszczącą się w Mountain View w Kaliforni.  
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 Analizatory wyprodukowane przez firmę Trace Analytical pod nazwą Reduction Gas 

Analyzer (RGA2,RGA3) wraz z detektorami (mercuric oxide-RGD) stosowane są między 

innymi na stacji Mace Head w Irlandii [Simmonds i in., 2000], w Duebendorf niedaleko 

Zurichu (Szwajcaria) [Steinbacher i in., 2007], na stacji Mt. Cimone (Włochy) [Bonasoni            

i in., 1997], stacji Pallas w północnej Finlandii czy na Tasmanii [Dunse i in., 2005]. 

 Analizator RGA produkowany przez firmę Peak Laboratories model Peak Performer 

1RCP stosowany jest obecnie do monitoringu atmosferycznego wodoru na Wydziale 

Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie. 

 

 
 

Rys. 4.5. Schemat budowy analizatora RGA obecnie dostępnego na rynku [Andresen i Miller, Patent]. 

 

 Schemat budowy obecnie stosowanych analizatorów RGA przedstawiony jest na              

rysunku 4.5. Próbka powietrza po wprowadzeniu do kolumny chromatograficznej ulega 

rozdziałowi na poszczególne składniki m.in. H2 i CO. Poprzez magistralę składniki te 

zostają wprowadzone do komory o temperaturze ~300ºC (znajdującej się wewnątrz 

komory grzewczej), w której znajduje się tlenek rtęci. Pod wpływem reakcji tlenku rtęci                

z wodorem otrzymujemy pary rtęci oraz parę wodną, natomiast pod wpływem reakcji CO  

z Hg powstaje CO2 oraz pary rtęci. Następnie atomy rtęci przemieszczane są do komory 

kwarcowej, natomiast CO2 oraz para wodna zostają zatrzymane w komorze cieplnej                   

i odprowadzone z układu. W komorze kwarcowej atomy rtęci są naświetlane 

promieniowaniem ultrafioletowym o długości fali 254 nm, które ulega absorpcji. Stężenie 

badanego związku jest określane na podstawie detekcji wygenerowanego sygnału, 

proporcjonalnego do zaabsorbowanego promieniowania. Na koniec atomy rtęci 
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przetransportowane są do pułapki rtęciowej, gdzie następuje wychwycenie atomów rtęci 

oraz przepuszczenie innych związków opuszczających układ. 

 Złoże rtęciowe, będące głównym elementem układu RGA, wymaga corocznej 

wymiany na nowe w celu podtrzymania poziomu precyzji i powtarzalności analiz. Metoda 

ta ma charakterystykę nieliniową, stąd konieczność ciągłej wielopunktowej kalibracji. 

System ten jest również bardzo wrażliwy na zanieczyszczenia okna kwarcowego.  

 Poziom detekcji opisanego analizatora dla wodoru wynosi 1 ppb, dokładność 

pomiaru 3 %, a sygnał dla wodoru jest liniowy do stężenia 2 ppm. 

 

 W niektórych laboratoriach do pomiaru stężenia wodoru oraz CO w powietrzu 

wykorzystuje się jedynie detektory RGD (taki układ stosowany jest na stacji Mt. Cimone, 

Włochy) [Maione i in., 2008]. Do analiz używa się samodzielnie przygotowanego układu 

złożonego z chromatografu, zaworu 10-drożnego zaopatrzonego w pętle dozującą i kolumn 

chromatograficznych do rozdziału mieszaniny powietrznej. Wodór wydzielony z próbki 

powietrza zostaje wprowadzony do detektora RGD. Po wprowadzeniu do komory cieplnej 

z HgO zachodzą procesy jak powyżej opisane. Schemat budowy detektora detektora RGD 

przedstawiony jest na rysunku 4.6.  

 

Rys. 4.6. Schemat budowy detektora RGD [Trace Analytical Inc.]. 
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5. Zastosowanie detektora helowego do pomiarów stężenia wodoru                   
w powietrzu metodą chromatograficzną 

 

 Jak było wspomniane we wprowadzeniu, celem pracy jest opracowanie 

chromatograficznej metody ciągłego pomiaru stężenia wodoru w powietrzu. Do tego celu 

zastosowano detektor helowy z wyładowaniem impulsowym (PDHID). Detektor ten był 

stosowany do pomiarów neonu w wodach podziemnych w Zakładzie Fizykochemii 

Ekosystemów IFJ PAN [Lasa i in., 2002]. Podczas tych badań zaobserwowany został duży 

sygnał detektora dla wodoru względem neonu. Detektor ten nie był dotąd stosowany                

w pomiarach stężenia wodoru w powietrzu (brak danych literaturowych). Dlatego                    

w ramach tej pracy doktorskiej postanowiono po raz pierwszy zbudować układ 

chromatograficzny do ciągłych pomiarów stężenia wodoru powietrzu z zastosowaniem 

detektora PDHID. 

5.1. Schemat układu do pomiaru stężenia wodoru w powietrzu 
 

 Opracowany w ramach pracy doktorskiej układ do pomiaru stężenia wodoru                    

w powietrzu, pokazany na rysunku 5.1., oparty jest na zastosowaniu detektora helowego                     

z wyładowaniem impulsowym typu HP-D2-I firmy Valco Instruments, który 

przystosowany jest do pracy z kolumnami pakowanymi. W skład układu wchodzą również: 

zawór dziesięciodrożny V10 (Valco), wyposażony w pętlę dozującą, regulatory 

przepływów firmy Alltech R1, R2, R3 oraz kolumny chromatograficzne K1 i K2 

wypełnione sitem cząsteczkowym typu 5A, o długości odpowiednio 3 i 2 m oraz średnicy 

1/8’ [Grombik i in., 2006a]. Schemat układu pomiarowego znajduje się na rysunku 5.2. 

 Gazem nośnym oraz gazem zasilającym detektor jest hel 5.0 firmy Linde, dodatkowo 

oczyszczany przez oczyszczarkę helową (HP2 firmy Valco). Strumień helu po przejściu 

przez oczyszczarkę dzielony jest na trzy strumienie. Jeden z nich pełni rolę gazu 

zasilającego detektor, natomiast dwa pozostałe pełnią rolę gazu nośnego, których przepływ 

jest regulowany przez regulatory przepływu R1 i R2. W pozycji „napełniania”, 

przedstawionej na rysunku 5.2, kiedy próbka powietrza przepłukuje pętlę dozującą, 

regulator R1 kontroluje przepływ gazu nośnego przez kolumnę K1, natomiast regulator R2 

kontroluje przepływ przez kolumnę K2. Regulator R3 pełni rolę oporu pneumatycznego.  
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                  gaz nośny                 wzorzec wtórny            komputer PC               V4             PDHID 
                     Hel 5.0                          H2IFJ-3 

 

Rys. 5.1. Widok układu pomiarowego do ciągłego pomiaru stężenia wodoru w powietrzu. 

 

Rys. 5.2. Schemat układu pomiarowego. Pozycja zaworu V10 –napełnianie pętli dozującej, He-butla    
                helu, HP2-oczyszczarka helowa, PD-D2-I-detektor helowy z wyładowaniem impulsowym,   
                R1, R2, R3-regulatory przepływu gazu, K1, K2 –kolumny, V10-zawór dziesięciodrożny. 

 

 W momencie zmiany pozycji zaworu na pozycję „dozowanie” przedstawione na            

rysunku 5.3 próbka powietrza wprowadzona jest przez strumień helu (kontrolowany przez 

regulator R1) do szeregowo połączonych kolumn chromatograficznych. Ponieważ                   

w rozdziale gazów trwałych w kolumnach wypełnionych sitem cząsteczkowym typu 5A 

jako pierwsze kolumnę opuszczają hel, neon i wodór, w układzie możliwe było 

  wzorzec 
pierwotny 
  H2IFJ-2 

         karta 
       AC/DC 

chromatograf 
FISONS 8000 

V10 
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zastosowanie systemu „back-flush” (BF). Tak wiec w kolumnie K1 następuje wstępny 

rozdział neonu i wodoru, a następnie po przejściu do kolumny K2, następuje zmiana 

pozycji zaworu na pozycje „back-flush”. W kolumnie K2 następuje całkowity rozdział 

neonu i wodoru, po czym gazy te zostają wprowadzone do strefy reakcji detektora PDHID.   

 

Rys. 5.3. Schemat układu pomiarowego. Pozycja zaworu V10 –dozowanie. He-butla helu,                         
                    HP2-oczyszczarka helowa, PD-D2-I-detektor helowy z wyładowaniem impulsowym,                  
                    R1, R2, R3-regulatory przepływu gazu, K1, K2 –kolumny, V10-zawór dziesięciodrożny. 

 
  

 Zmiana pozycji zaworu na pozycję „back-flush” (napełnianie pętli dozującej) 

powoduje zmianę kierunku przepływu gazu nośnego w kolumnie K1, umożliwiając w ten 

sposób wypłukanie z kolumny pozostających tam gazów takich jak tlen czy azot. Pozwala 

to na uniknięcie wprowadzenia dużych ilości tych związków do kolumny K2 powodując 

tym samym znaczne skrócenie czasu analizy. Schemat systemu „back-flush” 

przedstawiony jest na rysunku 5.4. 
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Rys. 5.4. Idea systemu przełączania kolumn chromatograficznych „back – flush”: a) połączenie  
                  szeregowe poszczególnych elementów; przepływ gazu przez wszystkie elementy układu                 
                  pomiarowego, b) brak połączenia szeregowego elementów; wsteczny przepływ gazu                       
                  w kolumnie K1. Ten system pracy układu pomiarowego umożliwia skrócenie czasu analizy  
                  próbek gazowych oraz eliminację nieinteresujących nas związków. 

 

 W czasie analiz natężenie przepływu helu zasilającego detektor wynosiło 50 cm3/min 

zgodnie z zaleceniami producenta. Natężenie przepływu gazu nośnego płynącego przez 

kolumny wynosi 18 cm3/min, i jest sterowane przez zawory R1 i R2. Regulator R1 

kontroluje przepływ przez kolumnę K1 w pozycji napełniania i dodatkowo przez K2                   

w pozycji dozowania. Regulator R2 w pozycji napełniania kontroluje strumień gazu 

nośnego przez kolumnę K2, natomiast w pozycji dozowania strumień ten nie odgrywa 

istotnej roli.  

 Strumień gazu nośnego wprowadzany przez kolumny do detektora jest ponad dwa 

razy mniejszy od gazu zasilającego detektor, który wpływa do detektora w kierunku 

przeciwnym. Pozwala to uniknąć wprowadzenia badanych substancji do strefy wyładowań, 

powodując tym samym zanieczyszczenie detektora. O jakości pracy detektora świadczy 

wartość prądu jonizacji wyświetlana na panelu kontrolnym. W przypadku detektora        

PD-D2-I wartość ta powinna oscylować w granicy 0,5-1,5 nA. Pojawienie się wartości 

prądu jonizacji przekraczającej wartość 1,5 nA świadczy o pojawieniu się nieszczelności                   

w systemie pneumatycznym układu pomiarowego lub zanieczyszczeń w gazie nośnym. 

Wyniki analiz rejestrowane są przy użyciu karty analogowo-cyfrowej (AC/DC model 203, 

firmy SRI) i komputera klasy PC zaopatrzonego w program PeakSimple 2.83 firmy SRI. 

 

 

a) 

b) 
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5.2. Charakterystyka stężeniowa detektora helowego 
 

 W celu zbadania charakterystyki zastosowanego detektora PDHID (model HP-D2-I) 

tj. zależności sygnału detektora w funkcji zadozowanej masy wodoru, przeprowadzono 

jego kalibrację. Kalibrację detektora przeprowadzono trzema metodami: metodą 

rozcieńczalnika eksponencjalnego, metodą ciśnieniową i metodą kalibracji detektora za 

pomocą wzorca o znanym stężeniu. Zastosowanie tych metod umożliwiło sprawdzenie 

liniowości detektora dla szerokiego zakresu mas wodoru: od 16 pg do 509 ng. Metoda 

rozcieńczalnika eksponencjalnego pozwoliła na kalibrację detektora w zakresie 4 rzędów 

wielkości mas (do masy 0,46 ng H2), do stężenia H2 wynoszącego 5,5 ppm (Dodatek A.1). 

Metoda ciśnieniowa umożliwiła kalibrację detektora w zakresie mas 0,089-89 ng                       

(do stężenia 1,1 ppm) (Dodatek A.2).  

 

 W celu przeprowadzenia kalibracji detektora w zakresie przedziału stężeń wodoru 

znajdującego się na poziomie stężenia atmosferycznego, zastosowano wzorzec wodoru 

wykonany przez firmę Linde (H2IFJ-2, Dodatek C) o stężeniu 803 ± 15 ppb wodoru           

w helu 6.0. Próbka wzorca była wprowadzana do układu przy użyciu pętli dozujących 

odpowiednio o objętości: 250, 500 μl oraz 1, 2 i 5 ml. W efekcie otrzymano krzywą 

kalibracyjną przedstawiającą zależność powierzchni piku od dozowanej masy wodoru               

(rysunek 5.5, tabela 5.1). Kalibracja wzorcem o stężeniu 803 ppb ma szczególne 

znaczenie, bowiem obserwowane obecnie średnie stężenia wodoru w troposferze wahają 

się granicach 500 ppb z występującymi epizodami sięgającymi powyżej 1 ppm. Dla 

zadanego przedziału mas 16-332 pg krzywa kalibracyjna ma liniową zależność 

powierzchni piku A[mVs] od dozowanej masy wodoru m [g], opisaną zależnością:  
 

 dd mSA ⋅= ,       (5.1) 

gdzie:  

A  - powierzchnia piku H2, mVs, 

Sd - czułość detekcji detektora PDHID, mVs/pg, 

md - zadozowana masa wodoru, pg. 
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 Współczynnik Sd równania (5.1) może być wyznaczony metodą jednoparametrowej 

regresji liniowej wg wzoru: 

 
∑
∑= 2

id

iid
d m

Am
S .   (5.2) 

 Uzyskana czułość detektora w zakresie mas wodoru do 332 pg wynosi                       

0,61 ± 0,003 mVs/pg H2, a wykrywalność metody wynosi ~1,2 pgH2/cm3 (15 ppb) dla 

prądu detektora ID = 0,62 nA.  
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Rys. 5.5. Wykres zależności powierzchni piku H2 od zadozowanej masy wodoru otrzymany przy użyciu  
                wzorca o stężeniu 803 ppb H2 w helu, ID = 0,62 nA, Tk = 60ºC, TD = 100ºC, P1 – punkt pracy           
                układu pomiarowego w reżimie pracy automatycznej. 

 
Tabela 5.1. Zależności powierzchni piku H2 od zadozowanej masy wodoru otrzymana przy użyciu  
                     wzorca o stężeniu 803 ppb H2 w helu, ID = 0,62 nA, Tk = 60ºC, TD = 100ºC, Vp –objętość  
                     pętli dozującej, md -ilość zadozowanej masy, σmd –niepewność zadozowanej masy,                        
                     P -uzyskana powierzchnia piku, σP -niepewność uzyskanej powierzchni piku. 

L.p. Vp 
[cm3] 

md 
[pg] 

σmd 
[pg] 

P 
[mVs] 

σP 
[mVs] 

1 0,25 16,6 0,9 8,2 0,4 

2 0,5 33,2 1,8 18,5 0,9 

3 1 66,4 3,6 39,8 2,0 

4 2 132,9 7,2 80,7 4,0 

5 5 332,2 17,9 200,5 10,0 
 
 
 
 

ID = 0,62 nA 

 
2

003,061,0
pgH
mVsS ±=
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5.3. Proces automatyzacji układu pomiarowego 

5.3.1. Dobór warunków czasowych między kolejnymi dozowaniami 
 

 W celu wybrania optymalnego czasu analizy chromatograficznej w ciągłych 

pomiarach wodoru w powietrzu, sprawdzono analizy dla kilku przedziałów czasowych 

dozowań próbki wzorca wtórnego: 10, 12, 15, 20, i 30 minut. Dla powyższych czasów 

między dozowaniami, tylko przedział czasowy Δt = 30 minut spełniał nasze oczekiwania. 

W pozostałych przypadkach czas był niewystarczający na opróżnienie kolumn                        

ze wszystkich składników w nich zalegających. W rezultacie piki tlenu i azotu narastały                

w czasie. 

 Na rysunku 5.6 znajduje się przykład pierwszej analizy próbki powietrza                      

przy zastosowaniu kolumn K1 = 2 m, K2 = 3 m, natomiast na rysunku 5.7 n-ta analiza                       

w odstępach piętnastominutowych.  
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Rys. 5.6. Przykład pierwszej analizy dla połączenia kolumn K1 = 2m, K2 = 3m. Czas „back-flush”  
                 wynosił 90 s, Vp = 2 cm3, Tk = 50ºC, TD = 80ºC, ID = 1,35 nA.  
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Rys. 5.7. Przykład 16-tej analizy dla połączenia kolumn K1 = 2m, K2 = 3m w odstępach                             
                   15-minutowych. Czas „back-flush” wynosił 90 s, Vp = 2 cm3, Tk = 50ºC, TD = 80ºC,                         
                   ID = 1,36 nA. 

 

 Początkowo kolumny połączone były w kolejności K1 = 2m i K2 = 3m. Czas stanu 

„back-flush” wynosił 90s. Schemat przykładowej analizy przedstawiony jest na                   

rysunku 5.6. Po wykonaniu kilkunastu analiz w odstępach 15-minutowych zaobserwowano 

wzrost ilości tlenu w kolumnie K2, w wyniku czego następował wzrost powierzchni piku 

dla tlenu (rysunek 5.7). Aby uniknąć dalszego narastania w trakcie wykonywania dalszych 

analiz kolumny zamieniono miejscami, tak by kolumną wstępną K1 była kolumna                    

3-metrowa, a kolumną K2 była kolumna 2-metrowa. Początkowy rozdział mieszaniny 

powietrznej następował w kolumnie 3m, w wyniku czego nastąpił lepszy rozdział 

poszczególnych składników. Dobrany czas „back-flush” dla zmienionych warunków ze 

względu na dłuższą kolumnę K1 został zwiększony do 120 s. Po zmianie pozycji zaworu 

na pozycję „back-flush” –do kolumny K2 przechodził tylko wodór i neon oraz znikome 

ilości tlenu i azotu, nawet w przypadku większej próbki powietrza. Przykład analizy dla 

otrzymanych warunków pracy układu znajduje się na rysunku 5.8.  
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Rys. 5.8. Przykład analizy dla połączenia kolumn K1 = 3m, K2 = 2m w odstępach 15-minutowych.  
                 Czas „back-flush” wynosił 120 s, Vp = 5 cm3, Tk = 60ºC, TD = 100ºC, ID = 0,98 nA.  
 

5.3.2. Badanie stabilności pracy układu pomiarowego  
 

 Do sprawdzenia stabilności pracy układu do pomiaru stężenia wodoru w powietrzu 

zastosowany został wzorzec wtórny H2IFJ-3 (sprężone powietrze), wcześniej 

rekalibrowany względem wzorca pierwotnego H2IFJ-2 (firmy Linde) z zawartością                 

803 ppb wodoru w helu 6.0 (Dodatek C). Stężenie wodoru we wzorcu wtórnym obliczone 

zostało metodą 5-ciopunktowej interpolacji Lagrange’a [Śliwka i Lasa, 2002]. Otrzymane 

stężenie wodoru we wzorcu wtórnym H2IFJ-3 z dnia 3.08.2007 wynosiło 2,19 ppm H2 

(Dodatek C). To jest prawie czterokrotnie więcej niż stężenie wodoru mierzone                       

w powietrzu tzw. ‘stacji czystych’.  

 Na rysunku 5.9 przedstawiono wyniki tygodniowych pomiarów w postaci wysokości 

pików wodoru dla dozowanego stałego stężenia wodoru ze wzorca wtórnego H2IFJ-3 

[Grombik i Śliwka, 2007a]. Próbka wzorca dozowana była w przedziałach czasowych              

Δt = 30 minut. Zaobserwowano, że wysokości pików wodoru są wyższe w godzinach 

południowych –około 13:00, natomiast najmniejsze wysokości pików wodoru są w czasie 

nocnych pomiarów –około 1:00 w nocy (rysunek 5.9). Jest to spowodowane wpływem 

warunków zewnętrznych takich jak temperatura laboratorium i jego nasłonecznienie na 

prace układu pomiarowego w tych godzinach. 
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Rys. 5.9. Badanie stabilności układu pomiarowego. Wyniki tygodniowych pomiarów wodoru                         
                   w postaci wysokości piku wodoru dla standardu wtórnego, C = 2,189 ppm H2, Δ t –odstęp  
                   czasu pomiędzy dozowaniami, Vp = 2 cm3, Tk = 60ºC, TD = 100ºC, ID = 0,63 nA,                           
      (σ, CV –opis w rozdz. 5.3.3). 

