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1. Úvod 

 
Problematika monitorovania kontaminantov vo vod-

nom prostredí je aktuálna najmä v prípade stopových orga-
nických látok. Mnohé z nich patria medzi ťažko degrado-
vateľné zlúčeniny, pričom u mnohých z nich dochádza 
k bioakumulácii v organických tkanivách. Do životného 
prostredia bolo uvoľnené antropogénnou činnosťou veľké 
množstvo chemických látok s rôznymi fyzikálno-chemic-

kými vlastnosťami, preto aj celkový vplyv týchto látok na 
ekosystém nie je jednoduché popísať. Tieto polutanty za-
hŕňajú pesticídy, organické rozpúšťadlá, priemyselné che-
mikálie, liečivá, látky z priemyselného a domáceho odpa-
du a degradačné produkty týchto látok. Osud kontaminan-
tu v životnom prostredí je často neznámy, mnohé z nich 
prechádzajú dokonca procesom čistenia odpadových vôd 
bez zmeny. Problematikou perzistencie organických kon-
taminantov pri úprave pitnej vody sa zaoberal napr. Stac-
kelberg a spol.1 

Vzorkovanie2 patrí medzi najdôležitejšie kroky kaž-
dého analytického postupu, pretože chyby, ktoré vzniknú 
pri odbere vzoriek už nie je možné neskôr odstrániť3 
a tým výrazne vplývajú na celkovú nepresnosť merania4. 
Málokedy je možné odobratú vzorku analyzovať priamo, 
vo väčšine prípadov je nevyhnutné, aby finálnej analýze 
predchádzali rôzne úpravy. Zahŕňajú extrakciu analytu 
z vodného prostredia, aby sa odstránili prípadné interferen-
cie a zakoncentrovanie vzorky z dôvodu zvýšenia citlivosti 
metódy. Tieto postupy, najmä analýza stopových koncen-
trácií kontaminantov, sú časovo veľmi náročné a nezriedka 
predstavujú 70–90 % z celkového času analýzy5. Preto 
trendy v tejto oblasti smerujú k zjednodušeniu analýzy, 
napríklad spojením vzorkovania a zakoncentrovania do 
jedného kroku, alebo k zníženiu objemov použitých roz-
púšťadiel, čo je efektívnejšie z  ekonomického, ale aj eko-
logického hľadiska.  

Pod pojmom pasívne vzorkovanie rozumieme techni-
ku, ktorá je založená na voľnom prestupe analyzovanej 
látky z vodného prostredia do prijímajúcej fázy pasívneho 
vzorkovača ako výsledok rozdielov chemického potenciálu 
analytu medzi oboma fázami. Prestup látky sa riadi kineti-
kou 1. Fickovho difúzneho zákona a prebieha až do vytvo-
renia termodynamickej rovnováhy v systéme. Predstavuje 
rýchlu, efektívnu a jednoduchú metódu na monitorovanie 
širokého spektra organických aj anorganických kontami-
nantov v prostredí. Jej výhoda spočíva v znížení nákladov, 
znížení objemov rozpúšťadiel, vo vysokej citlivosti 
a v poskytnutí informácie o časovo váženej koncentrácii 
(time-weighted average; TWA). Keďže ide o in situ metó-
du, nedochádza v porovnaní s bodovými odbermi 
k zmenám zloženia vzorky (napr. pH, teplota, obsah kyslí-
ka) počas transportu6. Pasívne vzorkovače je možné okrem 
vodného prostredia použiť aj na analýzu kontaminantov vo 
vzduchu a pôde. Po prvýkrát boli patentované a použité 
v roku 1927 na sledovanie koncentrácie oxidu uhoľnatého 
vo vzduchu7. Odvtedy došlo k výraznému vývoju 
a rozšíreniu oblasti využitia, čo dokumentuje aj množstvo 
publikácií a literárnych prehľadov uverejnených na tému 
pasívneho vzorkovania. Najvýznamnejšie z rešerší sú uve-
dené v tabuľke I. 

 
 

INOVATÍVNE PRÍSTUPY K MONITOROVANIU ORGANICKÝCH KONTAMINANTOV 
VO VODNOM PROSTREDÍ POUŽITÍM PASÍVNEHO VZORKOVANIA 
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2. Monitorovanie kontaminantov 
 
2.1. Bodové odbery  

 
Najčastejšie používaným spôsobom vzorkovania je 

bodový odber vzoriek, pri ktorom sa vzorka odoberá 
v určitom okamihu a na konkrétnom mieste, pričom jeho 
voľba by mala reprezentovať vzorkovanú oblasť ako 
celok18. Problematická zostáva interpretácia bodových 
odberov, keď sú údaje získané zo vzoriek v jednom mieste 
a v jednom okamihu používané na charakterizáciu stavu 
celej lokality. Pri dodržiavaní európskej rámcovej smerni-
ce o vodách (WFD) je nevyhnutné zabezpečiť porovnateľ-
nosť jednotlivých dát nameraných rôznymi členskými 
štátmi19. Na dosiahnutie tohto cieľa budú potrebné nové 
analytické metódy a prístupy20, výber vhodných certifiko-
vaných referenčných materiálov a interlaboratórne 
experimenty21. 

Konvenčný postup pri monitorovaní znečistených 
alebo odpadových vôd pozostáva z odberu väčšieho množ-
stva vody, zakoncentrovania vzorky v laboratóriu rôznymi 
extrakčnými technikami, vyčistenia vzorky od potenciálne 
interferujúcich prímesí a následnej inštrumentálnej analý-
zy. Monitorovanie vo vode komplikuje viacero problémov, 
najmä veľmi nízka hladina kontaminantov a jej premenli-
vosť. Pre dosiahnutie požadovanej medze detekcie je často 
nutné spracovať veľký objem vzorky, čo je v prípade ultra-
stopových koncentrácií veľmi zložité. Veľkým problémom 
je predovšetkým stanovenie kontaminantov rozpustených 
vo vodnej fáze, teda biologicky dostupných22. Rovnako 
komplikované je stanovenie toxických účinkov polutantov 
v nízkych koncentráciách pomocou biotestov. Akútne testy 
toxicity spravidla nezaznamenajú odozvu a chronické testy 

sú omnoho náročnejšie a drahšie, aj keď umožňujú sledo-
vať dlhodobé účinky aj nízkych koncentrácií. Takýto sys-
tém síce dokáže simulovať vplyv dlhodobej expozície 
polutantov na organizmus, ale opäť ide o vzorku odobranú 
v jednom okamihu23. Nevýhody bodových odberov možno 
zhrnúť nasledovne: 
 Analýzy vzoriek získaných z bodových odberov re-

prezentujú iba zloženie vzorky v momente odberu 
a nemusia zachytiť náhodnú kontamináciu v inom 
čase. 

 Nastávajú problémy pri kontrole kvality 
pri manipulácii s veľkými objemami vody potrebnými 
na analýzu stopových koncentrácií. 

