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1. Úvod 
 

Supramolekulové rozpúšťadlá je výraz1, ktorý ozna-
čuje kvapaliny tvorené usporiadanými agregátmi tenzidov. 
Tenzidy sú povrchovo aktívne činidlá, ktorých molekuly 
majú amfifilnú štruktúru. Vo vodnom prostredí to zname-
ná, že sa skladajú z hydrofilných a hydrofóbnych častí. 
Bývajú to vo väčšine prípadov polárne skupiny spojené 
s dlhými uhľovodíkovými reťazcami. Tenzidy delíme pod-
ľa schopnosti disociovať vo vodnom prostredí na iónové 
a neiónové. Iónové sa ďalej delia na aniónové, katiónové 
a amfotérne. V dostupnej literatúre možno nájsť príklady 
supramolekulových rozpúšťadiel, pri ktorých sú využité 
neiónové2, katiónové3, aniónové4 aj amfotérne5 tenzidy.  

V analytickej chémii sa možno so supramolekulový-
mi rozpúšťadlami stretnúť pri separačných postupoch vyu-
žívajúcich extrakcie. Pri extrakcii s využitím teploty záka-
lu micelárnych roztokov (angl. cloud point extraction – 
CPE) sa využívajú neiónové tenzidy a k preskupeniu mice-
lotvorných zložiek a vzniku ďalšej fázy (čo sa prejaví 
vznikom zákalu) dochádza po zahriatí nad určitú teplotu, 
ktorá je charakteristická pre každý tenzid6. Pri koacervatív-
nej extrakcii (angl. coacervative extraction – CAE) dochá-
dza k fázovej separácii v systéme kvapalina-kvapalina 

v tom prípade, ak kvapaliny obsahujú dva hydrofóbne 
koloidy s opačnými nábojmi a fázová separácia je vyvola-
ná zmenou iných parametrov, ako napr. zmenou pH, prida-
ním elektrolytu, alkoholu, amfifilného protiónu, prípadne 
ďalšieho s vodou miešateľného činidla a pod.6. Pojem 
supramolekulové rozpúšťadlá tak zdôrazňuje charakter 
rozpúšťadla, pričom ide hlavne o ich odlíšenie od moleku-
lových a iónových rozpúšťadiel7. V prípade použitia toho-
to pojmu treba tiež mať na zreteli nekovalentné interakcie 
medzi molekulami, vďaka ktorým v rozpúšťadle držia 
spolu a procesy, ktoré vedú k spontánnemu usporiadaniu 
a následnému vzniku supramolekulového rozpúšťadla. 

Odkedy Watanabe a spol.8 po prvý krát opísali CPE, 
supramolekulové rozpúšťadlá tvorené micelami z neióno-
vých tenzidov boli a sú značne využívané nielen pri sepa-
rácii a prekoncentrácii kovov vo forme ich hydrofóbnych 
komplexov, ale aj pri purifikácii proteínov a separácii rôz-
nych organických polutantov, predovšetkým z environ-
mentálnych a biologických kvapalných vzoriek. V odbor-
nej literatúre možno nájsť prehľadné články venované 
CPE, v ktorých sú detailne opísané princípy fázovej sepa-
rácie neiónových tenzidov v závislosti od teploty, zhrnuté 
typy aplikácií, ako aj výhody a obmedzenia týchto 
separácií9–16. V posledných rokoch je vývoj v tejto oblasti 
zameraný na CAE a jej využitie pri extrakciách najmä 
organických polutantov6,7,17. Cieľom tohoto článku je 
uviesť prehľad prác využívajúcich supramolekulové roz-
púšťadlá pri separácii a prekoncentrácii kovov v spojení so 
spektrometrickými metódami, a to predovšetkým atómo-
vou absorpčnou spektrometriou s plameňovou atomizáciou 
(FAAS), atómovou absorpčnou spektrometriou 
s elektrotermickou atomizáciou (ETAAS) a optickou emis-
nou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-
OES).  

