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obalt jest b³yszcz¹cym, srebrzystobia³ym, twardym metalem,
stosunkowo ma³o rozpowszechnionym w przyrodzie. Znajduje siê przede
wszystkim w minera³ach  smaltynie i kobaltynie w po³¹czeniu z arsenem, ¿elazem,
niklem i siark¹. Na skalê przemys³ow¹
otrzymuje siê go g³ównie z rud miedziowo-kobaltowych, których z³ó¿ w Polsce
w ogóle nie ma. Kobalt ma w³aciwoci
magnetyczne niewiele s³absze od ¿elaza.
Topi siê w temperaturze 1480oC, temperatura wrzenia wynosi 2900oC, ciê¿ar atomowy 58,94, a ciê¿ar w³aciwy 8,9 g/cm3.
W³aciwociami chemicznymi zbli¿ony
jest do ¿elaza i niklu, jest bardzo odporny
na dzia³anie alkaliów, rozpuszcza siê natomiast w mocnych kwasach, zw³aszcza
w azotowym.
Czysty kobalt otrzymany w postaci
proszku mo¿e byæ spiekany w atmosferze wodoru, kuty i wyci¹gany w druty.
Elektrolityczny  zawiera zwykle 99,2%
Co i 0,7% Ni. Kobalt u¿ywany jest g³ównie do wyrobu ró¿nych stopów, zw³aszcza tzw. stellitów, zawieraj¹cych 60-65%
Co. S³u¿¹ one do produkcji zaworów i
piercieni silników lotniczych, samochodowych, parowych, itp. Stopy zawieraj¹ce 45-50% kobaltu i 25-30% chromu u¿ywane s¹ do wyrobu szybkotn¹cych stali
narzêdziowych, a ponadto do pokrywania powierzchni innych metali (s¹ bardzo
twarde i odporne na korozjê). Stop 75%
Co i 25% Cr jest ³atwy do obróbki i nie
traci po³ysku pod dzia³aniem roztworów
s³abych kwasów lub soli. Oprócz tego,
kobaltu u¿ywa siê do wyrobu elektrycznych grzejnych drutów oraz tam do pieców elektrycznych.
Nara¿enie w warunkach przemys³owych wystêpuje na kobalt w postaci dymów i py³ów. Wch³aniane s¹ one drog¹
oddechow¹ wywo³uj¹c g³ównie zatrucia
przewlek³e. W zatruciu przewlek³ym najczêciej spotykanymi objawami s¹: kaszel, stany zapalne jamy nosowo-gard³o-
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wej, oskrzeli i p³uc oraz zw³óknienie tkanki p³ucnej. Ponadto obserwuje siê niewydolnoæ uk³adu oddechowego i uszkodzenie miênia sercowego, obni¿enie cinienia krwi, anemiê, upoledzenie funkcji
tarczycy i wiele innych. Ostre zatrucia
metalicznym kobaltem zdarzaj¹ siê rzadko i sprowadzaj¹ siê do silnych ataków
astmy oskrzelowej. Brak jest danych o
wch³anianiu metalicznego kobaltu drog¹
pokarmow¹ i przez skórê. Wiadomo natomiast, ¿e wch³ania siê on z miejsca podskórnej implantacji. Spotykane s¹ równie¿
skórne odczyny alergiczne, szczególnie u
osób uczulonych na kobalt, objawiaj¹ce
siê g³ównie wypryskiem kontaktowym na
d³oniach.
Doniesienia o odleg³ych skutkach
wch³aniania metalicznego kobaltu nie s¹
jednoznaczne, choæ w wietle dotychczasowych badañ nie s¹ wykluczone. Kobalt
wch³oniêty do organizmu drog¹ inhalacyjn¹ wydalany jest g³ównie z moczem.
Oko³o 10% wch³oniêtej dawki ulega d³ugotrwa³ej kumulacji, prawdopodobnie w
kociach. Przez Miêdzynarodow¹ Agencjê Badañ nad Rakiem (IARC) kobalt
zosta³ zaliczony do czynników prawdopodobnie rakotwórczych dla ludzi.
Wartoæ najwy¿szego dopuszczalnego
stê¿enia (NDS) podana w za³¹czniku do
rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w
sprawie najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych dla
zdrowia w rodowisku pracy (Dz.U. RP
nr 79, poz. 513 z 27 czerwca 1998 r.)
wynosi obecnie dla kobaltu (kobalt metaliczny  dymy i py³y) 0,05 mg/m3, a
wartoæ najwy¿szego dopuszczalnego stê¿enia chwilowego (NDSCh) 0,2 mg/m3.
Wartoæ NDS kobaltu zosta³a w 1986 r.
znacznie obni¿ona (poprzednio by³a dziesiêciokrotnie wy¿sza i wynosi³a 0,5 mg/m3).
Zgodnie z wykazem niebezpiecznych
substancji chemicznych (za³¹cznik do
rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opie-