 Bežnými analytickými postupmi sa nedá stanoviť 
koncentrácia skutočne rozpustených a biodostupných 
polutantov. 

 Toxikologické dáta a chemické kritériá kvality vody 
sú často založené iba na koncentrácii rozpustených 
látok a nie na celkovom množstve polutantov vo vod-
nom prostredí. 

 Konvenčné postupy bývajú často neúspešné pri stano-
vení ultrastopových množstiev bioakumulujúcich kon-
taminantov. 
Obmedzenia bodových odberov sa dajú čiastočne 

eliminovať použitím opakovaných odberov, ktoré sú však 
fyzicky, logisticky a ekonomicky náročné, predovšetkým 
pri monitorovaní vzdialenejších oblastí. Bez dostatočne 
opakovaných odberov nie je možné vyjadriť časovo prie-
mernú koncentráciu sledovaných látok24. Na prekonanie 
nedostatkov monitorovania pomocou bodových odberov 
bolo vyvinutých viacero metód, ako napr. biomonitoring, 
on-line monitoring, in situ kontinuálny odber vzoriek, 
alebo pasívne vzorkovanie25. 

 

Tabuľka I 
Zoznam prehľadových prác k problematike pasívneho vzorkovania 

Rok Meno autora Predmet prehľadovej práce 

1981 Fowler8 Teória a základy pasívneho vzorkovania vo vzduchu vrátane vplyvu teploty, 
tlaku a odozvy vzorkovača 

2000 Kot a spol.9 Dlhodobé monitorovanie vo vodnom prostredí 
2000 Lu a spol.10 Teória a aplikácia semipermeabilných membrán (SPMD) 
2002 Gorecki a spol.5 Použitie pasívnych vzorkovačov v pôde, vo vzduchu a vo vode 

a biomonitorovanie 
2003 Mayer a spol.11 Vzorkovanie v rovnovážnej oblasti 
2005 Stuer-Laudrisen12 Monitorovanie organických mikropolutantov 
2005 Namiesnik a spol.13 Pasívne vzorkovanie s dôrazom na mikroextrakciu na tuhej fáze (SPME) 
2005 Vrana a spol.14 Metódy pasívneho vzorkovania vo vodnom prostredí 
2007 Mills a spol.15 Monitorovanie farmaceutických látok 
2007 Vrana a spol.16 Pasívne vzorkovanie na monitorovanie znečistenia životného prostredia 
2008 Seethapathy a spol.17 Techniky pasívneho vzorkovania v environmentálnej analýze vo vodách, 

pôdach a vzduchu 
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2.2. Biomonitoring 
 
Meranie koncentrácie polutantov v tkanivách živých 

vodných organizmov, najmä rýb, je obvyklou metódou 
používanou na monitorovanie úrovne kontaminácie vôd 
polutantmi. Táto metóda je založená na jave bioakumulá-
cie, t.j. zakoncentrovaní hydrofóbnych látok (napr. poly-
chlórované bifenyly (PCB), polycyklické aromatické uhľo-
vodíky (PAH) a organochlórované pesticídy (OCP)) 
v tukových tkanivách organizmov. Proces aktívnej 
a pasívnej akumulácie umožňuje merať koncentrácie skú-
maného analytu, ktoré mnohonásobne prevyšujú jeho kon-
centráciu v prostredí a ktoré by nebolo možné detegovať 
konvenčnými analytickými postupmi. Využitie živých 
organizmov pri monitorovaní znečistenia životného pro-
stredia eliminuje niektoré nedostatky bodových odberov. 
Takto získané dáta reprezentujú odozvu na skutočne bio-
dostupnú frakciu kontaminantu a je možné priamo sledo-
vať toxický vplyv na organizmus. Biomonitoring patrí 
medzi integrálne techniky, čo predstavuje výhodu oproti 
bodovým odberom, keďže dochádza ku kontinuálnej aku-
mulácii analytu26. Takto získané údaje poskytujú informá-
ciu o časovo spriemernenej koncentrácii polutantu. Využi-
tie živých organizmov ako vzorkovačov má viacero vý-
hod: odzrkadľujú skutočný vplyv stavu životného prostre-
dia na živočíchy, vo väčšine prípadov sa využívajú natívne 
druhy, čiže odpadá potreba ich transportu na skúmanú 
lokalitu a aj ekonomický aspekt je nezanedbateľný27. Mali 
by však spĺňať isté kritériá28: a) nemalo by dochádzať 
k ich migrácii, b) musia byť rozšírené v celej sledovanej 
lokalite, c) pri dlhodobom monitoringu by mala byť zabez-
pečená stabilná populácia a d) na rôznych miestach by 
mala platiť rovnaká korelácia medzi koncentráciou 
v prostredí a tkanive. Všeobecne môžu byť živé organizmy 
použité v procese monitorovania životného prostredia dvo-
ma spôsobmi: ako biomonitory a ako bioindikátory. Patria 
medzi ne organizmy alebo spoločenstvá organizmov, ktoré 
poskytujú informácie o kvalitatívnych alebo kvantitatív-
nych zmenách polutantov v životnom prostredí, resp. pri 
bioindikátoroch sa sledujú morfologické a histologické 
zmeny, často na bunkovej úrovni, ako aj metabolicko-
biochemické procesy. Biomonitorovanie je možné použiť 
aj pre ťažké kovy29. 

Použitie živých organizmov na in situ monitorovanie 
kontaminantov v životnom prostredí je sprevádzané 
s viacerými problémami a obmedzeniami. Výsledná miera 
expozície je viazaná na druh, zdravotný stav a pohlavie 
organizmu, ako aj na konkrétnu oblasť, povahu vody 
a teplotu. Z dôvodu charakteristickej schopnosti metaboli-
zácie určitého typu látok u niektorých zo sledovaných 
kontaminantov nemusí dochádzať k bioakumulácii, navyše 
je táto schopnosť závislá od veku a pohlavia organizmu. 
Významným obmedzením je migrácia druhov v závislosti 
na teplote, množstve a druhu potravy, nezohľadňuje sa ani 
výška hladiny toku. V konečnom dôsledku je obtiažne 
s istotou vzťahovať ryby k danému miestu odberu. Práve 
vyššie spomenuté podmienky môžu predstavovať nevýho-
dy použitia živých organizmov pri monitorovaní znečiste-

nia. Problematická zostáva aj interpretácia výsledkov, ako 
aj ich porovnanie z rôznych odberových oblastí. Rovnako 
ich nie je možné použiť v prostredí s vysokou koncentrá-
ciou kontaminantov (napr. čistiarne odpadových vôd).   

Živé organizmy je možné použiť aj ako biologické 
systémy skorého varovania, ktoré využívajú toxikologickú 
odozvu organizmu na prítomnosť kontaminantu 
v prostredí30. Ako indikátorové organizmy slúžia najčastej-
šie rôzne druhy rýb, larvy komárov, dafnie31, 
mikroorganizmy32, ustrice a iné mäkkýše. Systémy skoré-
ho varovania sa najčastejšie používajú pri monitorovaní 
pitnej vody a jej rozvodov33 a pri čistiarňach odpadových 
vôd. 

