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WSTĘP
Zawartość pierwiastków rzadkich, występujących do niedawna w środowisku 

przyrodniczym w ilościach śladowych, zaczęła w ostatnich latach przekraczać 
naturalne poziomy stężeń powodując określone skutki negatywne. W prawdzie 
wszystkie substancje chemiczne występujące w nadmiernych ilościach mogą 
stwarzać warunki stresowe dla świata ożywionego, to jednak pierwiastki rzadkie 
są szczególnie szkodliwe z uwagi na rolę, jaką spełniają w procesach biologicz
nych oraz interakcjach typu synergicznego czy antagonistycznego.

W zrost stężenia pierwiastków rzadkich w środowisku przyrodniczym związa
ny jest m.in. z ich emisją przez przemysł metalurgiczny, petrochemiczny, cemen
towy i energetyczny oraz odprowadzaniem  ścieków komunalnych i p rze
mysłowych do wód i gleb [Kabata-Pendias, Pendias 1979].

Gal, skand i wanad -  zaliczane do pierwiastków rzadkich -  są składnikami 
wszystkich gleb. Przeciętna zawartość galu w glebach wynosi 5-300 mg/kg 
(najczęściej 5-70 mg /kg), skandu 2-12 mg/kg, a wanadu 10-220 mg/kg, przy 
czym w glebach rolniczych nie powinna ona przekraczać 150 mg/kg.

W anad w zależności od stężenia w glebie wykazuje zróżnicowane działanie na 
rośliny. W stężeniach do 2 mg/kg pokrywa on ich zapotrzebowanie fizjologiczne 
wpływając pozytywnie na ilość chlorofilu oraz pobieranie potasu. Spełnia również 
rolę katalizatora w procesie asymilacji azotu. W iększa zawartość wanadu w glebie 
jest toksyczna dla roślin.

Rola skandu i galu w rozwoju roślin nie została całkowicie wyjaśniona. 
W iadomo tylko, że pierwiastki te są pobierane selektywnie, a następnie akumulo- 
wane w różnych częściach roślin [Kabata-Pendias, Pendias 1979, 1993].

Celem przeprowadzonych badań było porównanie zawartości galu, wanadu 
i skandu wglebie z dwóch różnych rejonów Polski: Podlasia (Międzyrzec Podla
ski) i Górnego Śląska (Dąbrówka W ielka koło Piekar Śląskich) oraz ocena stopnia 
zanieczyszczenia badanych gleb.
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Praca stanowi kontynuację wcześniejszych badań dotyczących oznaczania 
tych pierwiastków w środowisku przyrodniczym [Buhl, Połedniok 1997,1999].

MATERIAŁ I METODYKA
Glebę do analizy pobrano z warstwy ornej na głębokości 20 cm i przygotowano 

zgodnie z zaleceniami podanymi w normie BN -78/9180-02.
W celu oznaczenia całkowitej zawartości galu, wanadu i skandu w glebie, 

próbki o masie 0,5 g prażono wstępnie w temp. 450°C przez 6  godzin w piecu 
muflowym, a następnie trawiono stężonym HF z dodatkiem stężonego H 2 S 0 4  

[Ostrowska, Gawliński, Szczubiałka 1991]. Pozostałość po odparowaniu kwasów 
rozpuszczano w 1 % HC1 -  w przypadku galu, HC1 rozcieńczonym w stosunku 
(1+1) -  w przypadku wanadu oraz 0,5 M HC1 -  w przypadku skandu i 
uzupełniano wymienionymi kwasami do objętości odpowiednio: dla galu 25 cm3, 
wanadu 50 cm i skandu 10 cm 3.

W  celu oceny stopnia zanieczyszczenia gleby próbki o masie 1 g wytrząsano 
z 15 cm 3 1 0  % kwasu azotowego przez 1 godzinę, a uzyskane ekstrakty sączono 
i dopełniano do objętości 50 cm 3 wodą destylowaną; jedynie przy oznaczaniu 
skandu w glebie z Górnego Śląska wyciągi dopełniano wodą do 25 cm 3 [Ostro
wska, Gawliński, Szczubiałka 1991]. Analizowaną objętość roztworów podano w 
tabelach 1 i 4.

Do oznaczenia galu, wanadu i skandu w glebie zastosowano opracowane w 
Zakładzie Chemii Analitycznej Uniwersytetu Śląskiego czułe, spektrofotome
try czne metody oparte na kompleksach mieszanych Ga(III), V(IV) i Sc(III), z 
chromazurolem S (CAS) i sterinolem (ST) [Kwapulińska 1990, 1995, Kwapuliń- 
ska, Buhl, Połedniok 1993].

