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ABSTRACT

There has been growing interest in development of new methods for the deter-
mination of arsenic due to its high toxity and increasing population in the envi-
ronment. At present, chromatographic (separation) and spectroscopic (detection) 
approaches are the most common. Although, they are characterized by high sensiti-
vity and low detection limits, the experimental procedures often require generation 
of toxic AsH3. Electrochemical methods for the determination of arsenic can be 
considered as complimentary because they are fairly simple and they are subject to 
different selectivity criteria. In this respect, various stripping voltammetric proce-
dures are becoming popular. The actual stripping voltammetric measurement con-
sists of two steps in which preconcentration of an analyte at the electrode surface 
is followed by the so called „stripping” step involving electrode reaction recorded 
in a form of the voltammetric peak. A representative approach involves reduction 
of the analyte anions upon application of the sufficiently negative potential to form 
As(0) on the electrode (e.g. gold) surface; this step is followed by voltammetric oxi-
dation (anodic stripping) of the deposit (to As(III)). In a case of so called cathodic 
stripping voltammetry, the stationary Hanging Mercury Drop Electrode (HMDE) 
is often used. During the preconcentration step, an insoluble salt is produced on the 
electrode surface. To facilitate its formation, copper or selenium species are used 
as mediators. Under such conditions, insoluble Cu3As2 is generated together with 
copper amalgam on the surface of HMDE.

Because sensitivity and detection limit in electroanalytical determinations 
strongly depend on the current densities measured, there is a need to search for 
specific catalytic materials that would induce otherwise highly slow and irreversible 
redox processes of As(III) (oxidation) and, in particular, As(V) (reduction).  Desi-
gning effective electrocatalytic materials would be of importance to the development 
of more sensitive stripping methods and monitoring of arsenic under chromatogra-
phic and flow conditions. Representative examples of catalytic systems are provided 
and discussed here. Some attention is also paid to application of enzymes to sensing 
of arsenic. Electrochemical determination of arsenic(III) is generally better descri-
bed in literature. Direct determination of As(V) typically requires its binding into 
chemical compounds. It is reasonable to expect intense research in future aiming at 
the developing of new electroanalytical methods for direct selective determination 
of As(V).

Keywords: arsenic, electrochemical determinations, stripping voltammetry, electro-
catalysis, modified electrodes, metal and metal oxide nanoparticles
Słowa kluczowe: arsen, oznaczenia elektrochemiczne, woltamperometria „strippin-
gowa”, elektrokataliza, elektrody modyfikowane, nanocząstki metali i tlenków metali
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WPROWADZENIE

Arsen jest pierwiastkiem szeroko rozpowszechnionym w naturze. Szacuje się, 
że jest dwudziestym najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem w skorupie 
ziemskiej [1]. W przyrodzie spotkać go można w postaci minerałów takich jak arse-
nopiryt (FeAsS), orpiment (As2S3) czy lelingit (FeAs2). W Polsce największe pokłady 
tego surowca znajdują się w Złotym Stoku (woj. dolnośląskie). Do środowiska arsen 
przedostaje się nie tylko w wyniku procesów naturalnych takich jak erozja skał, ale 
również poprzez działalność człowieka – spalania paliw kopalnych czy produkcji 
pestycydów. Powyższe czynniki spowodowały w ostatnich latach znaczny wzrost 
stężenia arsenu w wodach powierzchniowych, które dawno przekroczyło poziom 
10 ppb ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) [2].

Arsen nawet w niskich stężeniach jest wysoce toksycznym pierwiastkiem. 
Według amerykańskiej agencji U.S. Environmental Protection Agency - już przy 
stężeniach tak niskich jak 0,01 mg/l – arsen staje się czynnikiem rakotwórczym. 
Długotrwałe narażenie na działanie arsenu może prowadzić do wielu chorób takich 
jak zapalenie spojówek, hiperkeratoza, choroby naczyń krwionośnych, raka skóry, 
uszkodzenia mózgu i DNA, a w ostateczności do śmierci [2]. Arsen występuje 
w  przyrodzie na stopniach utleniania -III, 0, +III, +V zarówno w postaci związ-
ków organicznych jak i nieorganicznych. W wodzie najbardziej rozpowszechnioną 
formą są nieorganiczne związki arsenu w których arsen jest na +III i +V  stopniu 
utleniania (Rys. 1).