Polutanty sa v organizme zakoncentrujú z rozpustenej 
fázy vo vode (biokoncentrácia), ako aj príjmom týchto 
látok z ich potravinového reťazca (bioakumulácia). Živé 
organizmy teda nemôžu spoľahlivo plniť úlohu pre identi-
fikáciu zdroja kontaminácie z dôvodu nedostatočnej pro-
porcionality medzi koncentráciou v tukovom tkanive a vo 
vodnom prostredí. V prípade spracovania vzoriek živých 
organizmov (napr. rýb)  nie je určená jednotná metóda 
spracovania vzoriek. Na analýzu sa používa tzv. jedlý po-
diel, ten však nie je jednoznačne definovaný. Tým je zní-
žená porovnateľnosť dát, pretože niektoré sú generované 
len z čistej svalovej hmoty rýb a iné aj zo zhomogenizova-
nej svaloviny a kože. Namerané výsledky sa síce nemusia 
výrazne odlišovať, neposkytujú však opakovateľné údaje. 
Biomonitoringu sa bližšie venoval vo svojich prácach 
napr. Mora a spol.34 Pre porovnanie, postup odberu 
a spracovania vzoriek s použitím pasívnych vzorkovačov 
je jednoznačne daný a spracovaný do podrobného návodu.  

Biomonitorovanie bolo použité napríklad v rámco-
vom programe EU (WorkPackage 3, WP3) pri monitoro-
vaní kvality vôd Stredozemného mora35, kde boli ako živé 
organizmy použité mušle36 a ryby37.  

 
2.3. Pasívne vzorkovanie 

 
Pasívne vzorkovače fungujú vo vodnom prostredí na 

integratívnom princípe, t.j. počas expozície dochádza ku 
kontinuálnej extrakcii sledovaných látok z vody 
(akumuluje sa len rozpustný, ľahko bioprístupný podiel) 
bez toho, aby sa dosiahla termodynamická rovnováha me-
dzi organickou fázou vo vzorkovači a vodou. Rýchlosť 
akumulácie látky do vzorkovača je priamo úmerná jej vod-
nej koncentrácii. Po ukončení expozície je možné 
z akumulovaného množstva analytu pomocou vzorkovacej 
rýchlosti odhadnúť hodnotu časovo váženého priemeru 
vodnej koncentrácie (TWA, time-weighted average con-
centration) aj periodicky sa opakujúceho znečistenia počas 
expozície. Meraniu TWA koncentrácie v prostredí sa bliž-
šie venoval napr. Zhao a spol.38 Týmto spôsobom je mož-
né znížiť nutný interval vzorkovania a tým dosiahnuť aj 
zníženie nákladov. Metódy pasívneho vzorkovania ďalej 
umožňujú eliminovať viaceré nevýhody bodových odbe-
rov, ako napríklad zachytenie výkyvov koncentrácie kon-
taminantov vo vode, zjednodušeniu analytických postu-
pov, alebo detekciu aj ultrastopových množstiev látok, 
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ktoré bežnými postupmi nie je možné detegovať. Výhodou 
je aj monitorovanie biodostupnej frakcie, ktorá je relevant-
ná pre predikciu osudu látok v životnom prostredí, keďže 
metóda pasívneho vzorkovania je analogická s javom bio-
koncentrácie kontaminantu z vody do živých organizmov. 

Základnou prednosťou tejto metódy je model expozí-
cie, ktorý je možné opísať fyzikálno-chemickými 
parametrami39. Nakoľko akumulačné schopnosti tohto 
modelu sú podobné ako u vodných živočíchov (s výnim-
kou vplyvu faktorov charakteristických pre živý organiz-
mus: nezávislosť na druhu, pohlaví, bez metabolizácie, 
akumulácia nie je prahová pre prežitie organizmu), ozna-
čuje sa model často ako „virtual fish“40. Technika pasívne-
ho vzorkovania umožňuje  prepočet  koncentrácie  konta-
minantov na základe kalibračných dát a  tým aj stanovenie 
koncentrácie sledovaných polutantov vo vode. 

Kontaminanty sú pri pasívnom vzorkovaní zachytené 
a viazané do vhodného média obsiahnutého vo vzorkovači, 
ktoré označujeme ako prijímajúca fáza. Môže ňou byť 
rozpúšťadlo, chemické činidlo alebo porózny adsorbent. 
Prijímajúca fáza je vystavená expozícii vo vodnom pro-
stredí, ale nedochádza ku kvantitatívnej extrakcii, ako je 
tomu pri vsádzkovej extrakcii. Koncentrácia kontaminantu 
vo vodnom prostredí sa nemení vplyvom extrakčného 
procesu41. Princípom extrakcie je prestup analyzovanej 
látky z vodného prostredia cez fázové rozhrania do prijí-
majúcej fázy. Limitujúcou vrstvou prestupu by mala byť 
membrána, ale často, najmä pri nízkych hodnotách kon-
vekcie, sa limitnou stáva laminárna difúzna vrstva vody na 
povrchu membrány. Adsorpcia alebo absorpcia kontami-
nantov z vodného prostredia sa u väčšiny vzorkovačov 
riadi podľa modelu, ktorý odvodil Huckins a spol42.  

Kinetika akumulácie je riadená difúziou a dá sa opí-
sať nasledovným vzťahom 

kde CS(t) je koncentrácia analytu v vzorkovači v čase t; CS

(0) koncentrácia analytu vo vzorkovači v čase 0; CW kon-
centrácia analytu vo vodnom prostredí; KDW rovnovážny 
rozdeľovací koeficient systému prijímajúca fáza/voda; k0 

celkový koeficient prestupu látky; KMW rovnovážny rozde-
ľovací koeficient systému membrána/voda; A plocha po-
vrchu vzorkovača;  t čas; VD objem prijímajúcej fázy. 

Priebeh akumulácie kontaminantu z prostredia do 
prijímajúcej fázy sa dá rozdeliť na dva režimy – kinetický 
(lineárny) a rovnovážny. Pri rovnovážnom vzorkovaní je 
doba expozície vzorkovača v prostredí dostatočne dlhá na 
to, aby došlo k ustáleniu termodynamickej rovnováhy me-
dzi koncentráciou látky vo vode a v prijímajúcej fáze. 
Rovnovážnemu vzorkovaniu sa venovali viacerí autori11,43. 
Pri vzorkovaní v kinetickej oblasti akumulácie je tok látky 
priamo úmerný rozdielu chemickej aktivity vo vodnej 
a v prijímajúcej fáze. V počiatočnej fáze expozície vzorko-
vača v prostredí je hodnota desorpcie analytu 
z prijímajúcej fázy zanedbateľná a  vzorkovač pracuje 
v lineárnej (t.j. integrálnej) oblasti. 