Oznaczanie galu poprzedzano redukcją Fe(III) do Fe(II) kwasem askorbino
wym oraz ekstrakcją Ga(III) octanem butylu [Busiew, Tipcowa, Iwanow 1982, 
Buhl, Połedniok 1999].

Oznaczanie wanadu poprzedzano ekstrakcją V(V) tlenkiem mezytylu (TM), a 
następnie redukcją V(V) do V(IV) i Fe(III) do Fe(II) kwasem askorbinowym oraz 
maskowaniem Fe(II) roztworem KCN [Shinde, Khopkar 1969, Buhl, Połedniok 
1999].

Oznaczanie skandu poprzedzano wstępną ekstrakcją Fe(III) 50% roztworem 
acetyloacetonu w chloroformie oraz ekstrakcją Sc(III) 0,5 M roztworem tienoi- 
lotrifluoroacetonu (TTA) w ksylenie [Onishi, Banks 1963, Buhl, Połedniok 1999].

Absorbancję roztworów m ierzono na spektrofotom etrze DR/2010 firmy 
HACH przy długości fali dla galu h= 620 nm, skandu 610 nm i wanadu h= 
600 nm oraz grubości warstwy absorbującej 1= lcm  względem ślepych prób.

Zawartość galu, wanadu i skandu w analizowanych próbkach odczytano z 
krzywych wzorcowych [Buhl, Połedniok 1997] o następujących parametrach 
równania regresji:
1. a = 0,049; b = -0,011 ; rk = 0,9999 dla krzywej wzorcowej oznaczania galu za 

pomocą CAS i ST po ekstrakcji Ga octanem butylu.
2. a = 0,028; b = 0,011 ; rk = 0,9993 dla krzywej wzorcowej oznaczania V(IV) za 

pomocą CAS i ST w obecności KCN po ekstrakcji wanadu TM.
3. a = 0,12; b = -0,044; rk = 0,9998 dla krzywej wzorcowej oznaczania skandu za 

pomocą CAS i ST po ekstrakcji Sc roztworem TTA w ksylenie.
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Jako metody weryfikujące wyniki analizy wybrano metodę dodatku wzorca 
oraz technikę emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w argonowej 
plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICP AES).

Próbki z dodatkiem wzorca analizowano postępując jak w przypadku próbek 
badanych. W zorce galu, wanadu i skandu dodawano na początku analizy, przed 
roztworzeniem gleby, w ilościach zbliżonych do wcześniej oznaczonych.

Próbki do oznaczania galu i wanadu metodą ICP AES przygotowano analogi
cznie jak  do oznaczeń metodą spektrofotometryczną pomijając etap wywołania 
reakcji barwnej z CAS i ST. W  przypadku skandu, analizie poddano próbki gleby 
wprost po roztworzeniu i rozcieńczeniu wodą do 25 cm3.

Pomiarów dokonano na spektrometrze Spektroflame-ICP M firmy Spektro 
Analytical Instruments w następujących warunkach pomiarowych: moc 1,1 kW, 
częstotliwość 27,12 MHz, gaz zewnętrzny 14,0 dm 3 /min, gaz nośny 1,0 dm 3/min, 
gaz pośredni 0,5 dm 3/min, ilość dozowanej próbki 1 cm 3/min, wysokość pomiaru 
emisji nad cewką indukcyjną 11 mm, dyspersja odwrotna w I rzędzie widma 0,55 
nm/mm.

TABELA 1. Całkowita zawartość galu, wanadu i skandu w glebie z Podlasia i z Górnego Śląska 
oznaczona za pomocą chromazurolu S i sterinolu
TABLE I. Total content o f gallium, vanadium and scandium in Podlasie and Upper Silesia soils 
determined using Chrome Azurol S and Sterinol

Teren
Region

Pierwia
stek
Element

Nr
próbki 
No of  
sample

Analizo
wana
objętość
Analyzed
volume
[ml]

Zawartość 
Content 
[% • 10"3]

Wartości 
średnie 
Mean 
values 
[% • IO"3]

Sr |l195

Rolniczy Ga 1 2 4,32; 4,18
(Podlasie) 2 3,70; 3,70 4,17 0,093 4,17±0,41
Agricultural 3 4,52; 4,58
(Podlasie) V 1 20 5,21; 5,08

