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Úvod 

 
V prírodných vodách sa antimón nachádza na (ultra)

stopových úrovniach predovšetkým vo forme dvoch anor-
ganických oxyaniónov ako antimoničnan Sb(V) 
a antimonitan Sb(III) (cit.1,2). Stanovenie (ultra)stopových 
koncentrácií týchto anorganických foriem vyžaduje spoje-
nie separačno-prekoncentračného postupu s vhodne zvole-
nou detekčnou metódou. Často využívané sú spojenia vy-
soko účinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) 
s atómovou absorpčnou spektrometriou s technikou gene-
rovania hydridov (HG-AAS), atómovou fluorescenčnou 
spektrometriou s technikou generovania hydridov (HG-
AFS), atómovou emisnou spektrometriou s indukčne via-
zanou plazmou (ICP-AES) alebo hmotnostnou spektromet-
riou s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS) (cit.2). Časo-
vá náročnosť a vysoké operačné náklady väčšiny uvede-
ných spojení vedú k snahám navrhnúť účinné 
a jednoduché separačno-prekoncentračné postupy 
v kombinácii s dostupnou detekčnou metódou využívanou 
v mnohých laboratóriách. K takýmto detekčným metódam 
patrí atómová absorpčná spektrometria s elektrotermickou 
atomizáciou (ETAAS). Zo separačných metód patrí 
k časovo a finančne menej náročným extrakcia tuhou fá-
zou (SPE) (cit.3) a v poslednom odbobí zaznamenala znač-
ný vývoj a využitie pri separácii kovov extrakcia 
s využitím teploty zákalu micelárnych roztokov (CPE) 
(cit.4). 

Cieľom tejto práce je použiť dva extrakčné postupy, 
a to SPE na separáciu a prekoncentráciu celkového anor-
ganického antimónu a CPE na selektívnu separáciu a pre-
koncentráciu Sb(III) v prírodných vodách.  

Ako sorbent pri SPE separácii a prekoncentrácii cel-
kového anorganického antimónu je použitý oxid titaničitý 
nanometrických rozmerov (nano-TiO2). Po sorpcii anorga-
nického antimónu je využité priame dávkovanie jemnej 
suspenzie („slurry“) nano-TiO2 spolu s nasorbovaným 
analytom do elektrotermického atomizátora. Využitie 
možnosti priameho dávkovania jemnej suspenzie nano-
TiO2 s nasorbovaným analytom do ETAAS ponúka rela-
tívne jednoduchý spôsob úpravy vzorky spojenej 
s nakoncentrovaním analytu. Odpadá časová náročnosť 
spojená s desorpciou analytu, ako aj zamedzenie strát spo-
jených s jeho nedokonalou elúciou. Tu však treba vysokú 
pozornosť venovať homogenite suspenzie počas dávkova-
nia do elektrotermického atomizátora5, ako aj zmene kvali-
ty povrchu použitej grafitovej kyvety6,7 s narastajúcim 
počtom atomizačných cyklov spojených o.i. aj s tvorbou 
vrstvy TiC. 

Pri CPE separácii a prekoncentrácii Sb(III) je prvým 
krokom vytvorenie vhodného hydrofóbneho komplexu 
sledovaného analytu, ktorý je následne zachytený 
v hydrofóbnom jadre micely4,8. Aby došlo ku kvantitatív-
nej separácii a boli dosiahnuté vysoké prekoncentračné 
faktory (PF) pre nasledujúce stanovenie, je nutné zvoliť 
pre vypracovávaný postup vhodné chelatačné činidlo 
a tenzid, a následne optimalizovať všetky experimentálne 
parametre (koncentráciu chelatačného činidla a tenzidu, 
pH roztoku, teplotu a čas inkubácie, separáciu fáz, ako aj 
výber činidla a jeho koncentrácie na riedenie tenzidom 
obohatenej fázy). V tomto prípade je výhodou ETAAS to, 
že doprevádzajúca matrica pozostávajúca prevažne 
z tenzidu použitého pri CPE je odstránená ešte počas pyro-
lýzy pred samotnou atomizáciou analytu, a teda neruší 
samotné stanovenie. Ďalšou výhodou ETAAS je možnosť 
dávkovania veľmi malých objemov vzorky (rádovo desiat-
ky mikrolitrov). V tomto smere je práve ETAAS najvhod-
nejšou metódou, keďže objemy tenzidom obohatenej fázy 
(TOF), ktoré je možné pri CPE získať, sa pohybujú rádovo 
v stovkách mikrolitrov. V našom prípade je ako činidlo pre 
tvorbu stabilného chelátu Sb(III) použitý pyrolidín ditio-
karbamát amónny (APDC) a ako extrakčné činidlo je pou-
žitý neiónový tenzid Triton X-114 (TX-114). 