Popri nesporných výhodách spojených s pasívnym 
vzorkovaním je potrebné spomenúť aj limitácie týchto 
postupov. Nie sú vhodné ako systémy skorého varovania, 
ale predovšetkým na dlhodobejší monitoring. Technológia 
je stále vo vývoji, doteraz neboli schválené referenčné 
štandardizované sústavy a chýba aj zakotvenie 
v legislatíve. Monitorovanie pasívnymi vzorkovačmi vyža-
duje rozsiahly systém kalibračných dát a problematickým 
zostáva aj porovnanie s výsledkami získanými konvenč-
ným spôsobom. Špecifickým problémom je aj znečistenie 
povrchu vzorkovačov mikroflórou (tzv. bioznečistenie), 
ktoré pri dlhodobejšom monitorovaní vytvára dodatočnú 
bariéru voči prestupu látok cez fázové rozhrania. 
V neposlednom rade je to aj riziko odcudzenia počas expo-
zície. 

 
2.4. Porovnanie biomonitoringu a pasívneho  

vzorkovania 
 

Koncentrácie perzistentných polutantov extrahova-
ných z pasívnych vzorkovačov sú proporcionálne ku kon-
centráciám týchto látok rozpustených vo vode. Naproti 
tomu polutanty v živých organizmoch sú viac ako na vod-
nej koncentrácii závislé na polčase vylučovania 
a dochádza aj ku skresleniu profilu kontaminácie vplyvom 
metabolizmu. Niektoré kontaminanty (napr. PAH) vzhľa-
dom k ich rýchlej premene v organizme často nie sú 
v rybách detegovateľné. Táto skutočnosť platí všeobecne 
pre látky s nízkym rozdeľovacím koeficientom systému n-
oktanol/voda (log KOW). Pri porovnávaní výsledkov mera-
nia z expozície pomocou pasívnych vzorkovačov a živých 
organizmov môže dôjsť ku zhode, čo platí najmä pri inter-
pretácii látok, ktoré sa z tela organizmu prakticky nevylu-
čujú a bioakumulujú sa. Štúdie v rôznych krajinách 
na rôzne kontaminanty (napr. PAH44, OCP a PCB45, ťažké 
kovy a hydrofóbne organické kontaminanty46) naznačujú, 
že použitie pasívnych vzorkovačov na monitorovanie sto-
pových koncentrácií je efektívnejšie ako u živých organiz-
mov a vďaka štandardizovaným postupom poskytujú po-
rovnateľné údaje z  rôznych lokalít. Výborná korelácia 
medzi metódami pasívneho vzorkovania a bodovými od-
bermi bola dosiahnutá aj pre endokrinné disruptory47 
a vybrané aromatické uhľovodíky48. Výhodou pasívnych 
vzorkovačov je aj možnosť ich použitia vo vysokokonta-
minovanom prostredí, napr. v čistiarňach odpadových vôd, 
kde by biomonitorovacie organizmy neboli schopné pre-
žiť.  

 
2.5. Faktory ovplyvňujúce pasívne vzorkovanie 

 
Pri pasívnom vzorkovaní je potrebné zohľadňovať 

mechanizmus výmeny sledovaného analytu medzi vodnou 
a prijímajúcou fázou. Na kompenzovanie environmentál-
nych vplyvov pri pasívnom vzorkovaní bolo vyvinutých 
viacero metód. Jednou z nich je použitie vnútorných štan-
dardov, tzv. PRCs (Performance Reference Compounds)49.  
Ako vnútorný štandard slúžia štruktúrne, najčastejšie deu-
terované analógy skúmaného kontaminantu. Sú to analy-
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ticky neinterferujúce látky, ktoré sa v prostredí prirodzene 
nevyskytujú. Vnútorné štandardy sa pridávajú do prijíma-
júcej fázy ešte pred expozíciou v presne známej koncentrá-
cii a táto metóda je založená na skúmaní vyplavovania 
štandardu z pasívneho vzorkovača. Mechanizmus akumu-
lácie môže byť ovplyvnený viacerými faktormi.  

Rýchlosť prestupu látky je limitovaná difúziou cez 
semipermeabilnú membránu, alebo vodnou laminárnou 
difúznou vrstvou, ktorá vzniká na rozhraní membrána  
voda. Laminárna difúzna vrstva predstavuje nepremiešava-
nú vodnú vrstvu v tesnej blízkosti membrány, hrúbka tejto 
vrstvy, a následne aj odpor voči prestupu analytu, je silne 
závislá od turbulencií v okolí pasívneho vzorkovača. Pri 
posudzovaní difúzie limitujúcej vrstvy je potrebné zohľad-
niť typ a vlastnosti membrány, vlastnosti prostredia počas 
vzorkovania, ako aj vlastnosti monitorovaného analytu. Vo 
všeobecnosti platí, že vzorkovacia rýchlosť RS, ako aj aku-
mulované množstvo monitorovaného analytu vo vzorko-
vači, sa so stúpajúcou turbulenciou výrazne zvyšuje, ak 
difúziu limituje laminárna difúzna vrstva vody na povrchu 
vzorkovača. Štúdie skúmajúce vplyv hydrodynamických 
podmienok na prestup látky dokázali, že redukovanie tur-
bulencií v okolí SPMD malo v prípade organochlórova-
ných zlúčenín (log KOW 48) za následok až 4-násobné 
spomalenie prestupu látky, prípadne 1,5-násobné zvýšenie 
pri stúpajúcej rýchlosti prúdenia kvapaliny (v rozpätí 
0,004–0,2 m s1, cit.50). Niektoré typy vzorkovačov, ako 
napríklad vlákna SPME, sú však hydrodynamickými pod-
mienkami ovplyvňované v menšej miere51. Vplyvu hydro-
dynamických podmienok na prestup látky cez fázové roz-
hrania sa venovali Vrana a Schüürmann52. 

Ďalším významným faktorom, ktorý ovplyvňuje pre-
stup látky do prijímajúcej fázy, je teplota. Vo všeobecnosti 
platí, že so zvyšujúcou sa teplotou rastie aj prestup látky 
do prijímajúcej fázy. Pre závislosť teploty od RS platí rov-
nica Arrheniovho typu. Napríklad, pre vzorkovač typu 
Chemcatcher, vyvinutý pre vzorkovanie hydrofóbnych 
látok, zmena teploty zo 6 na 18 °C spôsobí až vyše 5-
násobné zvýšenie vzorkovacej rýchlosti53.  