2 5,64; 5,81 5,10 0,086 5,10±0,36
3 4,72; 4,96
4 4,76; 4,60

Sc 1 2 4,48; 4,56
2 4,40; 4,32 4,38 0,033 4,38±0,15
3 4,14; 4,40

Przemysłowy Ga 1 2 9,48; 9,12
(Górny Śląsk) 2 9,42; 9,82 9,47 0,036 9,47±0,36
Industrial 3 9,08; 9,88
(Upper V 1 2 23,2; 27,1
Silesia) 2 23,2; 24,9 24,70 0,071 24,70±1,80

3 26,6; 23,4
Sc 1 5 1,08; 1,16

2 1,16; 1,12 1,11 0,040 1,11 ±0,05
3 1,07; 1,06

Sf -  względne odchylenie standardowe, relative standard deviation;
|i95 -  przedział ufności na poziomie prawdopodobieństwa 95%, confidence interval on the 95% 
probability level
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OMÓWIENIE WYNIKÓW
Całkowita zawartość galu, wanadu i skandu w badanych glebach jest zróżni

cowana. W glebie z Podlasia wynosi odpowiednio: 4,17- 10“%> Ga, 5,10 • 10_3% 
V i 4,38 • 10_3% Sc w suchej masie, natomiast w glebie z Górnego Śląska jest 
równa: 9,47 • 10_3% Ga, 24,7 • 10_3% V i 1,11 • 10_3% Sc. W szystkie wyniki 
charakteryzują wąskie przedziały ufności na poziomie prawdopodobieństwa 95% 
oraz niskie wartości względnego odchylenia standardowego -  nie przekraczające 
0,093. W skazuje to na wysoką precyzję metody (tab. 1).

Przeciętny odzysk wzorców Ga i V obliczony dla 6  niezależnych próbek oraz 
Sc obliczony dla 3 mieści się w granicach od 92,2% w przypadku oznaczania 
wanadu do 98,6% w przypadku oznaczania skandu w glebie z Podlasia (tab. 2). 
Potwierdza to wiarygodność wyników uzyskanych za pomocą CAS i ST.

Całkowita zawartość galu, wanadu i skandu oznaczona w próbkach badanych 
gleb techniką ICP AES wynosi odpowiednio: dla gleby z Podlasia -  3,83 • IO- 3  % 
Ga, 5,02 • 10~3% V i 3,90 • 10- 3  % Sc, a z Górnego Śląska -  9,32 • 10_3% Ga, 26,3 
• 10_3% V i 1,27 • 10_3% Sc i jest zbliżona do wyników uzyskanych metodą 
spektrofotometryczną, choć prawie we wszystkich przypadkach nieco niższa 
(tab. 3).

Z porównania zawartości oznaczanych pierwiastków w obydwu badanych 
glebach wynika, że całkowita zawartość wanadu w glebie z Podlasia mieści się w 
granicach stężeń w glebach cytowanych w literaturze [Kabata-Pendias, Pendias 
1993], natomiast w glebie z Górnego Śląska jest prawie 5-krotnie wyższa i 
przekracza górną granicę stężeń wanadu w glebach rolniczych, nie zanieczysz
czonych przez przemysł (150 mg/kg) [Wąchalewski 1988]. Całkowita zawartość 
galu oznaczona w glebie zarówno z Podlasia, jak i z Górnego Śląska mieści się w 
granicach stężeń Ga w glebach podanych przez Kabatę-Pendias i Pendiasa [1979], 
jednak w przypadku terenu przemysłowego jest wyższa od najczęściej spotykanej 
(5-70  mg/kg) [Kabata-Pendias, Pendias 1993]. Natomiast całkowita zawartość

TABELA 2. Sprawdzenie odzysku wzorca 
TABLE 2. Check o f standard recovery

Teren
Region

Pierwiastek
Element

Wprowadzono 
Introduced [jixg]

Oznaczono 
Determined [jig]

Przeciętny odzysk 
wzorca
Average standard 
recovery Г%]

Rolniczy Ga - 1,67
(Podlasie) 3,20 4,67 93,8
Agricultural V _ 10,04
(Podlasie) 5,00 14,49 94,5

Sc — 4,38
3,00 7,32 98,6

Przemysłowy Ga - 3,79
(Górny Śląsk) 4,80 8,28 93,5
Industrial V _ 4,94
(Upper Silesia) 5,00 9,55 92,2