 
 

Experimentálna časť 
 
Použité prístroje a zariadenia 

 
Na stanovenie antimónu bol použitý atómový ab-

sorpčný spektrometer Perkin-Elmer 3030 (Norwalk, USA) 
s elektrotermickým atomizátorom HGA 600 v spojení 
s automatickým podávačom vzoriek AS-70. Pre korekciu 
pozadia bol použitý korektor pozadia využívajúci Zeema-
nov jav. Ako ochranný plyn bol použitý argón. Merania 
boli robené na pyrolytických grafitových kyvetách firmy 
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Perkin-Elmer. Dávkované objemy vzoriek boli 20 l, dáv-
kované objemy modifikátora Pd(NO3)2 boli 10 l. Pre 
vyhodnotenie boli použité plochy píkov. Ako zdroj žiare-
nia bola použitá EDL výbojka pre Sb (Perkin-Elmer) pra-
cujúca pri 8 W. Zvolená vlnová dĺžka bola 217,6 nm 
a šírka štrbiny bola 0,7 nm. Teplotný program pre 
stanovenie Sb po SPE a CPE separácii a prekoncentrácii je 
uvedený v tab. I. 

Termostatovaný vodný kúpeľ VL-12 (Kavalier, 
Sázava, ČR), mechanická trepačka LT2 (Kavalier, Sázava, 
ČR), analytické váhy Sartorius 1702 (Göttingen, SRN), pH 
meter MS-31 (Praha, ČR) a centrifúga MPW-360 
(Machaniky precyzyjna, Varšava, Poľsko) boli použité pri 
extrakčných postupoch a príprave vzoriek. 

 
Použité chemikálie 

 
Všetky použité chemikálie boli čistoty p.a. Všetky 

roztoky boli pripravované v deionizovanej vode (DV). 
Neiónový tenzid Triton X-114, chelatačné činidlo 
pyrolidín ditiokarbamát amónny, oxid titaničitý (anatas, 
nanoprášok s veľkosťou častíc <25 nm a čistotou 
>99,7 %), vínan antimonito draselný a hexahydroxy 
antimoničnan draselný boli od firmy Sigma-Aldrich 
(Steinheim, SRN). Kyselina dusičná a hydroxid sodný 
použité na úpravu pH modelových roztokov a vzoriek boli 
od firmy Merck (Darmstadt, SRN). Všetky pripravené 
zásobné roztoky boli uskladnené v polyetylénových 
nádobách pri teplote 4 °C. Dusičnan paládnatý 
(s koncentráciou Pd 10 g l1) (Merck, SRN) bol po 
vhodnom nariedení 0,2 % (v/v) HNO3 použitý ako 
chemický modifikátor. Metanol (Merck, SRN) bol použitý 
na prípravu riediaceho činidla pre tenzidom obohatenú 
fázu. Certifikovaný referenčný materiál (CRM) pre 

stopové prvky v jazernej vode TMDA-61 (National Water 
Research Institute, Burlington, Kanada) bol použitý na 
kontrolu spoľahlivosti navrhnutých extrakčných postupov. 

 
Použité vzorky 

 
Päť typov syntetickej vody bolo pripravených podľa 

Webera9. Množstvo chemikálií (NaHCO3, CaSO4 . 2 H2O, 
MgSO4 a KCl; všetky Merck, SRN) navážených do 1 dm3 
deionizovanej vody (DV) je uvedené v tab. II. Tieto 
syntetické vody sú definované podľa svojej tvrdosti, a to 
ako veľmi mäkká voda (VMV), mäkká voda (MV), stredne 
tvrdá voda (STV), tvrdá voda (TV) a veľmi tvrdá voda 
(VTV).  