Charakteristickým problémom pri použití pasívnych 
vzorkovačov vo vodnom prostredí je tvorba biofilmu. Ne-
chránený povrch vzorkovača ponoreného do vody je vysta-
vený riziku kolonizovania baktériami a rôznou mikrofló-
rou a faunou prirodzene sa vyskytujúcich vo vodnom pro-
stredí. To môže viesť k vytvoreniu biofilmu na povrchu 
membrány, ktorý svojimi vlastnosťami znižuje celkový 
koeficient prestupu látky, najmä zvýšením hrúbky difúznej 
vrstvy a blokovaním pórov semipermeabilnej membrány. 
Hrúbka vrstvy biofilmu môže byť rozdielna aj medzi jed-
notlivými vzorkami vzorkovačov pochádzajúcich z  toho 
istého experimentu. Zloženie biofilmu  je závislé od mik-
robiologického zloženia a vlastností vodného systému.  

Kolonizujúce mikroorganizmy môžu dokonca poško-
diť povrch membrány, ak je vyrobená z biodegrado-
vateľného materiálu. Huckins a spol.54 zistili vo viacerých 
prípadoch 2070% zníženie akumulácie polycyklických 
aromatických uhľovodíkov pri použití pasívnych vzorko-
vačov SPMD znečistených biofilmom. Model použitý na 

opis prestupu látky cez biofilm naznačuje, že v ideálnom 
prípade sa správa ako imobilizovaná vodná vrstva, 
s odporom voči prestupu látky nezávislým od rozdeľova-
cieho koeficientu biofilm-voda. To znamená, že látky di-
fundujú cez biofilm takmer rovnakou rýchlosťou, bez 
ohľadu na ich hydrofóbnosť. Toto bolo potvrdené aj ďal-
šou štúdiou55 pri monitorovaní PAH, kde bol zistený 50% 
pokles akumulácie v porovnaní s neznečistenými vzorka-
mi, avšak vhodnou voľbou vnútorných štandardov bolo 
možné tento problém eliminovať.  

 
 

3. Prehľad typov pasívnych vzorkovačov 
 
3.1. Chemcatcher 

 
Pasívny vzorkovač Chemcatcher pracuje vo vodnom 

prostredí na integratívnom princípe, t.j. počas expozície 
dochádza ku kontinuálnej extrakcii sledovaných látok 
z vody bez toho, aby sa dosiahla termodynamická rovno-
váha medzi organickou fázou vo vzorkovači a vodou. 
Chemcatcher je zložený z viacerých častí. Podporný disk 
slúži na umiestnenie membrány a prijímajúcej fázy, predná 
a zadná časť pomocou vodotesného závitu tento disk upev-
nia. Pri transporte sa používa aj uzáver, ktorý zabraňu-
je mechanickému poškodeniu povrchu membrány. Voliteľ-
ne sa môže použiť aj ochranná mriežka vyrobená 
z nehrdzavejúcej ocele, bronzu alebo medi. Celkový prie-
mer predstavuje 70 mm a efektívna vzorkovacia plocha 
priemer 45 mm. Schránka vzorkovača je vyrobená 
z polytetrafluoroetylénu (PTFE; Teflon), ktorý je vhodný 
najmä kvôli veľmi nízkej schopnosti adsorbovať sledované 
analyty na svojom povrchu. Pri expozícii v prostredí sa 
vzorkovače umiestňujú horizontálne membránou smerujú-
cou nadol, aby sa eliminovala akumulácia sedimentujúcich 
častíc na povrchu disku. 

Základom je difúzno-limitná membrána a viazaná 
tuhá prijímajúca fáza. Ich vhodnou kombináciou sa dá 
Chemcatcher použiť na monitorovanie širokého spektra 
látok, ako napr. vysoko nepolárnych látok (DDT, DDE)56, 
organociničitých zlúčenín (MBT, TBT)57, polárnych 
a semipolárnych pesticídov58 alebo farmaceutík59. Na 
vzorkovanie nepolárnych organických kontaminantov 
s hodnotou log KOW väčšou ako 4 sa používa polyetyléno-
vá (LDPE; low density polyethylene) membrána a ako 
prijímajúca fáza slúži C18 Empore™ disk. Táto fáza je 
založená na tuhom sorbente imobilizovanom do polymér-
nej matice (90 % sorbent : 10 % PTFE hm.) vo forme dis-
ku a prekonáva viaceré problémy spojené s používaním 
kvapalných prijímajúcich fáz, ako napríklad vyplavenie do 
vodného prostredia. Takýto systém je aj odolnejší voči 
poškodeniu a naviac je možné vhodnou voľbou komerčne 
dostupných diskov zvýšiť spektrum analyzovaných látok, 
alebo naopak, selektívne zvoliť fázu zachytávajúcu úzku 
skupinu kontaminantov. Pre polárnejšie látky sa používa 
polyétersulfónová membrána (PES) a taktiež Empore™ 
disk, ktorý sa vyznačuje dostatočnou afinitou aj kapacitou 
pre väčšinu relevantných kontaminantov. Medzi ďalšie 
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používané mikroporózne limitno-difúzne membrány patria 
membrány zo sklenených vlákien, polykarbonátu, teflónu, 
polyvinylidéndifluoridu (PVDF), acetátu celulózy (CA), 
polysulfónu (PS) a regenerovanej celulózy. Membrána 
slúži ako semipermeabilná bariéra redukujúca prestup 
látky medzi vodným prostredím a prijímajúcou fázou 
a takisto zabraňuje prestupu molekúl väčších ako veľkosť 
pórov membrány, ako napr. znečiťujúce anorganické časti-
ce, makromolekuly alebo mikroorganizmy16. Pre polárnej-
šie látky (log KOW < 3) sa používa fáza vyrobená zo sulfó-
novaného polystyréndivinylbenzénu (SDB-RPS, alebo 
SDB-XC Empore™ disk)60. Ak sa zvolí ako prijímajúca 
fáza chelatačný disk, je možné pomocou vzorkovačov 
Chemcatcher monitorovať vo vodnom prostredí aj obsah 
toxických a ťažkých kovov (Cu, Cd, Co, Mn, Ba, Ca, Sr, 
Zn, Al, Cr, Sn, Pb, Fe, Ni, Mg)61. 

Pasívne vzorkovače Chemcatcher prešli od ich prvého 
použitia v praxi62 vývojom, čo vyústilo do prípravy vzor-
kovačov Chemcatcher II. generácie. Sú vyrobené 
z lisovaného plastu (polykarbonát), skladajú sa z troch 
častí a membrána s prijímajúcou fázou sa upevňuje jedno-
duchým „zacvaknutím“. Cieľom vývoja bolo zefektívnenie 
činnosti vzorkovača, zníženie hmotnosti, zjednodušenie 
manipulácie a v neposlednom rade zredukovanie nákladov 
potrebných na výrobu. Táto optimalizácia, najmä zníženie 
profilu z 30 na 7 mm, viedla k zlepšenej kinetike vzorko-
vania a zníženiu vnútorného odporu vzorkovača voči pre-
stupu hydrofóbnych organických  látok s log KOW väčším 
ako 5 (cit.63). Toto bolo docielené pridaním malého množ-
stva n-oktanolu do priestoru medzi prijímajúcu fázu 
a polyetylénovú membránu. n-oktanol je rozpúšťadlo 
s vysokou afinitou  k sledovaným látkam64. 

