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METODY ZATĘŻANIA I EKSTRAKCJI METALI SZLACHETNYCH
I CIĘŻKICH Z PRÓBEK RZECZYWISTYCH, DO ANALIZ TECHNIKĄ
ABSORPCYJNEJ SPEKTROMETRII ATOMOWEJ
W artykule przedstawiono zasadę analiz metodą ASA, opisano jej zalety i wady. Następnie
uzasadniono jej przydatność w analizach śladowych metali szlachetnych i ciężkich, które
są toksyczne a występują w środowisku w niewielkich ilościach. Przedstawiono również
techniki wstępnego zatężania roztworów badanych, w celu podniesienia efektywności
analiz. Wymieniono najnowocześniejsze rodzaje używanych do tego celu sorbentów.

CONCENTRATION AND EXTRACTION METHODS OF PRECIOUS AND HEAVY
FROM THE ACTUAL SAMPLES FOR THE ANALYSIS USING THE ATOMIC
ABSORPTION SPECTROMETRY TECHNIQUE
The article presents the principle of ASA analysis, describes its advantages and
disadvantages. Then its usefulness is being explained in the analyses of traces of heavy and
precious metals which are toxic and are present in the environment in small amounts. It
also presents techniques of pre-concentration of the solutions tested, in order to improve
the effectiveness of analyses. The latest types of sorbents used for this purpose are also
listed.

Transport Samochodowy 4-2014

1. Wstęp
Metale szlachetne i ciężkie oprócz innych właściwości są toksyczne. Mimo że ich
zawartość w środowisku jest stosunkowo niewielka lub wręcz znikoma, jest absolutnie
niezbędne dokładne ich oznaczanie oraz kontrola stężenia we wszystkim, co otacza
człowieka i inne organizmy żywe. Dotyczy to żywności, gleby, powietrza, wody, leków,
przedmiotów użytkowych, itd. Do omawianych pierwiastków należą: metale ciężkie (Cr,
Mn, Co, Ni, Pb, Sb, Hg, Bi) oraz szlachetne (Ir, Pd, Pt, Cu, Ag, Au, Ru, Rh, Os). Przy
czym wpływ metali szlachetnych na organizmy żywe może być nieco mniejszy z uwagi na
ich niską reaktywność i możliwość występowania w postaci rodzimej.
2. Zasada analiz techniką ASA
Istnieje kilka odpowiednich technik oznaczania zawartości metali w próbkach różnego
pochodzenia, między innymi spektrometria absorpcji atomowej (ASA). Jest to metoda
niezwykle selektywna, czuła oraz uniwersalna. Daje możliwość analizy próbek zarówno
wód, ścieków, mułów, osadów, tkanek roślinnych i zwierzęcych, leków, metali, stopów,
skał, odpadów i innych. Technika ta wykorzystuje zjawisko absorpcji promieniowania
elektromagnetycznego o ściśle określonej energii przez wolne atomy danego pierwiastka.
Porcje energii, czyli promieniowanie o określonej częstotliwości lub określonej długości
fali, które jest absorbowane przez dany atom, jest emitowane podczas jego powrotu do
stanu podstawowego. Wartość absorbowanej energii (długość fali promieniowania) jest
charakterystyczna dla danego rodzaju atomów. Ilość zaś zaabsorbowanego
promieniowania (intensywność absorpcji) jest wprost proporcjonalna do ich stężenia,
a tym samym jest miarą ilości atomów danego rodzaju w próbce. Techniką ASA możliwe
jest oznaczanie niemal wszystkich metali. Pierwiastki metaliczne występują z reguły
w postaci związków organicznych lub nieorganicznych, zatem do wywołania zjawiska
absorpcji należy przeprowadzić je w stan atomowy - stan pary zdolny do absorpcji
promieniowania (poziomy energetyczne w atomach pierwiastka mają określoną wartość
tylko w stanie gazowym). W celu osiągnięcia najwyższej możliwej czułości
i selektywności metody, korzystne jest aby wszystkie, a przynajmniej zdecydowana
większość atomów znajdowała się w swoim stanie podstawowym. Gdy stosuje się plazmy
niskotemperaturowe (temperatura od 1000K do 4000K uzyskiwana w płomieniu
i kuwetach grafitowych), większość atomów spełnia powyższy warunek. Zasada pomiarów
metodą ASA polega na tym, że linia rezonansowa oznaczanego pierwiastka o natężeniu I0,
emitowana ze źródła promieniowania przechodzi przez atomizer, w którym jest
absorbowana przez obecne tam wolne atomy. Ta część promieniowania (linii
rezonansowej), która nie została pochłonięta przez wolne atomy, dociera poprzez
monochromator do detektora, który mierzy jej natężenie (I). Porównanie I oraz I0 daje
absorbancję, proporcjonalną do stężenia oznaczanego pierwiastka. ASA jest typową
metodą oznaczania pojedynczego pierwiastka w ilościach śladowych (µg/g, µg/ml).
Określany zakres stężeń odpowiada w przybliżeniu jednemu rzędowi wielkości.
W przypadku możliwości pomiaru bardzo małych absorbancji zakres ten może objąć 2 – 3
rzędy wielkości. Ponadto ASA jest metodą względną, co oznacza konieczność
kalibrowania aparatu za pomocą odpowiednich wzorców oraz wykonywania przed każdym
pomiarem krzywej kalibracyjnej (wzorcowej).
Podstawą analizy ilościowej metodą ASA jest prostoliniowa zależność absorbancji od
stężenia analizowanego pierwiastka w próbce. Dzięki konieczności każdorazowego
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wykonywania krzywej kalibracyjnej, zachowana jest stała kontrola jej prostoliniowości.
