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Pentatlenek wanadu w rodowisku pracy
 zagro¿enia i oznaczanie
Wanad tworzy zwi¹zki na kilku stopniach utlenienia
od +2 do +5. Wartociowociom tym odpowiadaj¹ tlenki
VO, V2O3, VO2 i V2O5. Dwa pierwsze maj¹ charakter zasadowy, pozosta³e lekko kwany.
Pentatlenek wanadu (V2O5), najpopularniejszy ze
zwi¹zków wanadu  jest to czerwono-¿ó³ty lub czerwony proszek (wystêpuje w formie amorficznej lub krystalicznej). Temperatura topnienia tego zwi¹zku wynosi
690oC, wrzenia 1750oC (w tej temperaturze nastêpuje
rozk³ad), a gêstoæ 3,36 g/cm3. W wodzie rozpuszcza
siê niezbyt dobrze (0,8 g/l), natomiast dobrze rozpuszcza siê w kwasach i zasadach  nie rozpuszcza siê w
alkoholu etylowym. Rozpuszczalnoæ we krwi wynosi
47mg/100 ml, w soku ¿o³¹dkowym 90 mg/100 ml. Otrzymuje siê go przez pra¿enie wanadanu amonowego w
temperaturze ni¿szej od temperatury topnienia V2O5, a
nastêpnie d³ugotrwa³ym utrzymywaniu w strumieniu chlorowodoru w temperaturze 400500oC.

entatlenek wanadu jest wa¿nym
katalizatorem w produkcji kwasu
siarkowego metod¹ kontaktow¹,
utlenianiu naftalenu do bezwodnika ftalowego i innych procesach utleniania. W
przemyle szklarskim stosowany jest do
produkcji szk³a absorbuj¹cego promieniowanie nadfioletowe. Wystêpuje ponadto
w przemyle farb i lakierów, farbiarstwie
i fototechnice. Nara¿enie na ten zwi¹zek
wystêpuje równie¿ podczas oczyszczania
pieców w elektrociep³owniach opalanych
mazutem (ropa naftowa jest zwykle zanieczyszczona zwi¹zkami wanadu) oraz
podczas remontów reaktorów chemicznych, w których do produkcji (np. kwasu
siarkowego metod¹ kontaktow¹) u¿ywany by³ jako katalizator pentatlenek wanadu.
Do zatruæ wanadem dochodzi podczas
wytapiania wanadu (proces czêciowo bez
os³on), otrzymywania i stosowania pentatlenku wanadu, a przede wszystkim u ludzi
zatrudnionych przy czyszczeniu kot³ów opalanych olejami i rop¹, zanieczyszczonymi
zwi¹zkami wanadu. Stê¿enia V2O5 w powietrzu stwierdzone podczas czyszczenia pieców podawane przez ró¿nych autorów
mieszcz¹ siê w granicach 0,360 mg/m3.
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Nara¿enie w warunkach przemys³owych wystêpuje na pentatlenek wanadu
w postaci dymów i py³ów. Z toksykologicznego punktu widzenia V2O5 jest najwa¿niejszym zwi¹zkiem wanadu, co wynika z jego najszerszego zastosowania, jak
i najsilniejszego dzia³ania toksycznego.
Toksycznoæ pentatlenku wanadu wch³anianego drog¹ inhalacyjn¹ jest zale¿na od
stopnia dyspersji aerozolu. Bardziej toksyczny jest dym V2O5, który jako aerozol
kondensacyjny zawiera w wiêkszoci cz¹steczki o rozmiarach <5 mm, co u³atwia
wch³anianie w p³ucach. Py³ V2O5, który
jest aerozolem o wiêkszych rozmiarach
ziaren jest gorzej wch³aniany, a tym samym mniej toksyczny.
Wch³aniany g³ównie w drogach oddechowych wywo³uje zarówno zatrucia
ostre, jak i przewlek³e. Wch³ania siê równie¿ po podaniu do¿o³¹dkowym i podskórnym. Ostre zatrucia inhalacyjne prowadz¹ do stanów zapalnych gard³a,
oskrzeli i p³uc objawiaj¹cych siê silnym
kaszlem niekiedy tak ciê¿kim, ¿e mo¿e
doprowadziæ do miertelnego krwotoku.
