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wych niezmiernie ważnym 
problemem jest oznaczanie 
i monitorowanie stężenia wa-
nadu, dlatego wiele ośrodków 
zajęło się tym zagadnieniem 
również w aspekcie oznacza-
nia tego pierwiastka w gle-
bach [9,10].
Celem niniejszej pracy było 
przedstawienie możliwości 
oznaczania wanadu w gle-
bach wykorzystując techniki 
spektroskopowe.

w glebie waha się od ilości śla-
dowych do około 360  μg  g-1 
jego stężenie w  glebie zależy 
głównie od materiału, z  któ-
rego powstały gleby. Jak 
dotąd nie ma jednak jedno-
litych przepisów prawnych 
odnośnie stężenia wanadu 
dlatego istnieje wiele mię-
dzynarodowych standardów 
odnośnie zanieczyszczeń tym 
pierwiastkiem.
W badaniach środowisko-

W środowisku naturalnym wy-
stępowanie wanadu związane 
jest z aktywnością wulkanów, 
parowaniem oceanów, po-
żarami lasów, wietrzeniem 
skał, procesami glebotwór-
czymi. Niebezpieczne dla or-
ganizmów żywych są źródła 
antropomorficzne, związane 
z  przemysłem chemicznym 
i  spalaniem paliw, które są 
największym źródłem wa-
nadu zanieczyszczającym 
powietrze, wodę i glebę. Na-
gromadzenie wanadu w  gle-
bie, przede wszystkim w war-
stwach powierzchniowych 
może spowodować nieprawi-
dłowe funkcjonowanie łań-
cucha pokarmowego, który 
schematycznie przedstawio-
no na rysunku 1.
W glebach zawartość tego 
metalu waha się w granicach 
10-360 μg g-1 [7,8]. Znaczna 
zawartość wanadu w glebie 
może powodować zahamo-
wanie rozwoju układu ko-
rzennego i wzrostu roślin. 
U  człowieka może przyczynić 
się do uszkodzenia układu 
ner wowego trawiennego 
czy oddechowego. Chociaż 
całkowite stężenie wanadu 

Wprowadzenie
Wanad to pierwiastek, który 
może odgrywać rolę zarów-
no substancji toksycznej [1] 
jak i  koniecznej do wzrostu 
i rozwoju roślin i zwierząt. 
Z dwóch dominujących form 
chemicznych wanadu V(V) 
występujący w postaci wana-
danu jest bardziej toksyczny 
niż V(IV) występujący w po-
staci jonów oksowanadu(IV) 
[2]. Toksyczność wanadu dla 
organizmów żywych jest 
związana z podobieństwem 
strukturalnym wanadanów 
H2VO4

- i fosforanów H2PO4
-. 

Nagromadzenie w glebie wa-
nadu zmniejsza ilość fosfora-
nów, które odgrywają ważną 
rolę w fizjologicznych proce-
sach u roślinach. 
Wanad stanowi około 0,014% 
skorupy ziemskiej, występu-
jąc w kilkudziesięciu minera-
łach własnych oraz w rudach 
tytanu, żelaza, uranu, w ro-
pie naftowej, w węglu oraz 
we wszelkich rodzajach wód 
i gleb. Wchodzi on również w 
skład organizmów morskich 
(owoce morza, ryby) [3,4], 
owoców, warzyw, grzybów 
i przypraw [5,6]. 
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Oznaczanie stężenia pierwiastków, które występują w formach toksycznych i uczestniczą w łańcuchach po-
karmowych należą do bardzo ważnych problemów analitycznych. Jednym z nich jest oznaczanie zawartości 
wanadu w glebie. Do określenia zawartości wanadu w glebie wykorzystywane są różne techniki w tym techniki 
spektroskopowe. W niniejszej pracy na podstawie wybranych pozycji literaturowych przedstawiono oznacza-
nie wanadu w glebie z zastosowaniem tych technik. 

Rys. 1. Schemat układu troficznego

GLEBA

PRODUCENCI (rośliny)

KONSUMENCI I RZĘDU
roślinożercy (wszystkożercy) zjadają rośliny

KONSUMENCI II i III RZĘDU
mięsożercy (wszystkożercy) zjadają roślinożerców
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w glebie zmiany powinny być 
monitorowane. 
Gleba jest układem wielofa-
zowym i zachodzą w niej stale 
procesy chemiczne i bioche-
miczne, co powoduje że jest 
dość trudnym materiałem ba-
dawczym.

