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W kuracji pitnej (krenoterapii) oraz w leczeniu kąpielowym stosuje się m.in.
wody siarczkowo-siarkowodorowe (WSS), zawierające nie mniej niż 1 g siarki
ogólnej w kg wody mineralnej. W Polsce taka woda pochodzi m.in. ze źródła
„Wiesława” z Buska Zdroju. Celem pracy było określenie zależności między
okresem przechowywania i rodzajem opakowania a zmianami zawartości
kationów Mn2+, Fe3+, Zn2+, Cu2+, Ni2+, Co2+ i Cd2+ w wodzie ze źródła
„Wiesława” z Buska Zdroju. Badane kationy oznaczano za pomocą chromato-
grafii jonowej (IC) i atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS).

Zawartość metali ciężkich w badanej wodzie jest bardzo niewielka i nie
ulegała istotnym zmianom w czasie przechowywania wody, bez względu na
rodzaj materiału, z którego wykonane były butelki.

Hasła kluczowe: woda mineralna z Buska Zdroju, kationy Mn2+, Fe3+, Zn2+, Cu2+,
Ni2+, Co2+ i Cd2+, chromatografia jonowa, atomowa spektrometria absorpcyjna.
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Wody mineralne pije się głównie w celu uzyskania miejscowego działania
leczniczego na śluzówki przewodu pokarmowego lub dróg moczowych oraz
wprowadzenia do organizmu leczniczych składników mineralnych.

Największą wartość mają wody mineralne, pobrane bezpośrednio ze źródła, ale
duże znaczenie ma także lecznictwo pozauzdrowiskowe, wodami mineralnymi,
magazynowanymi w butelkach. Butelkowana naturalna woda mineralna prze-
znaczona do obrotu handlowego powinna być produkowana w oparciu o normę
przedmiotową, która została opracowana dla danego źródła lub ujęcia. Okres
przydatności do spożycia powinien wynosić 12 miesięcy.

Polski Komitet Normalizacyjny opracował normy dotyczące butelkowanych wód
mineralnych. Dotyczą one wymagań odnośnie zawartości składników mineralnych,
dopuszczalnej zawartości niepożądanych substancji chemicznych bądź toksycz-
nych. Normy dotyczą również wymagań mikrobiologicznych, właściwości organo-
leptycznych i fizycznych oraz zakresu, częstotliwości i rodzaju badań (1, 2).
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W kuracji pitnej oraz w leczeniu kąpielowym stosuje się m.in. wody siarczkowo-
-siarkowodorowe (WSS), zawierające nie mniej niż 1 g siarki ogólnej w kilogramie
wody mineralnej.

W Polsce taka woda pochodzi m.in. ze źródła „Wiesława”, znajdującego się na
terenie Buska Zdroju, a jej działanie zależy nie tylko od zawartości związków
siarki, ale także od rodzaju i zawartości innych biopierwiastków. Dotychczas
przeprowadzono wiele badań dotyczących mechanizmu działania i zastosowania
w lecznictwie tej wody (3, 4).

Celem pracy było określenie zależności między okresem przechowywania
i rodzajem opakowania, a zmianami zawartości kationów Mn2+, Fe3+, Zn2+, Cu2+,
Ni2+, Co2+ i Cd2+ w wodzie ze źródła „Wiesława” z Buska Zdroju. Zależności te
mogą mieć duży wpływ na przydatność tej wody do celów leczniczych.

MATERIAŁ I METODY

Materiał badany stanowiły próbki wody pobrane 3 styczniu 2005 r. ze źródła
„Wiesława” w Busku Zdroju. Przy pobieraniu próbek wody, przestrzegano reguły,
żeby unikać ich napowietrzenia, ponieważ może to doprowadzić do zmniejszenia
zawartości siarkowodoru wskutek jego utleniania i ulatniania się (5, 6).

Zbadano 52 próbki wody, które przechowywane były w butelkach o różnej
pojemności, wykonane ze szkła (po 13 butelek o poj. 0,25 litra i 0,5 litra) lub
tworzywa sztucznego (po 13 butelek o poj. 0,5 litra i 1,5 litra). Pomiary były
wykonywane co 2 tyg. przez pół roku (po 13 pomiarów) w pierwszej połowie
2005 r.