 
 W celu eliminacji wpływu niestabilności układu na jakość pomiarów 

atmosferycznych, spowodowanej oddziaływaniem czynników zewnętrznych na pracę 

detektora, pomiar stężenia wodoru w próbce powietrza odbywa się naprzemiennie                      

z pomiarem wzorca wtórnego w sekwencji dozowań: próbka-wzorzec-próbka-wzorzec.  

 Aby umożliwić naprzemienne dozowanie próbki wzorca wtórnego i próbki powietrza 

atmosferycznego do układu został dołączony zawór czterodrożny V4, pompka P 

zasysająca powietrze znad dachu budynku oraz regulator przepływu R4 dla wzorca 

(rysunek 5.10).  

 

Rys. 5.10. Budowa układu do naprzemiennego dozowania próbki powietrza i wzorca. 
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 Tak zbudowany system został zastosowany do naprzemiennego wprowadzania 

próbki wzorca i próbki powietrza w ciągłych pomiarach atmosferycznego wodoru. 

Chromatogram n-tej typowej analizy próbki powietrza i wzorca wtórnego pokazany jest na 

rysunku 5.11. Jako pierwsza analizowana jest próbka powietrza, a w odstępie Δt = 30 min 

następuje analiza próbki wzorca. Obie analizy, trwające łącznie pełną godzinę (60 min) 

przedstawione są na jednym chromatogramie, co pozwala na bieżąco oszacować ilościowo 

stężenie wodoru w powietrzu. 

 

Rys. 5.11. Przykładowy chromatogram pomiaru stężenia wodoru w próbce powietrza i we wzorcu  
                   wtórnym H2IFJ-3 (Dodatek C). 
 

5.3.3.  Badanie powtarzalności pomiarów wodoru metodą dozowania    
 bezpośredniego  

 

 Do zbadania precyzji pomiarów wodoru użyto wzorca z zawartością 1,05 ppm 

wodoru w azocie, niepewność 3% (wzorzec H2AGH-1, Dodatek C). Próbka wzorca była 

dozowana ręcznie przy pomocy pętli o objętości 2 cm3. Pomiary prowadzone były                       

w odstępach 15-minutowych. Uzyskane powierzchnie pików przedstawiono graficznie na 

rysunku 5.12 oraz w formie tabelki (tabela 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46

 

wartość średnia

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

numer analizy

po
w

ie
rz

ch
ni

a 
pi

ku
 H

2 [
m

Vs
]

 

Rys. 5.12. Powierzchnia pików wodoru, analiza 2 cm3 wzorca o stężeniu 1,05 ppm H2 w azocie               
                  (H2AGH-1), Tk = 50ºC, TD = 80ºC, ID = 0,92 nA, BF = 100s.  

 
 
Tabela 5.2. Powierzchnie pików wodoru (analiza 2 cm3 wzorca o stężeniu 1,05 ppm H2 w azocie                         
                     (H2AGH-1)) wraz z wyliczonymi parametrami: X , )(Xσ , RSD, CV. 

nr 
pomiaru 

powierzchnia 
piku H2  
[mVs] 

X   
[mVs] 

)(Xσ  
[mVs] 

RSD CV 
 [%] 

1 83,37 
2 83,05 
3 83,06 
4 83,54 
5 81,82 
6 84,86 
7 84,61 
8 82,83 
9 84,78 

10 80,56 
11 81,94 
12 82,26 
13 80,48 
14 81,00 
15 80,59 
16 82,49 

82,6 1,5 0,018 1,8 
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  Precyzja - jest to stopień zgodności między pojedynczymi wynikami analizy, gdy 

dana procedura jest stosowana dla wielokrotnie powtarzanych, niezależnych oznaczeń 

jednorodnej próbki. Za miarę precyzji przyjmuje się zwykle odchylenie standardowe 

wyników badania. Im odchylenie to jest większe, tym mniejsza precyzja [IMP, 1998]. 

 Aby ocenić precyzję pomiaru, dla przeprowadzonych pomiarów wzorca, na 

podstawie otrzymanych powierzchni pików H2 obliczono RSD (współczynnik 

zmienności), który jest miarą rozrzutu otrzymanych powierzchni [IMP, 1998]: 

 
X
XRSD )(σ

= ,              (5.3) 

gdzie:  

)(Xσ  - odchylenie standardowe otrzymanych powierzchni, mVs, 

X  - wartość średnia otrzymanych powierzchni, mVs. 

 

 RSD wyrażone w procentach to współczynnik zmienności CV [%]: 

                       %100% ⋅= RSDCV                                            (5.4)  

 W chromatografii gazowej CV wyników oznaczania zawartości składników na 

poziomie śladowym nie powinno być większe niż 5 %. 

 Przedstawiony na rysunku 5.9 rozrzut statystyczny w postaci wysokości pików 

wzorca obrazuje stabilność długoczasową układu pomiarowego (okres 6 dni) dla punktu 

pracy P1 (rysunek 5.5), która jest na poziomie CV = 2,1 %. Uzyskany obraz stabilności 

układu pomiarowego nie wpływa na niepewność pojedynczego pomiaru stężenia wodoru 

w powietrzu. Powtarzalność krótkoterminowego pomiaru stężenia wodoru (okres                        

4 godzin) przedstawia rysunek 5.12, dla którego precyzja pomiaru wynosi 1,8 %.  

5.4. Ciągły pomiar stężenia wodoru w powietrzu 
 

 Na rysunku 5.13 przedstawiony jest opisany wcześniej układ chromatograficzny             

w formie już zautomatyzowanej, umożliwiającej ciągły pomiar stężenia wodoru                        

w powietrzu [Grombik i Śliwka, 2007b]. Rysunek przedstawia sytuację, w której następuje 

przepłukiwanie pętli dozującej próbką powietrza atmosferycznego. Próbka powietrza 

pobierana jest przy użyciu pompki P znad budynku Zakładu Fizykochemii Ekosystemów 

IFJ PAN i naprzemiennie dozowana z wzorcem wtórnym przy użyciu zaworu V4. W celu 

uniknięcia spiętrzania się powietrza a tym samym prawdopodobieństwa awarii pompki, 

przed zaworem V4 wmontowano trójnik, umożliwiający wylot nadmiaru badanego 
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powietrza. Zastosowany wzorzec wtórny skalibrowany został w dniu 3.08.2007                    

(tabela C.2, Dodatek C) względem wzorca pierwotnego przygotowanego w Max-Planck 

Institute for Biogeochemistry w Jena (Niemcy), przez grupę dr A. Jordan’a pracującą                

w europejskim projekcie Eurohydros. Opis kalibracji wzorca wtórnego przedstawiony 

został w Dodatku C. Stężenie wzorca pierwotnego H2AGH-2 wynosiło 744 ± 6 ppb. 

Otrzymane stężenie wzorca wtórnego H2IFJ-3 wyniosło 2189 ± 28 ppb. Dodatkowo 

pomiędzy zaworem V4 a V10 zamontowano trójnik firmy Swagelok, umożliwiający                 

w dowolnej chwili pomiar stężenia H2 w próbkach zewnętrznych. 

 

Rys. 5.13. Schemat pneumatyczny układu do ciągłego pomiaru stężenia wodoru w powietrzu,  
                     przedstawiający moment napełniania pętli dozującej próbką powietrza. 
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 Jak już było wspomniane wcześniej, pomiary prowadzone są w cyklu godzinnym,              

w sekwencji dozowań: próbka powietrza - próbka wzorca, dozowanych w odstępie               

półgodzinnym. Zawory V10 i V4 zaopatrzono w siłowniki mikroelektryczne (firmy 

Valco), które umożliwiają sterowanie pozycjami zaworów. Sygnał do zmiany pozycji 

zaworu generowany jest z karty analogowo-cyfrowej (AC/DC, model 203 firmy                     

SRI Instruments) i kontrolowany z komputera PC poprzez program PeakSimple 2.83 firmy 

SRI. Schemat układu elektrycznego, umożliwiającego ciągły pomiar wodoru w powietrzu 

przedstawiono na rysunku 5.14 [Grombik i Śliwka, 2007a].  

 

 

Rys. 5.14. Schemat elektryczny układu do ciągłego pomiary stężenia wodoru w powietrzu. 

 

 Opis sekwencji pomiarowej: 

 Przed rozpoczęciem właściwego pomiaru muszą zostać podjęte czynności wstępne, 

które wprowadzają zawory w stan gotowości do pomiaru sekwencyjnego. Cały opis 

sekwencji pomiarowej został przedstawiony w tabeli 5.3: 
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Tabela 5.3. Szczegółowy opis sekwencji pomiarowej. 

L.p. Czas włączenia 
zaworów [min] 

Zawór Opis wykonywanej funkcji 

 
1 

 
t0 = 0,002 

 
V10 

impuls napięcia podany na zawór przełącza siłownikiem 
mikroelektrycznym zawór V10 w stan analizy-
zadozowanie próbki powietrza 

2 0,5 V10 wyłączenie impulsu  
 
3 

 
t1 = 2,0 

 
V10 

impuls napięcia podany na zawór przełącza siłownikiem 
mikroelektrycznym zawór V10 w stan napełniania, 
próbka powietrza przepłukuje pętlę dozującą  

4 2,2  początek zakresu całkowania piku próbki powietrza 
5 2,5 V10 wyłączenie impulsu 
6 3,2  koniec zakresu całkowania piku próbki powietrza 
 
7 

 
t2 = 27 

 
V4 

impuls napięcia podany na zawór przełącza siłownikiem 
mikroelektrycznym zawór V4, w rezultacie następuje 
przepłukiwanie pętli dozującej wzorcem 

8 27,5 V4 wyłączenie impulsu 
 
9 

 
t3 = 30 

V10 impuls napięcia podany na zawór przełącza siłownikiem 
mikroelektrycznym zawór V10 w stan analizy-
zadozowanie próbki wzorca  

10 30,5 V10 wyłączenie impulsu 
 

11 
 

t4 = 30,6 
V4 impuls napięcia podany na zawór przełącza siłownikiem 

mikroelektrycznym zawór V4, w rezultacie do zaworu 
V10 doprowadzana jest próbka powietrza  

 
12 

 
t5 = 32,0 

 
V10 

impuls napięcia podany na zawór przełącza siłownikiem 
mikroelektrycznym zawór V10 w stan napełniania, 
próbka powietrza przepłukuje pętlę dozującą  

13 32,2  początek zakresu całkowania piku próbki wzorca 
14 32,5 V10 wyłączenie impulsu 
15 33,2  koniec zakresu całkowania piku próbki wzorca 
16 t6 = 59,98  zakończenie analizy 

 

 

 Na rysunku 5.15 przedstawiono graficznie schemat czasowy zmiany poszczególnych 

pozycji zaworów. W momencie t0 = 0,002 minuty następuje zmiana pozycji zaworu V10 

na pozycję „dozowanie" i rozpoczęcie nowej analizy dla zadozowanej próbki powietrza. 

Następnie w momencie t1 = 2 minuty następuje zmiana zaworu V10 na pozycje „back-

flush” kolumn i napełnianie pętli dozującej. Czas analizy próbki powietrza określono na 

okres 30 minut. W czasie t2 = 27 min następuje zmiana pozycji zaworu V4 umożliwiając       

w ten sposób płukanie pętli dozującej zaworu V10 gazem ze wzorca. Po trzech minutach                   

w czasie t3 = 30 minut następuje dozowanie próbki wzorca, a następnie po 34 sekundach 

(t4 = 30,6) następuje zmiana pozycji zaworu V4 i przez zawór V10 przechodzi powietrze 

atmosferyczne, tym samym ograniczając nadmierne zużycie wzorca. W momencie                       

t5 = 32 minuty następuje ponowna zmiana pozycji zaworu V10 na pozycję „back-flush”              



 51

i napełnianie pętli dozującej. Czas analizy dla próbki wzorca również wynosi 30 minut. Po 

czasie t6 = 60 minut następuje koniec analizy wzorca i rozpoczęcie nowej sekwencji 

poprzez kolejne zadozowanie nowej próbki powietrza. 

 

 

Rys. 5.15. Schemat czasowy zmiany poszczególnych pozycji zaworów, t0 –moment zadozowania próbki  
                 powietrza, t1- moment back-flush dla zadozowanej próbki powietrza, t2- moment zmiany  
                 pozycji zaworu V4, umożliwiającemu płukanie pętli dozującej wzorcem, t3- moment  
                 zadozowania próbki wzorca, t4- moment ponownej zmiany pozycji zaworu V4,  
                 przez zawór V10 przechodzi powietrze atmosferyczne, tym samym ograniczając nadmierne 
    zużycie wzorca, t5- moment back-flush dla zadozowanej próbki wzorca, t6- moment  
                 zakończenia analizy.  

 
 Na rysunku 5.16 przedstawione są poszczególne stany układu pomiarowego, 

umożliwiające pomiar atmosferycznego wodoru. Początkowo próbka powietrza pobierana 

za pomocą pompki znad dachu budynku przepłukuje pętle dozującą (stan układu po czasie 

t5), następnie następuje zmiana pozycji zaworu V10 na dozowanie i próbka powietrza 

zostaje wprowadzono do szeregowo połączonych kolumn chromatograficznych (stan 

układu po czasie t0). Po wstępnym oddzieleniu neonu i wodoru od pozostałych składników 

mieszaniny powietrznej w kolumnie K1 i przejściu do kolumny K2, następuje zmiana 

pozycji zaworu na napełnianie ((back-flush), (stan układu po czasie t1). Neon i wodór są 

całkowicie rozdzielane przez kolumnę K2, a następnie wprowadzone do detektora, 

natomiast pozostałe składniki w kolumnie K1 zostają wypłukane przez gaz wsteczny na 

zewnątrz układu.  
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Rys. 5.16. Schemat pneumatyczny układu do ciągłego pomiaru stężenia wodoru w powietrzu  
                     przedstawiający: stan układu po czasie t0 (moment dozowania próbki powietrza po  
                     wcześniejszym przepłukaniu pętli próbką powietrza (po czasie t5)) oraz stan układu po   
                     czasie t1 (back-flush)  

 

 Na rysunku 5.17 przedstawione są poszczególne pozycje układu umożliwiające 

pomiar wzorca, który odbywa się naprzemiennie z pomiarem próbki powietrza 

atmosferycznego. W tym celu musi nastąpić zmiana pozycji zaworu V4, aby możliwe było 

przepłukiwanie pętli dozującej próbka wzorca (stan układu po czasie t2), następnie 

następuje zmiana pozycji zaworu V10 na dozowanie i próbka powietrza zostaje 

wprowadzono do szeregowo połączonych kolumn chromatograficznych (stan układu po 

czasie t3). Dalej sytuacja analogiczna jak w przypadku analizy próbki powietrza: po 

wstępnym oddzieleniu neonu, wodoru od pozostałych składników mieszaniny powietrznej 

w kolumnie K1 i przejściu do kolumny K2, następuje zmiana pozycji zaworu na 

napełnianie ((back-flush), (stan układu po czasie t5). W czasie t4 następuje zmiana pozycji 

zaworu V4, i przez zawór przechodzi powietrze zza okna, przepłukując pętlę dozującą 

dopiero po czasie t5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan układu po czasie t0            Stan układu po czasie t1 i t5 



 53

 

 

 

Rys. 5.17. Schemat pneumatyczny układu do ciągłego pomiaru stężenia wodoru w powietrzu  
                     przedstawiający kolejno: stan układu po czasie t2 (moment napełniania pętli dozującej   
                     próbką wzorca) oraz stan układu po czasie t3 (moment dozowania próbki wzorca). 

 
 W tabeli 5.4 przedstawiono dobrane warunki pracy układu analitycznego do ciągłych 

pomiarów stężenia wodoru w powietrzu.  
 

Tabela 5.4. Warunki pracy układu analitycznego do ciągłych pomiarów stężenia wodoru w powietrzu. 

Temperatura pracy detektora, TD 100°C 

Przepływ gazu zasilającego detektor 50 cm3/min 

Kolumny 
Sito cząsteczkowe 5A, 80/100 mesh, 

 K1 = 3m, K2 = 2m 

Temperatura kolumn, TK 60°C 

Przepływ gazu płynącego przez kolumny 18 cm3/min 

Temperatura aktywacji kolumn 150 °C 

Gaz nośny Hel 5.0 

Czas retencji wodoru 2,83 min (170 s) 

Podwójna amplituda szumów  0,02 mV 

Poziom wykrywalności detektora PDHID dla wodoru 1,2 pg H2/cm3     (15 ppb) 

Objętość pętli dozującej  1 cm3 

Całkowity czas analizy jednego cyklu pomiarowego  
próbki powietrza 

60 min 

Czas back-flush 120 s 

 

 

   Stan układu po czasie t2              Stan układu po czasie t3 
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5.5. Wzorce wodoru stosowane podczas realizacji pomiarów 
 

W trakcie badań w latach 2004-2008 stosowano różne wzorce o znanym stężeniu 

wodoru (Dodatek C). W początkowym etapie pracy starano się dobrać wszystkie 

parametry dla optymalnej pracy układu pomiarowego. Do sprawdzenia stabilności                     

i precyzji układu pomiarowego zastosowano wzorzec H2AGH-1 pożyczony z WFiIS AGH 

od grupy prof. Różańskiego, uczestniczącej w projekcie EUROHYDROS. Był to wzorzec 

o stężeniu 1,05 ± 0,03 ppm H2 w azocie, wykonany przez firmę Messer. Do 

odpompowanej kilkakrotnie butli stalowej o objętości V = 2 litry, przetoczono 5 barów 

powyższego wzorca, który potem stosowany był w dalszych badaniach w IFJ PAN.  

Jak było wspomniane w rozdziale 5.2, do wyznaczenia zakresu liniowości                        

i minimalnej wykrywalności układu chromatograficznego poprzez przeprowadzenie 

procesu kalibracji przetestowano kilka metod sporządzania mieszanin wzorcowych tj. 

metodę rozcieńczalnika ekspotencjalnego, metodę ciśnieniową. Przygotowanie wzorca 

metodą rozcieńczalnika eksponencjalnego wykazało liniowość układu pomiarowego                 

w zakresie 4 rzędów wielkości do 509 ng H2 (czułość detekcji 0,021 mVs/pgH2). 

Przygotowany metodą ciśnieniową wzorzec H2IFJ-1 o stężeniu 107,8 ± 10,8 ppm H2             

w helu pozwolił wyznaczyć liniowość detektora w zakresie do 90 ng H2 (czułość detekcji 

0,021 mVs/pgH2). W dalszych badaniach posłużył wzorzec H2IFJ-2, zakupiony w firmie 

Linde, która dedykowała stężenie 1 ± 0,05 ppm H2 w helu 6.0. Wzorzec ten został 

rekalibrowany względem dokładnego wzorca H2AGH-2 o stężeniu 744 ± 6 ppb H2                   

w powietrzu atmosferycznym (punkt K_H2IFJ-2 na rysunku 5.18). Wzorzec H2AGH-2 

pożyczony z AGH, był kalibrowany przez grupę dr A. Jordana z Max-Planck Institute for 

Biogeochemistry z Jeny, uczestniczącą w projekcie EUROHYDROS. Ostatecznie 

otrzymane stężenie wodoru we wzorcu H2IFJ-2 wyniosło 803 ± 15 ppb H2 w helu. Tak 

rekalibrowany wzorzec pierwotny H2IFJ-2 został zastosowany do wyznaczenia liniowości 

detektora w zakresie stężeń 16-332 pg H2 w roku 2006 (rozdz. 5.2).  

Do ciągłego pomiaru stężenia wodoru w powietrzu Krakowa były stosowane wzorce 

wtórne powietrza atmosferycznego w butlach stalowych o ciśnieniu 150 atm. (H2IFJ-3, 

H2IFJ-4), rekalibrowane względem wzorca H2IFJ-2 (punkty K_H2IFJ-3 i K_H2IFJ-4 na 

rysunku 5.18 oraz Dodatek C). W okresie od 01.04.2007 do 10.07.2008 stosowany był 

wzorzec wtórny o stężeniu początkowym 1680 ppb H2 w powietrzu atmosferycznym 

(H2IFJ-3), a od 11.07.2008 wzorzec o stężeniu początkowym 838 ppb H2 w powietrzu 

atmosferycznym (H2IFJ-4).  
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Grupy uczestniczące w projekcie EUROHYDROS gdzie stosuje się do pomiaru 

wodoru analizatory RGA, otrzymują w ramach projektu 3 wzorce powietrza 

atmosferycznego ze stężeniami w zakresie 450-750 ppb i niepewności ok. 6 ppb (w tym 

jeden o stężeniu odpowiadającym powietrzu atmosferycznemu –ok. 500 ppb). W ciągłych 

pomiarach atmosferycznego wodoru bardzo istotną rolę ma stabilność zastosowanych 

wzorców. W Max-Planck Institute for Biogeochemistry w Jena przebadano różne rodzaje 

cylindrów stosowanych do przygotowania wzorów. Badania wykazały, że stężenia wodoru 

we wzorcach mogą narastać w czasie. Wzorce są wykonane w odpowiednio 

przygotowanych cylindrach stalowych i aluminiowych, aby jak najbardziej ograniczyć 

możliwość dryftu stężenia H2. Ponadto corocznie wzorce powinny być wysłane do wtórnej 

kalibracji. Najlepsze rezultaty stabilności wodoru we wzorcach otrzymano dla cylindrów 

stalowych [Steinbacher, 2008].  