 
 

2.  Princípy vzniku supramolekulových 
rozpúšťadiel 
 
Vo vodných roztokoch, v ktorých sa nachádzajú veľ-

mi nízke koncentrácie tenzidu, sa amfifilné molekuly vy-
skytujú predovšetkým vo forme monomérov. Keď ich 
koncentrácia vzrastie nad určitú hranicu, ktorá sa nazýva 
kritická agregačná koncentrácia (CAC), amfifilné mono-
méry tenzidu sa spontánne zhromaždia a dochádza 
k vytvoreniu koloidného roztoku, ktorý obsahuje usporia-
dané agregáty nanometrických rozmerov. V literatúre pat-
ria k najčastejšie spomínaným normálne micely (3–5 nm), 
reverzné micely (4–8 nm) a vezikuly (30–500 nm). Okrem 
spomenutých agregátov, môže dochádzať aj k vzniku napr. 
flexibilných dvojvrstiev alebo planárnych dvojvrstiev. 
Z uvedeného dôvodu je preto používaný pojem kritická 
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agregačná koncentrácia a nie kritická micelárna koncentrá-
cia.  

Vzniknuté nanometrické útvary v ďalšom kroku vy-
tvoria väčšie supramolekulové agregáty v dôsledku exter-
ných stimulov (ako je napr. zmena teploty, pH, pridanie 
elektrolytu, ďalšieho organického činidla a pod.) a oddelia 
sa z pôvodného roztoku ako druhá kvapalná fáza, avšak 
s vodou nemiešateľná (obr. 1). Tento jav sa nazýva koacer-
vácia. Supramolekulové agregáty sú rozptýlené v tzv. kon-
tinuálnej fáze, čo býva tiež najčastejšie voda. Dochádza tu 
k pozoruhodnej situácii, v ktorej sa dve vodné fázy, 
z ktorých jedna obsahuje do 95 % vody a druhá nad 99 % 
vody, navzájom nemiešajú18. 

Vzniknutý nanometrický agregát môže mať rôzne 
tvary v závislosti od tvaru primárnej amfifilnej molekuly, 
ale aj od koncentrácie v roztoku. Molekuly jednoduchých 
tenzidov (s jediným a ohybným alkylovým reťazcom) sa 
môžu ľahko zoskupiť do kompaktnej sférickej micely. 
Molekuly s priestorovo rozložitejším hydrofóbnym reťaz-
com vyhovujú geometrickým podmienkam pre vznik cy-
lindrickej micely. Týmto úvahám poskytuje kvantitatívny 
charakter tzv. úložný parameter (p), ktorý zaviedol Israe-
lachvili a spol.19. Príklady nanometrických agregátov, kto-
ré môžu vznikať pri niektorých hodnotách p, sú uvedené 
v tab. I. 

Veľkosť vytvoreného agregátu je ovplyvnená množ-
stvom faktorov, no v prvom rade závisí od dĺžky uhľovodí-
kového reťazca a šírky polárnej skupiny. Ak primárny 
amfifil obsahuje krátky uhľovodíkový reťazec a širokú 
polárnu skupinu, vznikajú malé micely pozostávajúce 
z malého počtu amfifilov. Čím dlhší je uhľovodíkový reťa-
zec, tým je predpoklad vzniku agregátov s väčším počtom 
amfifilov (hovoríme o tzv. agregačnom čísle).  

Tvorba väčšieho počtu nanometrických agregátov 
rovnakej veľkosti je prvým krokom pri vzniku supramole-
kulových rozpúšťadiel. Ukončenie agregácie je dané odpu-
divými silami medzi hydrofilnými skupinami amfifilov20. 

Zoskupenie vytvorených nanometrických agregátov je 
druhým krokom pri vzniku supramolekulových rozpúšťa-
diel. Rast agregátov v tomto kroku pokračuje dovtedy, 
kým sa nevytvorí separátna, amfifilom obohatená kvapalná 
fáza. K tomuto javu dochádza po zredukovaní odpudivých 
síl medzi polárnymi (iónovými) skupinami, ktoré mali za 
následok ukončenie agregácie v prvom kroku. Uskutočne-
nie závisí od konkrétnych systémov.  