Pobieranie prób gleby do 
analizy 
Właściwe pobranie próby do 
analizy, która dobrze reprezen-
tuje badany materiał stanowi 
o wyniku analizy. Scharaktery-
zowanie gleby jest związane 
z pobraniem prób reprezenta-
tywnych dla danej powierzch-
ni, przekroju, profilu gleby. Re-
prezentatywność pobieranej 
próby gleby (określona masa 
lub objętość pobrana z danej 
powierzchni lub punktu) jest 
uzależniona od wcześniejsze-
go wyboru miejsca i sposobu 
jej pobierania. Liczba prób po-
bieranych jest uzależniona od 
badanej powierzchni. Pobie-
ranie prób glebowych może 
dotyczyć pobierania z:
– profilu glebowego; 
– profilu gleb mineralnych;
– warstwy ornej;
– warstwy korzeniowej (par-
ki, sady, lasy);
– warstwy powierzchniowej. 
Do badań stężenia wanadu 
najczęściej pobiera się pró-
by glebowe z warstwy po-
wierzchniowej (wierzchniej). 
Pobieranie prób do analizy 
określają Polskie Normy: PN-
R-04031, PN-R-04032, PN-ISO 
10381-2 oraz zapisy w Rozpo-
rządzeniu Ministra Środowi-
ska z dnia 9 września 2002r. 
w sprawie standardów jakości 
gleby.
Celem pobierania prób gle-
by jest oznaczenie właściwo-
ści chemicznych, fizycznych  

ryzacji, rolnictwa) gleba może 
ulec procesom degradacji 
i  może nastąpić zmiana na-
turalnego obiegu pierwiast-
ków. Zmiany w składzie gleby 
mogą zmienić właściwości fi-
zyczne, chemiczne i biologicz-
ne gleby, które z kolei oddzia-
łują na rośliny i pośrednio na 
zwierzęta. Szczególnie waż-
ne wydają się zmiany stężeń 
pierwiastków w glebie, które 
przy ich niskich stężeniach 
odgrywają rolę mikroelemen-
tów, a w wyższych stężeniach 
są toksyczne dla organizmów 
żywych. Dlatego zachodzące 

glebowy, gazy (para wodna 
i powietrze) oraz  edafon (or-
ganizmy żywe – mikroorgani-
zmy, pierścienice, nicienie, lar-
wy owadów oraz glony i inne). 
Rysunek 3 przedstawia sche-
mat fazowej struktury ziemi.
Gleba to jeden z głównych 
składników środowiska przy-
rodniczego będąca waż-
nym elementem w łańcuchu 
troficznym gleba – roślina 
– człowiek, a w tym obiegu 
pierwiastków chemicznych 
w przyrodzie. W wyniku dzia-
łalności człowieka (urbaniza-
cja, rozwój przemysłu, moto-

Gleba
Gleba, to powierzchniowa 
warstwa skorupy ziemskiej 
o  grubości do 2 m. Jest ona 
biologicznie czynna. Gleba 
tworzy się w procesie glebo-
twórczym ze skały macierzy-
stej w wyniku oddziaływania 
tzw. czynników glebotwór-
czych, którymi są organizmy 
żywe, klimat, skały macierzy-
ste, rzeźba terenu, stosunki 
wodne, czas oraz działalność 
człowieka. Proces tworzenia 
gleby jest długi. Warstwa gleby  
o grubości   2-3 cm kształtuje 
się od 200 do 1000 lat.
Proces glebotwórczy można 
przedstawić następująco: 
– skała ulega procesom wie-
trzenia;
– powstaje warstwa zwietrz-
liny, która jest penetrowana 
przez wodę opadową. Roz-
wijają się mikroorganizmy 
mchy porosty, które powodu-
ją dalszy rozkład skały macie-
rzystej; 
– rośliny rozwijają się inten-
sywniej powstaje warstwa 
organiczna. Oddziaływanie 
bakterii i mikroorganizmów 
powoduje tworzenie próch-
nicy;
– tworzy się gleba dojrzała 
z  wytworzonymi poziomami 
glebowymi co przedstawia  
rysunek 2.
W skład gleby wchodzą 
substancje mineralne i or-
ganiczne. Część mineralna 
to produkty wietrzenia skał 
macierzystych (magmowe, 
metamorficzne i osadowe) 
a także substancje powstające 
w trakcie tworzenia się gleby. 
Oprócz składników mineral-
nych w skład gleby wchodzi 
próchnica (stałe związki or-
ganiczne), substancje orga-
niczno-mineralne, roztwór 

Rys. 2. Profil ziemi (a – poziom ściółki, b – poziom próch-
nicy, c – poziom wymywania, d – poziom wmywania, 
e – zwietrzała skała macierzysta, f – lita skała macierzysta)

Rys. 3. Schemat fazowej struktury gleby (1 – cząstki mi-
neralne, 2 – powietrze, 3 – roztwór glebowy, 4 –cząstki 
mineralno-organiczne, 5 – cząstki organiczne)