Obserwowano równie¿ podra¿nienie spojówek i luzówki nosa. Aerozole tlenków
wanadu wywo³uj¹ niekiedy ostr¹ alergiczn¹ odpowied ustroju w formie napadów astmy oskrzelowej i skurczów
oskrzeli. Wczesne symptomy ostrego zatrucia wanadem obserwuje siê ju¿ po up³ywie 0,51 godziny nara¿enia, ulegaj¹ one
os³abieniu po 3 dniach od chwili przerwania nara¿enia. W warunkach kontaktu
przewlek³ego obserwuje siê liczne objawy ogólnoustrojowego dzia³ania wanadu.
Zatrucia przewlek³e poza wymienionymi
 powoduj¹ wiele innych objawów jak:
uporczywe zaparcia, bóle i zawroty g³owy, podwy¿szenie cinienia krwi, bladoæ
skóry, dr¿enie r¹k, objawy histerii lub
apatii czy depresji, dr¿enie r¹k i palców,
zaburzenia wzroku do lepoty w³¹cznie,
astmê itd. Ponadto obserwowano zmiany

we krwi (podwy¿szenie, a nastêpnie obni¿enie liczby erytrocytów) oraz w moczu  pojawienie siê krwinek czerwonych
czy bia³ka. Jednym z charakterystycznych
objawów jest tzw. zielony jêzyk. Zwi¹zki
wanadu mog¹ te¿ powodowaæ zmiany w
uk³adzie nerwowym.
Stwierdzano równie¿ zmiany skórne
typu egzemy wystêpuj¹ce g³ównie na
twarzy, d³oniach i przedramionach. Dotychczas nie notowano odleg³ych skutków
nara¿enia na wanad i jego zwi¹zki u ludzi eksponowanych zawodowo. Brak jest
te¿ danych sugeruj¹cych kancerogenne
dzia³anie zwi¹zków wanadu.
Wydaje siê, ¿e g³ówny problem stanowi ekspozycja w przemyle na stosunkowo wysokie stê¿enia aerozoli wanadu i
pentatlenku wanadu, przy czym ekspozycja ta ma najczêciej charakter kilkudniowych incydentów, powtarzanych okresowo (pracownicy wytwórni kwasu siarkowego i elektrociep³owni, czy rafinerii).
Rzadziej natomiast mamy do czynienia z
nara¿eniem wystêpuj¹cym systematycznie, codziennie powtarzanym, jednak¿e
przy niskich stê¿eniach w powietrzu rodowiska pracy.
Narz¹dami kumuluj¹cymi wanad w organizmie s¹ koci, p³uca, w¹troba i nerki.
Mo¿e byæ ponadto zatrzymywany w tkance t³uszczowej i t³uszczu zawartym w surowicy. Wanad wch³oniêty drog¹ inhalacyjn¹ wydalany jest z ustroju g³ównie
z moczem, 1020% wydalane jest z ka³em.
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 pentatlenku wanadu (wanadu piêciotlenku):
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Praca wykonana w ramach Programu Wieloletniego (b. SPR-1) pn.
Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia cz³owieka w rodowisku pracy
dofinansowanego przez Komitet Badañ Naukowych
a) dymy 0,05 mg/m3
b) py³y
0,05 mg/m3
a najwy¿szego dopuszczalnego stê¿enia
chwilowego (NDSCh):
a) dymy 0,1 mg/m3
b) py³y
0,5 mg/m3
Zgodnie z wykazem niebezpiecznych
substancji chemicznych (za³¹cznik do rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Spo³ecznej z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
Dz.U. RP za³¹cznik do nr 105, poz. 671 z
10 wrzenia 1997 r.) pentatlenek wanadu
zosta³ zaliczony do substancji szkodliwych (oznakowanie Xn), a rodzaje zagro¿eñ, jakie mo¿e powodowaæ to R20 (dzia³a szkodliwie w przypadku nara¿enia drog¹ oddechow¹).
Polska norma PN-78/Z-04109/01 [1]
zawieraj¹ca metodê oznaczania pentatlenku wanadu na stanowiskach pracy jest
przewidziana do wycofania, gdy¿ nie spe³nia wymagañ obecnie wdra¿anej jako PN
normy europejskiej EN 482 [2]. Zakres
stê¿eñ V2O5 jaki mo¿na oznaczaæ na stanowiskach pracy z zastosowaniem tej
metody wynosi 0,1814,4 mg/m3, nie jest
wiêc dostosowany do aktualnie obowi¹zuj¹cej wartoci NDS co sprawia, ¿e nie
mo¿na jej wykorzystywaæ do przeprowadzania oceny nara¿enia zawodowego.