Dodatkowo analizowano wodę przechowywaną w 4 różnych butelkach o w/w
pojemności, pobierając z nich próbki do analizy co 2 tyg. w celu stwierdzenia
ewentualnych zmian zawartości badanych składników, zachodzących w wyniku
otwierania tych butelek.

Próbki badanej wody analizowano za pomocą chromatografu jonowego DX-500
IC (firmy Dionex USA) z derywatyzacją pokolumnową on-line, przy użyciu
detektora spektrofotometrycznego. Stosowano firmową prekolumnę CG 5A i kolu-
mnę CS 5A i pętlę 100 μl. Fazę ruchomą stanowił roztwór wodny zawierający
w 1 dm3 35 mmola (5,8 g) kwasu pirydynodikarboksylowego (PDCA), 0,37 mola
(17 g) kwasu mrówkowego, 0,33 mola (18,7 g) wodorotlenku potasu i 28 mmoli
(4,9 g) siarczanu(VI) potasu.

Derywatyzatem był roztwór wodny, zawierający w 1 dm3 2,8 mmola (0,06 g)
4-(2-pirydylazo) rezorcynolu (PAR), 0,3 mola (25,2 g) węglanu sodu, 1 mol (89,1
g) dimetyloaminoetanolu i 0,5 mola (8,5 g) amoniaku (7).

Próbki tej wody analizowano także za pomocą atomowego spektrometru absorp-
cyjnego, przy czym zawartość kationów niklu i kadmu oznaczano metodą ekstrak-
cyjną. Kationy te kompleksowano za pomocą 2% roztworu wodnego pirolidynokar-
boditionianu amonu (APDC) i ekstrahowano 4-metylo-2-pentanonem (MIBK)
nasyconym wodą redestylowaną. Reakcję przeprowadzano w środowisku o pH ok.
8,0 w obecności buforu cytrynianowego (bufor cytrynianowy otrzymuje się przez
rozpuszczenie 200 g cytrynianu diamonu w 200 cm3 25% roztworu amoniaku
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i uzupełnienie wodą redestylowaną do obj. 1 dm3). Kompleks APDC z jonami niklu
i kadmu w zakresie pH od 7,8 do 9,0 wg Sapka (8) w całości przechodzi do fazy
organicznej. Jony pozostałych metali oznaczano bezpośrednio z badanej wody,
stosując w razie potrzeby odpowiednie jej rozcieńczenia lub wstępne zatężania.
Oznaczenia zostały wykonane przy następujących parametrach aparatu:

Oznaczane metale Ni Cd Zn Mn Cu Fe Co

Analityczna dł. fali (nm) 232,0 228,8 213,9 279,5 324,8 248,3 240,7

Szerokość szczeliny (nm) 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2

Natężenie prądu zasilania lampy (mA) 15 8 10 12 5 15 12

Wzmocnienie 2 × 2 × – – – – 2 ×

Przepływ powietrza (dm3/min.) 5 5 5 5 5 5 5

Przepływ acetylenu (dm3/min.) 0,8 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Wysokość palnika (mm) 10 10 10 10 10 10 10

Wszystkie oznaczenia wykonano metodą krzywej wzorcowej, analizując wcześ-
niej roztwory wzorcowe jonów badanych metali, przygotowane z firmowych
wzorców, tzw. „titrisoli”.

Wszystkie próbki badanej wody zawierały pewne ilości czarnego osadu, którego
ilość wzrastała wraz z czasem przechowywania. W celu analizy tego osadu,
przeprowadzono jego chemiczny rozkład metodą mokrą w mineralizatorze mikro-
falowym. Zmineralizowane próbki, po odpędzeniu tlenków azotu, przenoszono
ilościowo do kalibrowanych probówek i po rozcieńczeniu wodą dejonizowaną,
analizowano na zawartość jonów metali ciężkich.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

W badanej wodzie od początku znajdowała się niewielka ilość ciemnego osadu,
którym jak wykazała późniejsza analiza były siarczki badanych metali ciężkich.
Dlatego w odsączonej wodzie zawartości jonów tych metali były znikomo małe
i nieoznaczalne, szczególnie za pomocą chromatografii jonowej. Dopiero po
rozpuszczeniu osadu, można było przeprowadzić całościowe oznaczenie tych
jonów.

