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'Literafura na temat ekstrakcji (ługowania) składników mineralnych 
z materiału roślinnego jest uboga. Tamm [9] opisał skład mineralny wody 

deszczowej zebranej pod trzema gatunkami drzew. W 1954 r. Mes [5] 

przedstawił wyniki swych badań nad stratami składników mineralnych 

z liści pod wpływem wody deszczowej. W rok późmiej Will [11] opisał 

skład mineralny wody deszczowej zebramej z plantacji sosny. Doświad- 

czenia nad wyługowaniem składników mineralnych prowadził też Tukey 

o wispółpr. [10]. Ostatnio Fairfax i Lepp [2] badali wpływ symulowanego 

deszczu na straty jonów K”, Nat i Mg? z liści tytoniu. W literaturze 

nie znaleziono prac o kinetyce ekstrakcji pierwiastków metalicznych 

z materiału roślinnego z wyjątkiem doniesienia własnego [6] o kinetyce 

ekstrakcji magnezu. 

METODYKA BADAŃ 

_ Suszone liście pokrzywy (frakcja sitowa 0,8-1 mm) przygotowano do 

badań w sposób opisany poprzednio [12]. Stężenia rozbworów używanych 

do ekstrakcji: wersenianu dwusodowego (Na,EDTA), kwasu solnego i kwa- 

su winowego wymosiły odpowiednio 0,05, 0,02 (pH 1,75) i 0,2 m/dm? 

(pH 1,75). Roztwór amoniaku (NH; aq.) miał pH 8,5. Stężenia rozbworów 

kwasu siarkowego wynosiły 0,025, 0,05, 0,1 i 0,2 m/dm’, a ich pH odpo- 

wiednio 1,3, 1,0, 0,7 i 0,4. Kinetykę ekstrakcji mierzono w następujący 

sposób: zawiesinę 10 g liści w 250 «m3 wody lub roztworu mieszano za 

pomocą mieszadła magnetycznego, pobierając w określonych odstępach 

czasu próbki roztworu do analizy. Zawartość żelaza, manganu, cynku 

i miedzi w pobranych próbkach oznaczano metodą spektrofotometnrii ato- 

mowo-absorpcyjnej (AAS) na spektrofotometrze UNICAM SP1900 w wa-
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Rys. 1. Szybkość ekstrakcji żelaza z liści pokrzywy 0,05 m roztworem wersenianu 

dwusodowego (1) i 0,2 m roztworem kwasu winowego (2) w temperaturze 20 + 1”C.. 

Na osi rzędnych odłożono ilość żelaza wyekstrahowaną z 1 g liści; punkty apro- 

ksymowano równaniem (3) 
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Rys. 2. Szybkość ekstrakcji cynku z liści pokrzywy 0,2 m roztworem kwasu wi- 

nowego (1), 0,05 m roztworem wersenianu dwusodowego (2), 0,02 m kwasem sol- 

nym (3), wodą (4) i roztworem amoniaku o pH 8,5 (5) w temperaturze 20 + 1°C. 

Na osi rzędnych odłożono ilość cynku wyekstrahowaną z 1 g liści; punkty apro- 

, ksymowano równaniem (3) |
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Rys. 3. Szybkość ekstrakcji manganu i miedzi (dane w nawiasach) z liści po- 

krzywy 0,05 m roztworem wersenianu dwusodowego (1), 0,2 m roztworem kwasu 

winowego (2), 0,02 m kwasem solnym (3), wodą (4) i roztworem amoniaku o pH 

8,5 (5) w temperaturze 20 £ 1”C. Na osi odciętych odłożono ilość manganu i mie- 

dzi wyekstrahowaną z 1 g liści, punkty aproksymowano równaniem (3) 

runkach opisanych poprzednio [12]. Całkowita zawartość pierwiastków 

(w przeliczeniu na 1 g suchych liści) wynosiła: Fe 182, Mn 107, Zm 31 

i Cu 6,7 ug. Wymiki oznaczeń póńzedstawiono w postaci krzywych kine- 

tycznych na rysunkach 1-5, a parametry tych krzywych w tabelach 1i 2 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Jak w każdych badaniach kinetycznych, tak i w tej pracy starano 