 
3.2. Semipermeabilné membránové zariadenie  

 
Ďalším typom pasívnych vzorkovačov sú semiperme-

abilné membrány (SPMDs, Semipermeable Membrane 
Devices) plnené trioleínom, syntetickým rybím tukom. 
Vzorkovací systém bol vyvinutý  Huckinsom a spol.65 
a jeho usporiadanie sa ustálilo v  štandardne používanej 
konfigurácii. Vzorkovač SPMD sa skladá z poloprie-
pustnej membrány (hrúbky 7595 m) rozmerov 
94  2,5 cm s pórmi špecifického rozmeru do 1109 m, čo 
je základné priblíženie k veľkosti molekúl, ktoré môžu 
difundovať cez biomembrány. Vnútri membrány je uzav-
retý syntetický lipid trioleín (1,2,3-tri-[cis-9-octadecenoyl]
glycerol). Pri expozícii dochádza k akumulácii lipofilných 
kontaminantov do prostredia trioleínu.  

Kapacita SPMD je daná jej rovnovážnym rozdeľova-
cím koeficientom KTW  (systém trioleín/voda) a objemom 
trioleínu. Schopnosť vzorkovania je určená veľkosťou 
tohto parametra. Uspokojivo sa dajú vzorkovať látky 
s hodnotou log KOW < 6,5, avšak kvôli hydrofóbnej mem-
bráne nie je tento systém vhodný na monitorovanie látok 
s log KOW < 3. Monitorovanie pomocou SPMD bolo ove-
rené pre rôzne analyty, ako napr. polychlórované dibenzo-
dioxíny a furány (PCDD, PCDF)66, pesticídy (DDT, DDE, 
DDD)67, polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH)68, 

organochlórované pesticídy69 alebo polychlórované bife-
nyly (PCB)70. 

Výhodou SPMD je možnosť expozície priamo 
v sedimentoch ako kontaktný priamy test a tieto výsledky 
sa môžu použiť pre odhad rizika pre bentické organizmy. 
Rovnako ako vzorkovače Chemcatcher, aj vzorkovače 
SPMD vyžadujú súbor kalibračných dát na elimináciu 
charakteristických environmentálnych podmienok71. Sys-
tém potom na základe zistených kinetických parametrov 
umožňuje prepočet koncentrácie kontaminantov a tým 
stanovenie výslednej koncentrácie sledovaných polutantov 
vo vode. Po expozícii v prostredí sú membrány extrahova-
né n-hexánom alebo dichlórmetánom a následne je dialy-
zát analyzovaný chemicky alebo toxikologicky72. Chemic-
ká analýza prebieha metódami kvapalinovej chromatogra-
fie (HPLC), plynovej chromatografie, alebo plynovej chro-
matografie s hmotnostnou spektrometriou (GC/MS).  

Použitie SPMD dobre simuluje proces difúzie cez 
biomembrány (napr. epitel rybích žiabrov). Difúzia cez 
biomembrány je považovaná za rozhodujúcu pri biokon-
centrácii polutantov. SPMD naplnené syntetickým rybím 
tukom dokážu simulovať proces biokoncentrácie v živom 
organizme. Toto bolo potvrdené aj štúdiou73, v ktorej boli 
porovnávané koncentrácie PCB, PAH a OCP vo vode, 
rybách a sedimentoch. SPMD sú vyrábané zo syntetických 
materiálov, ktoré zaisťujú väčšiu jednotnosť a reproduko-
vateľnosť ako živé organizmy. Vďaka svojej vysokej citli-
vosti zachytia širokú škálu chemikálií aj v stopových kon-
centráciách, vrátane takých, ktoré sú organizmami metabo-
lizované. Môžu byť exponované nielen vo vodnom pro-
stredí, ale aj v sedimentoch74. SPMD patria v súčasnosti 
medzi najpoužívanejšie typy pasívnych vzorkovačov 
a detailne sa im venoval vo svojej práci napr. Esteve-
Turrillas75. 

 
3.3. Polárne organické chemické integračné  

vzorkovače  
 
Pasívne vzorkovače POCIS (Polar Organic Chemical 

Integrative Sampler) sú v princípe podobné vzorkovačom 
SPMD, používajú sa však na monitorovanie hydrofilných 
kontaminantov, ako sú napr. pesticídy, liečivá76, steroidné 
hormóny, herbicídy77 alebo antibiotiká. Tieto zlúčeniny sa 
dostávajú do vodného prostredia celosvetovo a u mnohých 
z nich bol pozorovaný efekt chronickej toxicity.  

Vzorkovač POCIS pozostáva z prijímajúcej fázy 
(sorbentu), ktorá je z oboch strán obklopená hydrofilnou 
mikroporóznou polyétersulfónovou membránou (pre vzor-
kovanie polárnych organických látok). Tá je upevnená 
medzi dvoma podpornými kruhmi. Zloženie prijímajúcej 
fázy (sorbentu) sa volí na základe charakteru látok, ktoré 
chceme monitorovať. Efektívna vzorkovacia plocha štan-
dardne používaného systému POCIS predstavuje 41 cm2 

na jeden vzorkovač o približnom priemere 10 cm (cit.78). 

Vzorkovanie prebieha iba z rozpustenej fázy, a teda umož-
ňuje zistenie skutočne biologicky dostupného podielu. 
Tieto vzorkovače tiež pracujú na princípe integratívneho 
vzorkovania, sú v prostredí exponované počas viacerých 
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týždňov a poskytujú informáciu o časovo priemernej kon-
centrácii kontaminantu vo vodnom prostredí.79 

 
3.4. Vzorkovače s membránou uzavretým sorpčným 

potahom  
 
Pasívne vzorkovače MESCO (Membrane-Enclosed 

Sorptive Coating) sa používajú na monitorovanie hydro-
fóbnych organických polutantov. Medzi hlavné výhody 
patrí: malý rozmer, extrakcia a prekoncentrácia z vodného 
prostredia bez použitia rozpúšťadiel, bezstratová separácia 
prijímajúcej fázy a jednoduchá analýza v termodesorpčnej 
jednotke.  

Základ vzorkovača tvorí malá, približne 1,5 cm dlhá 
tyčinka pokrytá tenkou vrstvou polydimetylsiloxánu 
(PDMS), ktorá je umiestnená v  dialyzačnom vrecku vyro-
benom z regenerovanej celulózy, prípadne LDPE. Použitie 
PDMS ako prijímajúcej fázy je vhodné kvôli afinite 
k polutantom, inertným vlastnostiam ako aj stabilite pri 
termodesorpcii80. Princípom vzorkovania je selektívny 
prestup látky z vodného prostredia a následná absorpcia na 
prijímajúcu fázu. Dialyzačná membrána je naplnená desti-
lovanou vodou a uzatvorená na oboch koncoch. Pri expo-
zícii sa používajú viaceré vzorkovače zoradené za sebou. 
Pri spracovaní vzoriek MESCO sa prijímajúca fáza vybe-
rie z membrány, opláchne destilovanou vodou, vysuší 
a následne sa analyzuje obsah naakumulovaných látok 
pomocou termodesorpčnej GC/MS81. Táto metóda je kvôli 
nízkym stratám vhodná práve na stanovenie stopových 
koncentrácií vo vodnom prostredí. 