Minerálne vody z rôznych oblastí Slovenska (MV1 
z Mostovej; MV2 z Plešivca; MV3 z Brzotína a MV4 
z Rožňavy), jazerná voda (JV) z Ľubietovej odobratá 
zo severovýchodnej časti Slovenského Stredohoria, ktorá 
zahŕňa neovulkanický masív Poľana a severnú časť 
Čiertažu (z pohoria Veporské Vrchy), voda z domácej 
studne odobratá v Komárne (KV) a voda z potoka  
tečúceho blízko banskej skládky v Pezinku (PV) boli 
použité ako reálne vzorky pre stanovenie celkového 
anorganického antimónu a selektívne stanovenie Sb(III).  

Všetky vzorky vôd boli uskladnené v chladiacom 
boxe a dopravené do laboratória v deň odberu. 
V laboratóriu boli filtrované cez 0,45 m membránový 
filter a použité pre vypracované CPE a SPE postupy v ten 
istý deň.  

 
Pracovný postup 

 
Pre separáciu a prekoncentráciu celkového 

anorganického antimónu bola optimalizácia SPE postupu 

Tabuľka I 
Teplotný program pre stanovenie Sb po CPE a SPE separácii a prekoncentrácii metódou ETAAS 

Krok Teplota [°C] Čas nárastu [s] Čas zotrvania [s] Prietok argónu [ml min1] 

Sušenie 110 10 20 250 

Pyrolýza 1200 10 20 250 

Atomizácia 2500 0 3 0 

Čistenie 2550 1 1 250 

Tabuľka II 
Päť typov syntetickej vody a hodnoty ich aktuálnych počiatočných pH 

Syntetická voda Množstvo chemikálie naváženej do 1 l DV [mg] Aktuálne počiatočné 
pH 

NaHCO3 CaSO4 . 2 H2O MgSO4 KCl 

Veľmi mäkká voda (VMV) 12,0 7,5 7,5 0,5 6,57 

Mäkká voda (MV) 48,0 30,0 30,0 2,0 7,67 

Stredne tvrdá voda (STV) 96,0 60,0 60,0 4,0 7,96 

Tvrdá voda (TV) 192,0 120,0 120,0 8,0 8,31 

Veľmi tvrdá voda (VTV) 384,0 240,0 240,0 16,0 8,36 
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detailne opísaná v našej predchádzajúcej práci10. Všetky 
parametre (pH, čas extrakcie, kapacita sorbentu) boli 
dôsledne sledované pre obidve anorganické formy 
antimónu Sb(III) a Sb(V). Vypracovaný SPE postup 
schématicky znázornený na obr. 1 je vhodný pre obidve 
sledované formy. 

Pre selektívnu separáciu a prekoncentráciu Sb(III) 
bola optimalizácia CPE postupu detailne opísaná v našej 
predchádzajúcej práci8. Po optimalizácii extrakčných 
parametrov (pH, koncentrácia APDC, koncentrácia TX-
114, inkubačná teplota a čas, koncentrácia činidla na 
riedenie TOF, iónová sila, čas centrifugácie) bol 
vypracovaný CPE postup, ktorý je schématicky 
znázornený na obr. 2. 

 
 

Výsledky a diskusia 
 
Interferencie koexistujúcich iónov, selektívna separá-

cia a následné stanovenie Sb(III) v nadbytku Sb(V), ako aj 
zníženie medze stanovenia pri obidvoch spojeniach SPE-
ETAAS a CPE-ETAAS boli hlavnou náplňou tejto práce. 

 
Štúdium interferencií pri SPE 

 
Vplyv kovov nachádzajúcich sa v prírodných vodách 

na extrakčnú výťažnosť celkového anorganického antimó-
nu pri SPE separácii a prekoncentrácii bol skúmaný na 
zmesných modelových roztokoch pripravených podľa roz-
pisu uvedeného v tab. II. Päť typov syntetickej vody s prí-
davkom 5,0 g l1 Sb(V) bolo použitých pri zoptimalizova-
nom SPE postupe s PF 10 (schématicky znázornený na 
obr. 1). Extrakčné výťažnosti pre všetky modelové roztoky 

použiť čistú a suchú HDPE nádobu (100 ml)  

navážiť nano-TiO2 (50 mg) 

pridať modelový roztok s pH 2,0 (50 ml) 

trepať (30 min pri laboratórnej teplote) 

centrifugovať (10 min pri 4000 rpm) 

roztok vyliať otočením nádoby 

k TiO2 pridať deionizovanú vodu (5 ml) 

trepať (10 min pri laboratórnej teplote) 

dávkovať slurry priamo do ETAAS 

Pri zoptimalizovanom SPE postupe je potrebné: 