Praca wykonana w ramach Programu
Wieloletniego (b. SPR-1) pn. Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia cz³owieka w
rodowisku pracy dofinansowanego
przez Komitet Badañ Naukowych

ki Spo³ecznej z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
Dz.U. RP za³¹cznik do nr 105, poz. 671 z
10 wrzenia 1997 r.) kobalt zosta³ zaliczony do substancji szkodliwych (oznakowanie Xn), a rodzaje zagro¿eñ, jakie
mo¿e powodowaæ to R42/43 (mo¿e powodowaæ uczulenie w przypadku nara¿enia drog¹ oddechow¹ oraz w przypadku kontaktu ze skór¹).
W literaturze mo¿na znaleæ bardzo
du¿o danych dotycz¹cych oznaczania
kobaltu w ró¿nych rodowiskach. Z metod konwencjonalnych mo¿na wymieniæ
metodê spektrofotometryczn¹ z 1-nitrozo-2-naftolem lub 2-nitrozo-1-naftolem
oraz metodê rodankow¹. Z nowszych
technik stosowanych do oznaczania kobaltu wymienia siê technikê absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (ASA) oraz technikê indukcyjnie sprzê¿onej plazmy (ICP
AES). I tak np. NIOSH (NIOSH Manual
of Analytical Methods, Cincinnati 1994,
Fourth edition, vol. 2, Method 7027 
Cobalt and compounds, as Co) rekomenduje do oznaczania py³ów i dymów Co w
powietrzu na stanowiskach pracy metodê absorpcyjnej spektrometrii atomowej
z p³omieniem powietrze-acetylen. Próbki powietrza nale¿y pobieraæ przy u¿yciu
filtrów membranowych z estrów celulozy o rednicy porów 0,8 µm. Osadzony
na filtrze kobalt rozpuszcza siê pocz¹tkowo w wodzie królewskiej (w temperaturze pokojowej), a nastêpnie filtr mineralizuje na gor¹co po dodaniu stê¿onego
kwasu azotowego. Próbkê rozpuszcza siê
w 5% roztworze HNO3 i oznacza Co w
p³omieniu palnika powietrze-acetylen
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(p³omieñ utleniaj¹cy) przy d³ugoci fali
240,7 nm. Metodê tê opracowano dla zakresu stê¿eñ kobaltu 0,03-0,26 mg/m3,
jednak faktyczny zakres roboczy wynosi
0,01-0,3 mg/m3 (dla 300 l powietrza).
Zalecana przez NIOSH metoda jest specyficzna dla kobaltu.
Znormalizowana metoda oznaczania
kobaltu podana w polskiej normie (PN86/Z-04161/02 Ochrona czystoci powietrza. Badania zawartoci kobaltu i jego
zwi¹zków. Oznaczanie kobaltu i jego
zwi¹zków na stanowiskach pracy metod¹ absorpcyjnej spektrometrii atomowej)
opracowana zosta³a w 1986 r. na podstawie metody NIOSH. Zakres stê¿eñ kobaltu jakie mo¿na oznaczaæ metod¹ podan¹ w PN dostosowany by³ do poprzedniej wartoci NDS (wynosi on 0,125-2,5
mg/m3). Z uwagi na zbyt ma³¹ oznaczalnoæ metody podanej w PN nie by³o mo¿liwe dokonywanie oceny nara¿enia zawo-