 

Rysunek 1. Związki arsenu występujące w wodzie
Figure 1. Arsenic compounds existing in water

Z badań toksykologicznych wynika, że trójwartościowy nieorganiczny arsen 
jest 25–60 razy bardziej trujący niż arsen pięciowartościowy oraz nawet kilkaset 
razy bardziej toksyczny niż arsen w związkach organicznych [3].  

W celu monitorowania skażenia środowiska arsenem zaczęto opracowywać 
metody jego oznaczania. Największą popularnością cieszą się metody spektro-
skopowe, chromatograficzne oraz – w przypadku pewnych zastosowań – metody 
elektrochemiczne. Metody spektroskopowe takie jak spektrometria mas z jonizacją 

Rys.1.Związki
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w plazmie indukcyjnie sprzężonej  (ang. Inductively Coupled Plasma – Mass Spec-
trometry, ICP-MS),  atomowa spektroskopia absorpcyjna z atomizacją elektroter-
miczną (ang. Electrothermal Atomic Absorption Spectroscopy, ETAAS), atomowa 
spektroskopia emisyjna (ang. Atomic Emission Spectroscopy, AES) czy atomowa 
spektroskopia fluorescencyjna (ang. Atomic Fluorescence Spectroscopy, AFS) cha-
rakteryzują się wysoką czułością oraz niskimi granicami wykrywalności, jednakże 
procedurom pomiarowym często towarzyszy wydzielenie toksycznego wodorku 
arsenu AsH3. Przy użyciu tych metod przygotowanie próbek jest dość czasochłonne. 
Ponadto metody te mierzą tylko całkowitą zawartość arsenu w próbce. Najczęściej 
stosowaną metodą spektroskopową jest ICP-MS ze względu na jej wysoką czułość. 
Alternatywną, tańszą techniką o porównywalnej do ICP-MS czułości jest AFS [4]. 
Niestety, próbki środowiskowe zazwyczaj mają skomplikowane matryce, które czę-
sto uniemożliwiają bezpośrednie oznaczanie arsenu technikami spektroskopowymi 
(zwłaszcza AFS). W praktyce obecny w próbce arsenu wymaga wcześniejszego roz-
dzielenia od innych składników matrycy i zatężenia. Do tego celu wykorzystuje się 
technikę ekstrakcji do fazy stałej (ang. Solid Phase Extraction, SPE). W tym kontek-
ście należy wspomnieć o podejściu wykorzystującym  technikę SPE z wielościen-
nymi nanorurkami węglowymi oraz polietylenoiminą jako sorbentem nowego typu 
do SPE [4], wykazującym wysoką selektywność względem  jonów As(V) również 
w obecności jonów As(III). Samo oznaczenie arsenu w próbce może być wykonane 
za pomocą  atomowej spektroskopii fluorescencyjnej sprzężonej z generowaniem 
wodorków. Pozostały w roztworze As(III) następnie jest utleniany do As(V) przy 
użyciu nadtlenku wodoru w celu uzyskania całkowitej wartości stężenia nieorga-
nicznego arsenu w próbce. Otrzymana opisaną techniką granica wykrywalności 
dla As(V) wynosi 15 ng/l. Współczesne metody elektrochemiczne mogą odzna-
czać się bardzo wysoką selektywnością względem arsenu(III), szybkim i prostym 
przygotowaniem próbki oraz bardzo niskim poziomem detekcji. Co więcej metody 
elektrochemiczne są tanie i nie wymagają generacji toksycznych wodorków arsenu 
[5]. Wśród metod elektrochemicznych w ostatnich latach co raz większą popu-
larnością cieszą się tzw. metody „strippingowe”, które były stosowane przez che-
mików w innych oznaczeniach od ponad 50-ciu lat. Są to techniki dzięki którym 
możliwe jest znaczne obniżenie granicy oznaczalności (nawet do wartości rzędu 
 10–8–10–9  mol/l). Pomiar „strippingowy” składa się z dwóch etapów. Pierwszym 
z nich jest zatężenie analitu w wyniku jego gromadzenia (zatężania) na elektrodzie 
pracującej. Etap ten może przebiegać na drodze elektrolizy (anodowa woltampero-
metria „strippingowa”; ang. Anodic Stripping Voltammetry, ASV), adsorpcji (adsorp-
cyjna woltamperometria „strippingowa”; ang. Adsorption Stripping Voltammetry, 
AdSV) lub reakcji elektrodowej prowadzącej do utworzenia trudno rozpuszczalnych 
związków na powierzchni elektrody (katodowa woltamperometria „strippingowa”; 
ang. Cathodic Stripping Voltammetry, CSV). Drugim etapem jest „stripping” czyli 
reakcja elektrodowa analitu zateżonego na powierzchni elektrody, a rejestrowana 
krzywa woltamperometryczna ma zwykle charakter piku [6]. W przypadku ozna-
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czeń arsenu, typowym podejściem jest redukcja jonów tego pierwiastka po przyło-
żeniu odpowiednio dobranego potencjału ujemnego do elektrody pracującej (często 
złotej) w celu wytworzenia warstwy (zwykle As(0)) na jej powierzchni. Po etapie 
osadzania (zatężania) następuje utlenienie As(0). Uważa się, że reakcja ta zatrzy-
muje się na etapie wytworzenia As(III).