Rast supramolekulových agregátov v iónových systé-
moch môže byť podporený pridaním ďalšieho tenzidu, 
ktorý obsahuje amfifily s rozmerovo malými hlavami, 
pridaním elektrolytu, amfifilného protiónu, ale aj zmenou 
pH. V neiónových systémoch je jedným z efektívnych 

Obr. 1. Schématické znázornenie vzniku supramolekulového rozpúšťadla  

Tabuľka I 
Typy nanometrických agregátov podľa hodnoty p 

Hodnota p Typ vytvoreného agregátu a 

< 1/3 sférická micela 

1/3 – 1/2 cylindrická micela 

1/2 –1 flexibilné dvojvrstvy alebo vezikuly 

~ 1 planárne dvojvrstvy 

> 1 reverzné micely 

a Schématické znázornenie jednotlivých typov agregátov 
možno nájsť v citovanej práci7 
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spôsobov na podporenie rastu agregátov zníženie počtu 
molekúl rozpúšťadla, ktoré je dostupné na solvatáciu, čo 
môže byť dosiahnuté zmenou teploty20. 

Z uvedeného je zrejmé, že základné zložky supramo-
lekulových rozpúšťadiel sú voda a amfifily usporiadané 
v organizovaných štruktúrach. Prídavné komponenty sú 
činidlá použité na docielenie fázovej separácie v systéme 
kvapalina-kvapalina. Využitie supramolekulových rozpúš-
ťadiel v extrakčných postupoch je predurčené ich pozoru-
hodnými vlastnosťami, ktoré vyplývajú zo špeciálnej 
štruktúry usporiadaných agregátov, ktoré ich tvoria 
a vysokej koncentrácie amfifilov v rozpúšťadle. Oboje 
vedie k vysokej solubilizácii (a následne k vysokým extra-
kčným výťažnostiam) mnohých a rozmanitých analytov. 
Teoretické prekoncentračné faktory sú dané pomerom 
objemov vzorky a supramolekulového rozpúšťadla. Pri-
márne závisia od množstva tenzidu, z ktorého je supramo-
lekulové rozpúšťadlo vytvorené. Ďalšie faktory, ktoré tento 
pomer ovplyvňujú, sú štruktúra amfifilu a nastolené expe-
rimentálne podmienky, ktoré vedú k fázovej separácii.  

 
 

3.  Využitie supramolekulových rozpúšťadiel 
pri extrakcii kovov 

 
3.1. Extrakcia s využitím teploty zákalu micelárnych 

roztokov (CPE) 
 
Pri extrakciách kovov vo forme ich hydrofóbnych 

komplexov z rôznych typov vzoriek patria k najpou-
žívanejším normálne micely tvorené z neiónových tenzi-
dov, pričom k fázovej separácii dochádza pri zmene teplo-
ty. Ako už bolo spomenuté, v tomto prípade je zaužívané 
označovať tento typ extrakcií pojmom extrakcia s využitím 
teploty zákalu micelárnych roztokov (CPE). Publikované 
prehľadné články venované CPE9–16 detailne opisujú prin-
cípy fázovej separácie neiónových tenzidov v závislosti od 
teploty, sú v nich zhrnuté rôzne typy aplikácií, ako 
aj výhody a obmedzenia týchto separácií. Prehľad prác 
venovaných spojeniu CPE s metódami atómovej spektro-
metrie na separáciu, prekoncentráciu a špeciáciu kovov do 
roku 2008 bol publikovaný aj v časopise Chemické listy16. 
Bosch Ojeda a Sanchez Rojas21vo svojom prehľadnom 
článku, ktorý bol venovaný využitiu CPE na separáciu 
a prekoncentráciu iónov kovov, uvádzajú práce publikova-
né v rokoch 2009 a 2010. V uvedenom článku citujú celko-
vo 116 prác, ktoré boli publikované za toto relatívne krátke 
obdobie. Z uvedeného dôvodu sú v tomto prehľade uvede-
né práce venované rovnakej problematike, publikované 
v rokoch 2011 a 2012. 