1 2 3 4 5

a b c d e f
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Proponowana procedura ana-
lizy opiera się na chemicznych 
właściwościach V(V), który 
występuje jako nierozpusz-
czalna frakcja gleby w  posta-
ci jonów VO4

3-, V2O7
4-,VO3

-. 
W  celu przekształcenia nie-
rozpuszczalnych związków 
V(V) w formy rozpuszczal-
ne próbki gleby traktowano  
Na2CO3. W  wyniku reak-
cji formy nierozpuszczalne 
V(V) przechodzą w Na2VO3, 
a związki V(IV) pozostają 
w  osadzie. Suma V(V) i V(IV) 
w próbkach gleby jest w do-
brej zgodności z całkowitą 
zawartością wanadu w glebie 
po trawieniu przy pomocy 
mieszaniny HF-H2SO4-HClO4.  
Granica wykrywalności ozna-
czania wanadu w glebie sto-
sowaną do oznaczania tech-
niką spektrometrii atomowej 
z atomizacją elektrotermiczną 
(ET AAS) wynosiła 0,5μg g-1.
Wyniki oznaczania V(V) i V(IV) 
przedstawiono w tabeli 1. Stę-
żenie V(V) w rozpuszczalnej 
w wodzie frakcji gleby była  
mała. W próbie gleby Nr 2 
w  przeciwieństwie do innych 
próbek około 51% całkowitej 
ilości wanadu występuje jako 
V(V). Tę próbkę gleby pobra-
no z pastwisk za kopalnią. Gle-
ba jest na nich wzbogacona 
w V(V) co może być przyczyną 
zatrucia wypasanego bydła na 
tym obszarze. 

ne do badania toksyczności, 
dostępności biologicznej, 
bio-akumulacji i mobilności 
danego pierwiastka w środo-
wisku.
Republika Południowej Afryki 
zajmuje pierwsze miejsce na 
świecie w wydobyciu rud wa-
nadu. Gleba w pobliżu kopalń 
wanadu może być naturalnie, 
lub w wyniku zanieczyszczeń 
wzbogacona w ten pierwia-
stek. Do oznaczania wanadu  
w pobliżu kopalni wanadu 
z  North West Province of So-
uth Afryka Mediwana i wsp. 
[14] opracowali metodę  anali-
zy, opartej na ługowaniu V(V) 
przez Na2CO3.
Próbki o grubości 20 cm po-
bierano z górnej warstwy gle-
by, suszono i mielono do wiel-
kości ziaren poniżej 200  μm. 

Oznacznie wanadu w gle-
bach – techniki spektrosko-
powe
Stężenie metali w próbkach 
gleby mogą być oznaczone 
bezpośrednio stosując neu-
tronową analizę aktywacyj-
ną (NAA) [12] i fluorescencję 
rentgenowską [13]. Próbki 
gleby mogą być analizowane 
bez trawienia stosując atomo-
wą spektrometrię emisyjną ze 
wzbudzaniem plazmowym 
(ICP-AES) stosując techniki 
wstępne. 
Wymagania dotyczące ozna-
czania zanieczyszczeń w gle-
bach w ciągu ostatnich kilku-
nastu lat uległy zmianom od 
określenia całkowitej ilości 
pierwiastka, do form w któ-
rych on najczęściej występuje. 
Pomiary specjacji są koniecz-

i biologicznych. Podczas po-
bierania próby należy: 
– wybrać reprezentatywne 
miejsca poboru próbki;
– dokonać poboru próbki od-
powiednią techniką;
– dopasować wielkość próby 
do planowanych badań;
– używać odpowiednich po-
jemników do przechowywa-
nia prób;
Miejsca do pobierania do ana-
lizy materiału glebowego po-
jedynczych prób powinno być 
wybrane losowo i rozłożone 
równomiernie co przykłado-
wo przedstawia rysunek 4.
Ogólne zasady pobierania 
próbki można przedstawić na-
stępująco [11]: 
– powierzchnie do pobiera-
nia próbek nie powinna prze-
kraczać 4 ha;
– próbka ogólna powinna 
reprezentować użytek rolny 
o zbliżonych warunkach przy-
rodniczych i agrotechnicz-
nych;
– z wyznaczonej powierzchni 
pobiera się 20 do 40 próbek 
pojedynczych (pierwotnych);
– próbki glebowe pobiera się  
stosując metody obrotowe 
(świder ręczny, świder z na-
pędem mechanicznym, laska 
Egnera) i kopanie (odkrywka 
glebowa przy pomocy szpa-
dla lub łopatki);
– część gleby o naturalnej wil-
gotności po dokładnym wy-
mieszaniu prób jednostkowych 
przesyła się do laboratorium;
– próbki nie powinny być po-
bierane na brzegach obiektu 
badanego, w zagłębieniach, 
bruzdach, ostrych wzniesie-
niach terenu. 
Pobieranie próbek gleby doty-
czy nie tylko Ziemi ale i innych 
planet czego przykładem jest 
pobieranie próbek z Marsa.  