Podobne ako väčšina pasívnych vzorkovačov, aj vzor-
kovače MESCO prešli optimalizáciou. Prvý prototyp sa 
skladal z LDPE membrány uzavretej na oboch koncoch 
s vloženým SPME vláknom pokrytým PDMS, ktoré je 
vhodné pri monitorovaní nepolárnych látok z vodného 
prostredia82. V ďalšej generácii, označovanej ako MESCO 
I (cit.83), bolo ako prijímajúca fáza použité miešadlo Twis-
ter™ (Gerstel, Mülheim/Ruhr, Germany) pokryté vrstvou 
PDMS, ktoré je používané na bezrozpúšťadlovú mikroex-
trakciu. Zakladá sa na rovnakom princípe ako vlákno 
SPME, má však vyššiu extrakčnú kapacitu. Membrána je 
vyrobená z regenerovanej celulózy. Posledný typ, MESCO 
II, spája výhody vysokej kapacity prijímajúcej fázy druhej 
generácie so stabilitou LDPE membrány pôvodného typu 
vzorkovača84. Navyše bol pomerne drahý a krehký Twis-
ter™ nahradený silikónovou tyčinkou. 

Napriek malým rozmerom povrchu prijímajúcej fázy 
a objemu vzorkovača, citlivosť MESCO je porovnateľná 
s inými druhmi pasívnych vzorkovačov, pretože celé 
množstvo analytu obsiahnutého v PDMS sa prenesie do 
GC, kde je následne analyzované. Komplexnejšie je prob-
lematika vzorkovačov MESCO diskutovaná v literatúre16, 
ako aj príklady aplikácie v prostredí85. 

 
3.5. Keramický dozimeter 
 

Keramický dozimeter patrí medzi pasívne vzorkova-
če, ktoré sú obzvlášť vhodné na dlhodobé monitorovanie 

kontaminantov vo vodnom prostredí a najčastejšie sa pou-
žívajú na sledovanie kvality podzemných vôd. Skladá sa 
z keramickej tuby, ktorá predstavuje limitno-difúznu mem-
bránu a tuhého sorbentu vo forme guličiek (napr. Dowex 
Optipore L-493) ako prijímajúcej fázy. Tvarom pripomína 
rúrku s priemerom 15 mm, hrúbkou stien 1,5 mm o dĺžke 
najčastejšie 510 cm a pórmi 5100 nm. Časovo vážené 
spriemernené koncentrácie namerané v podzemných vo-
dách pomocou keramických dozimetrov veľmi dobre kore-
lujú s hodnotami získanými často opakovanými bodovými 
odbermi86. 

Na monitorovanie stopových koncentrácií nepolár-
nych látok, ako napr. PAH, sa používa ako prijímajúca 
fáza Amberlite IRA-743. Ide o iónovýmennú živicu na 
polystyrénovej báze s dostatočnou kapacitou viazať konta-
minanty a dobrou zmáčavosťou. Výhodou tohto typu vzor-
kovača je možnosť dlhodobého použitia (90 dní) aj bez 
predchádzajúcej časovo náročnej kalibrácie87. Bolo 
dokázané88, že uvedená prijímajúca fáza (Amberlite IRA-
743) je schopná udržať naakumulovaný kontaminant aj po 
premiestnení keramického dozimetra do deionizovanej 
vody na dobu 100 dní prakticky bez strát. 

Nedávno bol predstavený nový typ pasívneho vzorko-
vača, ktorý kombinuje jednoduchosť keramického dozi-
metra a možnosť biostanovenia. Bol označený ako 
„keramický toximeter“89 a obsahuje špeciálnu prijímajúcu 
fázu, Biosilon. Je upravená tak, aby bolo po naakumulova-
ní kontaminantu umožnené priľnúť bunkám stavovcov 
k jej povrchu a vyvolať biologickú odozvu. Na biostanove-
nie sa využíva indukcia 7-etoxyresorufín-O-deetylázy 
v prítomnosti PAH. Táto metóda však nebola doteraz dos-
tatočne preskúmaná a vyžaduje ďalšiu optimalizáciu. Mo-
nitorovaniu kontaminantov pomocou keramických dozi-
metrov sa bližšie venuje kapitola v knihe Passive Sam-
pling Techniques in Environmental Monitoring16. 

 
3.6. Pasívny difúzny vak  

 
PDB (Passive Diffusion Bag) patrí medzi pasívne 

vzorkovače pracujúce v rovnovážnej oblasti, pričom rov-
nováha je dosiahnutá do 24 h v prípade vzduchom plne-
ných vzorkovačov (PVD, Passive Vapour Diffusion) a do 
48 h v prípade vodou plnených vzorkovačov90. Približný 
rozmer štandardného PDB je 61 cm na dĺžku o priemere 
32 mm. Primárne sa používa na získavanie informácií 
o koncentrácii nepolárnych prchavých zlúčeninách (VOC) 
v podzemných vodách. Práve pri monitorovaní prchavých 
zlúčenín treba postupovať veľmi opatrne, keďže už aj pri 
samotnom odbere dochádza k stratám. PDB sú taktiež 
vhodné na dlhodobý monitoring nálezísk podzemnej vody 
a sledovanie prítomnosti predovšetkým trichlóreténu 
(TCE), benzénu, toluénu, etylbenzénu a xylénu (BTEX).  

Základ zariadenia tvorí semipermeabilná membrána, 
ktorá obsahuje deionizovanú vodu (prípadne vzduch). Ak 
je daný pasívny vzorkovač v kontakte so vzorkovacím 
médiom, nastáva difúzia kontaminantov cez semipermea-
bilnú membránu do deionizovanej vody. Po ukončení ex-
pozície sa voda spolu s polutantmi, ktorá sa dostala cez 
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polopriepustnú membránu do vzorkovača, vypustí do ná-
doby na neskoršiu analýzu. PDB sa týmto úkonom regene-
ruje a vzorkovač je pripravený na ďalšiu expozíciu. Vhod-
nosť aplikácie PDB pri monitorovaní kontaminantov 
v podzemných vodách a porovnanie s klasickými technika-
mi bola potvrdená experimentálne91. 

Semipermeabilná membrána slúži zároveň aj ako 
limitno-difúzna bariéra voči prestupu látky z vodného 
prostredia. Vhodnou voľbou materiálu je možné dosiahnuť 
selektivitu vzhľadom na monitorovanú skupinu kontami-
nantov a dokonca je možné sledovať prítomnosť anorga-
nických zložiek92. Medzi najčastejšie používané patria 
dialyzačné membrány z regenerovanej celulózy a LDPE 
(Low Density Polyethylene) membrány. 