W przypadku techniki CSV (cathodic striping voltammetry) najczęściej uży-
waną elektrodą pracującą jest elektroda rtęciowa. Przykładowo wisząca elektroda 
rtęciowa (ang. Hanging Drop Mercury Electrode, HMDE) jest szeroko stosowana 
w laboratoriach środowiskowych. Jej wykorzystanie pozwala na wielopierwiast-
kową analizę śladowych ilości metali. Technika ta jest analogiczna do techniki ASV 
z tą różnicą, że proces zatężania odbywa się na katodzie, gdzie tworzy się trudno 
rozpuszczalna sól. W przypadku arsenu proces akumulacji na elektrodzie często 
wymaga zastosowania dodatkowego układu pełniącego rolę pośrednika w proce-
sie osadzenia. Gdy elektrodą pracującą jest wisząca kroplowa elektroda rtęciowa 
(HMDE) jako mediatora używa się miedzi lub selenu. W takim otoczeniu chemicz-
nym arsen(III) tworzy nierozpuszczalny arsenek miedzi (Cu3As2) z amalgamatem 
miedzi znajdującym się na powierzchni HMDE [7]. Bardziej szczegółowe podejścia 
do oznaczania arsenu metodami „strippingowymi” zostaną opisane poniżej.

1. METODA ANODOWEJ WOLTAMPEROMETRII „STRIPPINGOWEJ” 
(ASV)

Najbardziej powszechną metodą oznaczania śladowych ilości arsenu jest 
technika ASV. W procedurze analitycznej używa się różnych elektrod pracujących 
– elektrod z węgla szklistego, złotych lub rtęciowych. Dodatkowym czynnikiem 
różnicującym może być wybór elektrolitu podstawowego. Najczęściej propono-
wane są roztwory kwaśne przygotowane z HCl, ale również H2SO4 czy HNO3. Kon-
wencjonalne elektrody metaliczne, zwłaszcza elektroda złota, były przez wiele lat 
najpopularniejszymi elektrodami używanymi w badaniach reakcji redoks arsenu. 
Jednakże od momentu zastosowania nanocząstek metali, konwencjonalne elektrody 
metaliczne nie są już tak często stosowane (ich podstawowymi wadami był problem 
z efektem pamięci oraz ich wysoki koszt). W publikacjach z ostatnich lat najczęściej 
spotykamy się z sytuacją, w której elektroda z węgla szklistego (GC) jest pokryta 
nanocząstkami metali szlachetnych (zwłaszcza złota). Nanocząstki metali to cząstki 
mające rozmiary nieprzekraczające 100 nanometrów. Należy podkreślić, iż wła-
ściwości nanocząstek często są różne od właściwości normalnie otrzymywanych 
metali. Nanostruktury charakteryzują się dużą powierzchnią właściwą oraz dużą 
powierzchnią reaktywną. Przykładem mogą być nanocząstki żelaza o średnicy nie 
przekraczającej 100 nm charakteryzujące się powierzchnią właściwą 20–40 m2/g. 
Ich wykorzystanie prowadzi do  większej (10–1000 razy) aktywności w procesach 
elektrokatalitycznych niż w przypadku zastosowanie zwykłego żelaza, którego 
powierzchnia właściwa jest mniejsza od 1 m2/g [8].
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Należy wspomnieć o dość oryginalnym podejściu elektroanalitycznym do 
oznaczania arsenu [9] wykorzystującym PDDA (chlorek poli(diallilodimetylo-
amonowy), cytryniany oraz nanocząstki złota w celu wytworzenia  wielowarstw 
(ang. layer-by-layer) na powierzchni elektrody złotej. Elektroda złota (dyskowa) 
była zanurzana w roztworze 3-mercapto-1-propanosulfonianu sodu co skutkowało 
wytworzeniem na jej powierzchni pierwszej (wstępnej) warstwy, następnie podda-
wanej dalszej modyfikacji poprzez zanurzanie w roztworze PDDA. Ostatnim eta-
pem było zanurzenie elektrody w roztworze cytrynianów zawierających nanocząstki 
złota. Na tak przygotowaną warstwę nanocząstek złota stabilizowanych PDDA 
można nakładać kolejne warstwy w celu uzyskania układów wielowarstwowych. 
Taki materiał elektrodowy wykazywał właściwości indukujące w procesie elektro-
utleniania jonów As(III). Zastosowaną techniką pomiarową była woltamperome-
tria pulsowa różnicowa (ang. Differential Pulse Voltammetry, DPV) pozwalająca na 
zwiększenie elektrochemicznego sygnału analitycznego w stosunku do prądów tła. 
Uzyskiwane limitu detekcji były znacznie niższe od tego rekomendowanego przez 
WHO (10 ppb).