Sc - 2,76
2,60 5,16 92,3
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TABELA 3. Całkowita zawartość galu, wanadu i skandu w glebie z Podlasia i z Górnego Śląska 
oznaczona metodą spektrofotometryczną oraz metodą ICP AES [% • 10-3]
TABLE 3. Total content o f gallium, vanadium and scandium in Podlasie and Upper Silesia soils 
determined by spectrophotometric and ICP AES methods [ % • 10-3 ]

Teren
Region

Pierwiastek
Element

Metoda -  Method
Spektrofotometria VIS 
Spectrophotometry VIS

ICP AES

Rolniczy (Podlasie) Ga 4,17 3,83
Agricultural (Podlasie) V 5,10 5,02

Sc 4,38 3,90
Przemysłowy (Górny Śląsk) Ga 9,47 9,32
Industrial (Upper Silesia) V 24,70 26,30

Sc 1,11 1,27

TABELA 4. Zawartość galu, wanadu i skandu w glebie z Podlasia i z Górnego Śląska oznaczona
za pomocą chromazurolu S i sterinolu w wyciągu 10% HNO3
TABLE 4. Content o f gallium, vanadium and scandium in Podlasie and Upper Silesia soils
determined using Chrome Azurol S and Sterinol in 10% HNO3 extract

Teren
Region

Pierwia
stek
Element

Nr
próbki 
No of 
sample

Analizo
wana
objętość
Analyzed
volume
[ml]

Zawartość 
Content 
[% • 10'3]

Wartości 
średnie 
Mean 
values 
[% • 10‘ 3]

Sr Ц95

Rolniczy Ga 1 2 4,88; 4,82
(Podlasie) 2 4,28; 4,95 4,64 0,060 4,64±0,29
Agricultural 3 4,43; 4,48
(Podlasie) V 1 10 0,34; 0,35

2 0,32; 0,26 0,33 0,107 0,33±0,04
3 0,35; 0,35

Sc 1 5 1,04
2 0,98 0,95 0,114 0,95±0,16
3 0,83

Przemysłowy Ga 1 2 4,03; 3,60
(Górny Śląsk) 2 5,10; 5,33 4,51 0,147 4,51±0,99
Industrial 3 4,23; 4,75
(Upper V 1 1 24,2; 21,6
Silesia) 2 25,2; 25,4 23,40 0,078 23,40±1,90

3 21,2; 22,5
Sc 1 5 1,10; 1,22

2 0,90; 0,88 1,02 0,125 1,02±0,13
3 1,03; 0,99

Sr -  względne odchylenie standardowe, relative standard deviation
\i95 -  przedział ufności na poziomie prawdopodobieństwa 95%, confidence interval on the 95% 
probability level
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skandu w glebie z Podlasia jest wyższa niż w glebie z Górnego Śląska i przekracza 
górną granicę stężeń tego pierwiastka w glebach (12 mg/kg) [Kabata-Pendias, 
Pendias 1993].

Zawartość skandu i wanadu w glebie z Górnego Śląska oznaczona w wyciągu 
10% H N 0 3 wynosi 1,02 ■ 10~3% Sc oraz 23,4 • 10_3% V (tab. 4) i jest porówny
walna z zawartością oznaczoną po trawieniu gleby stężonym HF i H2S 0 4 Procent 
przejścia skandu i wanadu z gleby do roztworu kwasu azotowego jest równy: 
91,9% -  dla Sc i 94,7% -  dla V, co wskazuje, że przeważająca część skandu i 
wanadu dostała się do gleby w formie zanieczyszczeń [Ostrowska, Gawliński, 
Szczubiałka 1991]. Zawartość galu w glebie oznaczona w wyciągu 10% H N 0 3 
wynosi 4,51- 10_3% ( tab. 4) i jest znacznie niższa od całkowitej zawartości tego 
pierwiastka. Procent przejścia galu z gleby do roztworu kwasu wynosi 47,6% 
(rys. 1).