W procesie pomiaru próbka poddawana jest różnym przemianom lub oddziaływaniom,
w wyniku których uzyskiwany jest sygnał analityczny. W metodach instrumentalnych,
które w większości są metodami porównawczymi, mierzony jest parametr fizyczny,
będący funkcją stężenia substancji analizowanej. Aby uzyskać dokładne wyniki ilościowe,
wymagana jest kalibracja względem znanych wzorców, jak już wspomniano wcześniej.
Porównywanie z wzorcami można przeprowadzić następującymi metodami:
• metodą krzywej kalibracyjnej,
• metodą dodatku wzorca,
• metodą wzorca wewnętrznego.
W przeważającej części metod detekcji, mierzony parametr jest funkcją liniową
stężenia analitu:
Y = a•c + b,
gdzie: Y - wielkość mierzona, c – stężenie analitu, a – współczynnik proporcjonalności, b
– wartość stała, jest często wartością eksperymentalną ślepej próby.
Współczynnik proporcjonalności a określa czułość metody; im wyższe wartości
wielkości mierzonej Y na jednostkę stężenia c, tym większa jego wartość i tym wyższa
czułość metody. Metody o małym kącie nachylenia krzywych kalibracyjnych nie są
przydatne do celów analitycznych. Parametr b może przyjmować wartości dodatnie,
ujemne lub zero. W metodzie krzywej kalibracyjnej przygotowuje się szereg roztworów
o znanych stężeniach substancji analizowanych, zawierających możliwie dokładnie
odwzorowaną matrycę badanej próbki oraz tzw. roztwór zerowy – w którym są wszystkie
składniki roztworów wzorcowych z wyjątkiem analitu i dla każdego roztworu mierzy się
wartość Y. Na podstawie zależności Y od c wzorców wykreśla się lub wylicza równanie
prostej. Wartość Y mierzy się również dla próbki badanej, nanosi na krzywą kalibracyjną
i odczytuje stężenie lub oblicza z równania prostej.
2.1. Typy atomizerów w technice ASA
Jak już wspomniano, metodą ASA można oznaczać niemal wszystkie metale. Jednakże
ze względu na to, że pierwiastki metaliczne ogromnie różnią się właściwościami
fizykochemicznymi (np. różnice w temperaturach topnienia sięgają ponad trzech tysięcy
stopni Celsjusza (W: +3407°C, Hg: -38°C) nie oznacza się ich wszystkich w jednakowy
sposób. Spektrometry ASA, ze względu na sposób atomizacji dzielą się kilka podgrup.
Dzięki różnym metodom wzbudzenia (atomizacji) możliwe jest oznaczanie różnych grup
pierwiastków. Wiele z nich można oznaczać z wykorzystaniem kilku metod atomizacji.
Poniżej wymieniono najczęściej stosowane metody atomizacji oraz pierwiastki oznaczane
wymienioną metodą.
1. Atomizacja płomieniowa (FAAS – Flame Atomic Absorption Spectromectry), Mg, Ca,
Sr, Cr, Mo, Mn, Tc, Fe, Ru, Os, Co, Rh, Ni, Pd, Pt, Cu, Ag, Au, Zn, Hg, Ga, In, Tl, Pb, Sb,
Bi; Ba, Al, B, Be, Si.
2. Atomizacja bezpłomieniowa (ETAAS – Electrothermal Atomic Absorption
Spectromectry) oraz (GFAAS – Graphite Furnace Atomic Absorption Spectromectry),
(Mg, Ca, Sr, Cr, Mo, Mn, Tc, Fe, Ru, Os, Co, Rh, Ni, Pd, Pt, Cu, Ag, Au, Zn, Hg, Ga, In,
Tl, Pb, Sb, Bi, Ba, Al, B, Be, Si), obejmującą takie techniki jak:
 elektryczne ogrzewanie oporowe rurki grafitowej (piec Massmanna),
 atomizacja w łuku prądu zmiennego (kuwety grafitowe Lwowa),
 bombardowanie powierzchni metalicznej elektronami, odparowywanie laserowe.
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 z atomizerami wodorkowymi (HGAAS – Hydride Generation Atomic Absorption
Spectromectry), pierwiastki tworzące lotne wodorki: As, Bi, Ge, Pb, Sb, Se, Sn, Te
 z atomizerami wykorzystującymi zimne pary rtęci (Hg-CVAAS – Cold Vapour Atomic
Absorption Spectromectry) - Hg.
Posiadając spektrometr ASA oraz doposażając go tylko w dodatkowy, dedykowany do
modelu, atomizer można stosunkowo niewielkim nakładem kosztów i sprzętu zwiększyć
zakres badawczy posiadanego spektrometru.
2.2. Wady techniki ASA
Technika ASA posiada również ograniczenia i wady. Do podstawowych należą:
konieczność wymiany lampy przy zmianie oznaczanego pierwiastka, konieczność
stosowania roztworów (wyłącznie ciecze), stężenie całkowite soli w technice
płomieniowej nie może przekraczać 2%. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej,
podobnie jak inne metody instrumentalne, ograniczana jest również zakłóceniami
spowodowanymi obecnością w analizowanym roztworze substancji towarzyszących. Mogą
one być przyczyną wielu błędów. Zakłócenia te (zwane interferencjami) można podzielić
na trzy grupy:
• zakłócenia wynikające z nakładania się linii emisyjnych i absorpcyjnych analizowanych
pierwiastków,
• zakłócenia wynikające z fizycznych właściwości roztworów i mające wpływ na
wydajność nebulizacji (rozpylania próbki),
• zakłócenia powodowane reakcjami chemicznymi zachodzącymi w atomizerze.