Inne podejście elektroanalityczne [10] było oparte na modyfikacji elek-
trody z węgla szklistego nanocząstkami złota poprzez elektroosadzane z roztworu 
0,5 mol dm–3 H2SO4 zawierającego Na[AuCl]4 w obecności KI, KBr, Na2S i cysteiny 
(te dodatkowe składniki pozwoliły na otrzymywanie nanocząstek o różnych rozmia-
rach) z wykorzystaniem metody chronokulometrycznej. Proces utleniania As(III) 
badano woltamperometrycznie za pomocą techniki ASV. W pracy przedyskutowano 
również efekt elektrolitu podstawowego. Z pośród badanych elektrolitów (HCl, 
H2SO4, HNO3, H3PO4) najwyższe gęstości prądu otrzymano w przypadku wykorzy-
stania HCl, co było zgodne z wcześniejszymi doniesieniami [11], wskazującymi na 
to, że jony Cl- były mostkami jonowym pomiędzy elektroda pracującą, a jonami 
arsenu ułatwiając w ten sposób ich redukcję (w celu zatężenia na powierzchni elek-
trody) . Otrzymany limit detekcji wynosił 1,8 ppb. W innym podejściu [12], autorzy 
pokrywali elektrodę z węgla szklistego warstwą złota na drodze elektroosadzania 
z roztworu uzyskanego poprzez rozpuszczenie Au w wodzie królewskiej. Tak przy-
gotowana warstwa na elektrodzie pracującej posłużyła do „strippingowego” ozna-
czania arsenu (III) znajdującego się w wodach pitnych Bangladeszu.

