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OZNACZANIE ZAWARTOŚCI RODU I PLATYNOWCÓW
METODAMI ABSORPCYJNEJ SPEKTROMETRII ATOMOWEJ

Zawartość rodu (Rh) w skorupie ziemskiej wynosi około 0,001 ppm (part per milion). Rod
należy do grupy platynowców (PGEs: Platinum group elements – Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Os).
Odgrywa on kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu konwerterów katalitycznych,
szeroko stosowanych w samochodach, a także niektórych urządzeniach kuchennych,
w celu redukcji gazowych zanieczyszczeń (CO, NOX oraz węglowodorów). Z uwagi na to,
że zawartość rodu (również Pt i Pd) w naturze jest bardzo niska, oznaczanie ich zawartości
w próbkach środowiskowych stanowi poważne wyzwanie dla analityków. Coraz
powszechniejsze zastosowanie rodu w przemyśle przyśpieszyło rozwój metod
analitycznych, pozwalających oznaczać ten pierwiastek. Celem niniejszego artykułu jest
oszacowanie przydatności atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA) do analiz
ilościowych rodu w różnych materiałach: próbki środowiskowe, biologiczne,
metalurgiczne oraz geologiczne.

DETERMINING THE CONTENT OF RHODIUM AND PLATINUM GROUP
OF METALS USING ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY METHODS
The content of rhodium (Rh) in the earth's crust is about 0.001 ppm (part per million).
Rhodium belongs to the platinum group of metals (PGEs: Platinum group elements - Pt,
Pd, Rh, Ru, Ir, Os). It plays a key role in the proper functioning of catalytic converters that
are widely used in cars, as well as some kitchen appliances, to reduce gaseous pollutants
(CO, NOx and hydrocarbons). Due to the fact that the rhodium content (including Pt and
Pd) in nature is very low, determination of their content in environmental samples is
a major challenge for the analysts. More widespread use of rhodium in the industry
accelerated the development of analytical methods, of detecting this element. The purpose
of this article is to assess the suitability of atomic absorption spectrometry (AAS) for the
quantitative analysis of rhodium in a variety of materials: environmental, biological,
metallurgical and geological samples.
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1. Wstęp
Rod występuje w przyrodzie głównie razem z innymi PGEs w bardzo małych ilościach.
Jest to metal znany z wysokiej stabilności w środowiskach korozyjnych, a także z walorów
wizualnych i unikalnych właściwości fizyko-chemicznych. Jest on stosowany najczęściej
w katalizatorach samochodowych oraz w katalizatorach przeznaczonych dla przemysłu
chemicznego. Do tych celów zużywane jest około 73% globalnej produkcji rodu, najwięcej
w katalizatorach samochodowych. Katalizatory w samochodach są stosowane w celu
konwersji spalin gazowych, powstających w procesie spalania paliwa w silniku, do
dwutlenku węgla i pary wodnej oraz usuwania ze spalin tlenków azotu, siarki oraz tlenku
węgla. Gorące gazy wylotowe przelatujące przez konwerter, powodują jego zużycie, a w
konsekwencji emisję nieprzereagowanych, szkodliwych gazów do środowiska,
porywających również cząstki stałe (rod), aktywne katalitycznie.
Oznaczanie cennych metali skupia uwagę analityków z kilku powodów. Są one rzadkie,
wartościowe i niezmiernie ważne dla wielu gałęzi przemysłu. Wynikiem powyższego jest
szybki rozwój metod ich oznaczeń ilościowych w próbkach różnego pochodzenia.
Znaczenie medyczne rodu (jak również w nieco mniejszym zakresie palladu i platyny) w
ostatnich czasach również wzrosło. W próbkach pochodzenia biologicznego i medycznego
(leki) zawartość tego pierwiastka jest niższa niż w próbkach przemysłowych czy
środowiskowych. Spowodowało to potrzebę opracowania metod jego oznaczania w
zakresie bardzo niskich stężeń.