Ako aj v predchádzajúcom období, tak aj 
v posledných dvoch rokoch patria k často používaným 
tenzidom pri CPE kovov poly(oxyetylén)ové alkylfenoly. 
Z nich k najpoužívanejším patrí Triton X-114 (cit.22–60) 

vďaka svojim optimálnym fyzikálno-chemickým vlastnos-
tiam, ktorými sú nízka teplota potrebná na vytvorenie zá-
kalu 23–25 °C (čo je zvlášť dôležité pri extrakcii termálne 
nestabilných kovových chelátov) a vysoká hustota 

1,052 g ml–1 (čo uľahčuje fázovú separáciu)10,16. 
Z neiónových tenzidov zo série Triton X- bol v poslednom 
období využívaný aj Triton X-100 (cit.61–66), ktorého teplota 
potrebná na vytvorenie zákalu je však vyššia (64–65 °C)10,16 
a častokrát sa v optimalizovaných postupoch využívajú 
teploty nad 70 °C. Výnimkou sú postupy RS-CPE (angl. 
rapidly synergistic CPE)66, kde po prídavku oktanolu mož-
no spoľahlivo pracovať pri laboratórnej teplote. 
Z využívaných neiónových tenzidov možno ešte spomenúť 
PONPE-7.5 (cit.67–69), ktorého teploty potrebné na vytvore-
nie zákalu sa pohybujú od 5 do 20 °C (v závisloti od pou-
žitej koncentrácie)10,16. 

Pri extrakciách kovov, ktoré sú v analyzovaných 
vzorkách prítomné vo svojej kationickej alebo anionickej 
forme, je prvým krokom pri vypracovávaní spoľahlivých 
postupov využívajúcich CPE výber vhodného komplexo-
tvorného činidla. Zvolené činidlo vytvorí hydrofóbny kom-
plex s iónovým analytom, ktorý je následne zachytený 
v hydrofóbnom jadre micely. V publikovaných prácach je 
opísané použitie rôznych komplexotvorných činidiel. 
K často používaným patrí pyrolidín ditiokarbamát amónny 
(APDC)70–72, ktorý využíva ako ligandový atóm síru. 
Z ďalších činidiel možno spomenúť pyridylazo deriváty73, 
dietylditiofosfáty64 a chinolínové deriváty65. Okrem ko-
merčne dostupných komplexotvorných činidiel  možno 
v dostupnej literatúre nájsť aj práce, ktoré využívajú rôzne 
špeciálne pripravené činidlá určené pre určitú konkrétnu 
aplikáciu28,34,40.  

Zo spektrometrických metód je CPE separácia 
a prekoncentrácia využívaná predovšetkým v spojení 
s FAAS detekciou73–76. Na druhom mieste je ETAAS71,77. 
Je to predovšetkým z toho dôvodu, že aj napriek popularite 
a stále narastajúcemu počtu laboratórií vybavených vysoko 
citlivou metódou ICP-MS, metódy FAAS a ETAAS patria 
k najčastejšie dostupným a zabehnutým nielen vo vý-
skumných, ale aj prevádzkových laboratóriách, ktoré sa 
venujú stanovovaniu kovov v rôznych typoch matríc. 
V snahe znížiť medze stanovenia týchto dostupných de-
tekčných metód, práve separačno-prekoncentračné postupy 
využívajúce CPE predstavujú efektívnu pomoc. Spojenie 
CPE-FAAS vedie k značnému zníženiu medzí stanovenia, 
ponúka možnosť rýchlej a relatívne najlacnejšej analýzy. 
V spojení CPE-ETAAS je značnou výhodou potreba ma-
lých objemov vzorky (rádovo desiatky mikrolitrov). Po 
nariedení vysoko viskóznej tenzidom obohatenej fázy 
vhodným činidlom (najčastejšie metanolické alebo etano-
lické roztoky minerálnych kyselín) sa získavajú objemy 
rádovo v stovkách mikrolitrov, čo bez problémov postaču-
je pri niekoľkonásobnom opakovanom injektovaní vzorky 
do elektrotermického atomizátora. Pri CPE postupoch vy-
pracovaných pre niekoľko analytov súčasne patrí 
k používaným detekčným metódam ICP-OES60,62, pri vyu-
žití ktorej je výhodou jej možnosť multiprvkového stano-
venia. 