W trakcie realizacji niniejszej pracy w 2007 roku zaobserwowano ciągły spadek 

obserwowanych stężeń wodoru w powietrzu Krakowa (Dodatek C). Był to rezultat 

założenia o stałości stężenia H2 we wzorcu wtórnym H2IFJ-3. Jednakże stężenie wodoru 

we wzorcu wtórnym narastało w czasie, o czym jeszcze wtedy nie wiedziano. Nie jest 

znany mechanizm zjawiska narastania stężenia H2 w butlach stalowych, być może jest to 

wynikiem dyfuzji wodoru ze stali [Śmiałowski, 1961].  

Po kalibracji wzorca H2IFJ-3 w lipcu 2008 roku stwierdzono znaczny wzrost stężenia 

H2 w butli wzorca, co pozwoliło wyznaczyć jego stężenia w funkcji czasu [Arduini – 

informacja ustna]. W ten sposób możliwe było otrzymanie skorygowanych zmierzonych 

stężeń atmosferycznego wodoru w powietrzu Krakowa w latach 2007-2008. Powyższa 

sytuacja pokazuje jak na interpretację wyników wpływa stabilność stężenia wodoru we 

wzorcach  w czasie pomiarów (Dodatek C).  

Dlatego w trakcie dalszej kontynuacji pomiarów w latach 2008/2009 będzie 

stosowany tzw. target gas, tj. raz w tygodniu przeprowadzany będzie pomiar wzorca 

pierwotnego H2IFJ-2 jako nieznanej próbki względem wzorca wtórnego. Pomiary te            

w funkcji czasu pozwolą szybciej zaobserwować ewentualne zmiany w stężeniu 

używanego obecnie wzorca wtórnego H2IFJ-4.  

 Na rysunku 5.18 przedstawiono zależność prądu detektora w funkcji czasu, w trakcie 

ciągłych pomiarów stężenia wodoru w powietrzu tj. od 1.04.2007 do 30.08.2008. Wartość 

prądu w funkcji czasu mieściła się w granicach wymaganych do prawidłowej pracy 

detektora –czyli poniżej 1,5 nA. Wyjątek stanowił okres, w którym nastąpiła awaria 

zaworu V10, zaznaczona na wykresie literką A. Zawór został wtedy odłączony z układu, 
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umyty w metanolu w myjce ultradźwiękowej, a następnie podłączony z powrotem do 

układu. W trakcie tej operacji układ uległ zanieczyszczeniu, stąd podwyższona wartość 

prądu detektora po wykonaniu tej czynności. Dodatkowo na wykresie literką B zaznaczono 

momenty wymiany butli gazu nośnego –helu 5.0, która wystarczy na okres 2-2,5 miesiąca 

ciągłych pomiarów stężenia wodoru w powietrzu. Na wykresie zaznaczono również 

momenty oznaczania stężenia wodoru we wzorcu pierwotnym (punkt K_H2IFJ-2) oraz we 

wzorcach wtórnych (odpowiednio K_H2IFJ-3 i K_H2IFJ-4). 
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Rys. 5.18. Zależność prądu detektora w funkcji czasu, w trakcie ciągłych pomiarów stężenia wodoru          
                  w powietrzu tj. od 1.04.2007 do 30.08.2008, A- awaria układu pomiarowego, B- wymiana  
                  butli gazu nośnego, K_H2IFJ-2, K_H2IFJ-3, K_H2IFJ-4 –momenty oznaczenia stężenia  
                  wodoru we wzorcach (odpowiednio dla wzorca H2IFJ-2, H2IFJ-3, H2IFJ-4). 
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6. Analiza wyników ciągłego pomiaru stężenia atmosferycznego wodoru 
w Krakowie 

6.1. Opis miejsca pomiarów w Krakowie 
 
 Opracowana w niniejszej pracy doktorskiej nowa metoda ciągłego pomiaru 

atmosferycznego wodoru, z zastosowaniem detektora PDHID pozwoliła zaobserwować 

ponad półtoraroczny zapis danych stężeń wodoru w powietrzu miasta Krakowa za okres 

04.2007-08.2008.  

 Kraków jest dużą aglomeracją miejską (ok. 0,8 mln mieszkańców) o położeniu 

geograficznym 50º03’N, 19º56’E, 220m n.p.m. Miasto leży u zbiegu dolin Wisły i Rudawy 

i z trzech stron jest otoczone wzgórzami: garbem Tenczyńskim, Pogórzem Wielickim                

i Wzgórzami Prądnika i Krzesławic. Charakterystyka klimatyczna odpowiada silnie 

wychłodzonym i bardzo wilgotnym obszarom dolin o długotrwałych inwersjach 

temperatury (220-260 dni w roku).  

 

 

Rys. 6.1. Miejsce prowadzonych ciągłych pomiarów stężenia wodoru w powietrzu: a) budynek Zakładu   
                Fizykochemii Ekosystemów IFJ PAN, w którym prowadzone są pomiary; b) położenie IFJ  
                PAN na mapie Krakowa (50ºN, 20ºE). 

 
 Próbki powietrza atmosferycznego były pobierane znad dachu budynku Zakładu 

Fizykochemii Ekosystemów Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, leżącego na obrzeżach 

północno-zachodniej części miasta (rysunek 6.1). W okolicach budynku znajduje się duże 

pasmo terenów zielonych. Ponieważ zazwyczaj nadciągają nad Kraków masy powietrza           

z zachodu oraz dominuje kierunek wiatru zachodni, pomiary mogą być traktowane jako 

reprezentatywne dla tej części miasta.  

 

a)                      b)                                                                           
          
                 wlot próbek 
                    powietrza 
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6.2. Wyniki zmierzonych stężeń wodoru w powietrzu Krakowa 
 
 W pomiarach ilościowych wodoru w powietrzu atmosferycznym podstawowym 

parametrem fizycznym układu pomiarowego jest czułość detekcji S dla wodoru, 

znajdującego się w analizowanej próbce powietrza, zdefiniowaną zależnością: 

 
w
WS = ,        (6.1) 

gdzie:  

W - powierzchnia piku chromatograficznego wodoru podczas analizy wzorca, 

mVs, 

w - stężenie wodoru we wzorcu, ppb. 

 

 Dla pojedynczej analizy próbki powietrza, stężenie wodoru w analizowanej próbce 

powietrza, przy założeniu, że czułość detekcji dla analizowanej próbki powietrza i wzorca 

jest ta sama, wyniesie: 

 w
W
P

S
Pc ⋅==        (6.2) 

gdzie:  

P - powierzchnia piku chromatograficznego wodoru podczas analizy próbki  

powietrza, mVs,  

S - czułość detekcji dla wodoru, mVs/ppb,  

W - powierzchnia piku chromatograficznego wodoru podczas analizy wzorca, 

mVs, 

w - stężenie wodoru we wzorcu, ppb. 

6.2.1. Wyniki zmierzonych stężeń chwilowych wodoru 
 

 Dla pomiarów ciągłych w pracy przetestowano różne metody uśredniania                        

i interpolacji w celu określenia precyzji pomiarów dla wodoru w zależności od 

zastosowanej metody obliczeń (Dodatek B). Najlepszą precyzję dla pomiarów wodoru 

wykazały metody interpolacji 2, 3 i 5-ciopunktowej. W rezultacie chwilowe stężenia 

wodoru (1-godzinne) w powietrzu (ci) wyliczone są w oparciu o metodą opracowaną na 

podstawie 5-ciopunktowej interpolacji Lagrange’a, przy użyciu formuły [Śliwka i Lasa, 

2002]:  
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R
P

WF
wc i

i
i )(
= ,       (6.3) 

gdzie:  

w - stężenie wodoru we wzorcu wtórnym, ppb, 

Pi - powierzchnia piku wodoru w i-tej nieznanej próbce powietrza, mVs, 

Fi(W) - interpolowana powierzchnia analizowanego piku wodoru we wzorcu  

dla metody 5-cio punktowej interpolacji Lagrange’a w momencie analizy 

i-tej próbki powietrza, mVs, 

R - względny chwilowy współczynnik detekcji, R = W/F(W), R ≈ 1 ± sR 

[Śliwka i Lasa, 2002],  

sR - niepewność współczynnika R (tabela B.2, Dodatek B). 

 

 Interpolowana powierzchnia piku wodoru we wzorcu, dla metody opartej na                 

5-ciopunktowej interpolacji Lagrange’a, mVs, wynosi odpowiednio (tabela B.1,                 

dodatek B): 

  2514132231)( ++−−− ++++= iiiiii WqWqWqWqWqWF ,          (6.4) 

gdzie:  

Wi-3, Wi-2,  
Wi-1,Wi+1, 

Wi+2  

- są powierzchniami piku wodoru we wzorcu, trzy przed i dwie po 

momencie i- tej analizy nieznanej próbki powietrza, mVs,  

q1, q2, q3, 
q4, q5  

- wagi wynoszące odpowiednio (tabela B.1) : q1 = 0,023438, q2 = -0,15625, 

q3 = 0,703125, q4 = 0,46875, q5 = -0,039063. 

 

 Mimo, że stężenie H2 w stosowanym wzorcu wtórnym (H2IFJ-3, Dodatek C) 

zmieniało się w czasie, obliczenia metodą 5-ciopunktowej interpolacji możemy prowadzić 

tak jak dla wzorca o stałym stężeniu wodoru. Zmiana stężenia H2 wynosząca we wzorcu 

3,22 ppb H2/dobę, jest bowiem mniejsza w ciągu doby od wykrywalności detektora, która 

wynosi 15 ppb. 

 Na rysunkach 6.2 i 6.3 przedstawione są przykładowe wyniki pomiarów stężeń 

chwilowych wodoru w powietrzu Krakowa, dla miesięcy: maj, lipiec, listopad 2007.                 

Z otrzymanych danych wynika, że zaobserwowane stężenia wodoru w miesiącach letnich 

waha się w granicach 550-650 ppb, z nieczęstymi epizodami nie przekraczającymi                 

1000 ppb. Obecność epizodów może wynikać z obecności lokalnych antropogenicznych 

źródeł wodoru w Krakowie lub wiąże się z napływem mas powietrza z podwyższonym 
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stężeniem wodoru do Krakowa. Znacznie większy rozrzut między stężeniami obserwuje 

się w miesiącach jesienno-zimowych, w okolicach 550-750 ppb, z bardzo częstymi 

epizodami, sięgającymi 1500 ppb, a czasem nawet przekroczające wartość 1800 ppb. 

Okres ten wykazuje się dużą niestabilnością stężenia wodoru w powietrzu w porównaniu                       

z miesiącami wiosenno-letnimi. Podobne zjawisko obserwuje się dla stężeń związków 

chlorowcowych, mierzonych w laboratorium Zakładu Fizykochemii Ekosystemów                 

IFJ PAN od 1997 roku. 
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Rys. 6.2. Wyniki zmierzonych stężeń chwilowych wodoru w powietrzu Krakowa w maju 2007. 
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Rys. 6.3. Wyniki zmierzonych stężeń chwilowych wodoru w powietrzu Krakowa w lipcu 2007. 
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Rys. 6.4. Wyniki zmierzonych stężeń chwilowych wodoru w powietrzu Krakowa w listopadzie 2007. 

 
 

 Dla 23 i 28 listopada sprawdzono napływy mas powietrza z ostatnich czterech dni. 

Od 19 do 24 listopada 2007 obserwowano bardzo duże stężenia wodoru. Mapkę 

przedstawiającą napływ mas powietrza z tego okresu przedstawia rysunek 6.5 a). Masy 

powietrza przemieszczały się znad Bułgarii do Morza Śródziemnego, a następnie 

przemieszczały się w kierunku Krakowa, gdzie następowała kontaminacja z powierzchnią 

Ziemi. Z kolei od 25 do 28 listopada 2008 zaobserwowano nieco niższe stężenia wodoru 

niż w ciągu całego miesiąca, bez stężeń epizodalnych, co sugeruje, że mogło być to 

wynikiem napływu powietrza z północy znad obszarów arktycznych. Na rysunku 6.5 b) 

przedstawiono napływ mas powietrza nad Kraków z ostatnich 4 dni dla dnia 28 listopada. 

Zgodnie z przewidywaniami były to masy powietrza znad obszarów arktycznych, dla 

których nie zachodziła kontaminacja z powierzchnią Ziemi.  
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Rys. 6.5. Mapki przedstawiające napływy mas powietrza: a) znad Morza Śródziemnego;  
                b) z nad obszarów arktycznych; [str. internetowa –Hysplit].  
 

6.2.2. Wyniki obliczonych średnich stężeń dobowych wodoru  
 

 Na podstawie otrzymanych stężeń chwilowych ci obliczamy wartości średnich 

dobowych (z otrzymanych 24 stężeń chwilowych w ciągu doby). Średnia dobowa jest 

średnią arytmetyczną liczoną od północy do północy dnia następnego wg wzoru: 

  ∑= ia c
n

c 1  ,             (6.5) 

a odchylenie standardowe średniej wartości stężenia dla średniej arytmetycznej wynosi:  
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aσ ,           (6.6) 

gdzie :   

ci - chwilowe stężenie H2 otrzymane przy użyciu formuły (6.3), ppb, 

n - liczba pomiarów w czasie 24 h. 
 

 Na rysunku 6.6 i 6.7 przedstawione są wyniki wyliczonych średnich dobowych 

stężeń wodoru dla miesięcy lipca i listopada 2007. Dla lipca średnie dobowe stężeń 

wodoru wahają się w granicach 530-630 ppb (rysunek 6.6). Stężenia przy górnej granicy              

630 ppb wynikają z zaistniałych w czasie danej doby epizodów, czyli takich jak w dniach  

4 czy 17 lipca 2007. Dla miesiąca listopada średnie dobowe stężenia wodoru w powietrzu 
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wynoszą od 530 ppb, i przekraczają wartość nawet 900 ppb dla dób z dużą ilością 

epizodów, takich jak 22-24 listopad 2007 (rysunek 6.7). 
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Rys. 6.6. Wyniki otrzymanych stężeń dobowych wodoru w powietrzu Krakowa w lipcu 2007. 
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Rys. 6.7. Wyniki otrzymanych stężeń dobowych wodoru w powietrzu Krakowa w listopadzie 2007. 

 

 Na rysunku 6.8 przedstawione są wyniki obliczonych stężeń dobowych wodoru                 

w powietrzu Krakowa z całego okresu ciągłych pomiarów wodoru w powietrzu, czyli od 

kwietnia 2007 do sierpnia 2008. Obserwuje się znaczny wzrost częstotliwości przekroczeń 

tła stężenia wodoru w powietrzu w miesiącach jesienno-zimowych: od listopada 2007                        

do lutego 2008.  
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Rys. 6.8. Wyniki otrzymanych stężeń dobowych wodoru w powietrzu Krakowa od 1 kwietnia 2007           
                do 30 sierpnia 2008 po korekcie wzorca wtórnego H2IFJ-3 (Dodatek C). 
 

6.2.3. Zmienność dobowa stężenia wodoru w obszarze zurbanizowanym 

 
 Steinbacher i in. zauważyli, że stężenie wodoru w powietrzu znacząco zmienia się                       

w trakcie doby. Zaobserwowali dwa widoczne maksima stężenia wodoru w powietrzu:               

w okolicach godziny 9:00 i 21:00 [Steinbacher i in., 2007]. W tabeli 6.1 znajdują się dane 

przedstawiające zmienność dobową stężenia wodoru w powietrzu w skali rocznej wraz           

ze skalą sezonową (odpowiednio: a) wiosna, b) lato; c) jesień; d) zima), natomiast 

graficzne przedstawienie powyższych wyników znajduje się na rysunku 6.9. Wyraźne 

maksimum zaobserwowano w godzinach 20:00-21:00, następnie stężenie spada poprzez 

pochłanianie glebowe i efekt pionowego mieszania. W okolicy 5:00-6:00 stężenie wodoru 

osiąga minimum, a następnie zaczyna narastać z powodu ruchu ulicznego (czas dojazdów 

do pracy), aby w okolicach 8:00-9:00 ponownie osiągnąć maksimum. Następnie po 

zmniejszeniu ruchu ulicznego stężenie zaczyna spadać poprzez aktywność glebową oraz 

mieszanie przez masy powietrza. W okolicach 14:00 -15:00, kiedy ruch uliczny zaczyna 

ponownie narastać (zaczyna się czas powrotów z pracy), stężenie wodoru w powietrzu 

wzrasta, aż osiąga maksimum w okolicach godziny 20:00-21:00. 

 

 

 

  



 65

0

100

200

300

400

500

600

700

0 6 12 18 24

godzina 

st
ęż

en
ie

 H
2 [

pp
b]

 wiosna
 2007

0

100

200

300

400

500

600

700

0 6 12 18 24

godzina 

st
ęż

en
ie

 H
2 [

pp
b]

 lato
 2007

0

100

200

300

400

500

600

700

0 6 12 18 24

godzina 

st
ęż

en
ie

 H
2 [

pp
b]

 jesień
 2007

0

100

200

300

400

500

600

700

0 6 12 18 24

godzina 

st
ęż

en
ie

 H
2 [

pp
b]

 zima
 2007

Tabela 6.1. Zmienność dobowa stężenia wodoru w powietrzu w ujęciu rocznym i sezonowym. 

wiosna lato jesień zima 2007 
godzina H2 

[ppb] 
σ 

[ppb] 
H2 

[ppb] 
σ 

[ppb] 
H2 

[ppb] 
σ 

[ppb] 
H2 

[ppb] 
σ 

[ppb] 
H2 

[ppb] 
σ 

[ppb] 
01:00 449 36,5 437 25,3 581 24,3 590 35,2 511 15,2 
02:00 446 36,2 440 24,2 577 19,8 568 33,3 507 14,4 
03:00 438 36 428 23 562 18 541 32 491 14 
04:00 438 35,5 427 24,3 558 16,8 540 32,8 488 13,8 
05:00 437,3 35,5 434,7 26,3 559,2 17,6 533,2 30,7 488,7 13,9 
06:00 451 36,8 429 25 554 19 512 33 486 14,1 
07:00 448,6 38 435,3 28 576,6 24,3 522,1 36,4 493,9 15,7 
08:00 464,5 41,3 438,8 27,7 584,9 27,8 525,6 39,4 494,9 16,5 
09:00 445,3 39,4 444,8 44,1 565,7 26,0 486,3 39,4 479,83 18,4 
10:00 428,8 37,6 431,2 35,3 549,4 26,4 461,9 38,9 461,2 17,0 
11:00 433 38,8 417 27,5 543 23,2 442 36,1 446 15,4 
12:00 436,1 36,6 418,9 27,7 541,1 21,1 497,6 35,3 459,8 14,9 
13:00 433,6 36,3 422,1 27,4 524,6 19,1 497,4 33,9 457,5 14,4 
14:00 447,2 36,0 423,8 27,4 530,9 20,3 580,6 49,1 483,7 17,2 
15:00 453,3 36,6 442,1 26,1 557,1 21,2 562,2 30,6 494,8 14,1 
16:00 448,1 36,1 445,7 25 581,6 18,5 589,7 33,1 512,4 14,2 
17:00 448,8 36,2 452,3 24,9 614,6 19,8 635,4 36,8 538,9 15,0 
18:00 453 36,6 456,7 24,9 657,1 24,7 661,1 37 559,3 15,7 
19:00 466,1 38,1 454,2 25,4 670,3 22,8 666,9 36,8 568,4 15,8 
20;00 492 41 465 26 667 25 669 37 574 16 
21:00 476 40,7 478,8 27,7 670,7 26,9 667,4 36,3 576,9 16,4 
22:00 469 39,9 466 27,4 654 26 653 38,4 562 16,5 
23:00 464,5 39,7 460,2 30,1 621,6 24,8 645,3 37,3 547,5 16,5 
24:00 467,3 38,4 452,2 26,6 598,8 25,4 624,7 36 532,7 15,8 

 

 

 

 

Rys. 6.9 Cykl dobowy stężenia wodoru w powietrzu Krakowa w ujęciu rocznym w zestawieniu                       
                 z ujęciem sezonowym odpowiednio z: a) wiosną; b) latem; c) jesienią; d) zimą. 

a)          b) 

c)          d) 
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 Porównując rysunki 6.9 a), b), c), d) wyraźnie widać jak bardzo zmienia się 

amplituda zmian cyklu dobowego w okresie wiosenno-letnim i jesienno-zimowym. 

Prawdopodobnie jest to spowodowane zarówno zwiększonym ruchem ulicznym w okresie 

jesienno-zimowym, jak również zwiększoną aktywnością pochłaniania glebowego, które 

powoduje tak dużą zmianę stężenia wodoru w cyklu dobowym w tych okresach. 

Największą amplitudę zmian stężenia H2 w cyklu dobowym obserwuje się zimą, po czym 

wiosną maleje, osiągając minimum latem a następnie narastając jesienią, osiągając kolejne 

maksimum zimą.  