się znaleźć matematyczny opis krzywych kinetycznych. Z rysunków wy- 

nika, że obserwuje się dwa typy krzywych: stale wzrastające aż do oslag- 

nięcia stałego stężenia metalu w roztworze oraz początkowo wzrastające 

a następnie opadające. Wydaje się, że pierwsza część obu typów krzy- 

wych obrazuje fizyczne rozpuszczanie soli lub kompleksów metali za- 

wartych w uszkodzonych komórkach. Druga część krzywych stanowi wy- 

padkową kiłku procesów, z których na czoło wysuwa się dyfuzja jonów 

2 materiał roślinnego oraz reakcje tych jonów z innymi związkami che-
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Rys. 4. Szybkość ekstrakcji żelaza (linie ciągłe) i manganu (linie przerywane) 
z liści pokrzywy roztworami kwasu siarkowego o różnym pH w , temperaturze 
76—80”C. Na osi odciętych odłożono ilość metalu wyekstrahowaną z 1 kg liści, 

‘ punkty aproksymowano równaniem (3) 

micznymi. Ilość metalu, która przeszła do roztworu w danym etapie 
(pierwszym lub drugim; i = 1 lub 2), można obliczyć z równania 

m, = Max; (l-e'i') (1) 

w którym m,,,,, oznacza maksymalną ilość metalu wyekstrahowaną w 
danym etapie, k, jest stałą, a t oznacza czas w minutach. Suma m, -- m, 

daje mygo, tzn. ilość metalu wyekstrahowaną po 180 min. Czas, ten, obrany 
umownie, odpowiada praktycznie całkowitej ekstrakcji ekstrahowalnej 

ilości metalu. Dla całego procesu ekstrakcji mamy: 

M = M49 (l—a,e—k,'—a,e—k,') (2) 

gdzie a; = Трах, | 7180. 

Z przyczyn fizykalnych К: 3> ką. Na tej podstawie a; oraz k, obliczano 
rozumując następująco: w zależności od kształtu krzywej przyjęto, że 

Mmax, jest ilością metalu wyekstrahowaną po 3 lub 6 min. Następnie 
metodą najmniejszych kwadratów wartości k; liczono z równania; 

№ 

i
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Rys. 5. Szybkość ekstrakcji cynku (linie przerywane) i miedzi (linie ciągłe) z liści 

pokrzywy roztworami kwasu siarkowego o różnym pH w temperaturze 76-80'C. Ма 

osi rzędnych odłożono ilość metalu wyekstrahowaną z 1 g liści, punkty aproksy- | 

mowano równaniem (3) 

  

  к, = 7 (3) 

gdzie t, jest n-tym czasem pomiaru, m, — ilość metalu wyekstrahowana 

po czasie t,, a N, —-liczba punktów pomiarowych dla t,<3 lub 6. 

Mając te parametry, obliczono z równania .(1) teoretyczną ilość metalu 

m; i odjęto ją od ilości znalezionej doświadczalnie. Otrzymaną w ten 

sposób khzywą aproksymowano równaniem (1) dla i=2, przyjmując 

Menaxy ? natomiast stala-k, wyznaczano z r6wnania (3), przyjmujac wszyst- 

kie punkty pomiarowe mniejsze od czasu 180 min. Obliczenia powtarzano 

"biorąc różnice między wynikami oznaczeń a krzywą daną równaniem (1) 

j==2 w celu wyznaczenia a, i ką. Powyższy proces iteracyjny kontynuo- 

wano do osiągnięcia żądanej dokładności (< 107*), którą osiągano w 3-4 

krokach. Obliczenia wykonywano na maszynie cyfrowej. 
*
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Tabela I 

Wartości liczbowe stałych charakteryzujących kinetykę ekstrakcji żelaza, manganu, cynku 
i miedzi roztworami kwasu siarkowego w temperaturze 76-80 °C 

pH roztworu 

  

  

  

  

  

. 1380 71130 ky Ty ka (7) Metal ekstrahują (ugle) Mean x 100 a*> (min—!)"" (min) (int) (mini 
cego . 

| 
0,4 137 75 0,39 1,83 0,38 0,31 2,23 

Е 0,7 _ 114 63 0,34 1,85 0,37 0,48 1,43 
© 1,0 6,3 3,5 —5,71 2,80 0,25 0,04 19,01 

1,3 3,3 1,8 —5,88 3,69 0,19 0,10 6,88 

0,4 94,5 88 | 0,15 197 0,35 0,05 14,55 
0,7 92 86 0,19 2,47 0,28 0,06 11,82 

Mn 1,0 90,5 84,5 0,20 1,92 0,36 0,04 15,26 
1,3 33,2 31 —0,29 4,13 0,17 0,04 17,72 