Metoda wed³ug Polskiej Normy polega
na przepuszczeniu przez s¹czek bibu³owy 200 l powietrza w celu osadzenia na
nim py³u zwi¹zku, mineralizacji próbki
mieszanin¹ kwasu siarkowego i azotowego oraz wytworzeniu potrójnego heterokwasu wanado-fosforo-wolframowego
(reakcja z kwasem ortofosforowym oraz
wolframianem sodu). Otrzymane w wyniku reakcji zielonkawo-¿ó³te zabarwienie jest podstaw¹ oznaczania spektrofotometrycznego (λ = 400 nm). Metody tej
nie mo¿na stosowaæ w badanej próbce powietrza w obecnoci: potasu, tytanu, cyrkonu, bizmutu, antymonu, cyny i molibdenu. Poniewa¿ mo¿liwe do przeprowadzenia modyfikacje metody podanej w PN
(jak np. zwiêkszenie objêtoci pobieranego powietrza, czy zmniejszenie objêtoci
roztworu badanej próbki) nie pozwoli³y
na osi¹gniêcie wymaganego poziomu
oznaczalnoci, konieczne by³o opracowa-

nie nowej metody oznaczania, najlepiej z
zastosowaniem bardziej nowoczesnej
techniki analitycznej.
Badania przeprowadzono w celu opracowania znormalizowanej metody oznaczania pentatlenku wanadu w powietrzu
na stanowiskach pracy dostosowanej do
obecnie obowi¹zuj¹cej wartoci NDS, a
wiêc umo¿liwiaj¹cej oznaczanie zwi¹zku przynajmniej w zakresie od 0,01 do
0,1 mg/m3.
W literaturze mo¿na znaleæ bardzo
du¿o danych nt. oznaczania wanadu i jego
zwi¹zków w ró¿nych rodowiskach. Najczêciej obecnie stosowan¹ do oznaczania metali (równie¿ wanadu) i ich zwi¹zków w ró¿nych rodowiskach, tak¿e w
próbkach powietrza, jest technika absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA). W
szczególnoci NIOSH [3] rekomenduje do
oznaczania dymów V2O5 w powietrzu na
stanowiskach pracy metodê absorpcyjnej
spektrometrii atomowej z kuwet¹ grafitow¹ i deuterow¹ ³ukow¹ korekcj¹ t³a.
Próbki powietrza nale¿y pobieraæ przy
u¿yciu filtrów membranowych z estrów
celulozy o rednicach: porów 0,8 µm i
s¹czka 37 mm. Osadzony na s¹czku pentatlenek wanadu rozpuszcza siê w roztworze 0,01 mol/l NaOH i oznacza metod¹ bezp³omieniow¹ ASA przy d³ugoci
fali 318,4 nm. Temperatura suszenia wynosi 125oC (czas 45 s), spopielania 500oC
(czas 10 s), atomizacji 2700oC (20 s). Zastosowanie roztworu wodorotlenku sodu
pozwala wyeliminowaæ potencjalne interferencje py³u ¿elazowanadu. Metod¹ t¹
mo¿na oznaczaæ V2O5 w zakresie od 0,06
do 0,29 mg/m3 przy pobraniu 22,5 l powietrza (przep³yw  1,5 l/min) i objêtoci roztworu badanej próbki  10 ml.
Metoda p³omieniowa ASA z p³omieniem podtlenek azotu  acetylen pozwala
oznaczaæ przy d³. fali 318,4 nm stê¿enia
wanadu na poziomie kilku µg w 1 ml.
Czu³oæ jej wynosi 0,43 mg/l [4]. W oznaczaniu przeszkadza obecnoæ du¿ych iloci glinu, tytanu, ¿elaza oraz anionu kwasu fosforowego (powoduj¹ podwy¿szenie sygna³u). Wp³ywy te mo¿na maskowaæ np. dodaj¹c do roztworów wzorcowych oraz badanej próbki 0,5% (w/V)

roztwór glinu. Metoda p³omieniowa
mo¿e byæ stosowana do oznaczania stosunkowo du¿ych iloci wanadu (u³amki
procentów), oznaczano ni¹ z powodzeniem V w rudach [5].