Obr. 1. Schématické znázornenie SPE postupu pre separáciu 
a prekoncentráciu celkového anorganického antimónu 
(prekoncentračný faktor 10) 

Obr. 2. Schématické znázornenie CPE postupu pre selektívnu 
separáciu a prekoncentráciu Sb(III) (prekoncentračný faktor 
28) 

použiť čistú a suchú HDPE nádobu (15 ml)  

pridať modelový roztok s pH 5,5 (8 ml) 

pridať 0,20 % (m/v) APDC (1 ml) a premiešať 

pridať 0,80 % (m/v) TX-114 (1 ml) a premiešať 

použiť vodný kúpeľ (5 min pri 45 °C) 

centrifugovať (5 min pri 4000 rpm) 

použiť ľadový kúpeľ (10 min pri 12 °C) 

vodnú fázu vyliať otočením nádoby 

k TOF pridať 0,20 mol l1 HNO3 v metanole (200 l) 

dávkovať metanolický roztok do ETAAS 

Pri zoptimalizovanom CPE postupe je potrebné: 
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sa pohybovali nad 90 % (uvedené v tab. III). Keďže pH, 
pri ktorom TiO2 nevykazuje žiadny náboj („point of zero 
charge”, PZC), sa pohybuje v strede pH stupnice (6,8 ± 
0,2) (cit.11,12), k sorpcii katiónov dochádza pri pH > pHPZC 
a k sorpcii aniónov pri pH < pHPZC. V prípade študovaných 
modelových roztokov, ktoré obsahovali potenciálne kovo-
vé interferenty v kationickej forme (Na(I), K(I), C(II), 
Mg(II)), nedošlo pri pH 2,0 (vhodné pre sorpciu oxyanió-
nov Sb(III) a Sb(V)) ku konkurenčným sorpciám, čím 
nebola negatívne ovplyvnená extrakčná výťažnosť sledo-
vaného analytu. V týchto prípadoch ani zvyšujúca sa kon-
centrácia doprevádzajúcich aniónov (HCO3

, SO4
2 a Cl) 

neovplyvnila extrakčnú výťažnosť sledovaného analytu. 
Vplyv ďalších kovov na extrakčnú výťažnosť celko-

vého anorganického antimónu bol zisťovaný na modelo-
vých roztokoch obsahujúcich 5,0 g l1 antimónu (Sb
(III):Sb(V) v pomere 1:1) a potenciálny interferent. Pri 
modelových roztokoch obsahujúcich kationické formy ko-
vov: Al(III), Cd(II), Co(II), Cr(III), Cu(II), Fe(II), Fe(III), 
Mn(II), Ni(II), Pb(II) a Zn(II) (koncentrácie sledovaných 
kovov v modelových roztokoch: 0,01 mg l1, 0,10 mg l1 
a 1,00 mg l1) boli dosiahnuté extrakčné výťažnosti 
v rozmedzí 87–112 %. V prípade študovaných oxy-
aniónov (As(III)/As(V), Se(IV)/Se(VI), Cr(VI), Mo(VI)) 
a chlóroaniónov (In(III), Pt(IV), Au(III)) pri koncentrá-
ciách 0,01 mg l1 a 0,10 mg l1 boli dosiahnuté extrakčné 
výťažnosti v rozmedzí 85–109 %. V modelových rozto-
koch obsahujúcich 1,00 mg l1 sledovaného interferentu 
bol zaznamenaný radikálny pokles extrakčnej výťažnosti 
antimónu. Možno to zdôvodniť konkurenčnými sorpciami 
sledovaných iónov. Niektoré spomenuté anionické formy 
sa pri pH 2,0 sorbujú čiastočne1315, iné úplne1618. Zo spo-
menutých interferentov môže vážny problém predstavovať 
prítomnosť anorganického arzénu (As(III)/As(V)), pri 
ktorom je možné pre kvantitatívnu sorpciu na nano-TiO2 
použiť totožné podmienky ako v prípade antimónu16. Je to 
predovšetkým z toho dôvodu, že vzorky so zvýšeným obsa-
hom antimónu častokrát obsahujú aj zvýšený obsah arzénu.  