W próbkach złożonych, linia rezonansowa oznaczanego pierwiastka może nakładać się
na linie spektralne innych pierwiastków. Interferencje wywołane nakładaniem się linii
można eliminować przez wykonanie pomiarów przy innej długości fali, odpowiadającej
innej linii spektralnej oznaczanego pierwiastka, lub przez selektywne wyizolowanie
pierwiastka oznaczanego lub zakłócającego. Absorpcja linii spektralnej (specyficzna)
oznaczanego pierwiastka może być pozornie zmniejszona przez promieniowanie
powodowane przez wzbudzone w atomizerze atomy, cząsteczki czy cząstki ciał stałych
(absorpcja niespecyficzna). Duże cząstki plazmy termicznej mogą rozpraszać
promieniowanie, przez co pozornie zwiększać absorpcję. Można temu zapobiec,
zwiększając efektywność nebulizacji poprzez zmniejszenie rozmiaru kropel. Procesy
emisji, absorpcji i rozpraszania promieniowania przez składniki plazmy nie będące
analitem, można wyeliminować aparaturowo poprzez tzw. korektę tła. Innym typem
zakłóceń są interferencje chemiczne, przeważnie specyficzne dla poszczególnych
pierwiastków. Nazywa się je często efektami matrycowymi, gdyż powodowane są
składnikami matrycy. Składniki matrycy mogą powodować inną lepkość i napięcie
powierzchniowe roztworu próbki niż roztworów wzorcowych a tym samym różną
wydajność nebulizacji. Problemy takie występują zwłaszcza przy badaniu płynów
fizjologicznych i olejów mineralnych. Lepkość i napięcie powierzchniowe można
zmniejszyć przez dodatek substancji powierzchniowo-czynnych i rozpuszczalników
organicznych. Innym problemem jest wpływ składu matrycy na tworzenie związków
analizowanego pierwiastka różniących się lotnością i trwałością termiczną, wpływ na
stopień dysocjacji termicznej lub możliwość jonizacji. Zwykle chemiczne interferencje
mogą być eliminowane lub kontrolowane na dwa sposoby. Poprzez użycie płomienia
o wysokiej temperaturze, który zapewnia dodatkową energię wymaganą do rozpadu
związku stabilnego w niższej temperaturze lub dodanie związku uwalniającego do
roztworu próbki. Jest to związek zawierający kation, reagujący z interferentem, uwalniając
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oznaczany pierwiastek. Ostatnią grupę interferencji stanowią interferencje jonizacyjne.
Pojawiają się one wówczas, gdy zastosowana do analizy temperatura płomienia jest
dostatecznie wysoka, aby spowodować usunięcie elektronu z atomu pierwiastka
oznaczanego i powstanie kationu. Powoduje to zmniejszenie liczby atomów wewnątrz
płomienia w stanie podstawowym, analizowanych przez detektor. Interferencje jonizacyjne
mogą być kontrolowane przez dodatek nadwyżki pierwiastków łatwo ulegających
jonizacji. W tym celu, zwykle wykorzystywane są pierwiastki alkaliczne o niskich
potencjałach jonizacyjnych (K, Na, Rb, Cs).
3. Cechy metali szlachetnych i ciężkich
Niniejsze opracowanie dedykowane jest oznaczaniu w szczególności metali
szlachetnych, które ze względu na szczególne właściwości są bardzo cenne, ale
jednocześnie trudne do oznaczania oraz metali ciężkich, które jak już wspomniano są
bardzo toksyczne. Zawartość metali szlachetnych w skorupie ziemskiej jest bardzo
niewielka. Ze względu na swoje unikalne właściwości są bardzo cenne i szeroko
stosowane, zarówno w przemyśle jak i w medycynie, chemii, elektronice itd. Z drugiej
strony, część z nich jest toksyczna, dlatego niezbędne jest stałe monitorowanie obiegu tych
pierwiastków. Ich zawartość w różnych materiałach jest zmienna i waha się od tysięcznych
lub milionowych części procenta (w wodach), do nawet kilkudziesięciu procent w stopach.
Oznaczanie metali szlachetnych, zwłaszcza w zakresie niewielkich stężeń stwarza wiele
problemów. Wynika to z właściwości odróżniających je od reszty metali. Należą do nich:
niska reaktywność w stosunku do agresywnych mediów, wielkie podobieństwo
właściwości chemicznych, zarówno jeśli chodzi o czyste pierwiastki jak i ich związki,
występowanie nielicznych stopni utlenienia, zdolność do tworzenia różnorodnych połączeń
na tym samym stopniu utlenienia, tendencja do ulegania hydrolizie a także łatwość
tworzenia wieloatomowych kompleksów. Do ich oznaczania metoda płomieniowa może
być stosowana w przypadkach, kiedy próbkę zawierającą badany pierwiastek można
roztworzyć w kwasach. Rozdzielanie poszczególnych elementów próbki, wstępne
zatężanie oraz wspomniane roztwarzanie, są kluczowymi etapami, decydującymi
o poprawnych wynikach analizy. Wynika to z niskich zawartości analitu w badanych
materiałach i skomplikowanej matrycy próbki. Wymienione etapy preparatyki próbek są
nierozerwalnie związane z analizami śladowymi i jednocześnie są głównymi źródłami
błędów analitycznych. Należą do nich:
 niecałkowite roztworzenie próbki,
 tworzenie trwałych połączeń chemicznych między użytymi reagentami a matrycą
próbki, powodujących powstawanie absorpcji niespecyficznej i efektów matrycowych,
 wprowadzenie zanieczyszczeń do próbki wraz z odczynnikami i sprzętem
laboratoryjnym,
 utrata analitu podczas procesów zatężania na skutek procesów parowania lub
niecałkowitej desorpcji z sorbentów,
 zanieczyszczenie próbki materiałem sorbentów.