Najčastejšie sú vypracované CPE postupy separácie 
a prekoncentrácie využívané pri analýze rôznych typov 
vôd75–78. Z environmentálnych vzoriek možno ešte spome-
núť pôdy a extrakty pôd70,72,73 a geologické materiály66,67. 
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Ďalšia početnejšia skupina sú rôzne biologické vzorky. 
Medzi nimi patrí k často analyzovaným moč39,62, krv55,57, 
krvné sérum58,59 a ľudské vlasy45,49. Medzi potravinovými 
vzorkami špeciálne miesto patrí analýze nápojov61,75. Vyu-
žitie CPE postupov možno nájsť aj pri analýze farmaceu-
tických produktov39,40. 

K najčastejšie stanovovaným kovom patria jedno-
značne Cu(II), Pb(II), Cd(II) a Ni(II)74–78, zriedkavejšie sú 
Zn(II)73 a Co(II)78. Z ďalších kovov je to Mn(II)71, Fe(III)54 
alebo Fe(II)+Fe(III)34. Z iných analytov možno spomenúť 
práce venované optimalizácii CPE postupov pre stanove-
nie Cr(III)72, Sn(IV)69, As(III)42, Sb(III)35, Ga(III)62, In(III)
62, Pd(II)70, Pt(IV)70, Mg(II)25, Ag(I)25,46, Au(II)41, Au(III)
67,70, Bi(III)59,66 a U(VI)33.  

Z uvedeného je zrejmé, že zoptimalizované CPE po-
stupy možno využiť pri nakoncentrovaní širokej škály 
kovových analytov v rôznych typoch matríc. Okrem celko-
vých koncentrácií sledovaných kovov je možné vypraco-
vať a následne využiť aj selektívne postupy pre rôzne špé-
cie jedného kovu. Po optimalizácii postupov možno do-
siahnuť značné prekoncentračné faktory (ktoré sa pohybu-
jú v spomínaných prácach od 10 do 141), čo vedie 
k značnému zníženiu medzí stanovenia použitých detekč-
ných metód.  

 
3.2. Koacervatívna extrakcia (CAE) 

 
Ako už bolo spomenuté, o koacervatívnej extrakcii 

(CAE) možno hovoriť v prípade využitia supramolekulo-
vých rozpúšťadiel, ktoré sú tvorené iónovými tenzidmi 
a inými typmi agregátov ako normálne micely (najmä re-
verzné micely a vezikuly), pri využití iných stimulov ako 
je zmena teploty. Na rozdiel od CPE, využitie CAE pri 
separácii a prekoncentrácii kovov možno nájsť iba v pár 
prácach3,4,79–84. V tomto prípade budú uvedené menovite. 

Amjadi a spol.79 využili reverzné micely tvorené ky-
selinou dodekánovou v zmesi tetrahydrofurán/voda (THF/
voda) pri separácii a prekoncentrácii As v spojení 
s ETAAS detekciou sledovaného analytu. Prvým krokom 
pri uvedenom stanovení bolo vytvorenie komplexu As(III) 
s O,O-dietylditiofosfátom (DDTP). Celkový arzén stano-
vovali po redukcii As(V) na As(III) zmesou jodidu drasel-
ného a kyseliny askorbovej. Zoptimalizovaný postup vyu-
žili pri stanovení As v prírodných vodách a v tkanivách 
z ustríc. 

Jafarvand a Shemirani80 využili reverzné micely tvo-
rené rovnakými činidlami ako v predchádzajúcom prípade 
(kyselina dodekánová, zmes THF/voda) pri separácii 
a prekoncentrácii Cd(II) v spojení s FAAS detekciou sle-
dovaného analytu. Sledovaný analyt separovali vo forme 
komplexu s pyrolidín ditiokarbamátom amónnym (APDC). 
Vypracovaný postup využili pri stanovení Cd(II) 
v prírodných vodách a vzorkách rastlín. 

Jafarvand a Shemirani v ďalšej práci81 využili opäť 
reverzné micely tvorené kyselinou dodekánovou v zmesi 
THF/voda pri separácii a prekoncentrácii Co(II) v spojení 
s FAAS detekciou sledovaného analytu. V tomto prípade 
využili komplex Co(II) s 1-(2-pyridylazo)-2-naftolom 

(PAN). Extrakčný postup využili pri stanovení Co(II) 
v prírodných vodách. 