Oznaczanie PGEs, zwłaszcza w zakresie niewielkich stężeń, jest bardzo trudne, nawet
dla analityków z doświadczeniem. Jest to konsekwencją właściwości odróżniających je od
reszty metali. Należą do nich: niska reaktywność w stosunku do agresywnych mediów,
wielkie podobieństwo właściwości chemicznych, zarówno jeśli chodzi o czyste pierwiastki
jak i ich związki, występowanie nielicznych stopni utlenienia, zdolność do tworzenia
różnorodnych związków na tym samym stopniu utlenienia, tendencja do ulegania
hydrolizie, a także łatwość tworzenia wieloatomowych kompleksów.
Dotychczas większość badań nad metalami szlachetnymi dotyczyła oznaczeń platyny.
Brakowało natomiast analogicznych badań dotyczących rodu. Jego zawartość w różnych
materiałach może się wahać od µg/g (próbki wody) lub mniej do właściwie 100%
zawartości w rudach i stopach. Oczywistym jest, iż każdy typ materiału wymaga osobnej
metody analitycznej: klasycznej (metody analityczne ilościowe, wykorzystujące pomiar
masy osadu otrzymanego w toku analizy - analiza wagowa, lub objętości roztworu
mianowanego zużytego w reakcji z oznaczanym składnikiem - analiza miareczkowa),
instrumentalnej (metody w których sygnał analityczny uzyskuje się za pomocą aparatury
pomiarowej), lub też ich kombinacji. Często wybór metody analitycznej podyktowany jest
jej dostępnością, ogólną zawartością badanych metali w materiale oraz typem matrycy
próbki.
Od wielu lat, atomowa spektrometria absorpcyjna, zarówno wersja płomieniowa
(FAAS-Flame Atomic Absorption Spectrometry), z piecem grafitowym (GFAASGraphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy) jak i elektrotermiczna (ETAASElectrothermal Atomic Absorption Spectrometry), jest często stosowana do oznaczeń
zawartości PGEs w różnorodnych materiałach. Różnice w wymienionych typach
spektrometrii absorpcyjnej wynikają z odmiennego typu atomizera, odpowiedzialnego za
powstawanie wolnych atomów oznaczanego pierwiastka. Metoda płomieniowa może być
stosowana w przypadkach, kiedy próbkę zawierającą badany pierwiastek można
roztworzyć w kwasach. Rozdzielanie poszczególnych elementów próbki, wstępne
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zatężanie oraz wspomniane roztwarzanie, są kluczowymi etapami, decydującymi
o poprawnych wynikach analizy. Wynika to z niskich zawartości analitu badanych
materiałów i skomplikowanej matrycy. Wymienione czynności są nierozerwalnie związane
z analizami śladowymi i jednocześnie są głównymi źródłami błędów analitycznych.
Należą do nich:
 niecałkowite roztworzenie próbki,
 tworzenie trwałych połączeń chemicznych między użytymi reagentami a matrycą
próbki, powodujących powstawanie absorpcji niespecyficznej i efektów
matrycowych,
 wprowadzenie zanieczyszczeń do próbki wraz z odczynnikami i sprzętem
laboratoryjnym,
 utrata analitu podczas procesów zatężania na skutek procesów parowania lub
niecałkowitej desorpcji z sorbentów,
 zanieczyszczenie próbki materiałem sorbentów.