Rys. 4. Przykłady zaplanowanego pobierania próbek jed-
nostkowych gleby w terenie

Tabela 1. Stężenia V(IV) i V(V) w próbach gleby (wyniki z trzech pomiarów)

Próbka gleby V(V) rozpuszczalny 
w wodzie [μg g‑1] V(V) [μg g‑1] V(IV) [μg g‑1]

1 0,9±0,2 11,2±1,0 520,1±30
2 590±25 2710±150 2846±155
3 2,6±0,4 17,0±1,2 646±25
4 1,3±0,2 42±0,6 7120±200

Materiał odniesienia 
MESS-3 0,6±0,1 14,5±0,4 221±15

Tabela wykonana na podstawie danych w pracy [14]
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rolne-pozbawione zakładów 
przemysłowych). Wszystkie 
próbki gleby były suszone na 
plastikowych tackach w dyge-
storium w ciągu 8 dni. Próbki 
następnie  homogenizowano 
przez mielenie w agatowym 
moździerzu i przesiewano 
przez sito (o wielkości oczek 
<75μm). Próbki po ekstrakcji 
analizowano techniką spek-
trometrii atomowej z atomiza-
cją elektrotermiczną (ET AAS) 
– tabela 5. Jak wynika z tabeli 
zawartość wanadu w obu gle-
bach różni się znacząco.
W pracy [20] opisano czułą 
i  selektywną spektrofotome-
tryczną metodę oznaczania 
śladowych ilości wanadu 
opierającą się na powstawa-
niu przy pH 4,0-5,5 w roztwo-
rze 50 % obj. acetonu, czer-
wono-fioletowego chelatu  
wanadu(V) z 1,5-difenylokar-
bohydrazydem. Związek ten 
charakteryzuje się maksimum 
absorpcji przy długości fali 
531  nm. Krzywa kalibracyj-
na jest liniowa w  zakresie 
 0,1-30  mg l-1. Metodę z po-
wodzeniem można stoso-
wać do oznaczania wanadu 
w  próbkach gleby. Wysuszo-
ne i  zmielone próbki gleby 

Taiwanie przedstawili w swej 
pracy Ho i Jiang [18]. Próki za-
wierały 72,2±1,0  μg g-1 wana-
du. W próbach materiałów od-
niesienia gleby NIST SRM 2711 
Montana i NIST SRM 2709 San 
Joaquin stężenie wanadu wy-
nosiło odpowiednio 81,6±2,9 
112±5 μg g-1. Badania wyko-
nano techniką techniką spek-
trometri masowej z jonizacją 
w plazmie indukcyjnie sprzę-
żonej (ICP MS).
Badania gleby z gruntów 
w  pobliżu elektrowni i grun-
tów ornych z dala od ośrod-
ków przemysłowych prze-
prowadzili Khan i wsp. [19]. 
Sześć partii prób gleb po-
wierzchniowych pobrano 
około 4-5  km od elektrowni 
położonej w Jamshoro, Sindh 
(Pakistan) w latach 2008-2009. 
Porównawczo badano rów-
nież próbki zbierane z Meh-
rabpur w Pakistanie (grunty 

i sprzęganiu z 4-AAP – uzy-
skując pochodną czerwo-
nego koloru albo utlenianiu 
4-aminoantypiryny (4-AAP) 
przez wanad w  środowisku 
kwaśnym (pH  3) i sprzęganiu 
z  N-(1-naftylo) dichlorowo-
dorekiem etylenodiaminy 
(NEDA) – otrzymując pochod-
ną koloru fioletowego Związek 
o kolorze fioletowym posiada 
maksimum absorbancji przy 
długości fali 565  nm, a  po-
chodna o  kolorze czerwonym 
ma maksimum absorban-
cji przy długości fali 494  nm 
Prawo Beera jest słuszne dla 
wanadu w zakresie stężeń 
0,025-4,5  μg  ml-1 (pochod-
na o kolorze fioletowym) 
i   0,045-5,0  μg ml−1 (przy dłu-
gości fali 565 nm i jest trwały 
przez 2 dni. Pochodna o  ko-
lorze czerwonym o maksi-
mum absorbancji przy dłu-
gości fali 494  nm jest trwała 
do 9  dni. Prawo Beera jest 
słuszne dla wanadu w zakresie 
stężeń  0,025-4,5 μg ml-1 (po-
chodna o  kolorze fioletowym) 
i   0,045-5,0 μg ml-1 (czerwony 
kolor pochodnej), Ustalono 
optymalne warunki reakcji 
i  wpływ interferentów. Propo-
nowane metody były stosowa-
ne do analizy wanadu(V) w gle-
bie. W tabeli 4 przedstawiono 
wyniki na podstawie danych 
z pracy [17] dla oznaczania wa-
nadu obiema metodami. 
Oznacznie wanadu w próbkach 
gleby z prowincji Koasiung na 