 

Štúdium interferencií pri CPE 
 
Vďaka vysokej selektivite merania pri použití 

ETAAS, pri štúdiu interferencií v spojení CPE-ETAAS 
bola hlavná pozornosť venovaná prekoncentračnému kro-
ku. Ako možné interferenty boli volené kovové ióny, ktoré 
reagujú s APDC a môžu byť následne spoluextrahované 
s Sb(III) do tenzidom obohatenej fázy (TOF). V tejto časti 
štúdie sa použili modelové roztoky s objemom 10 ml, ktoré 
obsahovali 0,80 g l1 Sb(III) a poteciálny interferent 
o rôznych koncentráciách. Z testovaných pomerov 
(potenciálny interferent:analyt) to boli 5:1, 10:1 a 100:1 
pre Ag(I), Cd(II), Co(II), Cu(II), Mn(II), Ni(II), Pb(II) a Se
(IV), pomer 500:1 bol testovaný pre Fe(III) a Zn(II) 
a pomer 1000:1 pre Al(III) a As(III). Pri všetkých týchto 
modelových vzorkách boli dosahované extrakčné výťaž-
nosti v rozmedzí 89–115 %.  

Vplyv kovov nachádzajúcich sa v prírodných vodách 
na extrakčnú výťažnosť Sb(III) bol študovaný na modelo-
vej vzorke stredne tvrdej vody (STV) s prídavkami štyroch 
rôznych koncentrácií Sb(III). Získané výsledky sú uvedené 
v tab. IV. Z výsledkov je zrejmé, že alkalické kovy a kovy 
alkalických zemím (ktoré netvoria komplexy s použitým 
chelatačným činidlom APDC) (cit.8) neprechádzali do 
TOF, čím nedochádzalo k ovplyvneniu navrhnutého CPE 
postupu pre selektívne stanovenie Sb(III) (dosiahnuté ex-
trakčné výťažnosti v rozmedzí 96–106 %).  

Keďže v prírodných vodách sa anorganický antimón 
nachádza predovšetkým vo forme Sb(V) (cit.1,2), pre sledo-
vanie vplyvu nadbytku Sb(V) pri CPE separácii 
a prekoncentrácii Sb(III) boli pripravené modelové roztoky 
obsahujúce rôzne pomery Sb(V):Sb(III) (v rozmedzí 0:1 až 
100:1). Koncentrácia Sb(III) vo všetkých modelových 
roztokoch bola 0,80 g l1. Po pridaní Sb(V) sa ihneď pou-
žil CPE postup uvedený na obr. 2.  

Ako je z obr. 3 zrejmé, príspevok Sb(V) k extrakčnej 
výťažnosti Sb(III) začína byť významný pri pomere 40:1 
a viac. Pri pomere 100:1 už extrakčná výťažnosť presaho-
vala viac ako 160 %. Keďže pri pH 5,5 je tvorba komplexu 
s APDC potvrdená iba v prípade Sb(III) a separáciu týchto 

Tabuľka III 
Celkový anorganický antimón stanovený po SPE separácii a prekoncentrácii (PF 10) vo vzorkách syntetických vôd 

Syntetická voda a  Celkový stanovený Sb ± SD [g l1] RSD [%] Extrakčná výťažnosť [%] 