Wśród metod oznaczania różnych pierwiastków techniką ASA, analizy Rh i Pt są
względnie dokładne. Dlatego wysiłki analityków skupiły się na opracowaniu lub
zweryfikowaniu procedur ich oznaczania tak, aby były maksymalnie rzetelne, precyzyjne,
powtarzalne i praktyczne. Absorpcja atomowa dotyczy pomiarów redukcji intensywności
promieniowania elektromagnetycznego emitowanego ze źródła wzdłuż drogi optycznej,
przy przejściu przez próbkę zawierającą wolne atomy badanych pierwiastków. Atomowa
spektroskopia absorpcyjna odnosi się głównie do badań podstawowych zasad tego
zjawiska, podczas gdy atomowa spektrometria absorpcyjna bazując na tym zjawisku,
pozwala na ilościowe oznaczanie zawartości pierwiastków w próbkach. Mimo zasadniczej
różnicy, często te dwa terminy używane są zamiennie. Atomowa spektrometria
absorpcyjna znajduje zastosowanie dla oznaczania większości pierwiastków, w tym niemal
wszystkich metali i metaloidów, a nawet kilku niemetali, w wielu rodzajach materiałów
(chemicznych,
biologicznych,
klinicznych,
środowiskowych,
żywnościowych
i geologicznych). Z tego powodu ASA jest jedną z najczęściej używanych technik,
przeznaczoną do analiz elementarnych. Do takich analiz stosowane są dwa główne typy
ASA. Podział ich następuje ze względu na typ atomizacji, o czym już wspominano.
Atomizacja płomieniowa (FAAS) jest bardzo wygodna dla analiz zawartości pierwiastka
badanego na poziomie ppm (µg/ml). Atomizacja z wykorzystaniem pieca grafitowego
(GFAAS) umożliwia oznaczanie pierwiastków na poziomie ppb (ng/ml), nawet jeśli
próbka jest dostępna w bardzo małych objętościach, rzędu kilku mililitrów.
2. ASA z atomizacją w płomieniu
W technice FAAS, rozpylona próbka wprowadzana jest w obszar płomienia acetylenpowietrze (do 2300°C), lub acetylen-podtlenek azotu (do 2800°C). Absorpcja analitu
w próbce jest następnie porównywana z wartością absorpcji wzorców. Ze względu na
niewielką wymaganą ilość analitu oraz stosunkowo niską czułość, metoda ta nadaje się do
oznaczeń próbek o względnie wysokich zawartościach rodu. Sugerowane są również
metody poprawiania czułości w oznaczeniach metodą płomieniową dzięki użyciu
specjalnej dyszy zamontowanej na palniku, która wydłuża efektywną średnicę płomienia,
a tym samym zapewnia dłuższy czas przebywania wolnych atomów analitu na drodze
wiązki optycznej promieniowania, a także dzięki dodatkowi MeOH oraz MgSO4 do
roztworu próbki [1]. Z uwagi na bardzo wysoką temperaturę płomienia w technice FAAS,
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wykonywane oznaczenia narażone są na powstawanie interferencji, odpowiedzialnych za
błędne wyniki analiz. Wraz ze wzrostem temperatury płomienia rośnie stopień jonizacji
próbki, prowadząc do obniżenia sygnału analitycznego absorbujących wolnych atomów
analitu. W celu ograniczenia tego zjawiska stosuje się kilka metod. Jedną z nich jest
dodatek pierwiastka o niższym potencjale jonizacji. Prowadzone są również badania nad
wykorzystaniem zieleni brylantowej (dodawanej w nadmiarze) jako medium
uwalniającego. Pełni ona dwie role: po pierwsze, tworzy stabilne kompleksy z analitem, co
powoduje, że rod dostaje się do płomienia z opóźnieniem; po drugie, nadmiar zieleni
brylantowej reaguje z utlenionymi cząstkami w płomieniu, będącymi potencjalnym
źródłem absorpcji niespecyficznej, zapewniając korzystne warunki atomizacji rodu [2].
Poniżej opisano pokrótce jeszcze kilka przykładów zdefiniowanych interferencji,
występujących w płomieniu oraz możliwe sposoby ich eliminacji.
 Roztwory wodne (płomień acetylen-powietrze): interferencje pochodzące od Pd lub
Pt można zminimalizować, poprawiając jednocześnie czułość, dzięki użyciu 1%
roztworu uranu (U) lub lantanu (La), jako buforu spektralnego [3].
 Mieszaniny syntetyczne (płomień acetylen-powietrze): wyeliminowanie interferencji
spowodowanych występowaniem jednocześnie różnorodnych jonów oraz
składników organicznych poprzez dodanie n-butyloaminy [4,5].