Inna koncepcja elektroanalityczna opierała się na przygotowaniu sitodrukowa-
nej elektrody węglowej modyfikowaną złotem [13]. Zaletą tego zaproponowanego 
materiału elektrodowego była możliwość wielokrotnego wykorzystywania w dłuż-
szym okresie czasu (nawet do 300 eksperymentów ze stała czułością). Również 
w tym przypadku elektrochemiczną techniką pomiarową był ASV. Otrzymany limit 
detekcji w roztworach standardowych arsenu (III) wynosił 0,03 µg/L, natomiast 
w natomiast w rzeczywistych próbkach wody był na poziomie 0,5 µg/L. Dodatkową 
zaletą tak przygotowanej elektrody jest możliwość oznaczenia zarówno stężenia 
As(III) jak i  As(V) (możliwa specjacja) poprzez odpowiedni dobór „strippingo-
wych” potencjałów zatężania.
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Także nanocząstki bimetaliczne były używane do detekcji arsenu. W szczegól-
ności zaproponowano zastosowanie nanocząstek bimetalicznych typu FePt, FeAu, 
FePd, AuPt [14] jako aktywnych centrów katalitycznych w procesie utleniania As(III) 
w środowisku obojętnym. Pomiar analityczny opierał się na metodzie „strippingo-
wej” typu ASV w różnych wersjach woltamperometrycznych: klasycznej z liniowo 
zmieniającym się potencjałem, fali prostokątnej (ang. Square Wave Voltammetry, 
SWV) oraz pulsu różnicowego (ang. Differental Pulse Voltammetry, DPV). Zastoso-
wanie różnych form przykładanego skanu potencjałowego miało wpływ na jakość 
uzyskanych prądowych sygnałów analitycznych. Wskazano również, że ważnym 
czynnikiem był potencjał początkowy pomiaru woltamperometrycznego. Oznacza-
jąc arsen(III) metodą „stripingową” należy mieć na uwadze możliwe interferencje. 
W omawianej pracy autorzy mieli na uwadze możliwość tworzenia się związków 
arsenu z metalicznymi interferentami w trakcie procesu osadzania. Stwierdzono, 
że najpoważniejsze interferencje wywołują jony miedzi(II) ponieważ ich potencjał 
„strippingowy” jest zbliżony do potencjału utleniania arsenu(III). Autorzy wykazali, 
że nanocząstki bimetaliczne (zawierające żelazo) wydają się być bardziej przydatne 
do elektroanalitycznego oznaczania arsenu w porównaniu do nanocząstek składa-
jących się jedynie z platyny, złota czy palladu. Najbardziej obiecujące wydają się być 
nanocząstki FePt nie tylko ze względu na zdolność indukowania procesu utleniania 
As(III), ale również z powodu ich niezależności od interferencji pochodzących od 
jonów miedzi(II).

Nie tylko nanocząstki metali szlachetnych są stosowane do katalizowania 
procesów redoks oraz do zatężania arsenu. Przykładowym układem mogą być 
mikrosfery Fe3O4 znajdujące się w roztworach cieczy jonowych (ang. Room Tem-
perature Ionic Liquid, RTIL) [15]. Mikrosfery przygotowano poprzez rozpuszczenie 
FeCl3·6H2O w glikolu etylenowym, a następnie uzyskane struktury rozdrabniano 
w roztworach cieczy jonowych z wykorzystaniem ultradźwięków. Tak przygotowany 
roztwór nanoszono na powierzchnię węglowej elektrody pracującej typu SPCE 
(ang. Screen-Printed Carbon Electrode). Zastosowanie mikrosfer Fe3O4 prowadzi 
do rozwinięcia elektrochemicznej powierzchni aktywnej dzięki czemu możliwa jest 
adsorpcja znacznych ilości jonów As(III) na ich powierzchni, a tym samym zwięk-
szenie czułości metody. Do oznaczania arsenu(III) wykorzystano technikę wol-
tamperometrię fali prostokątnej ze „strippingiem” anodowym (ang. Square Wave 
Anodic Stripping Voltammetry, SWASV). W trakcie eksperymentów zauważono, że 
ciecze jonowe o różnej lepkości i napięciu powierzchniowym mają różny wpływ na 
właściwości elektrochemiczne As(III). Otrzymany limit detekcji wynosił 8·10–4 ppb. 
Warstwę katalizatora badano na próbkach środowiskowych pochodzących z wód 
gruntowych w Chinach.
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2. METODA KATODOWEJ WOLTAMPEROMETRII „STRIPPINGOWEJ” 
(CSV)

W technice CSV, jak już wcześniej zostało wspomniane, wzmocnienie sygnału 
analitycznego otrzymuje się poprzez dodanie jonów metali przejściowych, z których 
najbardziej efektywne są jony miedzi [16]. Katodowy „stripping” może być rów-
nież prowadzony w obecności jonów selenu(IV) (samego jak i w obecności miedzi). 
Arsen(III) jest w takim przypadku zatężany w postaci selenku arsenu As2Se3, który 
jest osadzany na powierzchni wiszącej elektrody rtęciowej (HMDE). Następnie 
As(III) jest oznaczany poprzez redukcję do AsH3 [17]. W przypadku katodowego 
„strippingu”, najczęściej stosuje się kwas solny jako elektrolit podstawowy.