Zalet¹ stosowania metody bezp³omieniowej ASA jest nie tylko wysoka czu³oæ, lecz tak¿e brak istotnych wp³ywów
obecnoci w badanej próbce kationów
innych metali oraz anionów kwasów. Istniej¹ co prawda doniesienia o wp³ywach
Na, Mg, Al i Fe, stwierdzano je jednak
dopiero dla iloci tych metali przewy¿szaj¹cych 500 razy iloci wanadu w badanych próbkach [6].
Pentatlenek wanadu oznacza siê metod¹ absorpcyjnej spektrometrii atomowej
jako wanad. Poniewa¿ jednak w warunkach krajowego przemys³u V2O5 nie towarzysz¹ ani metaliczny wanad ani inne
jego zwi¹zki, mo¿e ona byæ zastosowana
do jego oznaczania w rodowisku pracy.
Wstêpnie przeprowadzone badania wykaza³y, jak mo¿na siê by³o tego spodziewaæ, ¿e zastosowanie metody p³omieniowej ASA nie pozwoli uzyskaæ koniecznego poziomu oznaczania pentatlenku
wanadu w powietrzu na stanowiskach
pracy. Jako podstawê nowej znormalizowanej metody oznaczania V2O5 przyjêto
zatem technikê bezp³omieniow¹ absorpcyjnej spektrometrii atomowej z kuwet¹
grafitow¹.

Parametry oznaczania
Jako punkt wyjcia przyjêto parametry oznaczania (w szczególnoci program
temperaturowy) podane w przepisie zamieszczonym w bibliotece metod oznaczania zaproponowanych przez producenta spektrofotometru absorpcyjnej
spektrometrii atomowej z kuwet¹ grafitow¹ i korekcj¹ t³a Zeemana Varian SpectrAA 880. Program temperaturowy obejmuje 9 kroków, z których ka¿dy trwa
przez okrelony czas. Wed³ug tego przepisu np. temperatura atomizacji próbki
(przede wszystkim ta temperatura decyduje o czu³oci metody) powinna wynosiæ 2700oC. Przeprowadzone badania
wykaza³y, ¿e wanad mo¿na z powodze-
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niem oznaczaæ stosuj¹c zaproponowan¹
metodê analityczn¹. Optymalna temperatura atomizacji faktycznie wynosi 2700oC
(czas 3,3 s), temperatura spopielania
1000oC (czas 8 s), a suszenia 95oC (czas
40 s). Metoda ta jest bardzo czu³a, a samo
wykonanie nie sprawia wiêkszych problemów (nie trzeba np. stosowaæ modyfikatorów, co jest w przypadku oznaczania
niektórych metali, np. cyny  konieczne).
Przeprowadzone badania wykaza³y ponadto, ¿e w przypadku oznaczania wanadu pomiary absorbancji mo¿na wykonywaæ zarówno w trybie: wysokoæ piku jak
i powierzchnia piku (nie stwierdzono
istotnych ró¿nic w uzyskiwanych wynikach).
Oznaczanie prowadzono dla linii analitycznej o d³ugoci fali 318,5 nm, pr¹du
zasilania lampy  20 mA, szerokoci
szczeliny  0,5 nm. Objêtoæ wstrzykiwanej próbki wynosi³a 10 µl (objêtoæ ca³kowita 20 µl).
Dok³adny tok postêpowania przy oznaczaniu wanadu metod¹ bezp³omieniow¹
ASA w próbkach powietrza na stanowiskach pracy podano w procedurze analitycznej opublikowanej w [7]. Procedurê
tê opracowano na podstawie przedstawionych dalej wyników badañ. Jest ona podstaw¹ projektu Polskiej Normy, która zast¹pi normê PN-78/Z-04109/01 [1].

Krzywa wzorcowa
oraz precyzja
Krzywa wzorcowa wykonywana by³a
z jednego roztworu (tzw. bulk solution)
o stê¿eniu wanadu 100 ng/ml), przy u¿yciu automatycznego dozownika próbek.
Ka¿dy z roztworów wzorcowych wstrzykiwany by³ do kuwety grafitowej dwukrotnie, a ca³y pomiar ca³kowicie zautomatyzowany. Sk³ad roztworu stosowanego do rozcieñczania (make-up) by³ identyczny jak matrycy (0,01 mol/l NaOH).
Stê¿enia wanadu w roztworach wzorcowych wynosi³y 20, 50, 100 i 200 ng/ml.