6.2.4. Wyniki obliczonych średnich miesięcznych stężeń wodoru                        
w powietrzu Krakowa  

 

 Na podstawie otrzymanych stężeń dobowych obliczono średnie stężenie miesięczne 

dla poszczególnych miesięcy, bazując na równaniu (6.5) i (6.6) w punkcie 6.2.2. Wyniki 

otrzymanych stężeń wraz z niepewnościami otrzymanych stężeń przedstawione są w tabeli 

6.2 oraz na rysunku 6.10. Ze względu na bardzo dużą liczbę zaobserwowanych epizodów 

najwyższe stężenia miesięczne obserwuje się w okresie jesienno-zimowym, dla których 

niepewność wartości średniej jest największa i wynosi blisko 1,5 %. Dla większości 

otrzymanych wartości niepewność wynosi poniżej 1%. 
 

Tabela 6.2. Wyniki otrzymanych średnich miesięcznych stężeń wodoru w powietrzu Krakowa                         
                       od kwietnia 2007 do sierpnia 2008 (max. wydajność pomiarowa = 720) 

miesiąc wydajność 
pomiarowa 

średnia 
miesięczna 

[ppb] 

σ 
[ppb] 

kwi 07 510 654,4 3,27 
maj-07 533 613,8 2,37 
cze-07 601 582,5 2,16 
lip-07 688 577,5 2,04 
sie-07 404 621,7 9,82 
wrz-07 680 573,3 3,01 
paź-07 623 627,4 5,02 
lis-07 693 678,2 8,37 
gru-07 579 718,1 6,67 
sty-08 677 738,2 8,74 
lut-08 426 722,7 10,61 

mar-08 376 644,1 5,64 
kwi-08 532 650,9 4,58 
maj-08 367 634,8 7,56 
cze-08 685 564,6 2,49 
lip-08 612 566,5 3,11 
sie-08 338 548,7 3,20 
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Rys. 6.10. Wyniki otrzymanych średnich miesięcznych stężeń wodoru w powietrzu Krakowa                         
                     od kwietnia 2007 do sierpnia 2008. 
 

6.3. Porównanie wyników pomiarów stężenia wodoru w powietrzu Krakowa                    
z innymi stacjami pomiarowymi w Europie 

 
 Jak wspomniano w rozdziale 3.3 stężenie wodoru zmienia się wraz z szerokością 

geograficzną. Zależy ono również od położenia miejsca pomiaru. W pracy przedstawiono 

porównanie stężeń wodoru zaobserwowanych w obszarze zurbanizowanym –Krakowie 

(50º03’N, 19º56’E) ze „stacją czystą” Mace Head (53º19’N, 9º54’W), leżącą na wybrzeżu 

Irlandii, będącą pod wpływem Atlantyku, oraz ze stacją Monte Cimone (44º11’N, 

10º42’E), leżącą w górach –w samych centrum Apeninów. Pomiar stężeń atmosferycznego 

wodoru w tak różnych warunków terenowych pozwoli lepiej zrozumieć tendencje zmian 

atmosferycznego wodoru, oraz pomoże w zrozumieniu „źródeł” i „ujść” wodoru.  

6.3.1. Porównanie wyników pomiarów stężenia wodoru w powietrzu Krakowa            
z danymi otrzymanymi na stacji Monte Cimone 

 
 W trakcie krótkiego stażu w Universitare degli Studi di Urbino (Włochy) autorka 

pracy zapoznała się z metodą pomiaru atmosferycznego stężenia wodoru, stosowaną na 

stacji na Monte Cimone. Jest to metoda oparta na redukcji tlenku rtęci wodorem                       

z wykorzystaniem detektora RGD, opisana w rozdziale 4.3. Stacja pomiarowa Monte 

Cimone (44º11’N, 10º42’E) znajduje się w północnych Apeninach, na wysokości 2165 m. 

Położenie stacji jest znaczące dla oceny tła stężenia wodoru w powietrzu i potencjalnych 

obszarów źródłowych w Europie jak również dla zidentyfikowania epizodów z obszarów 
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zanieczyszczonych w pobliskich regionach. Na rysunku 6.11 pokazana jest stacja 

pomiarowa na Monte Cimone (a) oraz jej położenie geograficzne (b). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6.11. Stacja pomiarowa Monte Cimone (44º11’N, 10º42’E) w północnych Apeninach, Włochy:                
                   a) widok miejsca pomiaru stężenia wodoru w powietrzu; b) mapka przedstawiająca  
                   położenie stacji pomiarowej na Monte Cimone względem położenia stacji pomiarowej                
                   w Krakowie (50º03’N, 19º56’E). 

 

 Na rysunkach 6.12 i 6.13 porównano tygodniowe zapisy danych stężenia wodoru                        

w powietrzu Krakowa ze stężeniami na stacji Monte Cimone z listopada 2007 i czerwca 

2008 (autorka pracy uzyskała zgodę na przedstawienie w swojej pracy doktorskiej 

wyników pomiaru stężenia wodoru w powietrzu, zaobserwowanych na stacji Monte 

Cimone).  
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Rys. 6.12. Porównanie tygodniowego rekordu danych pomiaru stężenia wodoru w powietrzu Krakowa   
                  z danymi na stacji Monte Cimone (czerwiec 2008). 

 

a)             b) 
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Rys. 6.13. Porównanie tygodniowego rekordu danych pomiaru stężenia wodoru w powietrzu Krakowa  
                  z danymi na stacji Monte Cimone (listopad 2007). 

 
 Na podstawie rysunków 6.12 i 6.13 jednoznacznie można stwierdzić, ze podobnie jak             

w przypadku pomiarów w Krakowie, w okresie jesiennym obserwuje się zwiększoną 

zmienność stężenia wodoru w powietrzu, częściej też występują epizody. Jednak 

porównując wielkość występujących epizodów na Monte Cimone, są one kilkakrotnie 

mniejsze od epizodów stężenia wodoru w powietrzu Krakowa. Zatem stacja Monte 

Cimone nie ulega tak dużemu napływowi zanieczyszczeń jak to jest w przypadku 

Krakowa.  

 

6.3.2. Porównanie wyników pomiarów stężenia wodoru w powietrzu Krakowa               
z danymi otrzymanymi na stacji Mace Head 

 

 Jak wynika z badań przeprowadzonych przez P. Novelli’ego stężenie wodoru                  

w powietrzu zmienia się wraz z szerokością geograficzną. W pracy porównano wyniki 

stężeń dobowych wodoru w powietrzu Krakowa, będącego w położeniu geograficznym 

(50º03’N, 19º56’E) z danymi ze stacji Mace Head leżącej na podobnej szerokości 

geograficznej (53º19’N, 9º54’W). Jest to stacja pomiarowa na zachodnim wybrzeżu 

Irlandii, wystawiona na wpływy północnego Atlantyku, a tym samym będąca tzw. „stacją 

czystą”, umożliwiająca badanie składu powietrza na terenie niezurbanizowanym. Na 

rysunku 6.14 pokazana jest stacja pomiarowa na Mace Head (a) oraz jej położenie 

geograficzne (b). 
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Rys. 6.14 Stacja pomiarowa Mace Head (53º19’N, 9º54’W) w południowej Irlandii: a) widok miejsca  
                 pomiaru stężenia wodoru w powietrzu; b) mapka przedstawiająca położenie stacji  
                 pomiarowej na Mace Head względem położenia stacji pomiarowej w Krakowie                    
                 (50º03’N, 19º56’E). 

 
 Na stacji pomiarowej Mace Head prowadzone są pomiary stężenia atmosferycznego 

wodoru metodą instrumentalną przy użyciu analizatora RGA. Używany był tam wzorzec 

ze stężeniem około 500 ppb wodoru przygotowany według skali Csiro. Na podstawie 

danych godzinowych ze strony AGAGE [str. internetowa - AGAGE], policzono średnie 

dobowe i porównano ze średnimi dobowymi stężeń wodoru w Krakowie (rysunek 6.15). 
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Rys. 6.15. Porównanie wyników stężeń wodoru otrzymanych na stacji Mace Head z pomiarami  
                    otrzymanymi w Krakowie. 
 

 Stężenia wodoru otrzymane w powietrzu Krakowa są wyższe od obserwowanych na 

Mace Head dlatego, że Kraków jest miejscem zurbanizowanym i leży w samym środku 

a)             b) 
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kontynentu. Częściej pojawiają się również epizody, jako wpływ zanieczyszczeń 

kontynentalnych. 
 

6.4. Korelacja stężeń wodoru z danymi meteorologicznymi 

6.4.1. Klasyfikacja zanieczyszczeń w oparciu o filtrację danych metodą    
Gaussa 

 

 Wszystkie dane dobowe z okresu 1 kwietnia 2007 do 30 sierpnia 2008 zostały 

przefiltrowane metodą Gaussa [Pusz i Majcherczyk, 2003], aby wyeliminować emisję 

lokalną w obszarze zurbanizowanym jak również podwyższone stężenie wodoru związane 

z napływem mas powietrza. Filtracja danych pozwala na znalezienie tła stężenia wodoru  

w powietrzu Krakowa.  

 Klasyfikacja pomiarów zanieczyszczonych oparta była o kryterium odcięcia, 

wynikające z przeprowadzonej filtracji danych pomiarowych stężenia wodoru w powietrzu 

Krakowa metodą Gaussa. Ponieważ stężenie wodoru w powietrzu charakteryzuje się 

zmiennością sezonową, filtracja przeprowadzona była w segmentach 10-dniowych (240 

danych godzinowych) dla otrzymanych wartości stężeń chwilowych. Dla takiego 

przedziału danych wyznaczano wartość średnią oraz odchylenie standardowe. Działanie to 

było przeprowadzane w sposób kroczący dla kolejnych danych, z przesunięciem o krok 

jakim była 1 dana godzinowa. Zaobserwowano, ze przeważnie występowały fluktuacje 

powyżej wartości średniej, które odpowiadały emisji lokalnej bądź napływom mas 

powietrza z innych regionów. Poniżej wartości średniej zaobserwowano niewiele 

odstępstw, a ich obecność mogła być spowodowana np. napływem mas powietrza                       

z obszarów niezurbanizowanych. Dalsze obliczenia prowadzone były dla danych, których 

wartości nie przekraczały przedziału wartości odpowiadających im wartości średnich plus 

sigma. W ten sposób zmniejszono wpływ epizodalnych stężeń wodoru na wartość średnią. 

Do tak odfiltrowanych danych po raz drugi przeprowadzono filtrację krokową. Tym razem 

również odrzucono wartości +sigma od otrzymanych wartości średnich [Taylor, 1982]. 

Proces powtórzono jeszcze 2 razy, za każdym razem odrzucając wartości powyżej +sigma. 

Do tak odfiltrowanych danych policzono średnie wartości miesięczne stężenia wodoru             

w powietrzu. Po uzyskaniu wszystkich wartości średnich dla poszczególnych przedziałów 

miesięcznych, utworzony został na ich podstawie trend geometryczny w postaci funkcji 

sinusoidalnej (otrzymaną funkcję sinusoidalną przedstawiono w równaniu 6.7. Dzięki temu 

możliwe było odfiltrowanie danych dla całego przedziału porównawczego, znajdujących 
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się 10% powyżej trendu filtracji. W ten sposób odrzucono epizody, znajdujące się powyżej 

trendu filtracji, traktowane jako zanieczyszczenia.  

 Otrzymana funkcja sinusoidalna stężenia wodoru ma postać: 

 b
t

ttAc
w

c +
−

= ))(sin(π ,      (6.7) 

gdzie: 

 A = 50 ppb, tc = 5500 h, tw = 4300 h, b = 565 ppb. 

 

 Na rysunku 6.16 przedstawione są wyniki przeprowadzonej opisaną metodą filtracji 

Gaussa. Filtracja umożliwiła oddzielenie tła stężenia wodoru w powietrzu Krakowa (kolor 

niebieski) od występujących przekroczeń, związanych z napływem mas powietrza bądź 

emisją lokalną (kolor czerwony).  
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Rys. 6.16. Wyniki przeprowadzonej filtracji metodą Gaussa na danych godzinowych. Filtracja    
                     umożliwia oddzielenie tła stężenia wodoru w powietrzu Krakowa od epizodów  
                     związanych z napływem zanieczyszczonych wodorem mas powietrza lub emisją lokalną. 
 

 
 Na rysunku 6.17 oraz w tabeli 6.3 przedstawiono miesięczną średnią arytmetyczną 

stężenia wodoru obliczoną oddzielnie: dla wszystkich danych i dla danych odfiltrowanych 

(na wykresie odpowiednio zielone i niebieskie kwadraty), traktowanych jako tło. Filtracja 

umożliwia korelację epizodów z danymi meteorologicznymi, oraz jednocześnie pozwala 

zaobserwować rzeczywisty obraz naturalnej tendencji stężeń wodoru w powietrzu do 

zmian sezonowych. Prawdopodobnie część z odrzuconych epizodów jest wynikiem nie 

tylko źródeł antropogenicznych, lecz również naturalnych źródeł wodoru. Sprawdzenie 



 73

pochodzenia tych epizodów jest możliwe tylko przy zastosowaniu metody spektrometrii 

masowej, badając stosunki izotopowe wodoru. 

Tabela 6.3. Średnia miesięczna stężenia wodoru w powietrzu Krakowa obliczona dla okresu          
                       kwiecień 2007- sierpień 2008. Wyniki otrzymane oddzielnie: dla wszystkich danych  
                       godzinowych oraz dla danych odfiltrowanych metodą Gaussa (tło). 

wszystkie dane tło 

miesiąc 
N 

średnia 
miesięczna  

[ppb] 

σ 
[ppb] N 

średnia 
miesięczna 

 [ppb] 

σ 
[ppb] 

kwi 07 510 654,4 3,27 270 615,5 1,07 
maj-07 533 613,8 2,37 260 578,0 1,37 
cze-07 601 582,5 2,16 359 552,7 1,28 
lip-07 688 577,5 2,04 352 546,6 0,99 
sie-07 404 621,7 9,82 143 534,8 2,16 
wrz-07 680 573,3 3,01 397 527,6 1,32 
paź-07 623 627,4 5,02 295 541,1 1,82 
lis-07 693 678,2 8,37 368 551,6 1,67 
gru-07 579 718,1 6,67 218 583,6 2,63 
sty-08 677 738,2 8,74 355 597,7 1,67 
lut-08 426 722,7 10,61 217 613,0 2,20 

mar-08 376 644,1 5,64 187 586,9 2,49 
kwi-08 532 650,9 4,58 249 580,3 2,23 
maj-08 367 634,8 7,56 161 564,7 2,52 
cze-08 685 564,6 2,49 469 537,4 1,22 
lip-08 612 566,5 3,11 365 535,0 1,26 
sie-08 338 548,7 3,20 220 525,3 1,58 
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Rys. 6.17. Średnia miesięczna stężenia wodoru w powietrzu Krakowa obliczona dla okresu kwiecień  
                  2007-sierpień 2008. Wyniki otrzymane oddzielnie: dla wszystkich danych godzinowych oraz  
                  dla danych odfiltrowanych metodą Gaussa (tło). 
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 Na rysunku 6.18 oraz w tabeli 6.4 przedstawiono wydajność pomiarową stężenia 

wodoru w powietrzu (liczba przeprowadzonych pomiarów –kolor zielony na wykresie) 

oraz zaznaczono liczbę zmierzonych stężeń wodoru, przekraczających tło stężenia wodoru             

w powietrzu Krakowa. Ze względu na liczne remonty w sierpniu 2007 i 2008 w hali 

budynku, w którym prowadzone były pomiary, dla tych okresów jest najmniejsza 

wydajność pomiarowa. Podobnie jest z wydajnością pomiarową w lutym i marcu 2008.         

W tym przypadku przyczyną były awarie układu. Jeżeli chodzi o liczbę przekroczeń tła 

stężenia wodoru w powietrzu Krakowa, największa częstotliwość ich występowania jest         

w miesiącach jesienno-zimowych, od października 2007 do stycznia 2008.  

 

Tabela 6.4. Wydajność pomiarowa stężenia wodoru w powietrzu (liczba przeprowadzonych pomiarów               
                   –kolor zielony na wykresie) oraz liczba zmierzonych stężeń wodoru, przekraczających tło  
                   stężenia wodoru w powietrzu Krakowa. 

miesiąc ilość wszystkich 
danych ilość epizodów ∑ΔC  

[ppm] 

kwi 07 510 240 167,5 
maj-07 533 273 176,9 
cze-07 601 242 152,0 
lip-07 688 336 204,8 
sie-07 404 261 175,6 
wrz-07 680 283 181,3 
paź-07 623 328 234,1 
lis-07 693 325 272,2 
gru-07 579 361 292,2 
sty-08 677 322 289,1 
lut-08 426 209 175,7 

mar-08 376 189 140,1 
kwi-08 532 283 207,6 
maj-08 367 206 144,5 
cze-08 685 216 137,9 
lip-08 612 247 154,3 
sie-08 338 118 71,4 
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Rys. 6.18. Wydajność pomiarowa stężenia wodoru w powietrzu (kolor zielony) oraz liczba przekroczeń  
                  tła stężenia wodoru w powietrzu (kolor czerwony). 
 

 
 W tabeli 6.4 przedstawiono również wartość ∑ΔC , która stanowi sumę wartości 

bezwzględnych zanieczyszczenia wodorem dla każdego miesiąca, dla przedstawionej 

wydajności pomiarowej. Wartości zmierzonych przekroczeń stężenia wodoru w powietrzu  

pomniejszono o wartość średnią, która stanowi granicę filtracji, przedstawiając w ten 

sposób wartość bezwzględną zanieczyszczenia (wzór (6.8)). Widniejące na rysunku 6.19 

dane są sumą tych zanieczyszczeń wodorem, dla przedstawionej wyżej wydajności 

pomiarowej. 

  fc CCC −=Δ ,       (6.8) 

gdzie:  

ΔC - rzeczywista wartość przekroczenia stężenia wodoru, ppb, 

Cc - całkowita odrzucona wartość stężenia w procesie filtracji, ppb, 

Cf - wartość stężenia, będąca granicą filtracji, ppb. 
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Rys. 6.19. Suma wartości bezwzględnych zanieczyszczenia wodorem ][ ppmC∑Δ  dla każdego  
                     miesiąca, dla otrzymanej wydajności pomiarowej. 
 

6.4.2. Dane meteorologiczne  
 

 Na podstawie danych napływu mas powietrza z 2007 roku wyznaczono kierunek 

napływu zanieczyszczeń wodorem. W tym celu odrzucone dane w czasie filtracji, które 

znacznie przekraczały tło lokalne, były korelowane z odpowiadającym im kierunkiem 

napływu mas powietrza.  

 Tadeusz Niedźwiedź opisał metodę klasyfikacji typów sytuacji synoptycznej. 

Według tej klasyfikacji dla każdego dnia roku określa się jeden z 20 typów sytuacji 

synoptycznych w oparciu o analizy map synoptycznych [Niedźwiedź, 1981; Grombik,  

2006b].  

 Na klimat dorzecza górnej Wisły, obok czynników radiacyjnych, znaczny wpływ 

mają czynniki cyrkulacyjne decydujące o napływie powietrza z tak różnych obszarów jak: 

Arktyka, basen Morza Śródziemnego, Atlantyk czy rozległe obszary kontynentu 

euroazjatyckiego. O kierunku adwekcji powietrza decyduje rozmieszczenie układów 

antycyklonalnych (wyżowych) i cyklonalnych (niżowych), kierunek ich przemieszczania 

się, przebieg izobar nad Polską Południową itp. elementy dobrze widoczne na mapach 

synoptycznych. W skali mezosynoptycznej najważniejszymi elementami cyrkulacji 

atmosfery bezpośrednio decydującym o pogodzie danego kraju jest: kierunek adwekcji 

mas powietrznych, brak wyraźnej adwekcji oraz rodzaj układu barycznego. Kierunek 
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napływu mas powietrza i rodzaj układu barycznego można określić na podstawie map 

synoptycznych. W wyniku tych ustaleń T. Niedźwiedź wydzielił 20 typów sytuacji 

synoptycznych. 16 z nich określa wyraźny kierunek adwekcji mas powietrza: 8 dla układu 

antycyklonalnego (wyżowego) (Na, NEa, Ea, SEa, Sa, SWa, Wa, NWa) i 8 typów dla 

układu cyklonalnego (niżowego) (Nc, NEc, Ec, SEc, Sc, SWc, Wc, NWc), związanych             

z napływem mas powietrza z 8 kierunków horyzontu. Pozostałe cztery sytuacje związane 

są albo z brakiem adwekcji lub z bardzo zmiennymi kierunkami napływu powietrza nad 

dorzecze górnej Wisły. Są to: sytuacja centralna antycyklonalna, klin antycyklonalny, 

sytuacja centralna cyklonalna i bruzda cyklonalna. Ponadto symbolem X oznacza się 

sytuacje nie dające się zaklasyfikować oraz siodła baryczne.  