Zaproponowano również metodę oznaczania arsenu w wodzie morskiej 
w obecności pirolidynodwutiokarbaminianu (PDC) [18]. W tym przypadku ozna-
czono zawartość arsenu(III) w próbce, oraz całkowite stężenie arsenu w wodzie. 
Arsen został osadzony na elektrodzie rtęciowej (HMDE), a następnie został utle-
niony i związany w kompleks z PDC w lekko kwaśnym środowisku.

W innej pracy zastąpiono toksyczną elektrodę rtęciową elektrodą pracująca 
grafitową pokrytą filmem bizmutowym. W tym przypadku rozwinięto technikę 
oznaczania arsenu(III) w obecności jonów selenu(IV) metodą CSV z falą prosto-
kątną (ang. Square Wave Cathodic Stripping Voltammetry, SWCSV) w roztworze 
kwasu solnego. Limit detekcji został oszacowany na 0,7 ng/L As(III) [19].

Dotychczas omawiane metody odnosiły się do bezpośredniego oznaczenia 
arsenu(III) lub sumy nieorganicznego arsenu w próbce ponieważ arsen(V) jest 
praktycznie nieelektroaktywny. Jednak zostały podjęte próby jego bezpośredniego 
oznaczania, bez wcześniejszej chemicznej redukcji do arsenu(III), za pomocą ana-
lizy „strippingowej” w środowisku kwasu solnego. W tym przypadku platynowa 
elektroda pracująca była pokryta złotem [20]. Ze względu na pojawianie się znacz-
nych ilości wodoru i chloru na powierzchni elektrody, wykorzystanie tej techniki w 
rutynowych analizach było utrudnione. W późniejszych badaniach stwierdzono, że 
w obecności fenoli lub związków takich jak D-mannitol (Rys. 2) pięciowartościowy 
arsen staje się elektroaktywny i możliwy do bezpośredniego oznaczania.

Rysunek 2.  D-mannitol
Figure 2. D-mannitol

W szczególności arsen(V) może być redukowany w środowisku kwasu nad-
chlorowego zawierającego D-mannitol [20]. Arsen był akumulowany z miedzią 
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na powierzchni elektrody rtęciowej (HMDE), a następnie redukowany do AsH3. 
Limit detekcji tej metody wynosił 11 µg/l. Dodatkowo stwierdzono, że fenole nie 
są tak dobrym medium do redukcji arsenu(V) jak D-mannitol ze względu na ich 
silne adsorbowanie się na powierzchni elektrody rtęciowej. D-mannitol nie posiada 
tak silnej tendencji do adsorbowania się na elektrodzie pracującej. Drugim bardzo 
ważnym etapem w postępowaniu analitycznym jest zastosowanie jonów  miedzi(II). 
Arsen nie ma zdolności do tworzenia amalgamatów z rtęcią, dlatego proces osadza-
nia przeprowadza się w obecności jonów miedzi  na elektrodzie rtęciowej w celu 
wytworzenia CuAs3. Takie podejście zostało wykorzystane w badaniach anali-
tycznych wód i osadów [20]. W późniejszych badaniach stwierdzono również, że 
metoda ta pozwala na odróżnienie arsenu(V) od arsenu(III). W tym celu, ozna-
czenie zawartości arsenu(III) w próbce przeprowadza się w tym samym elektrolicie 
podstawowym w obecności i nieobecności D-mannitolu [21].

3. ELEKTROANALIZA ARSENU NA ELEKTRODACH MODYFIKOWANYCH 

Współczesne koncepcje przygotowywania elektrod do oznaczania arsenu 
zwykle opierają się na modyfikacji ich powierzchni materiałami węglowymi oraz 
nanocząstkami metali lub ich tlenków. Jednakże w literaturze znane są też przykłady 
innych podejść do modyfikacji elektrod pracujących. Przykładowo powierzch-
nia elektrody może posiadać nie tylko właściwości katalityczne wobec utlenienia 
lub redukcji różnych nieorganicznych form arsenu. Arsen może tworzyć związki 
z ligandami znajdującym się na powierzchni elektrody. Reprezentatywnym przy-
kładem może być koncepcja modyfikacji elektrody złotej za pomocą merkaptoety-
loaminy (MEA) [22] oraz wykorzystanej właściwości arsenu do tworzenia wiązań 
z azotem (As-N) oraz z siarką (As-S). Ponadto, ze względu na obecność dodatnio 
naładowanej grupy aminowej na powierzchni elektrody, jony miedzi są odpychane 
na granicy faz w ten sposób zmniejszając lub całkowicie likwidując interferencje 
pochodzące od tego jonu.