W niektórych przypadkach możliwe jest częściowe wyeliminowanie wpływu matrycy
dzięki zastosowaniu modyfikatora matrycy. Najpopularniejszymi modyfikatorami matrycy
są metale szlachetne oraz węgliki metali wysokotopliwych. Oczywistym jest, że
w analizach pierwiastków szlachetnych użycie modyfikatorów palladowych czy
rutenowych jest niedopuszczalne, a modyfikatory węglikowe nie są w stanie spełniać
swojej roli, jeśli zawartość badanego pierwiastka jest poniżej możliwości detekcji aparatu.
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W przypadku metali ciężkich, zawartość w badanych próbkach też jest zazwyczaj
niewielka, lecz zaletą ASA w analizach tych pierwiastków jest stosunkowo wysoka
czułość metody.
4. Techniki rozdzielania i zatężania roztworów
Wszystkie metody oznaczania pierwiastków bezpośrednio z roztworu nie są
wystarczające jeśli zawartości analitu występują na bardzo niskim poziomie.
W oznaczeniach zawartości metali szlachetnych i ciężkich w próbkach geologicznych
i technologicznych, obecnych zazwyczaj w bardzo niewielkich ilościach, niezbędne jest
zatężanie. Nawet przy zastosowaniu urządzeń pomiarowych o wysokiej czułości
i selektywności (ASA, ICP-MS, NAA), wstępne rozdzielenie matrycy od pierwiastków
badanych jest niezbędne, ze względu na bardzo skomplikowany skład badanych
materiałów oraz nie zawsze do końca poznane interakcje między matrycą a składnikami
próbki [1]. Wspomniane rozdzielanie i zatężanie przeprowadza się dwiema głównymi
metodami: poprzez sorpcję na stałym nośniku i ekstrakcję. Posiadają one wiele zalet.
Należą do nich duże współczynniki zatężania, możliwe do otrzymania w stosunkowo
krótkim czasie, prostota rozdzielania faz oraz możliwość automatyzacji. Procesy ekstrakcji
metali szlachetnych typu ciecz-ciecz oraz ciecz-ciało stałe [2-5] są stosunkowo dobrze
poznane [6]. Techniki ekstrakcyjne mają wady. Do najbardziej uciążliwej należy
konieczność używania dużych ilości bardzo szkodliwych dla środowiska odczynników
organicznych. Ponadto odczynniki te nie nadają się do powtórnego użycia bez
kosztownego i często nieopłacalnego oczyszczania i destylacji. W związku z tym uwaga
badaczy na całym świecie zwróciła się w kierunku używania do zatężania badanych metali
stałego nośnika wielokrotnego użytku.
4.1. Sorpcja na nośniku
Na całym świecie zaczęto prowadzić badania nad wykorzystaniem w procesach sorpcji
różnorodnych materiałów, w tym krzemionki, iłów, tlenków i wodorotlenków metali,
żywic jonowymiennych, zeolitów, sorbentów polimerowych zawierających grupy
poliaminowe, a także biosorbentów oraz odmian alotropowych węgla.
Techniki sorpcji na kolumnie są często stosowane do oddzielania i zatężania
w nastrzykowej spektroskopii atomowej (FIA-FAAS). Zatem głównie w ASA, ale także
w ICP-AES, AFS i ICP-MS. Jednakże różnorodność i kinetyczna inercja ligandów
w otoczeniu koordynacyjnym metalu szlachetnego (bardzo mała szybkość wymiany)
powoduje olbrzymie trudności w oznaczaniu tych metali. Odzyskiwanie ich zachodzi
zwykle wolno i nieilościowo. W celu przyśpieszenia procesu sorpcji i odzysku, zwykle
wymagane jest długotrwałe grzanie roztworu próbki wraz z sorbentem. Proces desorpcji
jest również powolny i często niekompletny, część oznaczanego metalu zatrzymywana jest
w materiale sorbentu. Ponadto eluenty przyczyniają się do degradacji struktury sorbentu.
Z tego powodu istnieje stosunkowo niewiele przykładów efektywnego zatężania metali
szlachetnych za pomocą sorpcji, metodą nastrzykową. Dodatkowo, wymienione procedury
dedykowane są głównie do odzysku Pd. W kolejnych akapitach przedstawiono przykłady
z powodzeniem zastosowanych procedur zatężania i/lub rozdzielania metali szlachetnych
i ciężkich z wykorzystaniem sorbentów, zgodnie z doniesieniami literaturowymi.
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4.2. Żywice jonowymienne
Jako jedne z pierwszych materiałów wykorzystywanych jako adsorbenty stosowano
rozpuszczalne żywice impregnowane oraz polimerowe żywice chelatujące. Rozpuszczalnik
ekstrahujący lub grupy chelatujące w tych metodach, wprowadzane są do porów stałej
polimerowej matrycy żywicy lub przyłączane są do podłoża polimerowego za pomocą
wiązań kowalencyjnych. Jest to proces funkcjonalizacji żywicy, stosowany w celu
poprawy selektywności przyłączania jonów przez grupy chelatujące [7,8]. Ważną cechą
chelatujących wymieniaczy jonowych jest ich duża selektywność wychwytywania jonów,
w porównaniu do tradycyjnych wymieniaczy jonowych [9,10]. Zazwyczaj jony metali
istnieją w formie hydratów lub kompleksów powiązanych z anionami, wykazujących małe
powinowactwo do przyłączenia do matrycy polimerowej. W celu konwersji jonów metali
na cząstki poddające się adsorpcji należy zneutralizować ich ładunek oraz usunąć
większość lub całą wodę hydratacyjną. W związku z tym charakterystyki chemiczne jonów
metali, grup funkcyjnych lub/i atomów donorowych, które tworzą kompleksy z metalami
w roztworze, są podstawowymi czynnikami w zjawisku adsorpcji. Atomy donorowe
zaangażowane w tworzenie chelatów zazwyczaj zawierają atomy tlenu, azotu, fosforu
i siarki,
obecne
w grupach
fenolowych,
karboksylowych,
karbonylowych,
hydroksylowych, eterowych, fosforylowych, aminowych, nitrowych, nitrozowych,
azowych,
diazowych,
nitrylowych,
amidowych,
tiolowych,
tioeterowych,
tiokarbaminianowych, disiarczanowych i innych. Jednakże, selektywność wychwytywania
jonów metali przez powierzchnię z aktywnymi grupami funkcyjnymi (modyfikatorami
matrycy), zależy od kilku czynników, między innymi rozmiaru cząsteczki modyfikatora
matrycy, aktywności przyłączonych grup oraz charakterystyk kwasowo-zasadowych.