Wartości średnie stężeń jonów oznaczanych metali przedstawia tab. I.
Należy podkreślić, że wyniki analiz przeprowadzonych metodą chromatografii

jonowej i atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA) nie różniły się od siebie
w istotny sposób i były bardzo zbliżone do wyników uzyskanych przez biuro
„Balneoprojekt” w 2004 r. (9). Istotnych różnic nie stwierdzono także w przypadku
badania wody z butelek kilkakrotnie otwieranych.

Analizując otrzymane wyniki, należy stwierdzić, że zawartość metali ciężkich
w badanej wodzie nie ulegała istotnym zmianom w czasie jej przechowywania, bez
względu na rodzaj materiału, z którego wykonane były butelki. Zmniejszała się

Nr 2 139Zawartość kationów w wodzie mineralnej



tylko ilość jonów tych metali w roztworze, a wzrastała ilość osadu, w wyniku
wytrącania się dalszych (niewielkich) ilości siarczków. Dlatego chcąc dostarczyć
organizmowi wszystkich składników zawartych w wodzie ze źródła „Wiesława”,
należałoby wodę tę przed piciem dokładnie wymieszać.

T a b e l a I. Stężenie jonów metali ciężkich (mg/l – ppm) w badanej wodzie mineralnej

T a b l e I. The concentrations of heavy metal ions (mg/l – ppm) in studied mineral water

Rodzaj jonów

Butelki szklane Butelki plastikowe

0,5 litra 0,25 litra 1,5 litra 0,5 litra

zakres; średnia ± odchylenie standardowe

Mn2+ 0,089 – 0,1100
0,0963 ± 0,0118

0,0880 – 0,1080
0,0974 ± 0,0100

0,0963 – 0,1060
0,0997 ± 0,0055

0,0974 – 0,1100
0,1024 ± 0,0067

Fe2+ + Fe3+ 0,6810 – 0,7320
0,7083 ± 0,0257

0,6770 – 0,7083
0,6928 ± 0,0157

0,6810 – 0,7320
0,7119 ± 0,0272

0,6850 – 0,7320
0,7022 ± 0,0259

Zn2+ 0,0550 – 0,0590
0,0570 ± 0,0020

0,0550 – 0,0601
0,0574 ± 0,0026

0,0570 – 0,0597
0,0585 ± 0,0014

0,0550 – 0,0585
0,0568 ± 0,0017

Cu2+ 0,0050 – 0,0057
0,0053 ± 0,001

0,0055 – 0,007
0,0060 ± 0,001

0,0054 – 0,0057
0,0056 ± 0,0002

0,0053 – 0,0060
0,0056 ± 0,0004

Cd2+ 0,00018 – 0,00021
0,00019 ± 0,00002

0,00016 – 0,00022
0,0002 ± 0,00003

0,00018 – 0,00023
0,0002 ± 0,00002

0,00019 – 0,00022
0,00020 ± 0,00002

Ni2+ 0,0016 – 0,0018
0,0017 ± 0,0001

0,0014 – 0,0017
0,002 ± 0,0002

0,0016 – 0,0017
0,0017 ± 0,0001

0,0016 – 0,0017
0,0017 ± 0,0001

Co2+ 0,0035 – 0,0039
0,0036 ± 0,0002

0,0033 – 0,0036
0,0035 ± 0,0002

0,0035 – 0,0037
0,0036 ± 0,0001

0,0035 – 0,0037
0,0036 ± 0,0001

Dużym problemem analitycznym jest oznaczenie jonów Fe2+ i Fe3+. W przypad-
ku oznaczania tych jonów metodą ASA, otrzymuje się wynik stanowiący całość
żelaza. W przypadku chromatografii jonowej oznaczenie tych jonów obok siebie
jest co prawda możliwe, ale wyniki obarczone są dużym błędem, spowodowanym
łatwością utleniania jonów Fe2+ do Fe3+. Może zachodzić także redukcja w kierunku
odwrotnym. Dlatego w czasie oznaczeń obserwowano duże wahania jonów Fe2+

i Fe3+, natomiast wartość ich sumy była powtarzalna. Dlatego w tab. I podano
łączne stężenie tych kationów.