Ługowanie V(V) z gleby wana-
du przeprowadzono również 
stosując (NH4)2HPO4 i  Na3PO4 
Wyniki porównano z ekstrak-
cją przy pomocy Na2CO3 [15]. 
Próbki pobierano i  preparo-
wano w ten sam sposób jak 
w  pracy [14]. Pomiary wyko-
nano techniką ET AAS. Otrzy-
mane wyniki dla stosowanych 
różnych roztworów ługują-
cych były zbliżone. Otrzymane 
stężenie wanadu(V) i całkowi-
tego wanadu stosując ługo-
wanie (NH4)2HPO4 i  Na3PO4 

przedstawia tabela 2.
Mandiwana i wsp. [16] ozna-
czali również całkowitą ilość 
wanadu w próbach gleby 
z  pól obok Vametco wana-
dowej kopalni obok Pretorii 
w  Południowej Afryce. Próbki 
górnej warstwy gleby, suszo-
no i homogenizowano do 
uziarnieniu poniżej 200 μm. 
Całkowite stężenie wana-
du uzyskiwano po trawieniu 
kwasem. Oznaczenia wykona-
no stosując technikę ET AAS. 
Otrzymane wyniki przedsta-
wia tabela 3.
Kumar i wsp. [17] zastosowa-
li  spektrofotometryczne 
oznaczanie wanadu(V) wy-
korzystując jego właściwości 
utleniające. Do pomiarów 
stosowano spektrofotometr 
HITACHI U  2001. W metodzie 
tej oznaczenie opiera się na 
utlenianiu chlorowodorku 
dopaminy (DPH) przez wa-
nad w  środowisku kwaśnym 

Tabela 2. Stężenie wanadu w próbkach gleby obok kopalni wanadu

Próba gleby
Stężenie V(V) [μg g‑1] po ekstakcji Stężenie całkowite 

wanadu trawienie 
kwasem[μg g‑1](NH4)2HPO4 Na3PO4

Próbka z tamy 44,2 ± 0, 9 42,0 ± 0,3 7160 ± 215
0,5 km od kopalni 1938 ± 123 2005 ± 134 5340 ± 267

Pył 163 ± 9 162 ± 9 4570 ± 185
Tabela wykonana na podstawie danych w pracy [15]

Tabela 3. Stężenia całkowitej ilości wanadu w próbach 
gleby obok kopalni wanadu 

Próba Stężenie wanadu w glebie [μg g‑1]
1 7155±210
2 685 ± 25
3 490 ± 40
4 2790 ± 200

Tabela wykonana na podstawie danych w pracy [16]

Tabela 4. Oznaczanie wanadu w próbkach gleby 

Próbka 
gleby

Dodana ilość 
wanadu 

[μg ml‑1]
DPH NEDA

1 5 4,98±0,05 4,97±0,06
2 10 9,96±0,03 9,98±0,04
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wykorzystując technikę ICP 
MS po wstępnej ekstrakcji 
przy pomocy wody królew-
skiej. Próbki pierwotne gle-
by pobierano z wierzchnich 
warstw gleb (0-20 cm). Próby 
laboratoryjne były suszo-
ne w  temperaturze pokojo-
wej, następnie rozdrabniane 
w  młynie do wielkości 1 mm. 
Przed zastosowaniem PTEF 
bomby, próbki były ogrzewa-
ne w kuchence mikrofalowej  
z wodą królewską. Po wytra-
wieniu próbki przesączano ją  
do kolb miarowych 25 cm3.  
Do pomiarów ICP MS roz-
twór rozcieńczano dwudzie-
stokrotnie. Stężenie wanadu 
wahało się w zakresie 9±0,1-
35±1,0 μg g -1.
Baranowska i wsp. [27] ozna-
czali zawartość wanadu w gle-
bie w różnych regionach Pol-
ski. Gleba była zbierana do 
plastikowych worków i  trans-
portowana do laboratorium, 
suszona, mielona i przesiewa-
na przez sito o porach 100 μm. 
Następnie próbki gleby 0,5  g 
mineralizowano w obecności 
HNO3:H2O2 (4:1) metodą mi-
krofalową. Pomiary wykona-
no stosując technikę ICP AES. 
Otrzymane wyniki przedsta-
wia tabela 7.
Połedniok i wsp. [10] określili 
zawartość wanadu w prób-
kach gleby z rejonów rolni-
czego (Międzyrzec Podlaski) 
i przemysłowego (Dąbrów-
ka Wielka). Próbki glebowe 
pobierano z górnej war-
stwy gleby ornej o grubości 
do 20  cm. Próbki suszono 
w  temperaturze pokojowej 
przez 7 dni, a  następnie ho-
mogenizowano do wielkości 
ziarna mniejszej niż 200 μm. 
Do oznaczeń wykorzystano 
sekwencyjną ekstrakcję wg 