Stosunkowo nowym sorbentem dla metali jest żywica typu Amberlite XAD. Posiada ona
stosunkowo dużą powierzchnię właściwą, dobre właściwości fizyczne (porowatość,
jednolite rozmieszczeni porów, strukturę niejonową). Dzięki temu stanowi nośnik dla
wielu reagentów chelatujących [11]. Pirolidynodikarbaminian amonu (APDC) oraz
dietylodikarbaminian sodu (DDTC) są często stosowanymi reagentami chelatującymi,
stosowanymi razem z żywicą Amberlite XAD w oznaczeniach Co, Ni, Cu oraz Cd
techniką FAAS [12]. Zastosowanie czynnika kompleksującego dietylokarbaminianu sodu
pozwala na adsorbowanie kompleksu dietylokarbaminianu złota na żywicy i oznaczanie
tego pierwiastka w roztworach wodnych techniką FAAS [13].
Żywica stanowiąca matrycę ma również kilka wad. Należą do nich słaba kinetyka
procesów sorpcji, nieodwracalna adsorpcja do czynnika organicznego, pęcznienie matrycy,
spadek skuteczności wobec wielu chemicznych odczynników oraz obniżenie w czasie
stabilności mechanicznej. Przezwyciężyć te problemy można poprzez zastosowanie
nieorganicznego nośnika w miejsce żywicy polimerowej.
4.3. Krzemionka
Krzemionka (SG-żel krzemionkowy, CPSG-szkło krzemionkowe o kontrolowanych
porach) [14] wydaje się być dobra alternatywą dla nośników chelatujących w procesach
sorpcji. Jednym z powodów jest dostępność wielu związków silylowych (posiadających
grupę funkcyjną R3Si-) stanowiących komponent używany do aktywowania powierzchni
krzemionki, a ponadto jej stosunkowo wysoka powierzchnia właściwa. Na nośnikach
krzemionkowych osadzane są grupy funkcyjne, często pochodne flawonoidów.
Przykładami są kwercetyna (oznaczanie Sn, Mo, Mn, Co, Ni, Cu, Zn), a także moryna
(oznaczanie Ag, Au, Pd, Pt, Rh). Do oznaczeń Au i Pd stosuje się również krzemionkę
typu MCM-48, charakteryzującą się kubicznym (trójwymiarowym) systemem porów [15].
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4.4. Inne nośniki nieorganiczne
Krzemionka nie jest jedynym stosowanym podłożem nieorganicznym. W literaturze
pojawiają się doniesienia o wykorzystywaniu jako nośnika nieorganicznego, różnego
rodzaju włókien, piasku, gliny (iły), zeolitów, tlenków metali oraz krzemionki koloidalnej.
Posiadają one kilka ważnych zalet, do których należą: dobra selektywność, brak
puchnięcia, stosunkowo szybka sorpcja jonów metali oraz dobra stabilność mechaniczna.
Niestety bezpośrednie wiązania chemiczne między nieorganicznym nośnikiem a grupami
chelatującymi są trudne do wytworzenia ze względu na niską reaktywność nieorganicznej
matrycy w stanie podstawowym. Przeszkoda ta jest możliwa do usunięcia dzięki aktywacji
lub modyfikacji powierzchni matrycy [16,17]. Właściwości chemiczne i analityczne
reagentów chelatujących, łącznie ze zdolnością tworzenia kompleksów w roztworze,
różnią się znacznie w zależności od tego czy reagenty te istnieją w roztworze czy są
osadzone na nośniku [18]. Współczynnik chelatowania reagenta wzrasta (pod warunkiem,
że jest on prawidłowo osadzony na nośniku) w porównaniu z jego aktywnością
w homogenicznym roztworze. Osadzanie funkcjonalnych grup organicznych na
nieorganicznym nośniku zależy od parametrów reakcji substytucji pomiędzy
modyfikatorami a powierzchnią nośnika. Aktywny adsorbent powinien charakteryzować
się dobrą zdolnością sorpcyjną, stabilnością chemiczną w warunkach procesu oraz
szczególnie wysoką selektywnością [19-22]. Wśród wielu dostępnych tego typu
adsorbentów, żel krzemionkowy modyfikowany komponentami organicznymi skupia
uwagę badaczy [23-27]. Stosunkowo nowym sorbentem do oznaczeń bardzo niewielkich
ilości Au(III), Pd(II), Pt(II), Pt(IV) jest żel krzemionkowy modyfikowany cysteiną [28].
Na takim podłożu zaszczepienie modyfikatora jest znacznie prostsze niż na organicznym,
który posiada dużo wiązań sieciujących, wymagających godzin do osiągnięcia równowagi,
niezbędnej do aktywacji powierzchni. Poza tym żel krzemionkowy jest stosunkowo łatwo
dostępnym substratem o dużej powierzchni właściwej i stałym, nieskomplikowanym
składzie. Wykazuje wysoką odporność temperaturową w stosunku do odczynników
organicznych. Do wad krzemionki zaliczają się: nieodwracalne połączenia z jonami metali
oraz wciąż za niska, jak na wymagania analiz śladowych, selektywność adsorpcji.