 
3.7. Mikroextrakcia na tuhú fázu 

 
Pri mikroextrakcii na tuhú fázu (SPME, Solid phase 

microextraction)93 ide o jednoduchú extrakčnú metódu. 
V tomto prípade je extrakčným médiom tenké kremenné 
vlákno potiahnuté tenkou vrstvou polyméru, často PDMS 
(polydimetylsiloxán). Extrakčnú rovnováhu možno dosiah-
nuť, v závislosti od fyzikálno-chemických vlastností látok, 
už v priebehu tridsiatich minút a množstvo analytu, ktoré 
je naviazané na vlákne sa analyzuje plynovou alebo vyso-
koúčinnou kvapalinovou chromatografiou. Napriek krátke-
mu času potrebnému na dosiahnutie rovnováhy, je možné 
zaradiť metódy SPME medzi pasívne vzorkovanie, najmä 
kvôli rovnakému princípu voľného prestupu látky z pro-
stredia do prijímajúcej fázy. Táto metóda umožňuje moni-
torovanie hydrofóbnych chemikálií, vrátane PAH, PCB, 
chlórovaných pesticídov a fenolov. SPME je možné použiť 
aj na monitorovanie pôdy. Priame porovnanie s koncentrá-
ciou analytu (PAH) v dažďovkách dokázalo, že pri techni-
ke SPME skutočne dochádza k akumulácii voľne dostup-
nej frakcie94. Výhoda SPME spočíva v rýchlom dosiahnutí 
rovnováhy, relatívne jednoduchej analýze, nízkych nákla-
doch, dobrej korelácii so živými organizmami a nenároč-
nej manipulácii. Vlákna SPME pokryté vrstvou polyakry-
látu je tiež možné použiť na simuláciu javu bioakumulácie 
a odhad akútnej toxicity na živý organizmus95. 

Zatiaľčo mnoho aplikácií SPME sa usiluje o naj-
vyššiu možnú efektívnosť extrakcie, nd-SPME (negligible 
depletion SPME  mikroextrakcia na tuhú fázu so zane-
dbatelným večerpaniem) predstavuje špecifickú aplikáciu 
na merania voľnej koncentrácie testovanej vzorky, pričom 
sa extrahuje len nepatrné množstvo analytu, čo môže pred-
stavovať problém pri celkovej kvantifikácii. Ide o novú 
metódu, ktorá umožňuje stanovovať voľne dostupnú frak-
ciu kontaminantu, ako aj zisťovanie rozdeľovacích koefi-
cientov. To sa dá využiť pri skríningu a identifikácii bioa-
kumulujúcich zlúčenín v prostredí96. Technika nd-SPME 
je detailnejšie opísaná v literatúre97. 

Metóda SPME sa často používa aj pri sledovaní úrov-
ne znečistenia sedimentov, pričom ich toxické vlastnosti 
sú priamo vztiahnuteľné na množstvo biodostupnéhu po-
dielu kontaminantu obsiahnutého v pórovej vode98. Pri 
monitorovaní v sedimentoch sa používa termín matrix-

SPME (matricová SPME)99, pretože pri extrakcii 
z prostredia sa na dosiahnutí rovnováhy zúčastňuje matrica 
sedimentu ako celok a výsledky je možné použiť na výpo-
čet fugacitných koeficientov11. Sklenené vlákno je pokryté 
15 m hrubou vrstvou PDMS, umiestni sa do prostredia až 
po dosiahnutie rovnováhy (podľa charakteru analytu 1 až 
30 dní) a následne analyzuje plynovou chromatografiou. 

 
 

4. Záver 
 
Technológia pasívneho vzorkovania, uvedené mož-

nosti použitia a jej implementácia do praxe poukazujú na 
značný potenciál tejto inovatívnej metódy pri monitorova-
ní kvality životného prostredia. Napriek tomu, že prešla 
dlhoročným vývojom, metóda pasívneho vzorkovania sa 
stále rozvíja a zdokonaľuje. Výskum sa v tejto oblasti sús-
treďuje na elimináciu možných environmentálnych fakto-
rov ovplyvňujúcich kinetické parametre vzorkovačov 
(teplota, hydrodynamické podmienky, bioznečistenie), 
hľadanie materiálov vhodných pre vzorkovanie nových 
skupín látok a spojenie chemickej a toxikologickej odozvy 
na prítomnosť kontaminantu v prostredí. Medzi významné 
výhody v porovnaní s konvenčnými prístupmi vzorkovania 
patrí jednoduchosť, nízka ekonomická náročnosť, možnosť 
použitia bez vonkajšieho zdroja energie, poskytovanie 
informácie o časovo váženom priemere koncentrácie 
a detekcia aj ultrastopových hladín kontaminantu. Samot-
ným cieľom pasívneho vzorkovania nie je nahradiť klasic-
ké bodové odbery, ale poskytnúť dodatočné informácie ku 
stavu znečistenia životného prostredia. 
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T. Lobpreisa, B. Vranab, and K. Dercováa 

(aDepartment of Biochemical Technology, Faculty of 
Chemical and Food Technology, Slovak University of 
Technology, Bratislava, b Water Research Institute, Slovak 
National Water Reference Laboratory, Bratislava, Slovak 
Republic): Innovative Approach to Monitoring Organic 
Contaminants in Aqueous Environment Using Passive 
Sampling Devices 

 
The aim of this review is to introduce new methods of 

monitoring organic contaminants in aqueous environment. 
Passive sampling devices are able to overcome many of 
the limitations associated with conventional spot sampling 
of waters. They work in the integrative mode allowing the 
estimation of time-weighted average concentrations of 
contaminants in water, soil, sediments or air.  Unlike most 
monitoring methods, passive samplers measure the dis-
solved, i.e.  bioavailable fraction of water pollutants. In 
addition, they are able to effectively concentrate the  pol-
lutants that are present in trace amounts. The passive sam-
pling devices should not replace conventional sampling; 
they provide additional information on the environment 
pollution at a reasonable cost. 
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1. Analytická a fyzikálna chémia  
2. Anorganická a materiálová chémia  
3. Organická chémia a polyméry  
4. Vyučovanie a história chémie  
5. Životné prostredie a biotechnológia  
6. CHEMPROGRESS  
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Registrácia  do 1. júna 2009 
Platba do 1. júla 2009 
Abstrakt do 1. júla 2009 
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Publikácia v nasledujúcich číslach ChemZi  
 

Kontakt:    
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Bratislava, fax: +421/2/52495205 
e-mail: zjazd.chemikov@gmail.com 
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plenárneho prednášateľa. Novinkou bude tématický večer 
venovaný 80 rokom SChS a Kurz aplikácií kvantovej chémie. 
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