 Dla tak wydzielonych typów sytuacji synoptycznej w oparciu o dane 

meteorologiczne otrzymane z Zakładu Meteorologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej (IMGW), wszystkie sytuacje adwekcyjne zostały przedstawione w postaci róży 

częstości kierunków napływu powietrza nad Kraków.  

6.4.3. Charakter napływu mas powietrza nad obszar Krakowa w 2007 roku 
 

 W tabeli 6.5 przedstawiono procentowy udział napływu mas powietrza nad obszar 

Krakowa w 2007 roku w zestawieniu porównawczym z 30-leciem 1960-1990 oraz                  

z podziałem na okres wiosenno-letni i jesienno-zimowy. Na rysunku 6.20 przedstawione 

zostały róże częstości kierunków napływu mas powietrza nad Kraków (na podstawie       

tabeli 6.5). Kierunki napływu mas powietrza nad Kraków w 2007 roku są zbliżone do 

kierunków ich napływów w latach 1960-1990. W obu przypadkach wyraźnie dominuje 

kierunek W i NW napływu mas powietrza. W skali rocznej w 2007 r. (rysunek 6.20a)                 

w trakcie 20,8 % czasu w skali roku napływają masy powietrza z zachodu, znad Atlantyku, 

następnie 16,2 % z północnego zachodu i przez 8,5 % czasu z południowego zachodu. 

Najrzadziej obserwowany jest napływ powietrza z południa 3,3 % oraz z północy                     

i z północnego wschodu: po 3,8%.  
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Tabela 6.5. Procentowy rozkład napływu mas powietrza nad obszar Krakowa w 2007 roku                            
                        w zestawieniu porównawczym z 30-leciem 1960-1990 oraz z podziałem na okres                  
                        wiosenno-letni i jesienno-zimowy. 

kierunek 
napływu mas 

powietrza 

 
1960-1990 

 
2007 wiosna-lato 

2007 
jesień-zima  

2007 

N 6,3 3,8 1,4 2,5 
NE 5,6 3,8 1,6 2,2 
E 7,9 6,3 4,1 2,2 

SE 6,6 5,5 3,3 2,2 
S 7,7 3,3 2,2 1,1 

SW 8,4 8,5 3,3 5,2 
W 18,8 20,8 9,6 11,2 

NW 10,6 16,2 6,6 9,6 
brak 28,1 31,8 18,4 13,4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6.20. Procentowy rozkład napływu mas powietrza nad obszar Krakowa w 2007 roku:                            
         a) w zestawieniu porównawczym z 30-leciem 1960-1990; b) z podziałem na okres  
         wiosenno-letni i jesienno-zimowy. 
 

 
 W przebiegu rocznym obserwuje się dość duże zmiany w rozkładzie napływu mas 

powietrza. Na rysunku 6.20b) zostały przedstawione napływy mas powietrza dla okresu 

wiosenno-letniego (dla miesięcy od marca do sierpnia) oraz okresu jesienno-zimowego 

(miesiące: styczeń, luty oraz od okres od września do grudnia). W obu sytuacjach 

dominują kierunki napływu mas z W i NW, ale występują one częściej w okresie jesienno-

zimowym odpowiednio o 1,6 i 3 % w ciągu roku. W okresie wiosenno-letnim najrzadziej 

obserwuje się północny i północno-wschodni, a w okresie jesienno-zimowym kierunek 

południowy napływu mas powietrza.  
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6.4.4. Charakter napływu zanieczyszczeń wodorem nad obszar Krakowa                     
 w 2007 roku w oparciu o napływy mas powietrza 

 

 Na rysunku 6.21 przedstawione zostały róże częstości kierunków napływu 

zanieczyszczeń mas powietrza wodorem nad Kraków, wraz z danymi umieszczonymi              

w tabeli 6.6. Dane przedstawiają procentowy udział epizodów związanych z napływem 

zanieczyszczonych wodorem mas powietrza z danego kierunku do całkowitej ilości 

napływów mas powietrza z danego kierunku (n/N*100%, gdzie: n -ilość epizodów                    

z danego kierunku, N -ilość mas powietrza z danego kierunku).  

 W skali rocznej (rysunek 6.21a) procentowy napływ zanieczyszczeń wodorem jest 

największy dla napływów mas powietrza z południowego zachodu i wynosi 64 %, z czego 

42% przypada na okres jesienno-zimowy, a pozostałe 22 % na okres wiosenno-letni 

(rysunek 6.21b). Znaczący wpływ w napływie mas powietrza z podwyższonym stężeniem 

wodoru ma również kierunek południowy: 37 % mas z tego kierunku, z czego 27 % 

przypada na okres wiosenno-letni, a pozostałe 10 % na okres jesienno-zimowy. Około              

30 % mas powietrza z zachodu i północnego –zachodu zawiera nadwyżki wodoru,                     

z których większość przypada na okres wiosenno-letni. Najmniej zanieczyszczone 

wodorem są masy powietrza napływające z północy, wschodu i południowego wschodu. 

Okazuje się, że przez 32 % czasu, kiedy występuje brak wyraźnej adwekcji lub tzw. 

„cisza” również występują epizody. Prawdopodobnie ich przyczyną jest emisja lokalna 

stężenia wodoru w powietrzu.  
 

Tabela 6.6. Procentowy udział przekroczeń tła stężenia wodoru dla poszczególnych kierunków  
          napływu mas powietrza nad obszar Krakowa w 2007 w zestawieniu rocznym                             
          i sezonowym. 

kierunek napływu 
mas powietrza 2007 wiosna-lato 

 2007 
jesień-zima 

2007 

N 11,9 4,2 7,7 
NE 17,3 11,3 6,0 
E 12,1 11,2 0,9 

SE 10,2 1,9 8,3 
S 37,2 27,1 10,1 

SW 64,0 21,8 42,2 
W 30,8 18,9 11,9 

NW 28,2 17,1 11,2 
brak 32,0 14,4 17,5 
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Rys. 6.21. Procentowy udział przekroczeń tła stężenia wodoru dla poszczególnych kierunków napływu  
                  mas powietrza w 2007 r.: a) w zestawieniu rocznym; b) z podziałem na okres wiosenno-letni           
                  i jesienno-zimowy. 
 

6.4.5. Rozkład kierunków wiatrów nad obszarem Krakowa w 2007 roku  

 
 Rozprzestrzenianie się substancji w atmosferze powoduje ich zmiany w czasie                

i przestrzeni, a intensywność tych zmian uzależniona jest od warunków meteorologicznych 

i regionalnych. Masy powietrza oddzielone są od siebie frontami atmosferycznymi, 

rozciągającymi się na długości tysięcy kilometrów [Falkowska i Korzeniewski, 1998]. 

Fronty atmosferyczne są to wąskie strefy przejściowe, silnie nachylone ku powierzchni 

Ziemi. Po obu stronach frontów powstają układy baryczne: cyklonalne i antycyklonalne, 

które decydują o kierunku i prędkości wiatrów.  

 Określone nad danym obszarem warunki meteorologiczne są kształtowane przez 

napływające masy powietrza. Decydują one o kierunku i prędkości wiatrów, pionowych 

gradientach prędkości wiatrów i temperatury, turbulencji, wilgotności, zachmurzeniu               

i opadach. Wszystkie te składowe wpływają na rozprzestrzenianie się, przemiany                       

i usuwanie substancji w atmosferze.  

 Wiatr jest to poziomy ruch powietrza, który powstaje wskutek różnic ciśnienia 

pomiędzy niżem i wyżem barycznym, które spowodowały zmienne w czasie i przestrzeni 

parametry takie jak temperatura i wilgotność. Otrzymywana przez Ziemię dawka energii 

słonecznej i jej kumulacja zależy od typu podłoża na danym obszarze. Decyduje ona                  

o zmianach temperatury powietrza. Im większa jest przestrzenna różnica temperatur                  

       a)                       b) 
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i ciśnienia, tym większa jest prędkość wiatru. Wraz z kierunkiem wiatru transportowane są 

zanieczyszczenia, oraz nadmiar danych substancji.  

 Na podstawie danych otrzymanych z Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych 

Instytutu Fizyki jądrowej PAN w Krakowie dla 16 kierunków wiatrów: N, NNE, NE, 

ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW, w oparciu o postulat 

Reina [Rein, 1959], przeprowadzono redukcję do ośmiu grup kierunków wiatrów: 

 

  N + NNE,     S + SSW, 

  NE + ENE,      SW + WSW, 

  E + ESE,     W + WNW, 

  SE + SSE,     NW + NNW. 

 

 Grupy te odzwierciedlają warunki kierunków wiatrów z ośmiu kierunków horyzontu.  

 W tabeli 6.7 oraz na rysunku 6.22 przedstawiony jest rozkład kierunków wiatrów nad 

obszarem Krakowa w 2007 r. W trakcie prawie 30% czasu przeważa zachodni kierunek 

wiatru, z czego ponad 16% przypada na okres wiosenno-letni oraz niecałe 14% na okres 

jesienno-zimowy (rys. 6.22). Około 14% czasu dominował kierunek północno-wschodni 

wiatru, z czego prawie 2/3 przypada na okres wiosenno-letni. Około 13% czasu spośród 

częstości występowania kierunków wiatrów w 2007 wynosił kierunek południowo-

zachodni, z czego większość przypadła na okres jesienno-zimowy (rysunek 6.22). 

Najrzadziej obserwowany jest kierunek północno-zachodni oraz południowo-wschodni, 

stanowiąc po niecałe 2% czasu wpośród wszystkich kierunków wiatrów. Ponadto przez 

niecałe 23% czasu nie obserwuje się wiatru, z czego większość przypada na okres 

wiosenno-letni.  
 

Tabela 6.7. Procentowy rozkład kierunków wiatrów nad obszarem Krakowa w 2007 roku                            
                        w zestawieniu rocznym oraz z podziałem na okres wiosenno-letni i jesienno-zimowy. 

kierunek 
wiatru 2007 wiosna-lato 

2007 
jesień-zima 

2007 
N 7,5 4,1 3,4 

NE 13,9 9,0 4,9 
E 2,9 2,0 0,9 

SE 1,7 1,2 0,5 
S 7,2 2,5 4,7 

SW 12,8 5,5 7,3 
W 29,8 16,2 13,6 

NW 1,6 0,8 0,8 
brak 22,6 12,2 10,4 
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Rys. 6.22. Procentowy rozkład kierunków wiatrów nad obszarem Krakowa w 2007 r. a) w zestawieniu 
 rocznym; b) z podziałem na okres wiosenno-letni i jesienno-zimowy. 
 

6.4.6. Charakter napływu zanieczyszczeń wodorem nad obszar Krakowa w 2007 
roku w oparciu o kierunki wiatrów  

 
 W pracy podjęto również próbę skorelowania przekroczeń tła stężenia wodoru                       

w powietrzu z kierunkami wiatrów. Widniejące w tabeli 6.8 oraz na wykresie 6.23 dane 

przedstawiają procentowy udział częstości występowania poszczególnych kierunków 

wiatrów związanych z występującymi przekroczeniami tła stężenia wodoru w powietrzu 

Krakowa (n/N*100%, gdzie: n-ilość epizodów z danego kierunku, N- ilość godzinowych 

zaobserwowanych kierunków wiatru z danego kierunku).  
 

Tabela 6.8. Procentowy udział poszczególnych kierunków wiatrów, związanych z przekroczeniami tła  
                    stężenia wodoru w powietrzu, w zestawieniu rocznym i sezonowym. 

kierunek wiatru 2007 wiosna-lato 
2007 

jesień-zima 
2007 

N 15,8 7,5 8,3 
NE 27,0 16,6 10,4 
E 44,2 25,4 18,8 

SE 50,8 33,4 17,4 
S 30,2 9,5 20,7 

SW 32,5 15,2 17,3 
W 25,8 17,0 8,8 

NW 14,5 4,8 9,7 
brak 7,3 7,2 0,1 

 

 

 

a)                   b) 
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Rys. 6.23. Procentowy udział poszczególnych kierunków wiatrów w 2007r. odpowiedzialnych za  
                    przekroczenia tła stężenia wodoru w powietrzu Krakowa: a) w zestawieniu rocznym;                  
                    b) z podziałem na okres wiosenno-letni i jesienno-zimowy. 
 

 
 W skali rocznej największa liczba epizodów związana jest z wiatrem wiejącym                  

z kierunku południowo-wschodniego –około 51% wiatrów z tego kierunku, wschodniego -

44%, z czego większość przypada na okres wiosenno-letni (rysunek 6.23). Dużą 

częstotliwością przekroczeń tła stężenia wodoru charakteryzują się wiatry wiejące                       

z kierunku południowo-zachodniego, zachodniego i północno-wschodniego. Najmniejszy 

procentowy udział przekroczeń tła stężenia wodoru mają wiatry związane z kierunkiem 

północnym i północno-zachodnim. Biorąc pod uwagę fakt, że miejsce pomiarów znajduje 

się w skrajnie północno-wschodniej części miasta tłumaczy to tak małe zanieczyszczenie 

wodorem wiatrów z tych dwóch kierunków, a największe z południowo-wschodnim                       

i wschodnim, jako emisji lokalnej z miasta. W ujęciu sezonowym wiatry przynoszące 

podwyższone stężenia wodoru z południowego zachodu występują dwukrotnie częściej w 

okresie wiosenno-letnim, oraz znacznie częściej w przypadku wiatrów wiejących                       

z zachodu niż w okresie jesienno-zimowym. Procentowy udział wiatrów związanych                    

z przekroczeniami tła wodoru z kierunku południowego jest natomiast dwukrotnie większy 

w okresie jesienno-zimowym.  

 

 

 

 

        a)               b) 
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7. Wnioski  

 
Celem pracy było opracowanie chromatograficznej metody ciągłego pomiaru 

stężenia wodoru w powietrzu. Powszechnie stosowaną metodą pomiarową jest metoda 

oparta na redukcji tlenku rtęci wodorem z wykorzystaniem analizatora RGA. Metoda ta 

nastręcza wiele trudności, ponieważ jest nieliniowa, stąd konieczność ciągłej 

wielopunktowej kalibracji. System jest bardzo czuły na zanieczyszczenia okna 

kwarcowego, a stosowane złoże rtęciowe wymaga corocznej wymiany.  

W pracy opracowana została nowa chromatograficzna metoda ciągłego pomiaru 

stężenia wodoru w powietrzu. Metoda ta oparta jest na zastosowaniu, jako detektora 

wodoru, detektora helowego z wyładowaniem impulsowym (PDHID), który wykazuje 

liniowość sygnału w szerokim zakresie stężeń wodoru.  

Realizacja pracy doktorskiej wymagała zbadania przydatności detektora PDHID do 

pomiarów stężenia wodoru w powietrzu, zbudowania i dobrania odpowiednich warunków 

analitycznych pracy układu pomiarowego oraz przeprowadzenia automatyzacji układu 

pomiarowego i jego zastosowania w pomiarach ciągłych.  

W wyniku przeprowadzonych badań opracowany został chromatograficzny układ do 

ciągłego pomiaru stężenia wodoru w powietrzu. Dobrany został zestaw kolumn 

chromatograficznych, umożliwiających rozdzielenie wodoru od mieszaniny powietrznej. 

Wybrano kolumny pakowane wypełnione sitem cząsteczkowym 5A, pracujące w systemie 

„back-flush” oraz dobrano odpowiednie warunki pracy układu pomiarowego. 

Zastosowanie detektora PDHID umożliwiło ilościową analizę stężenia wodoru                       

w powietrzu z poziomem wykrywalności 1,2 pgH2/cm3  (15 ppb). Dla przedziału mas           

16-332 pg detektor ma charakterystykę liniową, a uzyskana czułość detektora wyniosła 

0,61 mVs/pg H2. 

W pracy zbadano stabilność układu pomiarowego. Zaobserwowano wpływ 

czynników zewnętrznych na pracę układu pomiarowego. Badając stabilność długoczasową 

układu pomiarowego uzyskano precyzję pomiaru na poziomie CV = 2,1 %. Precyzja ta nie 

wpływa na niepewność pojedynczego pomiaru, która jest na poziomie 1,6 % (Dodatek 

B.5). Aby wyeliminować wpływ niestabilności układu pomiarowego na jakość pomiarów 

atmosferycznych, pomiar wodoru w próbce powietrza prowadzony był naprzemiennie z 

pomiarem wzorca wtórnego. W tym celu zautomatyzowano układ pomiarowy oraz 
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opracowano system rejestracji wyników analiz, tak by możliwy był ciągły pomiar stężenia 

atmosferycznego wodoru.  

Zastosowanie opracowanej metody w okresie 04.2007-08.2008 pozwoliło na 

zarejestrowanie półtorarocznego zapisu danych stężeń chwilowych (godzinowych) wodoru 

w powietrzu Krakowa. Dla otrzymanych danych pomiaru wodoru w powietrzu 

sprawdzono kilka metod uśredniania i interpolacji (Dodatek B). Na podstawie wartości 

parametru δ (tabela B.2), określającego najbardziej przydatną metodę interpolacyjną, 

stężenia chwilowe wodoru w powietrzu obliczano metodą 5-ciopunktowej interpolacji 

Lagrange’a.  

Dla otrzymanych stężeń chwilowych zbadano zmienność dobową stężenia wodoru. 

Zgodnie z danymi literaturowymi zaobserwowano dwa maksima w ciągu doby, pierwsze   

w okolicy 8:00-9:00 rano, a drugie w okolicy godziny 21:00. Jest to prawdopodobnie 

efektem narastania ruchu ulicznego w godzinach rannych i wieczornych (czas dojazdu do 

pracy i powrotów). W ujęciu sezonowym zmienia się amplituda zmian dobowych, która 

jest najniższa latem, a najwyższa zimą. Otrzymane dane stężeń chwilowych porównano           

z krótkimi rekordami danych ze stacji Monte Cimone, leżącej w północnych Apeninach 

(Włochy). Zgodnie z przewidywaniami w Krakowie zaobserwowano znacznie większą 

liczbę epizodów i były ona znacznie wyższe niż na Monte Cimone. Jeżeli chodzi o tło 

stężenia wodoru to było one na zbliżonym poziomie. Zupełnie inaczej wygląda zestawienie 

stężeń wodoru w powietrzu Krakowa z danymi ze stacji Mace Head. Ze względu na ilość 

danych porównano średnie dobowe stężenia wodoru otrzymane na obu stacjach. Stężenia 

na Mace Head charakteryzowały się znacznie niższą linią tła i wynika to z tego, że stacja ta 

jest tzw. „stacją czystą”, wystawioną na wpływy północnego Atlantyku.  

Stężenia wodoru w powietrzu Krakowa wykazują tendencję do zmian sezonowych,                  

z maksimum przypadającym wczesną wiosną i minimum wczesną jesienią. Bardzo często 

obserwuje się epizody, których częstotliwość występowania znacznie nasila się w okresie 

jesienno-zimowym. Aby powiązać częstotliwość występowania epizodów z danymi 

meteorologicznymi, przeprowadzono filtrację danych. Na jej podstawie skorelowano 

przekroczenia tła stężenia wodoru w powietrzu z napływami mas powietrza i kierunkami 

wiatrów. Okazało się, że największy stopień zanieczyszczenia wodorem mają masy 

powietrza nadciągające z południowego-zachodu. W przypadku wiatrów procentowy 

udział ich zanieczyszczenia wodorem jest największy dla kierunku południowo-

wschodniego i wschodniego.  
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W trakcie realizacji pracy autorka pracy zetknęła się z problem niestabilności 

wzorców wodoru (Dodatek C). W wyniku tego dane pomiarowe musiały być przeliczone 

względem stężenia wodoru we wzorcu wtórnym, narastającego w czasie. Problem 

wzorców jest zagadnieniem trudnym, nad którym pracują odpowiednie grupy pracujące              

w projekcie EUROHYDROS. Aby na bieżąco obserwować zmiany zachodzące                        

w stosowanych wzorcach wtórnych, będą one rekalibrowane względem wzorca z Jeny                  

2 razy w ciągu roku. Ponadto wzorzec wtórny będzie rekalibrowany względem wzorca 

pierwotnego co 3 miesiące. Dodatkowo raz w tygodniu będzie prowadzony pomiar wzorca 

pierwotnego, jako nieznanej próbki względem wzorca wtórnego, dzięki czemu możliwe 

będzie dokładniejsze wyznaczenie tendencji zmian we wzorcu. 

W trakcie realizacji pracy autorka przebadała worki próbnikowe firmy SKC 

(Dodatek E.1). Na podstawie przeprowadzonych badań okazało się, że mogą być one 

zastosowane tylko do pomiarów próbek o znacznie wyższym stężeniu wodoru niż w 

powietrzu atmosferycznym takich jak testy oddechowe czy pomiar przy instalacjach, przy 

których następować może znaczna emisja wodoru. Ze względu na zmienne tło nie nadają 

się one do poboru i pomiaru próbek na poziomie atmosferycznym.  

Opracowana nowatorska metoda ciągłego pomiaru stężenia wodoru w powietrzu 

pozwoliła zaobserwować długoczasowe zmiany stężenia wodoru w powietrzu Krakowa. 