Zamiast krzemionki, jako stały adsorbent może być również stosowany Ambersorb 572
[29], ze względu na dużą powierzchnię właściwą (1100 m2/g), wysoką trwałość i czystość.
4.5. Adsorbenty polimerowe
Ciekawym materiałem w procesach sorpcji wydają się być polimery z wbudowanymi
(ang. „imprinted”) jonami różnych metali [30]. Reprezentują one nową klasę materiałów,
posiadających dużą selektywność oraz powinowactwo do adsorbowanych jonów [31,32].
Połączenie takiego polimeru z tiomocznikiem i osadzenie na powierzchni magnetytu (przy
użyciu jonów Ag+ do wychwytywania i oznaczania srebra z roztworów) [33], umożliwia
późniejszą separację sorbentu przy użyciu pola magnetycznego.
W oznaczeniach Cd, wymagających zatężania jonów, stosowane są różnorodne
materiały [34], w tym polimery diwynylobenzenowe [35], zeolity, fullereny, żywice
chelatujące [36], a nawet pianki polistyrenowe [37] i poliuretanowe. Wśród tych
materiałów żywice odznaczają się wysoką selektywnością. Reagent kompleksujący może
być wprowadzony do sorbentu na dwa sposoby. Za pomocą wiązań chemicznych
z sorbentem (jest to wtedy sorbent funkcjonalizowany) oraz za pomocą fizycznego
osadzenia ligandu chelatującego na sorbencie, na zasadzie impregnacji matrycy roztworem
zawierającym określone cząsteczki chelatujące (jest to sorbent ładowany) [38]. Drugi
wymieniony typ sorbentu jest znacznie prostszy w zastosowaniach praktycznych, chociaż
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wiązania chemiczne między nośnikiem a ligandem, występujące w sorbentach
funkcjonalizowanych, pozwalają zwiększyć żywotność kolumny sorpcyjnej oraz uniknąć
wymywania cząsteczek ligandu podczas elucji próbki przez kolumnę.
4.6. Adsorbenty naturalne
Odrębną i ciekawą grupę stanowią sorbenty pochodzenia naturalnego [39].Ogólnie
znana jest zdolność zatrzymywania jonów metali przez komórki bakterii. Zjawisko
zachodzi z dużą wydajnością z uwagi na fakt, że błony komórkowe zawierają wiele grup
funkcyjnych zdolnych przyłączać jony [40]. Wiele rodzajów naturalnych substratów
posiada podobne cechy, między innymi kora, materiały bogate w taninę, lignina,
chityna/chitosan, martwa biomasa, algi, zeolity, ksantyniany, iły, lotne popioły, mączka
kostna, mech, piasek pokryty tlenkiem żelaza, wełna modyfikowana, bawełna [41].
Ponadto duża powierzchnia właściwa i naturalna porowatość dodatkowo zwiększają ich
zdolność do zatrzymywania jonów. Niestety, materiały naturalne charakteryzują się niską
selektywnością, z uwagi na przeważanie sił elektrostatycznych w oddziaływaniach między
analitem a miejscami aktywnymi na powierzchni tych materiałów. Materiały pochodzenia
naturalnego mogą być stosowane jako sorbenty funkcjonalizowane lub ładowane.
Przykładem takiego zastosowania jest chitosan w połączeniu z tlenkiem grafenu,
stosowany do adsorbowania jonów Au(III) i Pd(II) [42]. Wśród wielu biosorbentów
chitosan, liniowy kationowy aminopolisacharyd, złożony z α–D-glukozaminy,
pozyskiwany jest z biopolimeru naturalnego – chityny, często występującego w przyrodzie
[43]. Posiada on cenne właściwości, takie jak: nietoksyczność, biozgodność,
hydrofilowość, aktywność antybakteryjna [44]. Jako drugi składnik biosorbentu stosowany
jest utleniony grafen. Oba składniki są łączone a następnie badane ich właściwości
sorpcyjne względem jonów metali szlachetnych, takich jak złoto i pallad. Chitosan
w połączeniu z tlenkiem grafenu wydaje się być dobrym kandydatem na sorbent, mimo
względnie niewielkiej stabilności w czasie (po 3 cyklach sorpcja-desorpcja, odzysk
z blisko 100% spada do 95%). Ponadto chitosan posiada tę wadę, że jest rozpuszczalny
w kwasach.
Gliny i iły są stosowane jako sorbenty naturalne, pod warunkiem że spełniają
wymagania stawiane materiałom nanometrycznym. Zazwyczaj stosuje się tak zwane
nanoglinki, których jeden wymiar jest rzędu kilku do kilkudziesięciu nanometrów.
Minerały ilaste mogą reagować z różnymi typami komponentów organicznych. Zazwyczaj
stosowane są organiczne surfaktanty, w celu uczynienia powierzchni płytek iłu bardziej
hydrofilowymi, a także zwiększenia objętości całego materiału. W ten sposób
zmodyfikowane organiczne nanoglinki są stosowane jako sorbenty. W związku
z niewielkimi rozmiarami cząstek, nanoglinki osiągają powierzchnię właściwą rzędu
kilkuset m2/g. Zdolne są do wychwytywania z roztworu takich metali jak: Cu, Ni, Mn [45],
Au [46]. W literaturze istnieją również wzmianki o zastosowaniu modyfikowanych
organicznych nanoglinek do zatężania jonów Au z roztworów wodnych, za pomocą
pochodnych rodaniny, ze względu na jej zdolność do kompleksowania jonów złota [47].
Zastosowanie 2-merkaptobenzotiazolu jako modyfikatora iłów umożliwia oznaczanie
Hg(II), Pb(II), Zn(II), Cd(II), Cu(II) oraz Mn(II) z roztworów wodnych [48].