dowego osób zatrudnionych przy pracach
z kobaltem po obni¿eniu wartoci NDS.
W ramach Strategicznego Programu
Rz¹dowego (SPR-1) pn. Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia cz³owieka w rodowisku pracy w Centralnym Instytucie
Ochrony Pracy przeprowadzono badania
dowiadczalne, których celem by³a nowelizacja wymienionej polskiej normy.
Pomiary absorbancji wykonywano za
pomoc¹ spektrometru absorpcji atomowej
SP9 firmy Pye Unicam (Anglia) wyposa¿onego w:
 lampê z katod¹ wnêkow¹ do oznaczania kobaltu,
 komputer SP9 firmy Pye Unicam PU
9090,
 kompresor powietrza PU 9003 firmy Pye Unicam (sta³y przep³yw powietrza 4,5 l/min).
Optymalne parametry oznaczania
Linia analityczna
Najczêciej stosowan¹  w przypadku
oznaczania kobaltu metod¹ ASA lini¹ jest linia o d³ugoci fali 240,7 nm (ta d³ugoæ fali jest równie¿ zalecana w PN).
Uzyskuje siê w jej przypadku zarówno
najlepsz¹ czu³oæ, jak i precyzjê oznaczania. Inne linie, które mog³yby byæ wykorzystane do oznaczania  to linie o d³ugociach: 241,2; 242,5; 243,6; i 252,1 nm.
Czu³oæ metody jest jednak dla nich
1,2-6 razy ni¿sza ni¿ w przypadku wykorzystania linii 240,7 nm.
Pr¹d zasilania lampy
Natê¿enie pr¹du zasilaj¹cego lampê,
jakie mo¿na zastosowaæ do oznaczania
znajduje siê w przedziale 7-15 mA.
Absorbancja jest w tym zakresie prawie
sta³a dla ustalonych optymalnych wartoci innych parametrów. Stosowano
pr¹d zasilania lampy 9 mA, dla którego
uzyskano zarówno najlepsz¹ czu³oæ jak
i precyzjê.

Krzywa wzorcowa dla kobaltu
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Sk³ad p³omienia i obszar pomiarowy
Poniewa¿  jak wynika z literatury i
wczeniejszych ustaleñ  kobalt w wymaganym zakresie stê¿eñ mo¿e byæ oznaczany w p³omieniu powietrze-acetylen