Była również zastosowana do pomiaru stężenia wodoru znad reaktora do utylizacji 

ścieków przemysłowych (Dodatek E.3). Może również być zastosowana do pomiarów 

stężenia wodoru w oddechu ludzkim dla celów diagnostyki medycznej (Dodatek E.2). 

Przedstawiona praca pozwala stwierdzić, że opracowana chromatograficzna metoda 

pomiaru stężenia wodoru w powietrzu w oparciu o detektor helowy z wyładowaniem 

impulsowym (PDHID) może w przyszłości być stosowana rutynowo, zastępując 

analizatory RGA.  
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DODATEK A. Kalibracja detektora w zakresie „dużych” stężeń wodoru                                
 
 Kalibrację układu chromatograficznego można przeprowadzić [Lasa i Śliwka, 2006]: 
 

a) metodą kolejnego rozcieńczania, 

b) metodą rozcieńczalnika eksponencjalnego, 

c) metodą wzorców dyfuzyjnych, 

d) metodą ciśnieniową, 

e) metodą grawimetryczną. 

 

 W pracy opisano metody kalibracji b) i d) zastosowane podczas realizacji pracy. 

A.1. Kalibracja metodą rozcieńczalnika eksponencjalnego 
 
 Do określenia zakresu liniowości detektora helowego została wybrana metoda 

rozcieńczalnika eksponencjalnego, który umożliwia kalibrację detektora w bardzo 

szerokim zakresie stężeń. Istotą tej metody jest zjawisko sukcesywnego zmniejszania się 

stężenia próbki wprowadzonej do określonej objętości rozcieńczalnika V, przez którą 

przepływa gaz o wydatku u [Lasa i Śliwka, 2006]. Rozcieńczalnik składa się z naczynia 

szklanego, wyposażonego w dozownik i mieszadło napędzane silnikiem elektrycznym 

(rysunek A.1). 

 

Rys. A.1. Schemat rozcieńczalnika eksponencjalnego.  
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 Przez naczynie został przepuszczony hel, a następnie wprowadzona masa m0 wodoru 

o stężeniu 100 % i objętości V = 2 cm3. Przy założeniu idealnego mieszania w objętości 

rozcieńczalnika powstało stężenie początkowe: 

 
V
m

C 0
0 = ,         (A.1) 

Pod wpływem ciągłego przepływu helu przez rozcieńczalnik, stężenie wodoru w helu 

opuszczającym rozcieńczalnik maleje w czasie według wzoru: 

 τ
t

eCtC
−

⋅= 0)( ,        (A.2) 

gdzie: ditt = , 
u
V

=τ , 

C(t) - zmienne w czasie stężenie, g/cm3, 

td - czas między dozowaniami, min, 

i - kolejne dozowanie, 

τ - stała czasowa rozcieńczalnika, min, 

V - objętość rozcieńczalnika, cm3,  

u - wydatek helu płynącego przez rozcieńczalnik, cm3/min. 

 

 Zmienne w czasie stężenie wodoru w helu opuszczającego rozcieńczalnik zostaje 

dozowane w odstępach 5-ciominutowych poprzez pętle dozującą do układu. Masa 

zadozowanego związku w danych przedziałach czasowych wynosi odpowiednio: 

 pd VtCm ⋅= )(  .       (A.3)  

 Niepewność systematyczną σC(i) kalibracji metodą rozcieńczalnika 

eksponencjalnego określa wzór: 

 
τ
σ

ττ
σσσ ttit

C
Ci

C
C

⋅⋅++=
0

0)( ,     (A.4) 

oraz      

 ,
0

0

V
V

m
m

C
C σσσ

+=        (A.5)  

 ,
s

s

r

r

t
t

p
p

V
V σσσ

τ
στ

++=           (A.6) 

 

 



 96

gdzie: 

σV = 1 cm3
 - niepewność określenia objętości rozcieńczalnika,  

σpr = 0,1 cm3 - niepewność pomiaru objętości przepływomierza,  

σts = 0,2 s - niepewność pomiaru czasu stoperem podczas pomiaru przepływu 

gazu przez przepływomierz,  

σt = 1 s  niepewność pomiaru czasu między dozowaniami. 

 

 W sytuacji, gdy czas dozowania jest wielokrotnością stałej czasowej rozcieńczalnika, 

niepewność i-tego stężenia opuszczającego dozownik wynosi 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅+=
τ
στ

τ
σσσ ti

C
Ci

C
C

0
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 Niepewność systematyczna σmd dozowanej masy (md) do chromatografu wynosi: 

 .)(
p

p

d

d

V
V

i
C
C

m
m σσσ

+=                (A.8) 

 

 Do kalibracji użyto 100-procentowego wodoru z generatora wodoru, dozując 

objętość 2 cm3 do rozcieńczalnika. W kolejnych kalibracjach wstrzykiwano 5 cm3 gazu ze 

stężeniem 40 % wodoru uzyskując takie same stężenie w rozcieńczalniku jak w przypadku 

2 cm3 wodoru 100-procentowego. Początkowe stężenie C0 uzyskane w rozcieńczalniku 

wynosiło C0 = 692 ng. Wydatek gazu nośnego przez rozcieńczalnik wynosił 48 cm3/min,          

a stała czasowa τ = 5 minut. Zmienne w czasie stężenie wodoru z rozcieńczalnika było 

dozowane do układu poprzez pętlę o objętości Vp = 2 cm3. Wyniki otrzymane przy użyciu 

wodoru o stężeniu 100 % i objętości wstrzykniętej 2 cm3, ze względu na większą 

niepewność wykazały się znacznie większym rozrzutem względem siebie, dlatego dane te 

zostały odrzucone.  

 W tabeli A.1 przedstawione jest stężenie wodoru na wyjściu rozcieńczalnika 

eksponencjalnego dla czasu t równego wielokrotności jego stałej czasowej. 
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Tabela A.1. Stężenie wodoru na wyjściu rozcieńczalnika eksponencjalnego dla czasu t równego  
                       wielokrotności jego stałej czasowej. 

L.p. Czas Stężenie C0 = 8333 ± 868 
[ppm] 

σC0/ C0 
[%] 

1 t = τ C1=0,367·C0 C1= 3066 ± 357 11,7 

2 t =2·τ C2=0,135·C0 C2 = 1128 ± 146 12,9 

3 t =3·τ C3=0,49·10-1·C0 C3 = 415 ± 59 14,2 

4 t = 4·τ C4=0,18·10-1·C0 C4 = 153 ± 23,6 15,5 

5 t = 5·τ C5=0,773·10-2·C0 C5 = 56 ± 9,4 16,8 

6 t = 6·τ C6=0,247·10-2·C0 C6 = 21 ± 3,7 18,0 

7 t = 7·τ C7=0,911·10-3·C0 C7 = 7,6 ± 1,5 19,3 

8 t = 8·τ C8=0,335·10-3·C0 C8 = 2,8 ± 0,57 20,6 

 
  

 Sposób przeliczania stężenia wodoru z ][
2

ppmCH  na ]/[ 3
2

cmgCH  przedstawia 

wzór: 

 60

0

3 10][]/[
22

−⋅⋅⋅⋅= ppmC
T
T

P
P

V
McmgC H

a

M
H ,   (A.9) 

gdzie:  

M - masa molowa wodoru, M = 2,016 g/mol, 

VM  - objętość molowa gazu w warunkach normalnych,  

VM = 22,43·103 cm3/mol, 

P0, T0 - odpowiednio ciśnienie i temperatura gazu w warunkach normalnych,  

P0 = 1013,25 mbar, T0 = 273,15K,  

Pa, T - ciśnienie atmosferyczne i temperatura powietrza. 

 

 Przykładowe przeliczenia stężeń ][
2

ppmCH  i ][
2

ppbCH  na ]/[ 3
2

cmgCH  dla                 

Pa = 1005 mbar i T = 20ºC (293,15K ) znajdują się w tabeli A.2: 
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Tabela A.2. Przykładowe przeliczenia stężeń wodoru w jednostkach ppm, ppb na stężenia wyrażone             
                      w g/cm3  i pg/cm3 . 

 

L.p. 
2HC  

[ppm] 
2HC  

[ppb] 
2HC  

[g/cm3] 
2HC  

[pg/cm3] 

1 0,001 1 8,31·10-14 0,0831 

2 0,01 10 8,31·10-13 0,831 

3 0,1 100 8,31·10-12 8,31 

4 0,5 500 4,15·10-11 41,55 

5 1 1 000 8,31·10-11 83,1 

6 10 10 000 8,31·10-10 831 

7 100 100 000 8,31·10-9 83100 

 
  

 Na rysunku A.2 przedstawiony jest wykres zależności powierzchni piku od 

zadozowanej masy (na podstawie tabeli A.3), natomiast na rysunku A.3 przedstawiono 

powyższy wykres w skali logarytmicznej.  

 

Tabela A.3. Zależności powierzchni piku H2 od zadozowanej masy wodoru, otrzymana metodą  
                        rozcieńczalnika eksponencjalnego, ID = 1,41 nA, Tk = 60ºC, TD = 100ºC, Vp –objętość  
                        pętli dozującej, md -ilość zadozowanej masy, σm –niepewność zadozowanej masy,                   
                        P -uzyskana powierzchnia piku, σP -niepewność uzyskanej powierzchni piku. 

L.p. Vp 
[cm3] 

md 
[ng] 

σmd 
[ng] 

P 
[mVs] 

σP 
[mVs] 

1 2 0,46 0,1 15,79 14,2 

2 2 1,26 0,3 50,45 45,4 

3 2 3,43 0,6 125,39 112,9 

4 2 9,32 1,7 292,32 263,1 

5 2 25,34 4,2 684,56 616,1 

6 2 68,87 10,5 1761,83 1585,6 

7 2 187,21 26,1 4430,24 3987,2 

8 2 508,90 64,5 10197,12 9177,4 
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Rys. A.2. Wykres zależności powierzchni piku H2 od zadozowanej masy wodoru, Vp = 2 cm3,                             
                   ID = 1,41 nA. 
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Rys. A.3. Wykres zależności powierzchni piku H2 od zadozowanej masy wodoru w skali  
                     logarytmicznej, Vp = 2 cm3, ID = 1,41 nA. 

 
 
 Do punktów odzwierciedlających wartości uzyskanego sygnału (powierzchni piku) 

od zadozowanej masy (rysunek A.2) dopasowano krzywą regresji ważonej. Na wykresie 

widać niewielką rozbieżność punktów pomiarowych od dopasowanej krzywej. Uzyskana 

zależność sygnału detektora w funkcji zadozowanej masy cechuje się liniowością sygnału 

detektora w zakresie czterech rzędów wielkości mas (rysunek A.3).  

2

0005,0021,0
pgH
mVsS ±=

ID = 1,41 nA 

ID = 1,41 nA 



 100

 Metoda rozcieńczalnika eksponencjalnego pozwala na kalibrację detektora                    

w szerokim zakresie stężeń. Niestety nie umożliwia ona kalibracji w zakresie bardzo 

niskich stężeń.  

 A.2. Kalibracja metodą ciśnieniową 
 

 W metodzie ciśnieniowej przygotowanie mieszaniny wzorcowej polega na 

wprowadzeniu pewnej masy m badanego związku poprzez pętlę dozującą Vp do pojemnika 

o objętości Vb, a następnie podniesieniu w nim ciśnienia (gazem innym niż badany 

związek) do żądnego ciśnienia px, mierzonego precyzyjnym manometrem. Schemat układu 

do przygotowania mieszaniny wzorcowej przedstawiony jest na rysunku A.4.  

 

Rys. A.4. Schemat układu do wykonania mieszaniny wzorcowej metodą ciśnieniową. 

 

 Masa wprowadzonego wodoru (m) do butli o objętości Vb wynosi: 

  pVCm ⋅= 0 ,        (A.10)  

gdzie:  

C0 - znane stężenie wodoru, ppm, 

Vp  - objętość pętli dozującej, cm3. 

 

 Objętość gazu w butli o objętości Vb przy ciśnienieu px, w której początkowe 

ciśnienie wynosiło p0 wynosi: 

  
0p

p
VV x

b= .        (A.11) 
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 Zatem stężenie związku w butli wyniesie: 

  
V
mCb = ,        (A.12) 

gdzie: 

m - masa wprowadzonego wodoru do butli o objętości Vb, g, 

V  - objętość gazu w butli o objętości Vb, cm3. 

 

 Niepewność stężenia wodoru w butli Vb wyliczamy wg wzoru: 

  
V
V

m
m

C
C

b

b σσσ
+= .       (A.13) 

 Do przygotowania wzorca użyto 100 % wodoru z generatora poprzez pętlę dozującą             

o objętości 1 cm3, a następnie napełniono butlę helem do ciśnienia 10 bar. Tak 

przygotowany wzorzec o stężeniu 107,23 ppm (niepewność 10,1%) został użyty do 

kalibracji detektora. Próbka wzorca była wprowadzana do układu chromatograficznego 

przy użyciu pętli dozujących odpowiednio o objętości: 10, 100, 250, 500 μl oraz                        

1, 2, 5, 10 ml. W ten sposób uzyskuje się zależność powierzchni piku od zadozowanej 

masy (tabela A.4). Dla uzyskanego przedziału mas wykres jest liniowy (rysunek A.5). 

 

Tabela A.4. Zależność powierzchni piku H2 od zadozowanej masy wodoru przy użyciu wzorca                       
                        o stężeniu 107 ppm H2 w helu (H2IFJ-1) przygotowanego metodą ciśnieniową,                            
                        ID = 1,47 nA, Tk = 60ºC, TD = 100ºC, Vp –objętość pętli dozującej, m -ilość zadozowanej  
                        masy, σm –niepewność zadozowanej masy, P- uzyskana powierzchnia piku,                             
                        σP – niepewność uzyskanej powierzchni piku. 

L.p. Vp 
[cm3] 

md 
[ng] 

σmd 
[ng] 

P 
[mVs] 

σP 
[mVs] 

1 0,01 0,089 0,01 1,88 0,13 

2 0,1 0,89 0,10 24,28 1,70 

3 0,25 2,225 0,24 58,44 4,09 

4 0,5 4,45 0,49 112,26 7,86 

5 1 8,9 0,98 200,77 14,05 

6 2 17,8 1,96 424,57 29,72 

7 5 44,5 4,90 961,61 67,31 

8 10 89 9,79 1804,65 126,33 
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Rys. A.5. Wykres zależności powierzchni piku od zadozowanej masy otrzymany przy użyciu  
                    wzorca o stężeniu 107 ppm H2 w helu (H2IFJ-1)przygotowanego metodą ciśnieniową,                 
                    ID = 1,47 nA. 

 

DODATEK B. Określenie precyzji pomiarów w zależności od zastosowanej metody  
                           uśredniania lub metody interpolacyjnej 

 B.1. Czułość detekcji układu chromatograficznego.  

 
 Na czułość detekcji wpływa wiele czynników takich jak: temperatura detektora, 

temperatura kolumn chromatograficznych, stabilna praca detektora i układu pomiaru 

sygnału oraz stały poziom zanieczyszczeń gazu nośnego. Utrzymanie stałych wartości 

wszystkich parametrów w długim przedziale czasu jest zagadnieniem trudnym do realizacji 

[Lasa i Śliwka, 2006]. 

 W przypadku pomiarów ciągłych zadawalającą precyzję uzyskuje się poprzez 

zastosowanie strategii dozowania naprzemiennie próbki powietrza i próbki wzorca oraz 

zastosowanie odpowiednich schematów interpolacyjnych, pozwalających na 

monitorowanie chwilowej czułości detekcji układu podczas analiz. Umożliwia to 

obliczenia ilościowe stężeń analizowanych związków w próbce powietrza niezależnie od 

wahań czułości układu pomiarowego w czasie [Śliwka, 2003]. 

  

 

 

 

2

0004,0021,0
pgH
mVsS ±=

ID = 1,47 nA 
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 Czułość detekcji dla wodoru znajdującego się w analizowanej próbce wzorca jest 

zdefiniowana jako: 

  
w
WS =  ,        (B.1) 

gdzie: 

W - powierzchnia piku chromatograficznego wodoru podczas analizy wzorca, 

mVs, 

w - stężenie wodoru we wzorcu, ppm. 

 

 Znajomość chwilowej czułości detekcji dla wzorca umożliwia zastosowanie różnych 

metod interpolacyjnych w celu określenia czułości detekcji w czasie analizy próbki 

powietrza [Lasa i Śliwka, 2006]. Ilość wodoru dla składnika próbki powietrza określa się 

poprzez wyznaczenie jego chwilowego współczynnika czułości detekcji, porównując 

powierzchnie piku wodoru z powierzchnią kilku pików wzorca, według danego schematu 

interpolacyjnego (rysunek B.1).  

 

 

Rys. B.1. Schemat czasu dozowań próbki wzorca i próbki powietrza w ciągłych pomiarach stężenia  
                 wodoru w powietrzu [Śliwka i Lasa, 2002]. 

 
 W miejscu dozowań nieparzystych (2n-1, 2n+1), dla analiz próbek wzorca o stężeniu 

w, układ posiada znaną chwilową czułość detekcji S2n-1, S2n+1 dla wodoru we wzorcu.              

W miejscu dozowań parzystych (2n), dla analiz próbek powietrza, układ posiada nieznaną 

chwilową czułość detekcji S2n dla wodoru w próbce powietrza. Węzły interpolacyjne              

w schematach interpolacyjnych (zależnych są od postaci matematycznej funkcji F2n(W)), 

pozwalających na wyznaczenie chwilowej nieznanej czułości detekcji S2n dla wodoru              

w próbce powietrza, znajdują się w miejscu dozowań nieparzystych-wzorca.  
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Powierzchnie pochodzące od wzorca określa zależność [Śliwka i Lasa, 2002]: 

  wSW nn ⋅= −− 1212 ,       (B.2) 

  wSW nn ⋅= ++ 1212 .                 (B.3) 

Natomiast powierzchnie piku wodoru próbki analizowanego powietrza zależność: 

 nnn cSP 222 ⋅=  ,       (B.4) 

gdzie:  

W2n-1,W2n+1 - powierzchnie pików wodoru we wzorcu wtórnym, mVs, 

P2n - powierzchnia piku wodoru w próbce powietrza, mVs, 

w - znane stężenie wodoru we wzorcu wtórnym, ppm, 

c2n - nieznane stężenie wodoru w próbce powietrza, ppm, 

S2n-1,S2n+1 - chwilowa czułość detekcji układu pomiarowego podczas analizy  

wodoru we wzorcu, mVs/ppm, 

S2n - nieznana chwilowa czułość detekcji układu pomiarowego podczas analizy 

wodoru w próbce powietrza, mVs/ppm. 

 

 Dla dozowań w punktach parzystych (2n) stężenie wodoru w próbce powietrza na 

podstawie wzoru (B.4) wynosi [Śliwka i Lasa, 2002]: 

  
n

n
n S

P
c

2

2
2 =  ,        (B.5) 

dla: 

 
w
WF

RS n
nn

)(2
22 ⋅=  ,      (B.6) 

gdzie: 

R2n - średnia wartość względnego współczynnika czułości detekcji dla serii 

pomiarowej dozowania tylko wzorca w, 

F2n(W) - interpolowana powierzchnia piku wodoru wzorca konieczna do 

ilościowego określenia stężenia wodoru w próbce powietrza, opisana  

w postaci funkcji matematycznej, mVs. 

 

 Wartość względnego współczynnika czułości detekcji nR2  dla serii pomiarowej 

dozowania tylko wzorca w jest bliska 1. Odchylenie standardowe sR jest miarą stabilności 
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pracy układu pomiarowego oraz precyzji zastosowanej matematycznej metody interpolacji 

czułości detekcji [Śliwka, 2003]. 

 B.2. Matematyczna postać funkcji F2n(W) dla różnych metod uśredniania                 
           i interpolacji  
 
 F2n(W) jest to interpolowana powierzchnia piku wodoru wzorca konieczna do 

ilościowego określenia stężenia wodoru w próbce powietrza, opisana w postaci danej 

funkcji matematycznej [mVs] opisanej w tabeli B.1: 

1. Interpolacja jednopunktowa, wartość funkcji F2n(W) jest powierzchnią piku składnika 

wzorca bezpośrednio sąsiadującego z pikiem próbki. 

2. Interpolacja dwupunktowa Newtona, wartość funkcji F2n(W) jest średnią 

powierzchnią 2 pików wzorca sąsiadujących z powierzchnią piku analizowanej 

próbki, 

3. Interpolacja trójpunktowa Lagrange’a, wartość funkcji F2n(W) jest powierzchnią 

obliczoną w oparciu o 3 powierzchnie (2 przed i jedna po) pików wzorca 

pomnożonych odpowiednio przez wagi q1-q3, sąsiadujące z powierzchnią piku 

analizowanej próbki, 

4. Interpolacja pięciopunktowa Lagrange’a [Śliwka i Lasa, 2002], wartość funkcji 

F2n(W) jest powierzchnią obliczoną w oparciu o 5 powierzchni (3 przed i 2 po) pików 

wzorca pomnożonych odpowiednio przez wagi q1-q5, sąsiadujących z powierzchnią 

piku analizowanej próbki,  

5. Średnia krocząca sześciopunktowa, wartość funkcji F2n(W) jest średnią wartością                  

z powierzchni 6 pików wzorca, sąsiadujących z powierzchnią piku analizowanej 

próbki, który znajduje się w pośrodku uśrednianego okresu. 