Przygotowano 3 niezale¿ne roztwory
wzorcowe o stê¿eniu 100 ng/ml i przeprowadzono 3-krotnie wzorcowanie spektrometru. Krzywa wzorcowa w ca³ym zakresie stê¿eñ wanadu 20200 ng/ml ma charakter liniowy. Wyra¿ony w procentach
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wspó³czynnik zmiennoci CV obliczony
dla 3 serii wzorcowania wynosi 2,1%.
Dokonano równie¿ oceny oznaczañ
kalibracyjnych dla poszczególnych roztworów wzorcowych. Przygotowywano
po 7 niezale¿nych próbek o tym samym
stê¿eniu i mierzono absorbancjê (oraz stê¿enie) w trybie wstrzykiwañ pojedynczych w odniesieniu do krzywej wzorcowej, któr¹ sporz¹dza³ aparat. Uzyskane
wartoci absorbancji wykazuj¹ dobr¹ powtarzalnoæ. Wzglêdne odchylenie standardowe Sr wynosi bowiem dla stê¿enia
wanadu 50 ng/ml (co odpowiada ok. 1/2
wartoci NDS pentatlenku wanadu) 
0,008 (wspó³czynnik zmiennoci 0,8%).

Pobieranie próbek powietrza
i badanie stopnia odzysku
W metodzie wg NIOSH [3] do pobierania próbek powietrza zanieczyszczonego dymami pentatlenku wanadu stosuje
siê s¹czki membranowe z estrów celulozy o rednicy porów 0,8 µm. S¹czki takie
(ewentualnie o rednicy porów 1,5 µm)
s¹ równie¿ stosowane w Polsce do pobierania próbek powietrza przy oznaczaniu
py³ów i dymów ró¿nych metali, jak równie¿ ich zwi¹zków w rodowisku pracy.
Szybkoæ przep³ywu powietrza podczas
pobierania próbek wynosi na ogó³ w przypadku poboru stacjonarnego 20 l/min, a
indywidualnego  2 l/min lub mniej. Tak¹
metodykê pobierania próbek powietrza
zastosowano równie¿ w metodzie oznaczania pentatlenku wanadu, która bêdzie
podstaw¹ odpowiedniej polskiej normy.
Objêtoæ powietrza jak¹ nale¿y pobraæ,
aby oznaczaæ V na za³o¿onym poziomie
(od ok. 20 ng/ml, co odpowiada oko³o
36 ng/ml V2O5) powinna wynosiæ 200 l
(objêtoæ analizowanego roztworu próbki  50 ml).
Nastêpnym etapem analizy jest przygotowanie pobranej próbki powietrza do
oznaczania. Zastosowano metodykê wed³ug NIOSH [3], zgodnie z któr¹ do wymywania osadzonego na s¹czku V2O5
u¿ywa siê 0,01 mol/l NaOH.
W celu okrelenia stopnia odzysku
wanadu z s¹czka przeprowadzono nastêpuj¹ce badania. Na s¹czki umieszczone
w zlewkach naniesiono po 20 i 200 µl

roztworu wzorcowego poredniego pentatlenku wanadu o stê¿eniu wanadu
10 µg/ml i pozostawiono do wyschniêcia
(na ok. 1 h). Nastêpnie do ka¿dej zlewki
dodano po 2 ml 0,01 mol/l NaOH i ogrzewano na p³ycie grzejnej o temperaturze
oko³o 50oC, przez oko³o 1/2 h. Nastêpnie
zawartoæ ka¿dej zlewki przeniesiono ilociowo 23 porcjami 0,01 mol/l NaOH do
kolbki o pojemnoci 10 ml i uzupe³niono
jej zawartoæ do kreski tym roztworem.
Równolegle przygotowano w identyczny
sposób z czystych s¹czków roztwory odniesienia i roztwory porównawcze, które
stanowi³y odpowiednio przygotowane
roztwory wzorcowe o stê¿eniu 20 oraz
200 ng/ml. Przy zastosowaniu podanego
wy¿ej sposobu przygotowania próbki do
oznaczania, odzysk z s¹czka jest w granicach b³êdu 100% (wspó³czynnik zmiennoci wynosi 2,9%). Pobrane na stanowisku pracy próbki powietrza wykazuj¹ du¿¹
trwa³oæ  mog¹ byæ przechowywane w
lodówce przez co najmniej 2 tygodnie.
