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Streszczenie tozlrawl doktorskiej: ,,Badania składu izotopowego azotanów 1ól5N, ót8o1,
siarczanów 1Ó34S, Ó1801 ifosforanów (ó'uO) w zbiornikach wodnych - metody i zastosowania,,

Celem mojej PracY doktorskiej było opracowanie nowej metody ,,off_line,, preparatyki
azotanów dla uzyskania Nz i COz do analizy 6t5N i 6180 w NO:-, w jednym etapie preparatyki. Badania
składu izotopowego N i o w No:- są cennym źródłeminformacji nt. pochodz enia azotanórł w badanych
wodach oraz interPretacji Proces Ów zachodzących w biogeochem icznymcyklu azotu. Dzięki uzyskaniu
juŻw jednej PreParatYce Potrzebnych do analizy gazów (N, i CO' można zmniejszyc zarówno ilość
Próbki, wYmaganej do analizYjak i czasu potrzebnego na przeprowadzęniepreparatyki. IJżyteczność
oPracowanej metodY, atakże innYch metod izotopowych, w tym badań składu izotopowego siarczanów
(6180 i 634S) i fosforanów (6''0) w badaniach środowiskowych zamierzano wykazac na podstawie
pr zepr ow adzonych b adań wó d Zal ewu Zemb or zy ckie go .

Pierwsze szęŚĆ tozdziałów pracy stanowi część teoreĘczną, zawierającą opis efektów
izotoPowYch, informacji nt. obiegu azotu, siarki i fosforu w przyrodzię orazprocesów zachodzących z
ich udziałem w biogeochemicznychcyklach tych pierwiastków. W części tej krótko opisany zostŃtakże
Proces eutrofizacji oraz informacje nt. badanego zbiornika, ZalewuZemborzyckiego. Kolejn e rozdziĄ
stanowią częŚĆ eksperymentalną pracy, której najważniejszy rozdział poświęcony został ustalaniu
oPtYmalnYch warunków nowej metody ,,off-line" preparatyki azotanów. W ramach pracy
PrzYgotowałam stanowisko do oczyszczania pobranych próbek oraz ekskakcji NOl- na żywicach
anionowYmiennych, atakżę zaprojektowałam linię do chemicznej konwersji azotanudo Nz i Coz. W
celu sPrawdzeniapoprawnoŚci, atakżę powtarzalności i wydajności opracowanej metody wykonałam
Szereg analiz N i O w NO:- wzorców laboratoryjnych, część otrzymanych wyników zawarłam w
niniejszej Pracy. Głównymi zaletami opracowanej metody sąznaczniemniejsza ilość próbki wymaganej
do analizy w stosunku do innych metod ,,off-line", niskie koszty konwersji AgNO: do Nz i COz oraz
blisko l00% wydajność metody.

W ramach pracy wykon ałamtakżę analizy izotopowe siarczanów (634S i 6"0), które umożliwiĘ
wstępne rozróżnienie źródeł tych nviązków w badanych wodach oraz ocęnę procesów zachodzących
w Zalewie. Analizy izotopowe tlenu w POą3- uyekstrahowanych z wód Zalewu metodą,,off-line'' nie
były możliwe w tym przypadkl, ze względu na bardzo niskie stęzenia POł3- w badanych wodach.
Podjęte badania izotopowe Zalęwu Zemborzyckiego wykazĄ możliwość precyzyjnego wyznaczenia
składu izotopowego azotanów (6"N i 6'80) i siarczanów (6'oS i 6'80) badanych próbek
środowiskowych, które mogą zostać w przyszłości wykorzystane do dalszych badań ekosystemów.
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