 Roztwory zawierające platynę (płomień acetylen-powietrze): dodatek ZnSO4,
Na2S2O7 oraz Na2SO4 w celu eliminacji interferencji pochodzących od Pt, przy
oznaczaniu innych pierwiastków [6].
 Roztwory wodne i organiczne (płomień acetylen-powietrze): Zastosowanie 1-500
µg/ml Rh w benzen-EtOH oraz cykloheksan-EtOH, jednocześnie z eterem mono
metylowym glikolu etylowego jako rozpuszczalnikiem. Konieczne dokładne
pozycjonowanie palnika [7].
 Katalizatory na podłożu polimerowym, kompleksy organiczne rodu (płomień
acetylen-powietrze): dodatek 2% roztworu azotanu lantanu, rozerwanie łańcuchów
polimerowych matrycy w utleniającej mieszaninie H2SO4 i H2O2 [8].
Należy wspomnieć, że analizy w metodzie ASA mogą być wykonywane
w rozpuszczalnikach organicznych, co jest wielką korzyścią, w porównaniu z metodami
plazmowymi. Ponadto, techniki plazmowe takie jak ICP-AES, ICP-MS są znacznie
bardziej narażone na powstawanie interferencji, z racji znacznie wyższych temperatur
jonizacji, do 10 000°C. Rozpuszczalniki organiczne w technice ASA muszą być usunięte
przed pomiarem, ponieważ są źródłem interferencji. Związki organiczne są łatwo
degradowane stężonymi kwasami mineralnymi (najczęściej HNO3, oprócz tego HCl, HF,
rzadziej HClO4, marginalnie H2SO4, jako dodatkowy utleniacz H2O2). Jako rozpuszczalniki
organiczne dobrze sprawdzają się MIBK (metyloizobutyloketon, ściśle: 4-metylo-2pentanon) i etanol. Jako środka buforującego używa się 1-heptanalu, w roztworach
organicznych, zawierających toluen, 1-heksen, 1-heptanol oraz 1-heptanal [9]. Etanol
nieco lepiej się sprawdza niż MIBK, ze względu na niższą cenę, przyjemniejszy zapach,
łatwiejsze czyszczenie urządzeń po analizach oraz uzyskiwanie nieco lepszych czułości
przy pomiarach. Więcej szczegółów dotyczących innych organicznych rozpuszczalników
do analiz zawartości rodu wymieniono w literaturze zamieszczonej w punktach powyżej.
Jak już wcześniej wspomniano, znacząca część wydobywanego rodu, stosowana jest
w różnego rodzaju katalizatorach. Katalizatory samochodowe są zazwyczaj nośnikowe, co
oznacza, że czynnik aktywny katalitycznie (rod lub platyna) jest zdyspergowany na
powierzchni nośnika (zwykle porowata ceramika). Takie rozwiązanie ma kilka zalet, po
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pierwsze pozwala na użycie wielokrotnie mniejszej ilości cennego rodu, a po drugie
zmniejszenie rozmiarów cząstek rodu na powierzchni nośnika zwiększa wielokrotnie
powierzchnię właściwą katalizatora. Wadą takiego rozwiązania jest możliwość porywania
drobin rodu przez strumień gazów wylotowych, co istotnie ma miejsce. Fizyczna postać,
w jakiej się znajduje rod w katalizatorze jest często decydująca w doborze właściwej
techniki przygotowania próbki do analizy. Generalnie materiał do badań jest wstępnie
suszony, kruszony oraz mielony. Głównym celem pierwszego etapu analizy
(przygotowanie próbki, mineralizacja) jest ilościowe i jeśli to możliwe, szybkie
rozpuszczenie próbki. Ten etap ma duży wpływ na jakość wyniku końcowego. Ogrzewanie
próbki w małych tyglach, w przeciwieństwie do tradycyjnych technik płomieniowych,
zapewnia otrzymywanie po ogrzewaniu, rozpuszczalnych soli. Wybór medium
grzewczego uzależniony jest od matrycy próbki. Do korzyści płynących z takiego sposobu
mineralizacji próbki można zaliczyć prostotę i wydajność, natomiast do wad należą
ograniczenie do małych objętości próbek, wysokie stężenia soli sodowych w badanych
materiałach oraz wprowadzanie zanieczyszczeń wraz z reagentami grzewczymi
i materiałem tygla. Suche spopielanie stosowane jest głównie w materiałach pochodzenia
geologicznego, które niemal zawsze zawierają krzemiany. Stanowią one ogromne
zagrożenie dla prawidłowego wyniku analizy, gdyż są trudne do usunięcia z roztworu
próbki, jednocześnie adsorbując na swojej powierzchni cząstki analitu. Zastosowanie ASA
oraz UV-vis do oznaczania zawartości rodu w katalizatorach z nośnikiem krzemowym jest
analizowane pod względem ustalenia ograniczeń oraz możliwości zastosowań w realnie
pracujących materiałach. Efektywność różnych procesów roztwarzania fazy metalicznej
jest szeroko badana, jako funkcja obróbki termicznej katalizatora oraz chemicznej natury
fazy bogatej w rod [10].