batta znajduje się największa 
na Węgrzech elektrownia, elek-
trownia Dunamenti, która 
wytwarza 20% energii elek-
trycznej na Węgrzech. Kotły 
opalane są olejem ciężkim 
dostarczanym z pobliskiej rafi-
nerii MOL.
Elektrownia wykorzystująca 
jako paliwo olej ciężki emituje 
duże ilości popiołu bogatego 
w różne metale. W zależności 
od pochodzenia ropy nafto-
wej najważniejszymi meta-
lami są Be, Mo, Ni i V. Popiół 
emitowany przez elektrownię 
w Szazhalombatta zawiera 
również te pierwiastki, wśród 
których występuje wanad 
o zawartości 4,5±0,2%. Csepel 
Island (Csepel-Sziget) jest naj-
większą wyspą na Dunaju na 
Węgrzech o wymiarach 48 km 
długości i 6-8 km szerokości. 
Jej powierzchnia obejmuje 
257 km². Elektrownia pracu-
je od 1959 roku. W pracy [26] 
przedstawiono badania wpły-
wu emisji pyłów elektrow-
ni Szazhalombatta na zawar-
tość wanadu w glebie wyspy 
Csepel. Do badań pobrano 
próbki gleby w 55 punktach 
na obszarze 200  km2. W pra-
cy opisano oznaczanie metali 

gleby wahało się w granicach 
 15,2-144,9 μg g-1 (wartość 
średnią 45,2±34,3 μg g-1), 
która jest wyższa od stężenia 
otrzymanego przez Dudka 
i wsp. (18,4 μg g-1) [23], a jest 
porównywalna z wartością 
otrzymaną dla gleby we Wło-
szech (87 μg g-1) [24]. 
Stałe odpady komunalne są 
w wielu krajach spalane. Ce-
lem badań Meneses’a i wsp. 
[25] było określenie czasowej 
zmienności stężenia kilku 
toksycznych pierwiastków ze 
spalarni w Montcada, Barce-
lona, Hiszpania. Wśród nich  
zainteresowano się wana-
dem. Próbki były pobierane 
w  24  miejscach w pobliżu 
starej spalarni odpadów sta-
łych w miesiącu październiku 
w odstępie rocznym. Próbki 
glebowe suszono przesiewa-
no przez sita o wielkości oczek 
2 mm. Glebę mineralizowano 
przy pomocy HNO3 w bom-
bie teflonowej. Oznaczenia 
prowadzono techniką ICP 
MS. Stężenie wanadu w kolej-
nych latach wynosiło 25,3±8,8 
i 24,4±7,4 μg g-1. 
W odległości trzydziestu kilo-
metrów od Budapesztu, nieda-
leko miejscowości Százhalom-

 mineralizowano, następnie po 
rozcieńczeniu doprowadzano 
do pH = 4-5,5, dodawano flu-
orku jako środka maskującego 
i kompleksowano V(V) 1,5-di-
fenylok arbohydraz ydem. 
W  tabeli 6 podano stężenie 
wanadu w różnych próbkach 
gleby pobranej z  warstwy 
powierzchniowej w Bangla-
deszu.
Bech i wsp. [21] badali zawar-
tość wanadu w powierzch-
niowych warstwach gleby 
w  prowincji Barcelona (Hisz-
pania). Obejmowała ona 
obszar 7731  km2. Próbki do 
analizy pobierano na głę-
bokości 0-20  cm (316 prób) 
w odstępach co 5 km wg pla-
nu w postaci regularnej siatki. 
Glebę analizowano standar-
towymi metodami. Po wytra-
wieniu przy pomocy wody 
królewskiej analizowano V(V) 
stosując technikę spektrosko-
pii emisyjnej z plazmą wzbu-
dzoną indukcyjnie (ICP ES). 
Najwyższe stężenia wanadu 
występują w pobliżu miast 
i ośrodków przemysłowych.
Celem badania w pracy [22]  
było ustalenie stężenia kilku 
kationów ekstrahowanych 
wodą królewską, do których 
należał wanad. 22 próbki po-
wierzchniowej gleby pobie-
rano na terenach nieużytków 
okręgu Sant Climent (połu-
dniowy zachód od Barcelony 
– Katalonia), który obejmo-
wał obszar 10,73 km2. Próbki 
suszono i przesiewano, a na-
stępnie mineralizowano przy 
pomocy wody królewskiej. 
Pomiary wykonano stosując 
technikę ICP AES. W ozna-
czeniach stężenia wanadu, 
granica wykrywalności wy-
nosiła 0,67 μg g-1. Otrzymane 
stężenie wanadu w próbkach 