Czułość i poziom detekcji w oznaczeniach analitycznych z wykorzystaniem 
metod elektrochemicznych są uzależnione od gęstości mierzonych prądów, które 
w znacznym stopniu odzwierciedlają dynamikę procesów elektrodowych. W nie-
obecności katalizatorów, procesy redoks As(III) (utlenianie), a w szczególności 
As(V) (redukcja) są nieodwracalne i powolne, a mierzone prądy na tyle niskie, 
że praktycznie uniemożliwiają wiarygodne oznaczenia analityczne. Zastosowanie 
efektywnych układów elektrokatalitycznych jest ważne nie tylko z punktu widze-
nia rozwoju metodologii pomiarów woltampermetrycznych z zatężaniem arsenu 
na powierzchni elektrody (czyli metod „strippingowych”), ale także monitorowa-
nia arsenu w trakcie pomiarów przepływowych czy elektrochemicznej (ampero-
metrycznej) detekcji chromatograficznej. Zastosowanie katalizatora może również 
wpłynąć na selektywność metody poprzez zmianę potencjału, przy którym będą 
zachodziły procesy redoks (np. utleniania As(III)).      
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Jednym z najbardziej efektywnych układów elektrokatalitycznych do utleniania 
As(III) była warstwa oksocyjanorutenowa, która może być uważana za rutenowy 
analog warstwy Błękitu Pruskiego czyli heksacyjanożelazianu(II,III) żelaza(III,II) 
[23–26]. W zależności od przyłożonego potencjału, układ ten w swojej strukturze 
posiadał nie tylko jony rutenu na II i III stopniu utlenienia, ale także reaktywne cen-
tra oksorutenowe na IV stopniu utlenienia. Warstwę otrzymuje się na drodze elek-
trochemicznego osadzania z roztworu modyfikującego zawierającego RuCl3 i K4Fe-
(CN)6. Pomimo nieodwracalnego charakteru przebiegu woltamperometrycznego 
(pojedynczego piku utleniania As(III), reakcja elektrokatalityczna okazała się być 
na tyle szybką, że uzyskane gęstości prądowe były bliskie prądom kontrolowanym 
dyfuzją reagenta, czyli prądom maksymalnym jakie mogą być uzyskane w warun-
kach konwencjonalnego pomiaru elektrochemicznego (bez zatężania). Właściwo-
ści elektrokatalityczne wobec utleniania arsenu(III) posiadają również katalizatory 
zawierające tlenkowe struktury platyny i osmu [27, 28]. Metodologia elektrokata-
litycznego utleniania arsenu(III) została również zastosowana do detekcji arsenu 
w warunkach wstrzykowej analizy przepływowej i jonowymiennej chromatografii 
cieczowej [25, 29]. Takie układy elektrokatalityczne mogą być wykorzystane do 
przygotowania dwufunkcyjnych materiałów elektrodowych zdolnych zarówno do 
zatężania arsenu jak i jego efektywnego elektroutleniania [30].

Innym podejściem elektroanalitycznym jest wykorzystanie enzymów w senso-
rach elektrochemicznych. Przykładem może być czujnik arsenowy, który jest oparty 
na sitodrukowanej elektrodzie węglowej pokrytej (z wykorzystaniem wiązania 
kowalencyjnego) warstwą acetylocholinoesterazy oraz fosfatazy kwasowe [31]. Sama 
koncepcja pomiaru analitycznego dowołuje się do faktu, że arsen(III) jest inhibito-
rem aktywności acetylocholinoesterazy podczas gdy arsen(V) inhibituje działanie 
fosfatazy kwasowej. Takie elektrody enzymatyczne charakteryzowały się stabilnością 
nawet do 15 dni. Na szczególną uwagę zasługują koncepcje modyfikacji powierzchni 
elektrod biomakromolekułami, w tym kwasem deoksyrybonukleindowym (DNA) 
zintegrowanym z jednościennymi nanorurkami węglowymi [32]. Procedura anali-
tyczna obejmowała zanurzanie takiego biosensora w roztworze buforu fosforanowego 
zawierającego  arsen (III). Natomiast woltamperometryczne pomiary analityczne były 
prowadzone w czystych buforach fosforanowych; otrzymany limit detekcji wynosił  
0,05 ppb.