0,4 29,4 94 0,16 1,42 0,49 0,11 6,37 

0,7 - 27,6 89 0,16 1,42 0,49 0,11 6,37 
Zn 1.0 21,6 70 0,27 131 0,52 0,02 27,98 

1,3 10,2 33 —0,39 1,33 0,51 0,10 7,23 

0,4 2,4 36 —0,25 3,40 0,20 0,02 37,32 
0,7 1,0 15 —1,80 3,44 0,20 0,03 22,75 

Cu 1,0 1.0 15 —040 3,40 0,20 0,01 57,76 
1,3 0,5 7,5 —1,40 3,80 0,18 0,02 31,57 

*а, = 1—а) Dla a2<0 t2 oznacza czas, po ktérym ubywa potowa ilosci metalu wyekstrahowanego w drugim 

etapie. W niektórych przypadkach tym samym wartosciom kz odpowiadaja rézne wartoSsci t2. Jest tak dlatego, że warto- 

ści k zaokrąglono do drugiego miejsca po przecinku, natomiast wartości v liczono na nie zaokrąglonych liczbach. 

Z, powyższych rozważań wymika, że a, | a, 51 oraz że iloczyn ajm „,, 

oznacza ilość metalu wyekstrahowaną w danym etapie procesu. Stałe k; 

mają sens fizyczny analogiczny do stałych szyłbkości reakcji I rzędu 

w kinetyce chemicznej. Stąd para wartości k, i k, doskonale opisuje kine- 

tykę procesu. Pożytecznym parametrem umożliwiającym bezpośrednią 

ocenę szybkości ekstrakcji jest parametr r, zdefiniowany jako 

In 2 0,6931 , 
T= — = min, 

k; k; 
    

wskazujący, po jakim czasie ekstrakcji ulegnie połowa ekstrahowalnej 

Туз. 

  

ilości metalu. Stopień lub wydajność ekstrakcji opisuje iloraz x100 
Meatk. 

(°/0), w którym Meałk. OZNacza całkowitą zawartość metalu w liściach,
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Tabela 2 

Wartości liczbowe stałych charakteryzujących kinetykę ekstrakcji żelaza, manganu, cynku 

i miedzi roztworami różnych związków w temperaturze 20 +1°C 
—- sa 

  

    

  

  

Metal Roztwór Aygo 180 x100 a> ky Ti ką Tą 

ekstrahujący ‚ (48/8) Meałk. (min—1) (min) (min—!) (min) 

Fe Kwas winowy 18,4 10 0,34 0,48 1,45 0,03 20,77 

Wersenian sodowy 70,8 39 0,80 2,58 0,27 0,03 24,60 

Wersenian sodowy 92,0 86 0,35 0,40 1,75 0,02 30,57 

Kwas winowy 796 735 - 0,15 0,55 1,26 0,03 20,12 
Mn Kwas solny 4,5 42 —218 1,30 0,53 0,02 38,50 

Woda 3,4 3,1 —0,94 0,60 1,16 0,01 46,12 

Roztwór amoniaku 2,6 24 —146 0,39 1,76 0,02 35,54 

Kwas winowy 30,2 98 0,53 1,48 0,47 0,02 28,72 

Wersenian sodowy 28,0 90 0,21 0,44 1,57 0,03 22,72 

Zn Woda 19,3 62,5 0,71 2,26 0,26 0,04 16,26 

` ' Roztwór amoniaku 17,2 55,5 0,66 1,67 0,41 0,05 13,32 

Kwas solny ° 19/1 61,6 0,58 2,64 0,26 0,04 16,10 

Wersenian sodowy 5,7 85 0,67 1,14 0,61 0,04 19,25 

Woda 2,8 42 0 0,08 8,45 0 — 

Си Kwas solny 2,7 40 0,90 0,75 0,92 0,06 10,70 

Roztwór amoniaku 2,3 34 0,69 1,84 0,38 0,06 10,66 

  
    

Kwas winowy 2,2 33 0,36 1,18 0,59 0,01 63,01 

Przypisy pod tabelą 1. 