Stężenia jonów Mn2+, Fe3+, Zn2+, Cu2+, Ni2+, Co2+ i Cd2+, w badanej wodzie
(nawet po rozpuszczeniu osadu) były poniżej oznaczalności stosowanych metod
analitycznych. Dlatego przed właściwym pomiarem, jony te zatężano metodą
ekstrakcji do fazy stałej (SPE) na sorbencie chelatującym z kalkonem, który
otrzymano wcześniej (10). W tym celu przepuszczano 200 cm3 badanej wody przez
kolumienkę wypełnioną tym sorbentem, a następnie eluowano zatrzymane kationy,
używając 10 cm3 kwasu chlorowego(VII) o stęż. 0,1 mol/dm3.

Podobne ilości żelaza (0,6 mg/dm3), oznaczono w wodzie „Zuber” z Krynicy
(11); cynku (0,052 mg/dm3) i miedzi (0,009 mg/dm3) w wodzie „Kujawianka”
z Ciechocinka (12); niklu (0,002 mg/dm3) w wodach „Józef” i „Zuber” z Krynicy
(13); kadmu (0,0002/dm3) w wodzie „Kryniczanka” z Krynicy i manganu (0,16
mg/dm3) w wodzie „Słotwinka” z Krynicy (14).
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Należy podkreślić, że ilości metali ciężkich, zawarte w badanej wodzie były
zbliżone do wartości otrzymanych przez innych autorów i mieściły się w zakresie
uznawanym jako naturalne zawartości tych metali w wodach. Dyrektywa UE
z 1998 r. dopuszcza 0,005 mg/dm3 kadmu w wodzie pitnej, a norma polska z 2000 r.
0,003 mg/dm3 (15).

WNIOSKI

• Zawartość metali ciężkich w badanej wodzie jest bardzo niewielka i nie
ulegała istotnym zmianom w czasie przechowywania wody, bez względu na rodzaj
materiału z którego wykonane były butelki. Zmniejszała się tylko ilość tych jonów
w roztworze, a wzrastała ilość osadu, w wyniku wytrącania się dalszych niewiel-
kich ilości siarczków. Dlatego przed użyciem należy wodę te dokładnie wymieszać.

• Wyniki oznaczeń jonów badanych metali, otrzymane za pomocą chromato-
grafii jonowej (IC) i atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA) były porów-
nywalne ze sobą i bardzo zbliżone (dotyczy to także badanych anionów) do
wyników otrzymywanych od kilku lat przez specjalistyczne biuro „Balneoprojekt”
w Warszawie.

• Podczas oznaczania śladowych ilości niektórych metali ciężkich istniała
konieczność wstępnego zatężania tych jonów, co z powodzeniem można uczynić za
pomocą ekstrakcji do fazy stałej (SPE), stosując kolumienki wypełnione sorbentami
chelatującymi.

R. K o c j a n, M. J ę d r z e j c z a k, I. S o w a

A STUDY ON THE VARIATIONS OF CONTENT OF CATIONS Mn2+, Fe3+, Zn2+, Cu2+, Ni2+, Co2+

and Cd2+ IN THE SULFIDE MINERAL WATER FROM THE „WIESŁAWA” SPRING IN BUSKO
ZDRÓJ DURING ITS STORAGE IN BOTTLES

S u m m a r y

Sulfide waters containing at least l g of total sulfur per kilogram of mineral water are used in the
drinking cure (crenotherapy) and in bathing therapy. In Poland, such water is available for example from
the „Wiesława” spring in Busko Zdrój. The aim of the study was to determine the relationship between
the period of storage as well as the type of container and variations of content of Mn2+, Fe3+, Zn2+, Cu2+,
Ni2+, Co2+ and Cd2+ cations in the water from the „Wiesława” spring in Busko Zdrój. The concentrations
of the cations were determined by ion chromatography (IC) and atomic absorption spectrometry (AAS).
The content of heavy metal ions in the studied mineral water was very low and essentially did not change
during its storage, irrespective of the material (glass, plastic) of the bottles. The amount of these ions in
the solutions decreased and the amount of precipitate increased owing to precipitation of small amounts
of poorly soluble sulfides. Therefore, it is advisable to shake the bottle thoroughly before use.
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M.: Właściwości fizyko-chemiczne, mechanizm działania i zastosowanie lecznicze buskiej wody
mineralnej siarczkowo-siarkowodorowej słonej. Farmacja Polska 2004; 60: 30-33. – 4. Goszcz A.,
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