Tabela 5. Stężenie wanadu w badanych próbach gleby 

Postać 
wanadu

Gleba  
przy elektrowni

Gleba terenu  
bez przemysłu

V(V) 35,90±4,80 1,67±0,02
V(IV) 76,34±9,50 17,53±3,17

Tabela wykonana na podstawie danych w pracy [19]

Tabela 6. Otrzymane stężenia próbek gleby (Bangladesz)

Miejce pobierania próby Stężenie wanadu [μg g‑1]
Sylhet 29,5

Chittagong University Campus 21,5
Karnaphuli papiernia 26,5
 Chittagong rafineria 57,0

Tabela wykonane na podstawie danych w pracy [20]
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 Tessiera i  wsp.  [28]. Wanadu 
było poprzedzone ekstrakcją 
V(V) w obecności izo(bute-
nylo)metyloketonu i  redukcją 
V(V) do wanadu V(IV) przy 
pomocy kwasu askorbinowe-
go. Do oznaczania stężenia 
wanadu wykorzystano me-
todę spektrofotometryczną 
opierającą się na tworzeniu 
kompleksu V(IV) z  Chrome 
Azurol S i bromkiem benzy-
lo(dodecylo) dimetyloaminio-
wym. Krzywa kalibracyjna wy-
kazywała liniowość w zakresie 
stężeń 0,12-0,8 μg  g-1 przy 
długości fali 600 nm. Do ba-
dań używano również techni-
ki ACP AES otrzymując wyniki 
zgodne z metodą spektrofo-
tometryczną
Stężenie całkowitej ilości 
wanadu w próbach z oko-
lic Piekar Śląskich wynosiło 
247±17  μg  g-1, a z Podlasia 
51±4 μg g-1. 
Zawartość między inny-
mi wanadu w próbkach gleb 
wschodniej Polski wynosiły dla 
wierzchnich warstw gleby okre-
ślonych techniką spektrome-
tryczną wahały się w granicach 
5-47 μg g-1. Najwyższą wartość 
wykazywały gleby punktu 
nr 1 (Podkarpacie) i  wynosiły 
174 μg g-1 [29].
W pracy [30] przedstawio-
no wyniki badań stężenia 
wanadu w glebach leśnych 
w próbach z okolic Rogowa 
(woj. łódzkie). Do pomiarów 
stosowano procedurę [28]. 
Całkowite stężenie wanadu 
wahało się w granicach 6,67 
do 59,00 μg g-1.
Badania dotyczące terenów 
rolniczych znajdujące się 
w  odległości 0,5 do15 km od 
granic Zakładu PKN Orlen 
w  Płocku i obszarów rolni-
czych w rejonie Welskiego 

Tabela 7. Oznaczanie wanadu w próbach gleby w różnych 
rejonach Polski

Miejsce pobierania Stężenie wanadu [μg g‑1]
Bielsko Biała 1,48±0,05

Będzin 1,01±0,02
Sidzina 0,45±0,01

Justynów 0,38±0,02
Trębaczów 0,81±0,01

Tabela wykonana na podstawie danych w pracy [27]

Tabela 8. Stężenie wanadu w próbkach gleby wokół skła-
dowiska odpadów komunalnych

Pobierana próba warstwy 
powierzchniowej o gubości [cm]

Stężenie wanadu  
[μg g‑1]

0-5 5,27
5-10 5,47

10-15 6,17
15-20 6,38

Tabela wykonana na podstawie danych w pracy [33]