Kapakoglou a spol.3 opísali vznik a využitie polymeri-
zovaných vezikúl tvorených katiónovým tenzidom (4-
karboxybenzyl)bis[2-(10-undecenoyloxy)etyl]metylamónium 
bromid) pri separácii, prekoncentrácii a špeciácii Cr 
v spojení s ETAAS detekciou daného analytu. Polymerizo-
vané vezikuly pripravili UV excitáciou monomérov uvede-
ného tenzidu. Vzniknuté polymérne membrány boli prie-
pustné pre ióny s menším polomerom ako bola medzivrs-
tvová vzdialenosť vo vezikulárnych agregátoch. V prípade 
Cr, trojmocné katióny mohli selektívne difundovať cez 
polymérnu membránu. Optimalizácia štruktúry 
a povrchového náboja vzniknutých vezikúl boli rozhodujú-
ce parametre pri návrhu postupu využiteľného pre špeciá-
ciu chrómu v prírodných vodách.  

Tsogas a spol.82 využili lamelárne vezikuly tvorené 
aniónovým tenzidom (sodná soľ kyseliny dodekánovej) pri 
separácii, prekoncentrácii a špeciácii Cr v spojení s FAAS 
detekciou daného analytu. V prípade roztokov použitého 
tenzidu dochádzalo k separácii dvoch fáz v prítomnosti 
kovov alkalických zemín a metanolu. V tejto práci vytvori-
li komplex Cr(VI) s APDC pri pH 2 a celkového Cr pri 
pH 6. Vzniknuté komplexy boli následne zachytené vo 
vytvorených vezikulárnych agregátoch. Vypracovaný pos-
tup dovoľoval použiť vysoké koncentrácie EDTA na mas-
kovanie kovov, ktoré môžu byť spoluextrahované so sledo-
vaným analytom. Navrhnutý postup bol využitý pri špeciá-
cii Cr v prírodných vodách. 

Giokas a spol.4 využili lamelárne vezikuly tvorené 
rovnakým aniónovým tenzidom ako v predchádzajúcom 
prípade, rovnako v zmesi kovov alkalických zemín 
a metanolu pri separácii a prekoncentrácii Cd(II) a Zn(II) 
v spojení s FAAS detekciou sledovaných analytov. Tenzi-
dom obohatená fáza bola v takomto prípade tvorená zloži-
tou sieťou multilamelárnych vezikúl pozostávajúcich 
z husto natlačených dvojvrstiev. Hlavná pozornosť v tejto 
práci bola venovaná podmienkam vzniku lamelárnych 
vezikúl a následne analytickému využitiu navrhnutého 
extrakčného postupu. Vypracovaný postup bol použitý pri 
stanovení Cd(II) a Zn(II) v prírodných vodách.  

V ďalšej práci Tsogas a spol.83 využili opäť lamelárne 
vezikuly tvorené už spomínaným aniónovým tenzidom 
(sodná soľ kyseliny dodekánovej). V tomto prípade využili 
komplexotvorné činidlo APDC pre štyri sledované analyty. 
Zatiaľ čo Cr(III) a Ni(II) boli extrahované vo forme svo-
jich PDC komplexov, Cu(II) a Zn(II) boli extrahované 
priamo použitou kyselinou dodekánovou (kde anióny pou-
žitého tenzidu nahradili APDC vo vzniknutej koordinačnej 
sfére). Vypracovaný postup využili pri stanovení všetkých 
sledovaných analytov v prírodných vodách. 

Kapakoglou a spol.84 v ďalšej práci využili polymérne 
vezikulárne membrány. Metóda bola založená na vzniku 
intra-vezikulárnych komplexov sledovaných kovových 
iónov na povrchu nabitých polymerizovaných vezikúl. 
Toto malo za následok zmeny v selektivite, reaktivite 
a intra-vezikulárnych mostíkoch, čo uľahčilo agregáciu 
polymerizovaných vezikúl a podporilo fázovú separáciu. 
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Optimalizácia experimentálnych podmienok viedla 
k vypracovaniu postupu vhodného pre stanovenie Sb(III) 
v prírodných vodách s využitím ETAAS detekcie sledova-
ného analytu.  