(jest to p³omieñ uniwersalny), badania
przeprowadzono dla tej w³anie wersji
techniki ASA. Wa¿n¹ spraw¹ by³o dobranie optymalnego sk³adu p³omienia, gdy¿
od tego przede wszystkim zale¿y czu³oæ.
Sk³ad mieszaniny powietrze-acetylen
ustalono drog¹ eksperymentaln¹. Najwiêksz¹ czu³oæ oznaczania kobaltu uzyskano dla p³omienia utleniaj¹cego, bliskiego stechiometrycznemu. Absorbancja
dla przep³ywu acetylenu 0,8-1,2 l/min
przyjmowa³a najwiêksz¹ wartoæ. Stwierdzono, ¿e aby uzyskaæ najwiêksz¹ czu³oæ oraz dobr¹ precyzjê nale¿y zastosowaæ przep³yw acetylenu 1,0 l/min.
W celu znalezienia obszaru o najwiêkszej gêstoci atomów, a tym samym maksymalnej czu³oci, co w przypadku oznaczania kobaltu na ¿¹danym poziomie by³o
spraw¹ najwa¿niejsz¹, zbadano rozk³ad
jego atomów w p³omieniu powietrze-acetylen o dobranym wczeniej sk³adzie.
Rozk³ad atomów kobaltu wykazuje
maksimum dla wysokoci nad palnikiem
5-8 mm.
Wymiary wi¹zki promieniowania
(szerokoæ szczeliny)
W badaniach ustalono, ¿e szerokoæ
wi¹zki promieniowania (szerokoæ szczeliny) powinna w przypadku oznaczania
kobaltu wynosiæ 0,2 nm (uzyskuje siê
wtedy najlepsz¹ czu³oæ). Dla szczeliny
0,5 nm czu³oæ jest mniejsza, z kolei precyzja nieco wiêksza. Jednak wobec koniecznoci oznaczania kobaltu na stosunkowo niskim obecnie poziomie oznaczanie nale¿y przeprowadzaæ dla mniejszej
szerokoci szczeliny.
W wyniku przeprowadzonych badañ
przyjêto nastêpuj¹ce optymalne warunki
pracy spektrometru absorpcji atomowej
w przypadku oznaczania kobaltu w p³omieniu powietrze-acetylen:
 d³ugoæ fali 240,7 nm,
 szerokoæ szczeliny 0,2 nm,
 pr¹d zasilania lampy z katod¹ wnêkow¹ 9 mA,
 p³omieñ podtlenek azotu-acetylen o
sk³adzie redukuj¹cym,
 obszar pomiarowy 6 mm nad palnikiem.
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Krzywa wzorcowa oraz precyzja
Skalê wzorców sporz¹dzano w ten sposób, ¿e do kolb pomiarowych o pojemnoci 50 ml odmierzano okrelone iloci
roztworu wzorcowego kobaltu i uzupe³niano do kreski 5% roztworem (V/V)
kwasu azotowego. Zawartoci kobaltu w
próbkach wzorcowych wynosi³y 0,2-3,0
µg/ml. Przyjmuj¹c ustalone warunki pracy spektrometru wykonano pomiary absorbancji poszczególnych roztworów
wzorcowych. Pomiary absorbancji dla
ka¿dego stê¿enia wykonywano dwukrotnie, przygotowuj¹c za ka¿dym razem
now¹ skalê wzorców. W tabeli zamieszczono zmierzone wartoci absorbancji w
zale¿noci od stê¿enia kobaltu w roztworze wzorcowym oraz wartoci wzglêdnego odchylenia standardowego dla poszczególnych wartoci absorbancji (po 6
odczytów dla ka¿dego stê¿enia), na rysunku natomiast krzyw¹ wzorcow¹. Jest
ona prostoliniowa w badanym zakresie
stê¿eñ kobaltu w roztworach wzorcowych. Czu³oæ b (wspó³czynnik nachylenia b obliczony metod¹ najmniejszych
kwadratów dla równania regresji y = a + x)
wynosi 0,096.
W przypadku, gdy spektrofotometr
wyposa¿ony jest w komputer mo¿na bezporednio przed przeprowadzeniem oznaczania kobaltu w badanej próbce dokonaæ jego standaryzacji, u¿ywaj¹c piêciu
roztworów wzorcowych w zakresie stê¿eñ kobaltu 0,2-3,0 µg/ml (pomija siê wtedy etap wykrelania krzywej wzorcowej).
Stê¿enie kobaltu w badanej próbce powietrza podawane jest wtedy automatycznie.
Uzyskane wartoci absorbancji wykazywa³y dobr¹ powtarzalnoæ. Przyk³adowo  wzglêdne odchylenie standardowe
Sr (wyznaczone na podstawie pomiarów
dla 7 niezale¿nie sporz¹dzonych próbek)
wynosi³o dla stê¿enia kobaltu odpowiadaj¹cego 1/2 wartoci NDS  0,033.

Pobieranie próbek powietrza
i badanie stopnia odzysku
Zarówno w metodzie wg NIOS, jak i
PN-86/Z-04161/02 do pobierania próbek