Jako sorbent do wychwytywania jonów Ag+ stosuje się również modyfikowaną
merkaptobenzotiazolem (MBT) chlorometylowaną pochodną styrenu [49]. Jako eluent
w celu uwolnienia jonów srebra zaadsorbowanych na nośniku stosuje się kwas azotowy.
Zastosowanie mocnego kwasu utleniającego jest możliwe z uwagi na stabilność polimeru
w środowisku kwasowym. Polimerowe nośniki charakteryzują się ponadto niewielkimi
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efektami matrycowymi oraz stosunkowo wysokimi współczynnikami odzysku.
W przypadku połączenia chlorometylowanej pochodnej styrenu z pochodną
tiosemikarbazonu (PPDOT) możliwe jest zatężanie i oznaczanie również Cu(II), Ni(II),
Co(II), Zn(II), Fe(II), Fe(III) [50].
Istnieją również pojedyncze doniesienia [51-53] o zastosowaniu nanometrycznego
dwutlenku tytanu, pokrytego srebrem i modyfikowanego cystaminą, [54], do zatężania
i oznaczania Cu i Pb techniką FAAS.
4.7. Odmiany alotropowe węgla
W ostatnich latach wykonywanych jest coraz więcej badań nad wykorzystaniem
różnych odmian alotropowych węgla, jako sorbentów w procesach rozdzielania i zatężania
metali, głównie ciężkich. Najczęściej wykorzystywane, ze względu na dużą powierzchnię
właściwą są: grafen, węgiel aktywowany oraz nanorurki węglowe.
Grafen [55] jest jedną z najnowszych odmian alotropowych węgla, skupiającą uwagę
badaczy na całym świecie, ze względu na wyjątkowe właściwości fizykochemiczne
(świetny przewodnik, przezroczysty, wysoka ruchliwość elektronów, wysoka odporność
mechaniczna, świetne właściwości filtracyjne, itd. Jest to struktura grubości jednej
warstwy atomowej, zbudowana z heksagonalnych komórek elementarnych grafitu. Istnieją
w literaturze doniesienia o zastosowaniu kolumny wypełnionej grafenem jako sorbentem,
do zatężania i oznaczania Pb. Metoda została opracowana przy użyciu ditizonu jako
reagentu chelatującego, do analiz metodą FAAS [56]. Ditizon tworzy stabilne chelaty
z różnymi metalami, dlatego jest często stosowanym odczynnikiem w procedurach
zatężania jonów metali [57,58].
Od wielu lat olbrzymia powierzchnia właściwa węgla aktywowanego znajduje
zastosowanie w różnych dziedzinach chemii, przemysłu czy medycyny. Jako odmiana
węgla nie jest wprawdzie nowa, jednakże do czasów obecnych poszukiwane są nowe
metody zwiększania jego powierzchni. Znalazł on również zastosowanie jako sorbent
w analizach śladowych. Wśród wielu technik opierających się na węglu jako nośniku,
opracowano szybką i prostą metodę zatężania Ag, Au i Pd z próbek geologicznych, przy
użyciu węgla aktywowanego (Activated Carbon - AC) [59]. Metoda polega na sorpcji
analitu (Au, Ag i Pd) na sproszkowanym AC, przy stałym pH=1, w roztworze HCl.
Ilościowe odzyskiwanie analitu tą metodą uzyskiwane jest za pomocą dwóch kwasów
nieorganicznych: HNO3 i HClO4. Zaadsorbowane jony są wymywane kwasem azotowym
i oznaczane za pomocą techniki FAAS. Możliwe jest również zastosowanie węgla
aktywowanego do zatężania Sb, jako kompleksu antymon-pirogallol [60]. Przed procesem
zatężania, Sb(V) musi zostać zredukowany do Sb(III) przy użyciu jodku potasu i kwasu
askorbinowego. Następnie jest oznaczany techniką GFAAS, ze względu na zazwyczaj
niezwykle niskie stężenie w roztworach.
Bardzo dużą uwagą badaczy cieszą się również nanorurki węglowe (Carbon nanotubes
- CNTs), od niedawna wykorzystywane do zatężania metali ciężkich z ich roztworów.
Nanorurka jest jednoatomowym arkuszem grafitu zwiniętym w jednolity cylinder,
o średnicy rzędu nanometra. Powoduje to powstanie jednowymiarowej nanostruktury,
gdzie stosunek długości do średnicy przekracza 1000. Tego rodzaju nowe, cylindryczne
cząstki węglowe wykazują nowe właściwości [61], czyniące je potencjalnie przydatnymi
w wielu zastosowaniach w obszarze nanotechnologii, elektronice, optyce, a także innych
obszarach nauki o materiałach. Wykazują one olbrzymią wytrzymałość oraz unikalne
właściwości elektryczne. Są także dobrymi przewodnikami ciepła [62]. Nazwa nanorurek
pochodzi od ich rozmiaru, ponieważ ich średnica jest rzędu kilku nanometrów, podczas
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gdy długość dochodzi do kilku milimetrów. Istnieją dwa główne typy nanorurek:
jednościenne (SWCNTs) oraz wielościenne (MWCNTs), w zależności od ilości atomów
osadzonych na ściankach nanorurek [63]. CNTs mają dużą powierzchnię właściwą,
wytrzymałość mechaniczną oraz wykazują stabilność chemiczną i termiczną. Ze względu
na ich unikalne charakterystyki oraz wysoką zdolność sorpcyjną [64], zostały
z powodzeniem zastosowane do usuwania wielu rodzajów zanieczyszczeń z powietrza (np.
dioksyn) [65], oraz Cd [66], Zn [67], F [68], 1,2-dichlorobenzenu [69] z różnych matryc.
Wysoko rozwinięta hydrofobowa powierzchnia CNTs wykazuje silne właściwości
sorpcyjne względem wielu substancji. Dlatego CNTs mogą być używane do rozdzielania
i zatężania w analizach śladowych [70-72].