6. Średnia krocząca dwunastopunktowa, wartość funkcji F2n(W) jest średnią wartością  

z powierzchni 12 pików wzorca, sąsiadujących z powierzchnią piku analizowanej 

próbki, który znajduje się w pośrodku uśrednianego okresu. 

7. Średnia krocząca 24-punktowa, wartość funkcji F2n(W) jest średnią wartością                    

z powierzchni 24 pików wzorca, sąsiadujących z powierzchnią piku analizowanej 

próbki, który znajduje się w pośrodku uśrednianego okresu. 
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Tabela B.1. Matematyczna postać funkcji F2n(W) dla różnych metod uśredniania i interpolacji                    
                       [Śliwka i Lasa, 2002]. 

Interpolacje kroczące 

Nr metody Postać funkcji 
)(2 WF n  

Stała d Okres 
uśredniania T, 
godziny 

Parametr n 

1  1 1 n ≥ 1 

2 

 

 2 n ≥ 1 
q1 = q2 = 0,5 
 

3 

 

 3 n ≥ 2 
q1 = 0,375 
q2 = 0,750 
q3 = -0,125 

4 

 

 5 n ≥ 3 
q1 = -0,0390625
q2 = 0,4687500 
q3 = 0,7031250 
q4 = -0,1562500
q5 = 0,0234375 

Średnie kroczące 

5 

 

 6 n ≥ 3 

6 

 

 12 n ≥ 6 

7 

 

 24 n ≥ 12 

 

 

 Na podstawie wzoru (B.5) i (B.6) stężenie wodoru w próbce powietrza wynosi 

[Śliwka i Lasa, 2002]: 

 
nn
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w
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2
2 )(

⋅=  ,      (B.7) 

 Powierzchnię piku wodoru P2n w próbce powietrza dla pików gaussowskich można 

wyrazić uproszczonym wzorem: 

 hwP n ⋅⋅= 2/12 065,1  ,      (B.8) 
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gdzie: 

w1/2 - szerokość połówkowa piku, s, 

h - wysokość piku, mV. 

 

 B.3. Wyznaczenie chwilowej czułości detekcji S dla wodoru 
  

 W przypadku analiz cyklicznych takich, jak opisana w pracy, gdzie naprzemiennie 

analizowane są próbka wzorca i próbka powietrza, dysponujemy powierzchniami pików 

wzorca w długim przedziale czasu. Umożliwia to śledzenie w czasie zmian czułości 

detekcji dla wzorca. Na rysunku B.2 przedstawiony jest wykres chwilowej czułości 

detekcji dla pomiarów wodoru we wzorcu wtórnym. Dane te pokazują zmiany czułości 

detekcji w dłuższym przedziale czasu. Zmiany te są wynikiem wpływu czynników 

zewnętrznych na pracę detektora, tj. zmiany temperaturowe w laboratorium czy 

nasłonecznienie. Średnia chwilowa czułość detekcji S otrzymana z 302 pomiarów wzorca 

wyniosła 62,12 ± 1,28 mVs/ppm. Otrzymany współczynnik zmienności dla czułości 

detekcji wyniósł 2,1 %. 
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Δt = 30 min, I = 0,63 nA, N = 302 
średnia S = 62,12 mVs/ppm
odch. standardowe s = 1,28 mVs/ppm 
współczynnik zmienności CV = 2,1 %

 

Rys. B.2. Chwilowa czułość detekcji wodoru dla wzorca wtórnego o stężeniu C = 2,189 ppm H2,     
                  Δ t –odstęp czasu pomiędzy dozowaniami, Vp = 2 cm3, Tk = 60ºC, TD = 100ºC, ID = 0,63 nA. 
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 B.4. Ocena precyzji sR względnej czułości detekcji R dla różnych metod  
                 interpolacyjnych 
 

 Miarą precyzji czułości detekcji dla danej metody interpolacyjnej jest jej odchylenie 

standardowe. Oba parametry wyznaczono dozując cyklicznie zamiast próbki powietrza 

próbkę wzorca. Interpolacja powierzchni piku dla wodoru z wzorca za pomocą funkcji 

F2n(W) powinna prowadzić do sytuacji, w której średnia wartość względnych chwilowych 

czułości detekcji powinna być możliwie bliska 1, a ich odchylenie standardowe sR  

powinno być możliwie małe.  

 Dla względnego średniego współczynnika czułości detekcji: 

 ∑
=

=
N

i
iR

N
R

1

1 ,       (B.9) 

odchylenie standardowe sR względnego średniego współczynnika czułości detekcji 

obliczamy ze wzoru: 

 
( )

1
1

2

−

−
=
∑
=

N

RR
s

N

i
i

R ,       (B.10) 

gdzie: 

Ri - względny chwilowy współczynnik detekcji w punktach dozowania wzorca,

N - liczba danych pomiarowych użytych w obliczeniach (N = 302). 

  

 Na rysunku B.3 przedstawiono względny współczynnik chwilowej czułości detekcji 

otrzymanej przy zastosowaniu metody 5-ciopunktowej interpolacji Lagrange’a funkcji 

)(2 WF n . Pod wpływem zmian czynników zewnętrznych zmienia się również względny 

współczynnik chwilowej czułości detekcji. Średnia wartość względnego współczynnika 

chwilowej czułości detekcji otrzymana z 302 pomiarów wzorca wyniosła 1,00009 ± 0,009, 

natomiast współczynnik zmienności wyniósł 0,9 % i jest to najniższy współczynnik 

zmienności dla R otrzymanego dla przedstawionych w tabeli B.1 metod uśredniania                   

i interpolacji. 
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Rys. B.3. Czasowa zależność względnego współczynnika chwilowej czułości detekcji R systemu  
                   pomiarowego dla wodoru otrzymana metodą 5-ciopunktowej interpolacji Lagrange’a,  

 

 Dla idealnie stabilnie pracującego układu pomiarowego wszystkie powierzchnie 

pików wodoru dla wzorca powinny mieć jednakowe powierzchnie, a funkcja R  powinna 

przyjąć wartość równą 1. Aby określić najbardziej przydatną metodę interpolacyjną                

w analizach ilościowych, został wprowadzony parametr δ (wzór (B.11)). Im jego wartość 

mniejsza, tym metoda lepiej przybliża do wartości rzeczywistej nieznaną wartość 

chwilowej czułości detekcji wodoru w punktach pomiarowych próbek. 

 410⋅⋅Δ= RsRδ ,        (B.11) 

gdzie:  

 

1−=Δ RR  - jest miarą dokładności stosowanej metody interpolacyjnej, 

R  - średnia wartość z serii Ni pomiarów (wzór B.9), 

Rs  - precyzja danej metody interpolacyjnej (wzór B.10). 

 

 Dla serii pomiarów wodoru w próbce wzorca „w” N = 302 i postaci funkcji F2n(W), 

wykonano obliczenia parametrów: R , Rs , ∆R i δ, w celu wyodrębnienia najlepszej metody 

obliczeniowej (tabela B.2).  
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Tabela B.2. Wyniki obliczeń parametrów: R , Rs , ∆R i δ, wykonanych dla wodoru dla poszczególnych  
                     metod uśredniania i interpolacji. 

Nr metody 
jak w tabeli  

B.1 

Okres 
uśredniania T, 

godzina 

 
R  

 

Rs  
 

∆R 
 
δ 

1 1 0,999829 0,011480 0,000171 0,019595 
2 2 0,999811 0,010434 0,000189 0,019759 
3 3 0,999827 0,010560 0,000173 0,018292 
4 5 1,000092 0,009024 0,000092 0,008282 
5 6 0,999802 0,013101 0,000198 0,025924 
6 12 0,999861 0,016513 0,000139 0,022879 
7 24 0,9998118 0,0184462 0,000188 0,034707 

 

 Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że najlepsze rezultaty otrzymuje się dla 

interpolacji 5-ciopunktowej, dla której parametr δ wyniósł 0,008. Zatem metoda                       

5-ciopunktowa daje lepsze rezultaty zwłaszcza w przypadku skokowych i gwałtownych 

zmian stężeń H2. Dla metody 1, 2, i 3–punktowej parametr δ jest dwukrotnie większy. 

Najgorzej wypadają metody 6, 12 i 24-punktowa. Różnice między poszczególnymi 

metodami mieszczą się w granicy jednego rzędu.  

 B.5. Ilościowe obliczenia stężenia c2n i wyznaczenie niepewności sc stężenia  
                 pojedynczego n-tego pomiaru 
 

 Ograniczenie wpływu niestabilnej pracy układu pomiarowego na ilościowy wynik 

analizy można uzyskać dozując do chromatografu naprzemiennie próbkę powietrza                  

i próbkę wzorca, otrzymując zmienne w czasie powierzchnie piku wodoru dla wzorca                

i powietrza. Opisane wcześniej metody w różny sposób uwzględniają zmienną w czasie 

czułość detekcji układu pomiarowego. O wyborze metody decyduje przede wszystkim 

poprawność określenia nieznanego stężenia c2n wodoru w próbce powietrza wg wzoru B.7 

oraz niepewność sc pojedynczego pomiaru nieznanego stężenia c2n. Na rysunku B.4 

przedstawiony został wpływ poszczególnych metod interpolacyjnych na wartość 

mierzonego stężenia c2n. Obliczone stężenia dotyczą serii pomiarowej stężenia wodoru w 

powietrzu w dniach 5-6 czerwca 2007.  
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Rys. B.4. Stężenie c2n wodoru w powietrzu obliczone różnymi metodami uśredniania i interpolacji  
                  (tabela B.1). 

 

 Tak jak się spodziewano na podstawie obliczonego parametru δ (tabela B.2), metody:        

2, 3 i 5-punktowej interpolacji pozwalają na obliczanie rzeczywistego stężenia wodoru             

w powietrzu i się niemalże pokrywają. Do obliczeń stężeń wodoru w długim przedziale 

czasu wybraliśmy metodę pięciopunktową.  

Dla stężenia wodoru w próbce powietrza w oparciu o wzór (B.7), niepewność 

pojedynczego chwilowego pomiaru wynosi [Śliwka i Lasa, 2002]: 
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gdzie: 

nc2  - stężenie wodoru w n-tej próbce powietrza, ppm,  

wsw /  - względna niepewność użytego wzorca o stężeniu w, 

nP Ps 2/  - względna niepewność pomiaru powierzchni piku chromatograficznego, 

nR Rs 2/  - współczynnik zmienności czułości, 

d - stała zależna od zastosowanej metody interpolacji (tabela B.1). 
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 Względną niepewność pomiaru powierzchni piku chromatograficznego nP Ps 2/ , wg 

(B.8) wyrażamy wzorem: 
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gdzie: 

2/1/
2/1

wsw  - względna niepewność szerokości połówkowej piku, 

hsh /  - względna niepewność wysokości piku. 

 

 Na rysunku B.5 przedstawiono względną niepewność pojedynczego pomiaru dla 

stężenia wodoru w powietrzu dla danych przedstawionych na rysunku B.4, wyliczonego 

metodą 5-ciopunktowej interpolacji Lagrange’a (nr 4, tabela B.1). Otrzymana niepewność 

pojedynczego pomiaru wynosiosła poniżej 1,6 %. 
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Rys. B.5. Względna precyzja pojedynczego pomiaru wodoru w powietrzu otrzymana dla stężeń  
                   przedstawionych na rysunku B.4, obliczonych metodą 5-ciopunktowej interpolacji  
                   Lagrange’a.   
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 B.6. Ocena dokładności Δc pomiaru stężenia wodoru w n-tej próbce powietrza  
              dla różnych metod interpolacji  
 

 Każda metoda interpolacji wprowadza swój indywidualny błąd Δc. Metody te albo 

zawyżają albo zaniżają wyniki pomiarów, co procentowo można przedstawić w oparciu           

o wzór (B.14), który określa względną procentową różnicę stężeń wodoru w powietrzu 

obliczonych dla poszczególnych metod w odniesieniu do 5-cio punktowej interpolacji 

Lagrange’a. 

 %100
]4[

]4[][
]4[

×
−

=
Δ

c
cmc

c
c ,      (B.14) 

gdzie: 

Δc - różnica stężeń dla danej metody interpolacyjnej i metody 5-cio punktowej, 

ppm, 

c[4] - stężenie wodoru otrzymane z zastosowaniem interpolacji 5-cio punktowej, 

ppm (nr 4, tabela B.1), 

 c[m]  - stężenie wodoru otrzymane w oparciu o m-tą metodę interpolacyjną, ppm. 

 

 Na rysunku B.6 graficznie przedstawiono względną procentową różnicę pomiędzy 

stężeniami wodoru obliczonymi różnymi metodami interpolacji oraz uśredniania, 

przedstawionymi w tabeli B.1 (metody 1-3, 5-7), a stężeniem obliczonym metodą                       

5-ciopunktowej interpolacji Lagrange’a (nr 4 w tabeli B.1). Najmniejszą różnicę względem 

metody 5-ciopunktowej zaobserwowano w stężeniach obliczonych 2 i 3-punktową metodą 

interpolacji, zaś największą dla metody uśredniania 24-punktowej, a następnie metod 

uśredniania 12 i 6-punktowej. 
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Rys. B.6. Względna dokładność obliczonych stężeń wodoru, tj. względna różnica pomiędzy   
                     obliczonymi stężeniami H2 z ryunku B.4 i stężeniem H2 obliczonym metodą 5-ciopunktową            
                     (nr 4, tabela B.1). 

 

DODATEK C. Wpływ stosowanych wzorców na interpretację wyników pomiaru H2 
 

 W związku z kosztami wykonania wzorca pierwotnego o dużej dokładności, do 

ciągłego pomiaru stężenia wodoru w powietrzu stosuje się „wzorce wtórne” tj. butle 

powietrza atmosferycznego o ciśnieniu 150 atm. W celu wyznaczenia stężenia wodoru               

w butli wzorca wtórnego w oparciu o wzorzec pierwotny, dozuje się kolejno co 30 minut 

próbkę gazu ze wzorca wtórnego w miejscu próbki powietrza (Dodatek B), a następnie 

próbkę wzorca pierwotnego, stosując układ pomiarowy, którego schemat przedstawiono                       

na rysunku C.1.  
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Rys. C.1. Schemat układu pomiarowego do oznaczania stężenia wodoru we wzorcu wtórnym. 
 

 
 W celu wyznaczenia stężenia wodoru we wzorcu wtórnym stosujemy również 

metodę 5-ciopunktowej interpolacji Lagrange’a (dodatek B). Stężenie analizowanego 

związku we wzorcu wtórnym możemy wyliczyć ze wzoru [Kłósek, 2000]: 
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gdzie: 

s - stężenie H2 we wzorcu wtórnym, ppb, 

w - stężenie H2 we wzorcu pierwotnym, ppb, 

iS  - powierzchnia piku H2 we wzorcu wtórnym, mVs, 

iW  - powierzchnia piku H2 we wzorcu pierwotnym, mVs, 

1q , 2q , 

3q , 4q , 5q  

- współczynniki pięciopunktowej interpolacji Lagrange’a (nr 4, tabela B.1). 

 

 Względna niepewność średniej wartości stężenia analizowanego związku we wzorcu 

wtórnym liczona jest ze wzoru [Kłósek, 2000]: 
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gdzie:  

Δw/w - względna niepewność stężenia H2 we wzorcu pierwotnym, 

JJ /Δ  - względna niepewność stosunku powierzchni piku H2 wzorca wtórnego do 

interpolowanej powierzchni piku H2 wzorca pierwotnego, 

RR /Δ  - względna niepewność stosunku powierzchni piku H2 wzorca pierwotnego 

do interpolowanej powierzchni piku H2 wzorca pierwotnego. 

 

 W tabeli C.1 oraz C.2 znajduje się zestawienie wzorców stosowanych w trakcie 

realizacji niniejszej pracy. Jako wzorca wtórnego w ciągłych pomiarach stężenia wodoru  

w powietrzu używano początkowo wzorca H2IFJ-3 do 10 lipca 2008, a od 11 lipca 2008 

wzorca H2IFJ-4. Były to butle sprężonego powietrza atmosferycznego przygotowane przez  

firmę Linde i skalibrowane względem wzorca pierwotnego H2IFJ-2. Dodatkowo wzorzec 

H2IFJ-2 i H2IFJ-3 był rekalibrowany względem wzorca H2AGH-2, sporządzonego przez 

grupę z Jeny (tabela C.1).  
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Tabela C.1. Charakterystyka materiałowa wzorców stosowanych podczas realizacji niniejszej pracy. 

Oznaczenie 
wzorca 

materiał 
butli 

ciśnienie
[atm] rodzaj gazu 

objętość 
butli 
[l] 

producent 

H2AGH-1 aluminium 150 azot 6.0 10 Messer 

H2IFJ-1 stal 5 hel 5.0 2 autorka 
pracy 

H2IFJ-2 aluminium 150 helu 6.0 10 Linde 

H2AGH-2 stal 150 powietrze 
syntetyczne 10 Jena 

H2IFJ-3 stal 150 powietrze 
atmosferyczne 40 autorka 

pracy 

H2IFJ-4 stal 150 powietrze 
atmosferyczne 40 autorka 

pracy 

 

 
Tabela C.2. Charakterystyka stężeniowa wzorców stosowanych podczas realizacji niniejszej pracy. 

Oznaczeni
e 

wzorca 

stężenie 
H2 w butli 

[ppm] 

niepew- 
ność 

[ppm] 

niepew- 
ność  
[%] 

data 
kalibracji 

okres 
stosowania 

H2AGH-1 1,05 0,030 3%  2006 

H2IFJ-1 107,8 10,85  10,1 % 05.03.2006 2007 

H2IFJ-2 0,803  0,015  1,7 % 05.08.2007 2007/2008 

H2AGH-2 0,744 0,006  <1%  2007 

H2IFJ-3 

1,54        
2,02  
2,19  
3,28  

0,025 
0,064  
0,028 
0,115 

1,6 % 
3 % 

1,3 % 
3,5 % 

20.02.2007 
11.06.2007 
03.08.2007 
09.07.2008 

2007/2008 

H2IFJ-4 0,838  0,020  2,5 % 11.07.2008 2008 
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 W trakcie realizacji pracy zaobserwowano ciągły spadek stężenia wodoru                        

w powietrzu, bez widocznych zmian sezonowych. Nasuwało to sporo wątpliwości, jaka 

jest przyczyna takiego zachowania stężenia wodoru w powietrzu. Aby wyeliminować 

ewentualne zmiany we wzorcu wtórnym, przeprowadzono kolejne kalibracje wzorca 

wtórnego względem wzorca z firmy Linde, traktowanego jako wzorzec pierwotny. 

Otrzymane stężenie H2 we wzorcu przekroczyło 3 ppm. Wniosek był jeden: stężenie 

wodoru we wzorcu wtórnym narastało w czasie, w wyniku czego wyliczane stężenia 

wodoru w powietrzu malały (rysunek C.1).  
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Rys. C.2. Stężenia wodoru w powietrzu otrzymane przed korektą zmieniającego się w czasie stężenia  
                 wodoru we wzorcu wtórnym H2IFJ-3.  

 
 Na rysunku C.2. przedstawiono zmiany stężenia we wzorcu wtórnym H2IFJ-3, 

stosowanym w pomiarach ciągłych stężenia wodoru w powietrzu Krakowa od 01.04.2007 

do 10.07.2008, w oparciu o przeprowadzone kalibracje względem wzorca H2IFJ-2 oraz 

H2AGH-2 (rysunek C.2). Stężenie wodoru we wzorcu wtórnym zmieniało się w funkcji 

czasu: y = 0,1342x, gdzie x jest numerem kolejnego chwilowego stężenia wodoru w butli. 

Zmiana stężenia wodoru w butli wynosi 0,1342 ± 0,006 ppb/h, a tym samym oznacza 

wzrost stężenia o 3,22 ppb/dobę. Ponadto naniesiono również wyznaczone stężenie 

wodoru we wzorcu wtórnym H2IFJ-4, stosowanym w pomiarach ciągłych stężenia wodoru 

w powietrzu od dnia 11.07.2008.  
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Rys. C.3. Stężenia wodoru we wzorcach stosowanych w ciągłych pomiarach stężenia wodoru                 
                    w powietrzu (punkt na krzywych to daty kalibracji), H2IFJ-3 – wzorzec wtórny stosowany   
                    w pomiarach ciągłych od 1.04.2007 do 10.07.2008. 
 

 
 Aby skorygować otrzymane stężenia w trakcie rocznych pomiarów (rysunek C.1), 

wyekstrapolowano stężenia wodoru we wzorcu wtórnym w funkcji czasu (Arduini, 

informacja ustna), a następnie skorygowano otrzymane dane stężeń chwilowych wodoru    

w powietrzu odpowiednio do stężenia otrzymanego w danym czasie dla wzorca wtórnego. 