WNIOSKI 

1. Najtrudniej ulega ekstrakcji żelazo. Na zimno można je wyekstra- 

hować jedynie silnymi czynnikami chelatującymi (Na,EDTA i kwasem 

winowym). 

2. W przypadku mamganu i cynku decydujący wpływ na stopień eks- 

trakcji mają właściwości chelatujące odczynnika a nie jego kwasowość. 

Odwrotną zależność obserwowano w przypadku miedzi. 

3. Obserwowany niekiedy spadek stężenia metali w II etapie procesu 

jest prawdopodobnie spowodowany oddziaływaniem ich jonów lub kom- 

pleksów z jonami krzemianowymi. Jak wykazaliśmy wcześniej [7], eks- 

trakcja związków krzemu z liści pokrzywy jest szybka. Z drugiej strony 

wiadomo, że związkii krzemu reagują z jonami metali [1, 8] tworząc knze- 

miany, które albo się wytrącają, albo są nieczynne w metodzie AAS, np. 

żelazo ulega silnej adsorpcji. na zdeprotonowanej powierzchni, zawierają- 

cej grupy silanolowe, w zakresie pH 2,0-3 [8]. Wiadomo również, że
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w 0,01 m roztworach Fe (OH); zaczyma się wytrącać przy pH 2,3, a wy- ° 

trącenie jest zupełne przy pH 4,1 [4]. Kwas ortokrzemowy zaś jest naj- 

trwalszy w zakresie pH od 1 do 3 [3]. Wyniki tej pracy wskazują, że 

wartości a; są ujemne w roztworach o pH 1,3 (prócz Cu), a więc przy 

wartości mieszczącej się w podanym zakresie pH. 
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Р. Пенкось, Д. Зимна 

КИНЕТИКА ЭКСТРАКЦИИ ВЫБРАННЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

ИЗ ЛИСТЬЕВ КРАПИВЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

Резюме 
+ 

Методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии определяли скорость экстракции 

Fe, Mn, 7л и Си из сухих листьев крапивы с использованием воды, 0,05 м раствора. двуна- 

триевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты, 0,02 м соляной кислоты (рН 1,75), 0,2 м 

винной кислоты (рН 1,75) и раствора аммиака (рН 8,5). Соответствующие опыты прово- 

дились в температуре 20 - 1°С. Подобные опыты проводились с растворами серной кисло-_ 

ты в температуре 76-80°С. Выделены два типа кинетических кривых: монотонно растущие 

и сначала растущие, а затем падающие. Построено уравнение, позволяющее определить 

постоянные скорости экстракции и точно апроксимирущие экспериментальные пункты 

независимо от формы кривой. Среди исследуемых металлов наиболее трудно экстраги- 

ровалось железо, остальные металлы экстрагировались водой и разными растворами, среди 

которых наиболее активными оказались растворы хелатирующих факторов. Выражено 

предположение, что наблюдаемое иногда снижение концентрации ионов металлов на вто- 

ром этапе экстракции вызвано взаимодействием этих ионов с силикатными ионами, содер- 

жащимися в растворе.
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R. Piękoś, D. Zimna 

EXTRACTION KINETICS OF CHOSEN MICROELEMENTS 
FROM THE COMMON NETTLE LEAVES 

Summary 

The Fe, Mn, Zn and Cu extraction rate from dry nettle leaves was determined 
by the atomic absorption spectrophotometry method at use of water, 0.05 m 
bisodium versenate, 0.02 m muriatic acid (pH 1.75), 0.2 m tartaric acid (pH 1.75) 
and ammonia solution (pH 8.5). The experiments were carried out at the tempe- 
rature of 20+1°C. Similar experiments were carried out with sulphuric acid 
solutions at the temperature of 76—80°C. Two types of kinetic curves: rising 
monotonously and initially rising and then dropping, have, been distinguished. 
‘The equation enabling to determine constant extraction rates and exactly approxi- 
mating experimental points regardless the shape of the curve, was applied. Among 
the metals tested it was iron, which was extractable at the hardest. The remaining 
metals were extractable with water and different solutions, among which most acti- 
ve appeared to be solutions of chelating factors. The presumption has been put that 
a drop of the concentration of metal ions, observed sometimes at the second 
extraction stage, would be caused by the interaction of these ions with silica ions 
occurring in the solution. 

/ .