Szeroko stosowane są procedury roztwarzania próbek w kwasach (roztwarzanie na
mokro). Stosowane są do tego różne kwasy mineralne oraz nadtlenek wodoru,
w zamkniętych lub w otwartych naczyniach. Często stosuje się do ogrzewania roztworów
płyty grzewcze lub piece mikrofalowe. Często, roztworzenie próbki z użyciem kwasu
mineralnego nie jest całkowite, zwłaszcza w próbkach geologicznych, o czym
wspominano wcześniej. Dzieje się tak najczęściej z powodu bardzo zróżnicowanej
i skomplikowanej matrycy próbek, rozmiaru występujących w próbce cząstek, a także
czasem niekompletnego jej zwilżenia. W takich przypadkach duże korzyści oferują
procedury z użyciem kilku kwasów równocześnie. Najczęściej są to mieszaniny
HCl+HNO3 (woda królewska), HNO3+HF, HNO3+H2O2 i inne. Do zalet stosowania
mieszanin kwasów należą: niskie koszty, niskie wartości ślepej próby oraz łatwość
adaptacji do analiz seryjnych.
Ze względu na bardzo małe stężenia analitu w próbce, często w oznaczeniach rodu
konieczne są procedury zatężania lub/i dodatkowa separacja analitu od matrycy oraz od
innych elementów, obecnych w mniejszych ilościach, mogących powodować interferencje
podczas oznaczania rodu (efekty matrycowe). Główną zaletą procedur zatężania jest
możliwość oznaczania niższych zawartości analitu, uniknięcie efektów matrycowych
poprzez efektywne rozdzielanie analitu i komponentów matrycy. Przy takim założeniu,
systemy przepływowe w połączeniu z ekstrakcją typu ciecz-ciecz, wymianą jonową,
ekstrakcją sorbentową oraz elektroosadzaniem, cieszą się coraz większym
zainteresowaniem. Najczęściej stosuje się w tym celu ekstrakcję rozpuszczalnikiem,
współstrącanie z tellurem oraz wymianę jonową. Współstrącanie rodu na nośniku, jakim
jest najczęściej tellur lub selen, wdrożono w wielu procedurach analitycznych, zwłaszcza
próbek geologicznych. W oznaczeniach rutynowych, rozcieńczona sól nośnika dodawana
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jest do roztworu rodu. Te lub Se jest następnie redukowane do stanu metalicznego poprzez
dodatek chlorku cyny. Strącony osad Te/Sn, zawierający również rod jest następnie
rozdzielany i przetwarzany. Rod w roztworach może być oddzielany od innych elementów
i zatężany także dzięki ekstrakcji typu ciecz-ciecz. Rod jest oznaczany w miedzi, niklu,
kąpielach anodowych poprzez ekstrakcję, z użyciem chlorowodorku alkiloaniliny
w toluenie, w obecności jonów chlorkowych. Dodatkowo, opracowana została inna
metoda, umożliwiająca ilościową ekstrakcję rodu z kwasu azotowego i trichlorooctanu.