Parku Krajobrazowym przed-
stawiono w pracy [31]. 30 pró-
bek gleb powierzchniowych 
pobierano z wierzchnich 
warstw gleb (0-20 cm). Ozna-
czanie wanadu przeprowa-
dzono zgodnie z pracą [28] 
przeprowadzając ekstrakcję 
sekwencyjną. Zwartość wa-
nadu określono techniką ICP 
AES. Stężenie wanadu w prób-
kach z okolic Płocka wynosiło 
8,46 do 33,84 μg·g-1, a z okolic 
parku 8,48 do 19,97 μg·g-1. 
Oznaczenie zawartości wana-
du w próbkach gleb w  oko-
licach Płocka wykonane tą 

samą techniką przedstawio-
no również w pracy [32]. 
W  wierzchnich warstwach 
gleb (0,00-0,20 m) zawierały 
one od 8,46-33,84 μg·g-1.
Zawartość wanadu w próbach 
gleby pobranych w pobliżu 
składowiska odpadów komu-
nalnych zlokalizowanego na 
wzgórzu morenowym w miej-
scowości Wola Suchożebrska 
koło Siedlec przedstawiono 
w pracy [33]. Obiektem badań 
były trzy profile gleb antro-
pogenicznych o niewykształ-
conym profilu, zlokalizowane 
w odległości około 10 m od 

podstawy wału okalającego 
kwaterę eksploatacyjną skła-
dowisko. Wanad oznaczono 
metodą ICP AES, po minerali-
zacji mikrofalowej w miesza-
ninie stężonego HCl i HNO3 
(3:1). Tabela 8 przedstawia 
otrzymane wyniki.

Podsumowanie
W pracy zebrano dane do-
tyczące zawartości wanadu 
w  próbach wierzchnich gleb 
na terenach pozbawionych 
przemysłu (tabela 9) i terenach 
zanieczyszczonych (tabela 10) 
w różnych częściach świata.
Stężenie wanadu w glebie 
podawane w literaturze waha 
się od ilości śladowych do 
kilkuset μg g-1 [7,8]. Średnia 
ilość wanadu w glebach wy-
nosi od 10 do 220 μg g-1. Za-
wartość wanadu w glebach 
związane jest z rodzajem 
skał macierzystych, z których 
jest formowana gleba. Gleba 
wapienna zawiera najwię-
cej a  gleba torfowa najmniej 
wanadu [10, 29, 34]. Gleby 
z terenów przemysłowych 
mogą mieć więcej wanadu. 
Takie zależności są dobrze 
widoczne w tabeli 9 z danymi 
dla gleb z dala od przemysłu. 
Stężenia wanadu nie przekra-
czają 100 μg g-1. 

Tabela 9. Stężenie wanadu w próbkach gleby z terenów rolnych i miejskich

Miejsce pobierania 
próby

Stężenie wanadu
całkowitego [μg g‑1]

Technika wykonywania 
pomiaru Literatura

Pakistan 
grunty rolne 19 ET AAS [19]

Taiwan 72 ICP-MS [18] 
Bangladesz

Chittagong University
Campus 

21 spektrofotometria [20] 

Hiszpania Barcelona 45 ISP AES [21] 
Polska 1 ISP AES [27]

Polska Podlasie 51 ACP AES [10]
Polska  

Park krajobrazowy 
obok Płocka

20 ISP AES [31]
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Tabela 10 obrazuje stężenie 
wanadu z terenów około prze-
mysłowych. W pobliżu kopalni 
wanadu i w Częstochowie wy-
nosi ono powyżej 200 μg g-1, 
przy czym wartości otrzy-
mane w próbach pobranych 
w pobliżu kopalni wanadu są 
niezmiernie wysokie. Gleba ta 
wymaga prac rekultywacyj-
nych.
Jak dotąd nie ma jednak 
dokładnych wytycznych co 
do stężeń tego pierwiastka 
w  glebach. W Polsce wanad, 
ze względu na brak danych 
odnośnie jego zawartości 
w glebach w Polsce [35] został 
włączony w roku 1995 do mo-
nitoringu. 

Temat był przedstawiony na 
konferencji NAUKA I PRZEMYSŁ 
– metody spektroskopowe 
w  praktyce, nowe wyzwania 
i możliwości (Lublin 2013 r.)
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Tabela 10. Stężenie wanadu w próbkach gleby z terenów około przemysłowych

Miejsce pobierania 
próby

Stężenie wanadu
całkowitego [μg g‑1]

Technika wykonywania 
pomiaru Literatura

Pakistan
(przy elektrowni) 112 ET AAS [19]

RPA 
z tamy 

0,5 km od kopalni wanadu
pył

pastwisko

7160 
5340 
4570 
6146

ET AAS

[15]

[16]
Bangladesz rafineria 57 spektrofotometria [20]
Węgry elektrownia 35 ISP MS [26]

Hiszpania  
odpady komunalne 25 ISP MS [25]

Polska  
Dąbrówka Wielka 247 ACP AES [10]

Polska Orlen Płock 33 ISP AES [31]
Polska Odpady  

komunalne Siedlce 5 ASP AES [33]