Wyniki przedstawiające skorygowane stężenia chwilowe wodoru zmierzone w powietrzu 

Krakowa znajdują się na rysunku C.3. Otrzymane wyniki wyraźniej pokazują tendencję 

stężenia wodoru w powietrzu do zmian sezonowych. Otrzymana amplituda zmian 

pomiędzy rocznym maksimum a minimum wyniosła 170 ppb. Jednakże w Krakowie, jako 

obszarze zurbanizowanym, obserwuje się bardzo dużą liczbę epizodów. Dlatego lepszym 

rozwiązaniem wydaje się obliczenie amplitudy zmian dla danych odfiltrowanych, 

przedstawiających tło stężenia wodoru w powietrzu (rozdział 6.4.1). Dla takiego zakresu 

danych amplituda zmian wynosi 80 ppb, co jest wartością niższą niż wartość amplitudy dla 

półkuli północnej, założona przez Novelli’ego.  

 W badaniach założono, że stężenie wodoru we wzorcu pierwotnym H2IFJ-2                       

o stężeniu 803 ppb H2 w helu 6.0 nie uległo zmianie. Wzorzec ten jest sporządzony w butli 

aluminiowej tzw. luxfer tank, a zgodnie z badaniami przeprowadzonym przez grupę                   

A. Jordana w Max-Planck Institute for Biogeochemistry w Jena, wzorce w takich 
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pojemnikach wykazują stabilność w czasie, obserwowany wzrost stężenia wodoru w butli 

wynosi 3-5 ppb/rok [Jordan, 2005].  
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Rys. C.4. Stężenia wodoru w powietrzu otrzymane po korekcie zmieniającego się w czasie stężenia  
                  wodoru we wzorcu wtórnym H2IFJ-3 (rysunek C.2). 

 

 W dalszych badaniach kalibracja wzorca pierwotnego będzie przeprowadzana 2 razy 

w ciągu roku względem wzorców z Jeny. Ponadto wzorce wtórne będą rekalibrowane 

względem wzorca pierwotnego co 2-3 miesiące, aby dokładniej wykreślić zmiany stężenia 

wodoru w poszczególnych wzorcach wtórnych. Oprócz tego, jak wspomniano w rozdziale 

5.5, wzorzec pierwotny będzie mierzony jako nieznana próbka względem wzorca wtórnego 

z częstością raz na tydzień (jako „target gas”). Będzie on podłączony w miejscu próbki 

zewnętrznej (rysunek C.4). 
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Rys. C.5. Schemat układu do ciągłego pomiaru stężenia wodoru z podłączonym wzorcem pierwotnym  
                 traktowanym jako „target gas”. 

 

DODATEK D. Wyniki obliczonych stężeń chwilowych wodoru w okresie                      
                                04.2007-08.2008, płyta CD 
 

 Na płytce CD zostały załączone wyniki otrzymanych w trakcie realizacji pracy stężeń 

chwilowych wodoru w powietrzu Krakowa w okresie 04.2007-08.2008 obliczonych wg 

procedury interpolacji 5-ciopunktowej, opisanej w Dodatku C oraz tekst pracy wraz                    

z rysunkami i tabelkami. 

 

DODATEK E. Inne pomiary stężenia wodoru przy użyciu opracowanej metody  

 E.1. Badanie tła worków aluminiowych do poboru próbek powietrza 
 
 Do pobierania próbek powietrza na zewnątrz laboratorium testowano specjalne 

worki. W tym celu zakupiono worki próbnikowe FlexFoil Grab Bags firmy SKC 

przeznaczone do pomiarów stężenia wodoru, CO i CO2. Wykonane są one z 4-warstowego 

materiału: politereftalanu etylenu (PET), nylonu, aluminium i chlorowanego polietylenu 

(CPE).   
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Rys. E.1. Testowane w pracy worki próbnikowe FlexFoil Grab Bag. 
 

 
 Przedstawione na rysunku E.1 worki próbnikowe FlexFoil Grab Bag z końcówką 

stalową zostały odpowiednio przetestowane. Początkowo przepłukano je 3 razy azotem,                       

a następnie napełniono azotem, i sprawdzono na zawartość stężenia wodoru (w-6, w-9). 

Już drugiego dnia zaobserwowano stężenia wodoru o ilości około 100 ppb. Stężenie                 

w workach próbnikowych 8 dnia osiągnęły wartość 500 ppb (rysunek E.2). Podobną próbę 

wykonano dla worków napełnionych powietrzem atmosferycznym (w-12, w-13), 

wcześniej przepłukując worki 3 razy azotem. W tym przypadku stężenie wodoru                       

w workach próbnikowych 8 dnia osiągnęło wartości około 1200 ppb (rysunek E.2). Biorąc 

pod uwagę chęć pomiarów powietrza spoza Krakowa, worki próbnikowe musiałyby być 

stabilne w czasie co najmniej przez 7 dni (licząc razem z czasem transportu). Niestety 

stężenia wodoru w workach narastało eksponencjalnie, osiągając stężenie wodoru w azocie 

na poziomie atmosferycznym już po 7 dniach, natomiast w przypadków worków 

napełnionych powietrzem atmosferycznym, dwukrotnie przekroczyło tą wartość.  
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Rys. E.2. Pomiar stężenia wodoru w workach próbnikowych, napełnionych czystym azotem 6.0             
                   (w-6, w-9) oraz powietrzem atmosferycznym (w-12, w-13) (po wcześniejszym 3-krotnym  
                   przepłukaniu azotem). 
 

 
 Z myślą o pomiarach powietrza z Kasprowego Wierchu, podjęto jeszcze kilka prób 

odpowiedniego przygotowania worków do poboru próbek powietrza (według producenta 

worki zachowują stabilność wodoru przez 2 dni). Worki przepłukano 3 razy azotem,                     

a następnie napełniono azotem i zostawiono przez dobę na wygrzewanie w temperaturze 

40ºC. Następnego dnia czynności te powtórzono. Kolejnego dnia po 3-krotnym 

przepłukaniu azotem, część worków napełniono powietrzem atmosferycznym, a część 

azotem. W przypadku worków napełnionych azotem (rysunek E.3, w-22, w-24, w-25, w-5) 

stężenie wodoru w workach nadal narastało eksponencjalnie. Dzień po napełnieniu 

stężenia wynosiły ok. 50-80 ppb, osiągając 8 dnia wartości 500-600 ppb, a 10-tego około 

900 ppb.  
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Rys. E.3. Pomiar stężenia wodoru w workach próbnikowych, napełnionych czystym azotem 6.0     
                   (w-22, w-24, w-25, w-5) oraz powietrzem atmosferycznym (w-7, w-16) (po wykonaniu  
                   procedury płukania azotem i wygrzewania w temperaturze 40ºC). 

 

 W przypadku tej samej procedury płukania i wygrzewania worków próbnikowych, 

napełnionych następnie powietrzem atmosferycznym, stężenie wodoru w próbkach 

przekroczyło po 7 dniach wartość 1000 ppb (rysunek E.3, w-7, w-16). Tak jak w 

przypadku innych prób stężenie H2 w próbkach narastało eksponencjalnie.  

 Zatem przetestowane worki próbnikowe nie mogą być zastosowane do pomiarów 

terenowych. Problem pojemników do pobierania próbek powietrza atmosferycznego 

wodoru jest zagadnieniem trudnym, ze względu na fakt, że dyfunduje on przez większość 

materiałów. Podobny problem dotyczy przygotowania wzorców (punkt 5.5 oraz              

Dodatek C). Być może rozwiązaniem mogłyby być kuwety szklane. Zastosowanie ich jest 

jednak dość kłopotliwe, ze względu na możliwość ich uszkodzenia. W miejscu poboru 

pomiaru musiałby być również zbudowany system umożliwiający napełnienie kuwet do 

nadciśnienia. W dalszych planach jest zakup i przetestowanie kuwet szklanych.  
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E.2. Pomiar wodoru w oddechu człowieka 

 

 Opisana przez autorkę pracy metoda pomiarowa może być zastosowana do pomiaru 

stężenia wodoru w oddechu dla celów diagnostyki medycznej.  

 Analiza oddechu oferuje wyjątkowe możliwości w dziedzinie chemii klinicznej. 

Pozwala na zdiagnozowanie choroby w sposób bezpieczny i bezinwazyjny. Wymiana 

gazowa u człowieka w trakcie oddychania zachodzi w pęcherzykach płucnych. Głównymi 

składnikami wydychanego powietrza jest azot, tlen, dwutlenek węgla, para wodna i gazy 

obojętne. Resztę stanowi mieszanina ok. 500 różnych związków, w tym także wodoru 

[Amann i Smith, 2005].  

 Wodór w oddechu ludzkim występuje na skutek zmian chorobowych w układzie 

trawiennym, które powodują nieprawidłowe wchłanianie węglowodorów. Wodór jest 

produkowany przez bakterie beztlenowe w okrężnicy w trakcie fermentacji 

niewchłoniętych cząsteczek cukru. Po przejściu przez ścianę okrężnicy, niesiony                       

z krwioobiegiem wodór dostaje się do płuc, skąd jest wydychany [str. internetowa -

Medicinenet]. Przeprowadzenie testu wydychanego powietrza na zawartość wodoru 

pozwala na zdiagnozowanie nieprawidłowego wchłaniania węglowodanów, przerostu 

bakterii w jelicie cienkim, gastroparezy cukrzycowej, oraz pozwala na badanie takich 

jednostek chorobowych jak zespół jelita krótkiego czy celiakia [Amann i Smith, 2005; 

Burge i in, 2000; Di Stefano i in., 2004].  

 Pomiar stężenia wodoru w wydychanym powietrzu poprzedza się wcześniejszym 

spożyciem odpowiedniej substancji w zależności od diagnozowanej choroby (fruktoza -test 

na wchłanianie fruktozy; laktoza –test na nietolerancję laktozy; glukoza i laktuloza –

przerost bakterii w jelicie cienkim; ugotowany ziemniak wraz z laktulozą – gastropareza) 

[Amann i Smith, 2005; Burge i in, 2000; Di Stefano i in., 2004]. Jeżeli stężenie wodoru               

w wydychanym powietrzu w trakcie przeprowadzania testu przekroczy wartość 20 ppm, 

oznacza to zdiagnozowanie odpowiedniej choroby w zależności od spożytej substancji 

[Amann i Smith, 2005].  

 W testach wodorowych wydychanego powietrza bardzo istotną rolę odgrywa dobór 

odpowiednich pojemników do przechowywania i transportowania oddechu, oraz sposób 

poboru próbek. Opisane w dodatku E.1 worki polimerowe firmy SKC Inc. ze stalowym 

zaworem wykazują znacznie lepszą stabilność niż worki z zaworami polipropylenowymi, 

nawet w przypadku podwyższonego stężenia wodoru dla tła laboratorium [Krzemień, 
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2008]. Jednakże nie mogą być one stosowane do tak niskich stężeń jakie występują                      

w powietrzu atmosferycznym (na poziomie ppb) (Dodatek E.1), natomiast mogą być 

stosowane do pomiarów wydychanego powietrza, będących na poziomie ppm.  

 Próbki wydychanego powietrza (pęcherzykowego) pobiera się pod kontrolą CO2, 
wykorzystując do tego celu kapnograf wyposażony w czujnik CO2. Pacjent wydycha 

powietrze przez ustnik połączony z sondą CO2 i kapnografem za pomocą plastikowych 

elementów, do których był umocowany worek polimerowy. Worek napełniany jest 

wydychanym powietrzem w momencie maksimum piku CO2, rejestrowanego na ekranie 

kapnografu. Stężenie wodoru w wydychanym powietrzu u osób chorych (po spożyciu 

wyżej wymienionych substancji, które pomagają w zdiagnozowaniu niektórych chorób) 

przekraczać może stężenia 100 ppm H2, tj. ok. 200 razy wielkość stężenia 

atmosferycznego. U osób zdrowych stężenie wodoru wynosi poniżej 20 ppm [Krzemień, 

2008].  

 Świadomość zawartości stężenia wodoru w wydychanym powietrzu u człowieka jest 

bardzo pomocna, gdyż może to być bowiem przyczyną podwyższonego tła stężenia 

wodoru w laboratorium podczas pracy kilku osób. Biorąc to pod uwagę, że związek ten 

łatwo dyfunduje przez różnego typu materiały, szczególną uwagę należy zwrócić przy 

dozowaniu do układu pomiarowego próbki powietrza z laboratorium w sposób bezpośredni 

za pomocą strzykawek. 

 E.3. Badanie pracy reaktora do neutralizacji płynów przemysłowych  

 

 Opracowana w pracy metoda pomiaru stężenia wodoru w powietrzu była 

zastosowana do pomiaru stężenia wodoru z pomieszczenia reaktora do neutralizacji 

płynów przemysłowych w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wodorowych                      

w Krakowie (zlecenie nr: 456/DL/RB/07 wydane przez IZTW w Krakowie z dnia 

4.07.2007r.). Ponieważ wodór jest łatwopalny w zakresie 2-75%, badania te miały na celu 

wyeliminowanie ewentualnego wzrostu stężenia wodoru w pomieszczeniu w trakcie pracy 

urządzenia. Próbki powietrza zostały pobrane znad reaktora urządzenia pracującego                   

w sposób ciągły z parametrami procesu neutralizacji: V = 30 [V], I = 110 [A], proces 

stacjonarny, wydajność Q = 25 [l/h]. Próbki te pobrano w następujących odstępach 

czasowych, podanych w tabeli E.1. 
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Tabela E.1. Czas pobierania poszczególnych próbek znad pracującego urządzenia. 

L.p. nr próbki opis miejsca pobierania próbki 

1 W 1 tło pomieszczenia przed włączeniem 
urządzenia 

2 W 2 10 minut po włączeniu urządzenia 
3 W 3 55 minut po włączeniu urządzenia 
4 W 4 85 minut po włączeniu urządzenia 

 
 Worki aluminiowe o pojemności 600 ml, były napełniane przy użyciu strzykawki             

o pojemności 100 ml, poprzez kranik trójdrożny. Każdy worek został trzykrotnie 

przepłukany powietrzem, przed napełnieniem próbką powietrza badanego. Pobrane próbki 

zostały tego samego dnia trzykrotnie zanalizowane na zawartość wodoru w powietrzu 

pobranym znad reaktora względem wzorca H2IFJ-3. Wyniki otrzymanych pomiarów 

przedstawiono w tabeli E.2 oraz na rysunku E.4. 
 

Tabela E.2. Wyniki otrzymanych stężeń wodoru w próbkach pobranych znad pracującego urządzenia. 

L.p. nr próbki t  
[min] 

stężenie H2 w próbce 
[ppm] 

1 W 1 0 1,26 ± 0,08 
2 W 2 10 21,01 ± 1,38 
3 W 3 55 139,92 ± 8,19 
4 W 4 85 175,62 ± 10,16 
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        Rys. E.4. Zależność stężenia wodoru w funkcji czasu pracy reaktora.  
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 Na podstawie analiz próbek powietrza pobranych znad reaktora do neutralizacji 

płynów przemysłowych, zaobserwowano w pomieszczeniu tło dwukrotnie wyższe od tła 

atmosferycznego. Po ok. półtoragodzinnej pracy urządzenia stężenie wodoru                        

w pomieszczeniu wzrosło do 175 ppm. Przy założeniu liniowej funkcji wzrostu stężenia 

wodoru, szybkość wzrostu stężenia wodoru wynosi ok. 2,2 ppm/min (rysunek E.4). 

Ponieważ wodór jest wybuchowy od zakresu steżeń 2%, co odpowiada 20000 ppm, 

poziom ten mógłby być osiągnięty po około 6 dniach ciągłej pracy reaktora, jeśli 

założymy, że stężenie wodoru w pomieszczeniu będzie dalej narastać liniowo. 
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SPIS WAŻŃIEJSZYCH SYBMOLI I OZNACZEŃ 
 
Symbol  Nazwa Jednostka   
  alfabet łaciński 

 
 

Ae - efektywna powierzchnia gruntu Ziemi  km2 

ac  - średnia dobowa stężenia wodoru w powietrzu ppb 

cC    - całkowita odrzucona wartość stężenia w procesie filtracji ppb 

ci - chwilowe stężenia wodoru (1-godzinne) w powietrzu ppb 

fC  
- wartość stężenia będąca granicą filtracji  ppb 

C(t) - zmienne w czasie stężenie wodoru w helu opuszczającym 

rozcieńczalnik 

ppb 

nC2  - stężenie wodoru w próbce powietrza ppb 

CV - współczynnik zmienności  % 

d -  stała zależna od zastosowanej metody interpolacji  

)(WFi  - interpolowana powierzchnia analizowanego piku wodoru we wzorcu 

dla metody 5-cio punktowej interpolacji Lagrange’a             w 

momencie analizy i-tej próbki powietrza 

mVs 

)(2 WF n  - interpolowana powierzchnia piku wzorca konieczna                         do 

ilościowego określenia stężenia wodoru w próbce powietrza w postaci 

funkcji matematycznej 

mVs 

HCHOF  - ułamek HCHO ulegający fotolizie do produkcji H2  

4CHG  - całkowita zawartość CH4 w troposferze  Tg 

2HG  - średnia roczna globalna zawartość H2 w troposferze Tg 

1k  - jest to stała szybkość reakcji utleniania metanu (CH4 + OH)   

i wodoru (H2 + OH ) w temperaturze 277 K,  

cm3 ·cząst.-1s-1 

h - wysokość piku mV 

OHL  - straty atmosferycznego wodoru spowodowane utlenianiem przez wolne 

rodniki OH 

Tg 

soilL  - ilość pochłanianego wodoru przez glebę Tg 

M  - masa molowa wodoru  cm3/mol 

H2/CH4M  - stosunek mas H2/CH4  

dm  - masa zadozowanego wodoru  ng, pg 
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m0 - masa wodoru wprowadzona do rozcieńczalnika  pg 

n - liczba pomiarów  

ρn  
- średnia powierzchniowa gęstość liczbowa  cząst./cm3 

[OH] - średnie stężenie OH w troposferze, cząst./cm3 

Pa - ciśnienie atmosferyczne  mbar  

4CHP  - „źródło” wodoru w procesie utleniania metanu Tg 

iP  - powierzchnia piku wodoru w i-tej nieznanej próbce powietrza mVs 

P0 - ciśnienie w warunkach normalnych  mbar 

P2n - powierzchnia wodoru w próbce powietrza mVs 

iR  - chwilowy współczynnik detekcji w punktach dozowania wzorca  

RSD - współczynnik zmienności -miara rozrzutu otrzymanych powierzchni  

sc - niepewność pojedynczego chwilowego pomiaru  ppb 

Sd - czułość detekcji detektora PDHID dla wodoru  mVs/pg 

sR - precyzja danej metody interpolacyjnej   

hs  - niepewność wysokości piku mV 

2/1ws  - niepewność szerokości połówkowej piku s 

S2n-1, S2n+1 - chwilowa czułość detekcji układu pomiarowego podczas analizy 

wodoru we wzorcu 

mVs/ppm 

S2n - nieznana chwilowa czułość detekcji układu pomiarowego podczas 

analizy wodoru w próbce powietrza 

mVs/ppm 

R2n - średnia wartość względnego współczynnika czułości detekcji   

T0 - temperatura w warunkach normalnych  K 

T - temperatura powietrza K 

u - wydatek helu płynącego przez rozcieńczalnik cm3/min 

VM - objętość molowa gazu w warunkach normalnych,  cm3/mol 

V - objętość rozcieńczalnika,  cm3 

dν  - średnia globalna prędkość depozycji dla H2,  cm/s 

PV  - objętość pętli dozującej  cm3 

w  - stężenie wodoru we wzorcu ppb 

W - powierzchnie piku wodoru we wzorcu,  mVs 

w1/2 - szerokość połówkowa piku s 
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alfabet grecki  

CΔ  - rzeczywista wartość przekroczenia stężenia wodoru  ppb 

σP - niepewność pomiaru powierzchni piku chromatograficznego mVs 

RΔ  - miara dokładności stosowanej metody interpolacyjnej  

Δ t - odstęp czasu pomiędzy dozowaniami min 

Δw - niepewność stężenia H2 we wzorcu pierwotnym ppb 

σ  - odchylenie standardowe   

acσ  - odchylenie stardardowe średniej dobowej wartości stężenia H2   ppb 

σC(i) - niepewność i-tego stężenia opuszczającego dozownik ppb 

σmd - niepewność systematyczna dozowanej masy ng, pg 

σpr - niepewność pomiaru objętości przepływomierza cm3 

σV - niepewność określenia objętości rozcieńczalnika cm3 

σVp - niepewność objętości pętli dozującej cm3 

σt - niepewność pomiaru czasu między dozowaniami s 

σts - niepewność pomiaru czasu stoperem podczas pomiaru przepływu gazu 

przez przepływomierz 

s 

τ - stała czasowa rozcieńczalnika min 

Φ2 - średnia wydajność reakcji HCHO+hν→H2+CO, dla długości fali  λ = 

310-350 nm, temperatury 280K i ciśnienia 500 mbar,  
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