Metoda opiera się na powstawaniu kompleksów asocjatów jonowych sześciowodnych
kationów rodu z anionami trichlorooctanowymi w fosforanie tri-n-butylowym. Badano
również wpływ różnych czynników na proces ekstrakcji rodu z roztworu. Procedura
znalazła zastosowanie w oznaczaniu zawartości śladowych rodu w kwasie
chloroplatynowym i chlorku palladu.
Ilościowe oznaczanie rodu i innych metali szlachetnych (PGEs) jest niezbędne dla
efektywnego monitoringu poziomu skażenia środowiska tymi metalami, pochodzącymi
z zużytych katalizatorów [11]. Z uwagi na to, że stężenie tych metali w badanych próbkach
jest zwykle niewielkie (wyjątek stanowią stopy), metody analityczne muszą brać pod
uwagę właściwe pobieranie próbek, ich przetwarzanie oraz ewentualne zatężanie. Wersja
płomieniowa ASA posiada kilka metod oznaczania szlachetnych metali. Nie są one wolne
od interferencji, powodujących między innymi obniżenie czułości spektrometru. Absorpcja
niespecyficzna (czyli absorbowanie tej samej długości fali światła przez inne niż analit
cząstki obecne w próbce) pojawia się przy dużych ilościach matrycy w stosunku do
analitu, w przypadku użycia kwasu chloroplatynowego oraz chloroirydowego. Aby
zmierzyć jej wartość, stosuje się zamianę lampy z katodą wnękową w spektrometrze na
lampę o pełnym spektrum, co pozwala na późniejsze pomiary absorbancji dla różnych
długości fal. Analizowana jest również zależność absorpcji niespecyficznej od szybkości
przepływu gazów do płomienia, stężenia matrycy oraz długości fali padającego
promieniowania. Poprawki na absorpcję niespecyficzną są konieczne dla stężenia
badanego pierwiastka (Rh, Pt, Pd, Ir) na poziomie µg/ml, czyli względnie wysokim.
W celu dalszego ograniczania i kontrolowania absorpcji niespecyficznej (stanowiącej
niepożądaną interferencję), stosuje się i testuje wiele rodzajów buforów i mediów
uwalniających.
Głównym celem pierwszego etapu analizy jest ilościowe, i najlepiej szybkie
rozpuszczenie próbki. Ten etap ma decydujące znaczenie dla jakości otrzymanego wyniku
oraz dla całkowitego czasu trwania analizy. Szczególne środki ostrożności są wymagane w
stosunku do czystości używanych reagentów, szczególnie topników, kwasów oraz naczyń
laboratoryjnych. Wysoka czystość reagentów i urządzeń wpływa na obniżenie wartości tak
zwanej ślepej próby. Metod osiągania wymaganej czystości próbki jest kilka, między
innymi wyżarzanie, suche chlorowanie, rozpuszczanie w kwasach oraz stapianie. PGEs w
roztworach mogą być rozdzielane i zatężane za pomocą ekstrakcji ciecz-ciecz. W tym celu
wykorzystuje się fizyczne właściwości roztworu oktyloaniliny w toluenie oraz frakcji
polialkilobenzenowej oraz bromku tetraoktyloamoniowego w 1,2-dichloroetanie oraz 1M
HCl. Badano także wpływ tych rozpuszczalników na czułość ASA w oznaczeniach PGEs.
Wzrost czułości w oznaczeniach próbek Rh, Pt, Pd, Ir, Ru, otrzymanych z organicznych
roztworów wynika z uzyskania mniejszych kropli rozpylonego aerozolu, wzrostu
efektywności ich wprowadzania oraz wzrostu temperatury płomienia w porównaniu do
klasycznych rozpuszczalników. W taki sam sposób badano ekstrakcję metali szlachetnych
z p-oktyloaniliną, w obecności zmiennych stężeń różnych kwasów mineralnych. Ustalono
optymalne warunki do ich oddzielania od metali bazowych, często obecnych w
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materiałach zawierających platynę. Metale szlachetne, z wyjątkiem złota, mogą być z
powrotem ekstrahowane kwasem nadchlorowym i oznaczane za pomocą ASA. Procedura
ta jest z powodzeniem stosowana do badań mułów i koncentratów flotacyjnych.