W przypadku gleby z Podlasia gal całkowicie przechodzi z gleby do roztworu 
10% HNÓ3; niewielkie różnice miedzy wynikami analizy wyciągu glebowego i 
roztworu HF + H2S 0 4 mogą być związane z ewentualnymi stratami galu w czasie 
operacji roztwarzania. Jest jednak mało prawdopodobne, by całą ilość Ga zawartą 
w badanej glebie stanowiły zanieczyszczenia. Należy raczej przypuszczać, że w 
glebie z Podlasia gal występuje w formach łatwo przechodzących do roztworu 
kwasu azotowego (V), zwłaszcza iż jego zawartość jest zbliżona do średniej 
zawartości tego pierwiastka w glebach. Zawartość skandu i wanadu w glebie z 
Podlasia oznaczona w wyciągu 10% H N 0 3 wynosi odpowiednio: 0,95 • 10' -3% i 
0,33 • 10_3% (tab. 4, rys. 2) i jest znacznie niższa od całkowitej zawartości tych 
pierwiastków. Procent przejścia skandu i wanadu z gleby do roztworu 10% H N 0 3 
wynosi odpowiednio: 21,7 i 6,5%. Uzyskane wyniki badań wskazują, że niewielka

В CAS-ST zawartość całkowita - total content 

□  ICP-AES zawartość całkowita - total content

&B CAS-ST zawartość oznaczona w wyciągu - content determined in soil extract

RYSUNEK 1. Zawartość galu, wanadu i skandu oznaczona w warstwie ornej gleby z Górnego 
Śląska
FIGURE 1. Content o f gallium, vanadium and scandium determined in arable layer o f Upper Silesia  
soil
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Ga V Sc
В CAS-ST zawartość całkowita - total content

□  ICP-AES zawartość całkowita - total content

OS CAS-ST zawartość oznaczona w wyciągu - content determined in soil extract

RYSUNEK 2. Zawartość galu, wanadu i skandu oznaczona w warstwie ornej gleby z Podlasia 
FIGURE 2. Content o f gallium, vanadium and scandium determined in arable layer o f Podlasie soil

ilość skandu i wanadu została wprowadzona do gleby w formie zanieczyszczeń; 
przeważająca część jest trwale związana z minerałami glebowymi.

Precyzja oznaczenia w glebie zawartości galu, wanadu i skandu w wyciągu 
10% H N 0 3 jest wyraźnie gorsza niż w przypadku oznaczania tych pierwiastków 
w roztworze HF + H2S 0 4. Powodem są prawdopodobnie błędy w początkowych 
etapach analizy, tj. sporządzenia wyciągów: wytrząsania gleby z kwasem azoto
wym i odsączania pozostałości.

WNIOSKI
1. W  glebie z Górnego Śląska średnia zawartość skandu, galu i wanadu jest 

zróżnicowana; wzrasta w szeregu: Sc < Ga <V i wynosi odpowiednio w mg/kg: 
11,1; 94,7; 247.

2. W glebie z Podlasia średnia zawartość skandu, galu i wanadu jest porównywalna 
i wynosi odpowiednio w mg/kg: 43,8; 41,7; 51,0.

3. W glebie z Górnego Śląska stężenie oznaczanych pierwiastków (z wyjątkiem 
skandu) jest wyższe niż w glebie z Podlasia.

4. Stwierdzono, że przeważającą część skandu i wanadu oraz prawie 50% galu 
zawartych w glebie z Górnego Śląska stanowią zanieczyszczenia.

5. W  glebie z Podlasia przeważająca część skandu i wanadu jest trwale związana 
z minerałami glebowymi. Zanieczyszczenia stanowią odpowiednio w %: 21,7 
i 6,5.
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SU M M A RY

The aim of this study was the estimation of gallium, vanadium and scandium 
content in soils from industrial and agricultural regions of Poland. The soils from 
Upper Silesia and Podlasie were selected for this research.

The previously worked out [Kwapulińska 1990, 1995, Kwapulińska, Buhl, 
Poledniok 1993] sensitive, spectrophotometric methods of Ga (III), V (IV) and Sc 
(III) determination using Chrome Azurol S and Sterinol were applied in the 
analysis.

The obtained results (Table 1) were compared with internal standard and 
Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICP AES) techni
ques (Tables 2, 3).

The total content of gallium and vanadium in the soil of Upper Silesia is higher 
than the respective figures in the soil o f Podlasie, and in the case of vanadium it 
exeeds the maximum concentration found in soil under cultivation [Wąchale- 
w skil988]. However, the total content of scandium in the soil from Podlasie is 
higher than that in the Upper Silesia soil and it exeeds the upper level concentration 
of this element in soils from other regions of Poland [Kabata-Pendias, Pendias 
1993].

The results of Sc, Ga and V determination in 10% H N 0 3 extracts show that 
more than 90% of scandium and vanadium and about 50% of gallium have been 
provided to soil of Upper Silesia in the form of pollution. About 80% of scandium 
and more than 90% of vanadium in the soil of Podlasie are lastingly connected 
with the minerals (Table 4, Figures 1, 2).
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