powietrza zanieczyszczonego py³ami kobaltu i/lub jego zwi¹zków stosuje siê filtry membranowe z estrów celulozy o rednicy porów 0,8 µm. Filtry takie (ewentualnie o rednicy porów 1,5 µm) s¹ równie¿ stosowane w Polsce do pobierania
próbek powietrza przy oznaczaniu innych
metali w rodowisku pracy. Szybkoæ
przep³ywu powietrza podczas pobierania
próbek wynosi na ogó³ (w przypadku poboru stacjonarnego) 20 l/min. Tak¹ metodykê pobierania próbek powietrza zastosowano równie¿ w metodzie oznaczania kobaltu, która bêdzie podstaw¹ znowelizowanej wymienionej PN. Objêtoæ
powietrza, jak¹ nale¿y pobraæ, aby oznaczaæ Co przynajmniej od ok. 1/4 wartoci
NDS (a wiêc od 0,2 µg/ml) powinna wynosiæ 500 l.
Filtry, za pomoc¹ których pobierane s¹
próbki powietrza nale¿y nastêpnie zmineralizowaæ. Do mineralizacji matrycy (w
tym przypadku filtr membranowy) u¿ywa siê zwykle stê¿onego kwasu azotowego. U¿ycie jednak tego kwasu na gor¹co
mo¿e spowodowaæ pasywacjê kobaltu, co
uniemo¿liwi przeprowadzenie do roztworu ca³ej próbki. Dlatego, nale¿y najpierw
u¿yæ do rozpuszczenia próbki wody królewskiej. Proces ten prowadzi siê przez
30 minut, w temperaturze pokojowej.
Nastêpnie roztwór ogrzewa siê na p³ycie
grzejnej (temperatura ok. 140oC), a¿ odparuje prawie do sucha. Dodaje siê stê¿ony kwas azotowy i nadal ogrzewa. Ta faza
przygotowania próbki przeprowadzana
jest dwukrotnie. Such¹ pozosta³oæ rozpuszcza siê w 5% kwasie azotowym i
oznacza stê¿enie kobaltu metod¹ p³omieniow¹ ASA w ustalonych warunkach. W
wyniku przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e odzysk kobaltu z filtra przy zastosowaniu podanego wy¿ej sposobu mineralizacji jest 100-procentowy.

Wp³yw substancji towarzysz¹cych
Jak wynika z literatury  wp³ywy ze
strony substancji wspó³wystêpuj¹cych (i
to zarówno kationów metali, jak i anionów kwasów)  nie stanowi¹ w przypadku oznaczania kobaltu metod¹ p³omienio-

w¹ ASA istotnego problemu. Obecnoæ
wielu metali, jak równie¿ soli (siarczany,
chlorki, azotany, fosforany i inne) w analizowanej próbce nie wp³ywa na sygna³,
a wiêc i mierzon¹ absorbancjê. Potwierdzi³y to równie¿ przeprowadzone badania. Przygotowano próbki zawieraj¹ce
oprócz Co (w iloci odpowiadaj¹cej wartoci NDS) obcy metal lub jony SO42-,
ClO3-, F-, PO43+ i Cl- (w znacznym nadmiarze). Iloæ danego metalu w próbce odpowiada³a kilku wartociom NDS w warunkach pobierania próbek powietrza i
wykonania oznaczania (objêtoæ próbki
powietrza  500 l; objêtoæ analizowanego roztworu  25 ml). Stwierdzono, ¿e
obecnoæ w badanej próbce kationów:
kadmu, ¿elaza, chromu, kobaltu, miedzi,
niklu, magnezu, glinu, o³owiu, sodu, potasu, molibdenu, cyny, srebra, manganu,
wolframu i wanadu nie wp³ywa na wynik oznaczania kobaltu metod¹ ASA.
Zmierzone wartoci absorbancji by³y w
granicach b³êdu  równe absorbancji odpowiedniej próbki wzorcowej zawieraj¹cej jedynie kobalt.
***
Przy zastosowaniu opracowanej metody mo¿na oznaczaæ stê¿enia kobaltu w
roztworze w zakresie 0,2-3,0 µg/ml. Zakres stê¿eñ kobaltu na stanowiskach pracy wynosi dla próbki powietrza o objêtoci 500 l i objêtoci badanego roztworu
próbki 25 ml: 0,01-0,15 mg/m3. Zakres
ten mo¿na ³atwo poszerzyæ w stronê wiêkszych stê¿eñ. Próbkê badan¹ nale¿y w tym
celu odpowiednio rozcieñczyæ 5% kwasem azotowym, a krotnoæ rozcieñczenia
uwzglêdniæ przy obliczaniu wyniku oznaczania.
Metoda jest dostosowana do obecnie
obowi¹zuj¹cej wartoci NDS (zakres
krzywej wzorcowej odpowiada 1/5 - 3
wartoci NDS). Jej opracowanie umo¿liwia przeprowadzanie oceny nara¿enia zawodowego pracowników eksponowanych na kobalt.
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