Z powodu skomplikowanego składu chemicznego roztworów rodu i innych metali
szlachetnych oraz trudności w opracowaniu skutecznych metod ich rozdzielania, powstał
pomysł szerszego zastosowania różnych sorbentów i związków kompleksujących, takich
jak żywice chelatujące [12,13] w celu efektywnego rozdzielania, a także zatężania PGEs
w badanych próbkach. Pary Rh(III) – Pt(IV) oraz Ir(III) – Pt(IV) mogą być rozdzielane
jako kompleksy chlorkowe, dzięki chromatografii cieczowej. Po rozdzieleniu mogą być
oznaczane za pomocą FAAS.
Ekstrakcja PGEs jako kompleksów zawierających aniony chlorkowe jest bardzo
wygodną metodą odzyskiwania tych metali z roztworów o skomplikowanym składzie.
Czwartorzędowe aminy są bardzo wydajnymi i selektywnymi ekstrahentami dla PGEs.
Ekstrakcja metali z kwasu solnego jest możliwa dzięki tworzeniu się asocjatów jonowych
między chlorkami PGEs a protonowanymi aminami. Przy czym wydajność ekstrakcji
wzrasta w kierunku od mono- do poliamin. Do procesów ekstrakcji zaproponowano
również użycie magnetycznych nanocząstek Fe3O4 [14], jako adsorbenta do jednoczesnego
zatężania Pt i Rh ze stopów platynowo-irydowych oraz próbek pyłów, przed oznaczaniem
techniką FAAS. Nanocząstki wytworzono techniką współstrącania stechiometrycznej
mieszaniny chlorków żelaza (II) oraz (III) w stosunku molowym 1:2, w atmosferze azotu.
Analit, po adsorpcji na nanocząstkach magnetycznych, mógł być następie oddzielany od
matrycy za pomocą pola magnetycznego.
Opracowano w sumie więcej niż jeden sposób separacji i zatężania PGEs, np. sorpcja
wodorotlenków metali, wykorzystanie chemicznie modyfikowanego krzemu [15,16],
a także wielu typów sorbentów polimerowych [17,18,19,20]. Procesy rozdzielania utrudnia
jednakże „inercja kinetyczna” ligandów w otoczeniu koordynacyjnym atomu metalu, a co
za tym idzie-bardzo mała szybkość wymiany jonowej ligandów.
Chemicznie modyfikowany krzem oraz sorbenty polimerowe, zawierające grupy
poliaminowe sprawdzają się w sorpcyjnym zatężaniu PGEs w metodzie kolumnowej.
Wśród wszystkich metod zatężania i rozdzielania, sorpcja posiada kilka zalet: duży
współczynnik skuteczności zatężania osiągany w krótkim czasie, łatwość rozdzielania faz
oraz zdolność do automatyzacji procesu. Procesy sorpcji na kolumnach są często
stosowane do separacji i zatężania w atomowej spektroskopii strumieniowo-nastrzykowej
[21], zwłaszcza w ASA.
Mimo wielu zalet sorpcji, odzyskiwanie PGEs zachodzi na ogół powoli i mało
wydajnie. W celu przyśpieszenia procesu sorpcji i odzysku, zwłaszcza rodu, wymagane
jest długotrwałe grzanie roztworu próbki wraz z sorbentem. Desorpcja PGEs jest również
powolna i często niekompletna, część oznaczanego metalu zatrzymywana jest na
kolumnie. Ponadto eluenty mogą zniszczyć sorbent.