DV 4,96 ± 0,16 3,23 99,1 

VMV 4,83 ± 0,19 3,93 96,7 

MV 4,72 ± 0,17 3,60 94,5 

STV 4,94 ± 0,20 4,05 98,9 

TV 4,69 ± 0,11 2,35 93,7 

VTV 4,53 ± 0,13 2,84 90,6 

a DV – deionizovaná voda; VMV – veľmi mäkká voda; MV – mäkká voda; STV – stredne tvrdá voda; TV – tvrdá voda; 
VTV – veľmi tvrdá voda 
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dvoch foriem možno týmto spôsobom považovať za účin-
nú, pri zdôvodnení vysokej výťažnosti v tomto prípade 
(modelový roztok obsahoval 0,80 g l1 Sb(III) a 80,0 g l1 
Sb(V) a použitý PF bol 28) možno uvažovať buď 
o zvýšení pôvodnej koncentrácie Sb(III), ktorý je schopný 
prejsť do TOF (čo by naznačovalo na čiastočnú redukciu 
Sb(V) na Sb(III)) alebo o nedokonalom odstránení Sb(V) 
pri separácii TOF a vodnej fázy a jeho stanovení spolu 
s nakoncentrovaným Sb(III). Z uvedených výsledkov je 
zrejmé, že táto časť si zasluhuje zvýšenú pozornosť. Prob-
lém nadbytku Sb(V) pri selektívnom stanovení Sb(III) sa 

stane významnejší pri vyšších PF a samozrejme pri vyšších 
pomeroch Sb(V):Sb(III). 

 
Zníženie medze stanovenia  

 
V snahe kvantifikovať nižšie koncentrácie sledovaných 

analytov boli testované vyššie prekoncentračné faktory.  
Pri SPE postupe to bol PF 20 a PF 30. V prvom prí-

pade (PF 20) sa použilo 80 ml vzorky (pH 2,0) a 40 mg 
nano-TiO2. Po nasorbovaní analytu, centrifugácii a násled-
nom odstránení vodnej fázy sa k sorbentu pridali 4 ml DV 
(vytvorenie „slurry”). V druhom prípade (PF 30) to bolo 
90 ml vzorky (pH 2,0), 30 mg nano-TiO2 a následne 3 ml 
DV. Experimentálne zistená adsorpčná kapacita nano-TiO2 
(45,9 mg g1 pre Sb(V) a 44,8 mg g1 pre Sb(III)) (cit.10) 
umožňuje zníženie hmotnosti použitého sorbentu bez zní-
ženia extrakčnej výťažnosti. Koncentrácia „slurry” bola 
rovnaká vo všetkých testovaných prípadoch (10 mg 
TiO2 / ml). Stanovenie celkového anorganického antimónu 
v syntetických vodách s využitím troch testovaných PF je 
uvedené v tab. V. Pri týchto experimentoch bol použitý 
prídavok 1 g l1 Sb(III) a 1 g l1 Sb(V) k mäkkej vode 
(MV) a tvrdej vode (TV).  

Medza stanovenia (LOQ; 10SD slepého pokusu, n = 
10) dosiahnutá pri PF 10 bola 0,42 g l1, pri PF 20 bola 
0,23 g l1 a pri PF 30 bola 0,15 g l1. 

Prekoncentračný faktor pri CPE počítaný ako pomer 
smerníc kalibračných kriviek pre kalibračné roztoky po 

Tabuľka IV 
Stanovenie Sb(III) vo vzorke syntetickej vody po CPE separácii a prekoncentrácii (PF 28) 

Syntetická voda a Pridaný Sb(III) [g l1] Stanovený Sb(III) [g l1] Extrakčná výťažnosť [%] 

STV 0,40 0,42 ± 0,03 105,0 

STV 0,80 0,77 ± 0,04 96,3 

STV 1,60 1,69 ± 0,03 105,6 

STV 3,20 3,12 ± 0,02 97,5 

a STV – stredne tvrdá voda 
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Obr. 3. Extrakčná výťažnosť Sb(III) z modelových roztokov 
obsahujúcich rôzne pomery Sb(V):Sb(III) 

a MV – mäkká voda; TV – tvrdá voda, b PF – prekoncentračný faktor 

Syntetická voda a Použitý PF b Stanovený Sb ± SD [g l1] RSD [%] Extrakčná výťažnosť [%] 

MV 10 1,85 ± 0,05 2,7 92,5 

MV 20 1,94 ± 0,06 3,1 97,0 

MV 30 1,90 ± 0,07 3,7 95,0 

TV 10 1,81 ± 0,06 3,3 90,5 

TV 20 1,89 ± 0,07 3,7 94,5 

TV 30 1,93 ± 0,09 4,7 96,5 

Tabuľka V 
Stanovenie celkového anorganického antimónu v syntetických vodách s využitím rôznych PF 
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CPE postupe a bez CPE postupu bol 28 (pri objeme použi-
tých vzoriek 10 ml). Dosiahnutá LOQ bola 0,18 g l1. 
Použitie 40 ml objemov vzoriek viedlo k získaniu PF 108, 
čo umožnilo kvantifikovať viac ako 0,07 g l1 Sb.  