Zakres stê¿eñ wanadu w powietrzu, jaki
mo¿na oznaczaæ przy zastosowaniu opracowanej metody, wynosi dla próbki powietrza o obj. 200 l i objêtoci roztworu badanej próbki 50 ml: 0,0050,05 mg/m3, co
odpowiada zakresowi stê¿eñ pentatlenku
wanadu: 0,0090,09 mg/m3 (1 mg wanadu odpowiada 1,78 mg V2O5).

Wp³yw substancji towarzysz¹cych

Jak wynika z literatury obecnoæ substancji towarzysz¹cych nie stwarza w
przypadku oznaczania wanadu metod¹
ASA z kuwet¹ grafitow¹ powa¿niejszych
problemów. W przypadku oznaczania
pentatlenku wanadu obecnoæ w rodowisku pracy substancji wspó³wystêpuj¹cych tym bardziej nie powinna stanowiæ
problemu. Inne metale, jak równie¿ wanad metaliczny, czy inne zwi¹zki wanadu oraz ¿elazowanad nie wystêpuj¹ w
zasadzie razem z V2O5 w rodowisku pracy. Przed potencjalnym wp³ywem tych
czynników zabezpiecza zreszt¹ sposób
przygotowania próbki do analizy (rozpuszczanie w 0,01 mol/l NaOH). Problem
mog³aby natomiast stanowiæ obecnoæ
anionów kwasów w badanej próbce, w
szczególnoci anionu kwasu siarkowego.
Przeprowadzono badania maj¹ce na celu
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stwierdzenie, czy obecnoæ substancji
wspó³wystêpuj¹cych mo¿e mieæ wp³yw
na wynik oznaczania wanadu opracowan¹ metod¹. W tym celu przygotowano
próbki, które zawieraj¹ oprócz V (w iloci 50 ng/ml) aniony: SO42-, NO3-, NH3-,
Cl-, PO43-, ClO4- w znacznym nadmiarze
w stosunku do iloci wanadu, a tak¿e
wybrane metale. Stwierdzono, ¿e obecnoæ w badanej próbce tych anionów, ani
kationów nie wp³ywa na wynik oznaczania wanadu metod¹ ASA z kuwet¹ grafitow¹ w przyjêtych warunkach atomizacji nawet dla stê¿eñ 20 mg/ml. Wyznaczone stê¿enia wanadu by³y w granicach
b³êdu równe stê¿eniu wanadu w odpowiedniej próbce wzorcowej. Wyniki tych
badañ przedstawiono w tabeli.
*
* *
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e
metoda bezp³omieniowa absorpcyjnej
spektrometrii atomowej wykorzystuj¹ca
atomizacjê w kuwecie grafitowej (z korekcj¹ t³a Zeemana) mo¿e byæ stosowana
do oznaczania stê¿eñ wanadu w powietrzu na stanowiskach pracy. Oznaczanie
nale¿y wykonywaæ przy d³ugoci fali
318,4 nm, a stosowaæ temperaturê atomizacji 2700oC.
Próbki powietrza nale¿y pobieraæ przy
u¿yciu nitrocelulozowych s¹czków membranowych, z których wymywa siê V2O5
roztworem wodorotlenku sodu. Taki sposób przygotowania roztworu próbki powietrza do analizy zapewnia praktycznie
100% odzysk z s¹czka. Próbki powietrza
mog¹ byæ pobierane zgodnie z zasadami
okrelonymi dla dozymetrii indywidualnej, jak równie¿ pomiarów stacjonarnych.
Przy zastosowaniu opracowanej metody mo¿na oznaczaæ stê¿enia wanadu w
zakresie 20200 ng/ml, co odpowiada
zakresowi stê¿eñ pentatlenku wanadu w
powietrzu 0,0090,09 mg/m3 (dla objêtoci próbki powietrza  200 l, objêtoci analizowanego roztworu  50 ml). Metoda ta
jest selektywna w odniesieniu do substancji wspó³wystêpuj¹cych na stanowiskach
pracy. Wyniki oznaczañ kalibracyjnych
charakteryzuj¹ siê dobr¹ precyzj¹. Wzglêdne odchylenie standardowe wynosi
0,008 dla stê¿enia V2O5 na poziomie
0,0225 mg/m3 (oko³o 1/2 wartoci NDS).
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