4. PORÓWNANIE DO INNYCH METOD ANALITYCZNYCH

Do oznaczania zawartości nieorganicznego arsenu w wodzie często stosuje 
się techniki spektroskopowe i chromatograficzne, a zwłaszcza kombinację tech-
niki HPLC-ICP-MS, która pozwala osiągnąć niskie limity detekcji. Odpowiednio 
dobrane złoże w kolumnie HPLC może znacznie polepszyć czułość techniki. Dodat-
kowo zastosowanie chromatografii jonowymiennej pozwalana rozdzielenie As(III) 
i  As(V) [33]. W szczególności zastosowanie  kolumny kationowymiennej oraz 
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kwasu 3-karboksy-4-hydroksybenzosulfonowego jako fazy ruchomej do rozdziele-
nia arsenu(III) i arsenu(V) oraz technikę AFS-HG atomowej spektrometrii fluore-
scencyjnej (AFS) sprzężonej z generacja wodorków (ang. hydride generation, HG) 
do samej detekcji arsenu [34]. Należy podkreślić, że tą metodą udało się rozróżnić 
osiem nieorganicznych związków arsenu. Stosując takie kombinacje technik jak 
HPLC-ICP-MS oraz HPLC-MO-HG-AAS  (gdzie skrót MO dotyczy pieca mikrofa-
lowego – ang. microwave-assisted oven) udało się rozdzielić związki arsenu w wodzie 
i w ludzkim moczu takie jak arseniny, arseniany, dimetyloarseniany, arsenobeta-
ina, arsenocholina. W ogólności można powiedzieć, że techniki chromatograficzne 
i spektroskopowe umożliwiają rutynowe pomiary analityczne oznaczania arsenu, 
niemniej – w porównaniu do metod elektrochemicznych – wymagają bardziej 
zaawansowanej i droższej aparatury badawczej. Wyniki pomiarów elektroanalitycz-
nych maja często charakter uzupełniający bowiem stosują się do nich inne kryteria 
co do rozdzielczości i poziomu detekcji. 

PODSUMOWANIE

Oznaczanie śladowych ilości nieorganicznego arsenu za pomocą woltampero-
metrii „strippingowej” jest w wielu przypadkach jedną z najdokładniejszych metod 
analizy. Łatwość w przygotowaniu próbki do analizy i jej krótki czas powoduje, że 
techniki „strippingowe” są często rozważane równolegle do metod spektroskopo-
wych czy chromatograficznych. Konieczność szybkiego i precyzyjnego oznaczania 
stężenia jonów arsenu w wodach gruntowych spowodowało rozwój metodologii 
oznaczeń analitycznych z wykorzystaniem woltamperometrii „strippingowej”. 
Obecnie często rozważa się modyfikowanie powierzchni elektrod biomolekułami 
czy enzymami, chociaż wciąż największa ilość prac odwołuje się do wykorzysty-
waniu nanocząstek metali (zwłaszcza złota) jako katalizatorów zdolnych do kata-
lizowania procesów redoks arsenu. Dodatkowo wiele podejść elektroanalitycznych 
pozwala na rozróżnienie nieorganicznego arsenu(III) i arsenu(V), co jest niezwykle 
istotne ze względu na różną toksyczność tych jonów. Elektrochemiczne oznacza-
nia arsenu(III) jest obecnie szeroko omówione w literaturze, podczas gdy prace na 
temat bezpośredniego oznaczania arsenu(V) opierają się głównie na związaniu go w 
różnego rodzaju związku chemiczne, w tym koordynacyjne, które - w odróżnieniu 
od samego arsenu(V) – są elektroaktywne. Należy spodziewać się dalszych inten-
sywnych badań zmierzających w kierunku opracowania nowych metod elektroche-
micznych umożliwiających selektywne oznaczanie związków arsenu(V).
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