 
Využitie SPE a CPE postupu pri analýze reálnych 
vzoriek 

 
Spoľahlivosť navrhnutých extrakčných postupov bola 

overená analýzou CRM vôd (SLRS-4 a TMDA-61) v už 

spomenutých prácach8,10. V tejto práci bol využitý CRM 
pre stopové prvky v jazernej vode (TMDA-61). Pri stano-
vení celkového anorganického antimónu bol CRM nariede-
ný 30 a následne bol použitý SPE postup s PF 30. Vý-
sledky analýz TMDA-61 spolu s výsledkami pre minerálne 
vody (MV1-4) a vodu z potoka (PV) je možné vidieť 
v tab. VI. 

Pri selektívnom stanovení Sb(III) s využitím CPE 
postupu s PF 108 bol použitý CRM TMDA-61 nariedený 
20, pH sa ihneď upravilo na 5,5 a použil sa navrhnutý 
CPE postup. Rovnako sa postupovalo aj v prípade, kedy sa 
k nariedenému CRM pridalo 0,40 g l1 Sb(III). Výsledky 
analýz spolu s výsledkami pre minerálnu vodu (MV1), 
jazernú vodu (JV), vodu z domácej studne (KV) a vodu 
z potoka (PV) sú uvedené v tab. VII. Reálne vzorky vôd boli 
pre CPE postup použité  priamo  aj s prídavkom 0,40 g l1 

Sb(III). V prípade vzoriek s prídavkom Sb(III) bolo možné 
vypočítať extrakčnú výťažnosť. 

Reálne vzorky vôd uvedené v tab. VII boli použité pri 
stanovení celkového anorganického antimónu po SPE se-
parácii a prekoncentrácii aj pre selektívne stanovenie Sb
(III) po CPE separácii a prekoncentrácii. Výsledky sú uve-
dené v tab. VIII. Pri zisťovaní percentuálneho zastúpenia 
Sb(III) v porovnaní s celkovou koncentráciou anorganické-
ho antimónu, ani v jednej z analyzovaných vzoriek kon-
centrácia Sb(III) neprekročila 10 %. 

 
 

Záver 
 
V uvedenej práci sú využité dva extrakčné postupy 

v spojení s ETAAS detekciou, a to extrakcia tuhou fázou 
(s využitím komerčne dostupného TiO2 nanometrických 
rozmerov) pri separácii s prekoncentráciou celkového an-
organického antimónu a extrakcia s využitím teploty záka-
lu micelárnych roztokov (s využitím APDC ako chelatač-
ného činidla a Tritonu X-114 ako extrakčného činidla) pri 
selektívnej separácii a prekoncentrácii Sb(III). Detailne 
opísané optimalizácie uvedených postupov boli publikova-
né v našich predchádzajúcich prácach8,10. Hlavná pozor-
nosť v tejto práci bola venovaná interferenciám koexistu-

Tabuľka VI 
Stanovenie celkového anorganického antimónu v  minerál-
nych vodách (MV), vo vode z potoka (PV) a v CRM 
TMDA-61 s využitím SPE postupu s rôznymi PF 

Vzorka Použitý 
PF 

Stanovený 
Sb ± SD 
[g l1] 

RSD 
[%] 

MV1 20 1,95 ± 0,07 3,6 

MV2 30 0,98 ± 0,07 7,1 

MV3 30 0,78 ± 0,06 7,7 

MV4 30 1,21 ± 0,06 4,9 

PV 10 8,38 ± 0,19 2,3 

TMDA-61a 30 30,9 ± 0,68 2,2 

a CRM použitý pri SPE postupe: nariedený 30; certifiko-
vaná hodnota ± SD: 32,0 ± 0,50 g l1; extrakčná výťaž-
nosť: 96,6 % 

Tabuľka VII 
Selektívne stanovenie Sb(III) vo vzorkách vôd s využitím 
CPE postupu s PF 108 

Vzorka a Pridaný Sb(III) 
[g l1] 

Stanovený  
Sb(III) ± SD 

[g l1] 

Extrakčná 
výťažnosť 

[%] 