Zgodnie z doniesieniami literaturowymi, modyfikowane różnymi odczynnikami
nanorurki, wykorzystywane są do rozdzielania i/lub zatężania z roztworów takich metali
jak: Cd, Zn, Pb, Cu, Ni, Co. Jedną z metod zatężania i oznaczania Cd jest utlenianie
powierzchniowe komercyjnych nanorurek węglowych roztworami H2O2, KMnO4 oraz
HNO3 [73]. Zawiesina CNT w H2O2 i KMnO4 jest grzana w 80°C przez 3h, natomiast
zawiesina z HNO3 gotowana w 140°C przez 1h. Wszystkie 3 zawiesiny są przemywane po
wygrzewaniu 5 razy wodą dejonizowaną w celu usunięcia resztek utleniaczy. Wyniki
sugerują, że zdolność adsorbowania CNT wzrasta znacznie pod wpływem powstawania
grup funkcyjnych na powierzchni CNT, podczas procesu utleniania. Najlepsze parametry
otrzymano przy użyciu KMnO4 [74].
Niektóre źródła donoszą o stosowaniu tlenków metali osadzonych na CNTs jako
materiałów sorpcyjnych [75]. Są to kompozyty CNT/tlenek żelaza [76-78],
MWCNT/Al2O3 [79], CNT/CeO2 [80,81] oraz CNT/MnO2 [82]. Materiały te są bardzo
obiecujące w procesach zatężania z uwagi na dużą pojemność sorpcji oraz dużą
powierzchnię właściwą. W porównaniu do Fe i Al, Mn wydaje się mieć lepsze
powinowactwo do metali ciężkich. Opracowano zatem procedurę rozdzielania i zatężania
Pb i Cd z roztworów wodnych, przy użyciu MWCNT/ MnO2. Zaadsorbowane jony
wymywano roztworem HNO3. Prowadzono również badania nad użyciem MWCNT do
adsorpcji wielu metali, takich jak: Cu(II), Cd(II), Pb(II), Zn(II), Ni(II) i Co(II), w postaci
chelatów ditiokarbaminianów amonowych [83]. Również w przypadku stosowania CNTs
jako sorbentów, wykorzystywane są właściwości chelatujące wielu odczynników, w tym
4-(2-tiazolyazo) rezorcyny (TAR) [84]. W celu otrzymania sorbentu o wysokiej
pojemności sorpcyjnej MWCNTs mieszano z odczynnikiem chelatującym (TAR),
następnie przemywano i suszono. Tak przygotowane nanorurki wykorzystywano do
zatężania Pb(II), Cd(II), Zn(II) oraz Ni(II) z próbek żywnościowych, które odzyskiwano
poprzez wymywanie roztworem kwasu octowego. Eluat poddawano analizie metodą
FAAS [85]. Kolejnym przykładem jest wykorzystanie amonowego dikarbaminianu
pirolidyny (APDC) osadzonego na MWCNTs, do zatężania jonów Cu(II), Cd(II), Pb(II),
Zn(II), Ni(II) oraz Co(II) z próbek żywnościowych [86], lub Cr z próbek środowiskowych
[87]. Istnieją badania nad innymi modyfikatorami organicznymi MWCNTs, takimi jak
etylenodiamina (EDA). Za pomocą takiego sorbentu (MWCNTs-EDA), można efektywnie
zatężać i oznaczać jony Cr(III), Fe(III) oraz Pb(II) z roztworów wodnych [88].
Zgodnie z wiedzą literaturową, wszystkie badania dotyczące sorbentów na podłożu
z nanorurek dostępne w literaturze, dotyczą metali ciężkich. Ponadto dotyczą zatężania,
odzyskiwania oraz oznaczania tych metali w próbkach wodnych, środowiskowych,
geologicznych lub żywnościowych. Brak jest natomiast badań dotyczących oznaczania
metali szlachetnych i ciężkich w próbkach technologicznych, czyli w materiałach
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funkcjonalnych wytworzonych przez człowieka. Dlatego poszukiwania sorbentów
w procesach oznaczania metali szlachetnych i ciężkich trwają i przybierają na sile.
5. Wnioski
Efektywne, dokładne i powtarzalne oznaczanie metali ciężkich i szlachetnych
w środowisku jest niezbędne dla zdrowia i życia człowieka. Można do tego celu stosować
kilka metod analitycznych. Wśród nich bardzo przydatna jest technika Atomowej
Spektrometrii Absorpcyjnej. Jest on selektywna, czuła i uniwersalna. Metale ciężkie
i szlachetne występują w środowisku w bardzo małych stężeniach, dlatego często
niezbędne jest ich wstępne rozdzielanie i zatężanie. Wykorzystywane są do tego dwie
główne techniki: sorpcja na stałym nośniku i ekstrakcja. Ekstrakcja ma kilka wad, dlatego
wielkim powodzeniem cieszą się techniki z użyciem stałego nośnika wielokrotnego
użytku. W praktyce laboratoryjnej stosuje się wiele rodzajów nośników, w tym: różnej
postaci krzemionki, iły, tlenki i wodorotlenki metali, żywice jonowymienne, zeolity,
sorbenty polimerowe zawierające grupy poliaminowe, a także biosorbenty oraz odmiany
alotropowe węgla. Do najefektywniejszych należą nośniki stanowiące odmiany alotropowe
węgla, czyli węgiel aktywowany, grafen i nanorurki węglowe. Te ostatnie stosuje się po
uprzedniej aktywacji i funkcjonalizacji powierzchni. Najczęściej są stosowane do
adsorbowania metali ciężkich. Istnieje niewiele odniesień literaturowych na temat
adsorpcji i analiz metali szlachetnych na nanorurkach węglowych. Jest to zatem ciekawy
kierunek dalszych badań.
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