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že doposiaľ publiko-
vané práce využívajú po CAE separácii a prekoncentrácii 
kovov dve zo spektrometrických metód, a to FAAS 
a ETAAS. Je to z toho dôvodu, že zoptimalizované CAE 
postupy po separácii tenzidom obohatenej fázy od tzv. 
rovnovážneho roztoku vedú k získaniu fázy, ktorá pripo-
mína pevnú látku. Pre bezproblémové dávkovanie tejto 
tenzidom obohatenej fázy do použitých zariadení je preto 
potrebné použiť vhodné činidlo na jej rozpustenie. Najčas-
tejšie používanými činidlami sú metanolické alebo etano-
lické roztoky HNO3. Pre FAAS a ETAAS nepredstavuje 
použitie takýchto činidiel vážnejší problém. V prípade 
spektrometrických metód využívajúcich indukčne viazanú 
plazmu (ICP), roztoky pripravené v organických činidlách 
môžu spôsobiť zmeny v základných vlastnostiach plazmy 
(teplota plazmy, stupeň ionizácie), zmeny v stabilite plaz-
my, zmeny v rozmeroch a tvare plazmy, zmeny v rýchlosti 
prietoku aerosolu16. Vo väčšine sú to zmeny nepriaznivé. 
Tenzidom obohatená fáza získaná po CPE separácii pred-
stavuje vysokoviskóznu kvapalnú látku, ktorú je možné 
nariediť priamo koncentrovanými minerálnymi kyselina-
mi. V tomto prípade je preto možné vypracovať spoľahlivé 
postupy spojenia CPE aj so spektrometrickými metódami 
využívajúcimi ICP, avšak v prípade CAE je získavaná 
kvalitatívne odlišná tenzidom obohatená fáza a v tomto 
prípade je použitie etanolických alebo metanolických roz-
tokov nevyhnutnosťou. 

 
4. Záver 

 
Na záver možno už len zhrnúť, že zatiaľ čo extrakcia 

s využitím teploty zákalu micelárnych roztokov patrí 
k značne využívaným na separáciu a prekoncentráciu ko-
vov od svojho začiatku, koacervatívna extrakcia je využí-
vaná predovšetkým pri analýze rôznych organických polu-
tantov a jej využitie pri analýze anorganických analytov 
možno zatiaľ považovať za ojedinelé.  

V súčasnosti je však značná ponuka tenzidov prírod-
ných, ale aj syntetických, čo umožňuje štúdium vzniku 
rôznych supramolekulových agregátov. Vzniknuté supra-
molekulové agregáty následne ponúkajú oblasti s rôznou 
polaritou, čo umožňuje solvatovať širokú škálu rôzne po-
lárnych aj nepolárnych zlúčenín. Zvýšenie selektivity 
vzniknutého supramolekulového agregátu zmenou hydro-
fóbnych alebo polárnych skupín použitého amfifilu ponúka 
možnosť vypracovať vysoko selektívne postupy pre určitú 
konkrétnu aplikáciu. V neposlednom rade treba medzi 
výhody uviesť neprchavosť a nehorľavosť supramolekulo-
vých agregátov, čo umožňuje vypracovať bezpečnejšie 
postupy. Toto všetko bude viesť k snahám navrhnúť nové 
postupy extrakcií s využitím tenzidov (nielen CPE, ale aj 
CAE) pri rôznych aplikáciách, anorganickú analýzu spoje-
nú so stanovením (ultra)stopových koncentrácií kovov 
v rôznych typoch matríc nevynímajúc. 

Práca vznikla v rámci riešenia projektu, ktorý je fi-
nančne podporovaný grantom Vedeckej grantovej agentú-
ry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
a Slovenskej akadémie vied VEGA 1/0274/13. 
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This review deals with nano-structured liquids gene-

rated from amphiphiles (supramolecular solvents) and 
their application in the separation and preconcentration of 
metal ions. Supramolecular solvents can be used in sample 
preparation in methods such as cloud point extraction 
(CPE) and coacervative extraction (CAE). CPE involves 
phase separation of uncharged amphiphiles whereas CAE 
involves phase separation of ionic amphiphiles. While 
CPE is well-established and extensively used in metal ion  
analysis. CAE is mainly used for extraction of various 
organics and in metal analysis. Their application in separa-
tion and preconcentration of various metal ions can be 
expected. 
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