MV1 --- 0,18 ± 0,02 --- 

MV1 0,40 0,61 ± 0,03 107,5 

JV --- 0,13 ± 0,02 --- 

JV 0,40 0,51 ± 0,03 95,0 

KV --- 0,25 ± 0,04 --- 

KV 0,40 0,62 ± 0,02 92,5 

PV --- 0,36 ± 0,04 --- 

PV 0,40 0,79 ± 0,04 107,5 

TMDA-61b --- < LOQ --- 

TMDA-61b 0,40 0,42 ± 0,03 105,0 

a MV  minerálna voda, JV  jazerná voda, KV  voda 
z domácej studne, PV  voda z potoka, b CRM použitý pri 
CPE postupe: nariedený 20 

Tabuľka VIII 
Stanovenie celkového anorganického antimónu po SPE 
separácii a prekoncentrácii a selektívne stanovenie Sb(III) 
po CPE separácii a prekoncentrácii v reálnych vzorkách 
vôd 

Vzorkaa Stanovený cel-
kový Sb ± SD 

[g l1] 

Stanovený  
Sb(III) ± SD 

[g l1] 

Sb(III)/Sb 
celkový 

[%] 

MV1 1,95 ± 0,07 0,18 ± 0,02 9,2 

JV 2,24 ± 0,03 0,13 ± 0,02 5,8 

KV 2,86 ± 0,05 0,25 ± 0,04 8,7 

PV 8,38 ± 0,19 0,36 ± 0,03 4,3 
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júcich iónov, nadbytku Sb(V) pri selektívnom stanovení 
Sb(III) a znížení medze stanovenia v obidvoch spojeniach 
SPE-ETAAS a CPE-ETAAS. Zatiaľ čo prítomné kovy 
nachádzajúce sa vo svojej kationickej forme nepredstavujú 
problém pri SPE separácii a prekoncentrácii celkového 
anorganického antimónu, pri anionických formách dopre-
vádzajúcich kovov môže dochádzať ku konkurenčným 
sorpciám, čo sa negatívne prejaví na extrakčnej výťažnosti 
sledovaného analytu. V tomto prípade sú rozhodujúce kon-
centrácie doprevádzajúcich kovov. Interferenčné štúdie pri 
CPE separácii boli zamerané na kovové ióny, ktoré rea-
gujú s APDC a môžu byť následne spoluextrahované 
s Sb(III) do tenzidom obohatenej fázy. V prípade testova-
ných kovov nebolo zaznamenané ovplyvnenie extrakčnej 
výťažnosti Sb(III) v ich prítomnosti. Problém pri selek-
tívnej separácii a prekoncentrácii Sb(III) predstavoval 
nadbytok Sb(V), ktorý začal byť významný pri pomere 
Sb(V):Sb(III) 40:1.  

Obidve spojenia (SPE-ETAAS a CPE-ETAAS) boli 
nakoniec využité pri analýze prírodných vôd. 
V analyzovaných vzorkách koncentrácie Sb(III) nepresiah-
li 10 % z celkovej stanovenej koncentrácie antimónu. 
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I. Hagarová, M. Bujdoš, P. Matúš, and L. Čanecká 

(Institute of Laboratory Research on Geomaterials, Come-
nius University, Bratislava, Slovak Republic): The Use 
of Two Extraction Procedures in Combination with 
Electrothermal AAS for Speciation of Inorganic Anti-
mony in Natural Waters 

 
For speciation of inorganic Sb before its determina-

tion by electrothermal AAS, two extractions were used. 
Solid phase extraction (SPE) with nanosized TiO2 as 
a sorbent was performed in separation/preconcentration of 
total inorganic Sb and subsequent direct sampling of TiO2 
slurry for sample injection into a graphite tube. The cloud 
point extraction (CPE) with ammonium pyrrolidinecar-
bodithioate as a chelating agent and hydrogen-
octylphenoxy-poly(oxyethylene) (Triton X-114) as 
a nonionic surfactant were used in selective separation/
preconcentration of Sb(III). Main attention was paid to 
interference of coexisting ions in the extractions and to that 
of Sb(V) excess in the CPE separation/preconcentration of 
Sb(III). The accuracy of the optimized methods was 
checked by a certified reference material for trace elements 
in lake water. The optimized methods were used for speci-
ation of inorganic Sb in natural waters.  

 