Innym sposobem zatężania roztworu oznaczanego metalu jest ekstrakcja z fazy stałej,
która łączy zalety ekstrakcji rozpuszczalnikiem oraz zatężania w fazie stałej, omijając
niektóre ich wady. Polega ona na osadzaniu hydrofobowych cząstek metalu na stałym
hydrofobowym nośniku. Desorpcja metalu jest uzyskiwana w prosty sposób, poprzez
zastosowanie rozpuszczalnika o innej polaryzacji. Metoda ta nie wymaga stężonych
kwasów, ani innych agresywnych reagentów. Jednakże taka metoda ekstrakcji
charakteryzuje się niską selektywnością. Prawidłowe oznaczanie PGEs po ekstrakcji tą
metodą znane są tylko w skali laboratoryjnej. Rozwój nowego, selektywnego systemu
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ekstrakcji Rh, Pt oraz Pd z fazy stałej zaproponowano [22] w celu oznaczania tych metali
w roztworach otrzymanych z próbek geologicznych oraz technologicznych.
Do oznaczeń metali szlachetnych w mediach siarczanowych techniką ASA, metale
muszą być oddzielone od siarczanowej matrycy. Siarka w procesie atomizacji stanowi
źródło interferencji, ponadto wykazuje tendencję do tworzenia siarczków metali, w tym
również z analitem. Rozdzielanie jest przeprowadzane dzięki osadzaniu na siarczku niklu
(NiS) i następującym po nim wyżarzaniu, strącaniu jako siarczany za pomocą
tioacetamidu, wymianie jonowej na żywicy 2,6-diamino-3-(benzenoazo)pirydynowej oraz
konwersji siarczanów do wolnego kwasu siarkowego dzięki chromatografii
kationowymiennej i usuwaniu kwasu poprzez odparowanie. Techniki wyżarzania (FA –
Fire Assay), znane od najdawniejszych czasów, są nadal bardzo ważne w oznaczeniach
metali szlachetnych w próbkach geologicznych i innych, z nimi związanych. Metoda ta
obejmuje wyżarzanie próbki wraz z topnikami w temperaturze około 1000°C. Stopiona
próbka jest rozdzielana na dwie nie mieszające się fazy. Wierzchnia, szklista szlaka,
zawierająca glinokrzemiany oraz metale matrycowe, jest wyrzucana. Faza głębsza
zawierająca użyte kolektory (np. w Pb-FA jest to ołów, w NiS-FA jest to siarczek niklu)
opada na dno. Metale badane są mocno zdyspergowane w tej fazie, z której muszą
następnie być wydzielone do analizy [23].
3. Pozostałe techniki atomizacji w ASA
ASA z atomizacją w piecu grafitowym (GFAAS-Graphite Furnace Atomic Absorption
Spectrometry) jest dobrze poznaną techniką. Wyniki analiz dzięki niej uzyskiwane
charakteryzują się bardzo wysoką czułością. Pomiar polega na grzaniu małej ilości badanej
próbki w rurce grafitowej, a absorbancja uwalnianych w rurce wolnych atomów badanego
pierwiastka jest mierzona względem wzorców. Czas pobytu wolnych atomów na drodze
optycznej wiązki promieniowania pochodzącego z lampy wynosi 1-2 sekundy. Dla
porównania, w metodzie płomieniowej czas ten wynosi 10-4 sekundy. Dzięki temu granice
oznaczalności w GFAAS są niższe o co najmniej 1-2 rzędy wielkości, w zależności od
rodzaju pierwiastka i objętości podawanej próbki. Głównymi wadami tej metody są,
z natury niższa wydajność oraz znacznie większe interferencje. Modyfikacja matrycy,
korekcja tła, dodatek wzorców itd. są bardzo pomocne w przezwyciężaniu części z nich.
W literaturze jest tylko kilka pozycji opisujących oznaczanie wyłącznie rodu za pomocą
GFAAS. Na przykład początkowo rod był oznaczany w katalizatorach samochodowych za
pomocą ASA, przy użyciu bezpłomieniowego pieca grafitowego [24] oraz w srebrze,
metodą chemicznego przetwarzania próbki bezpośrednio w piecu grafitowym [25]. Wpływ
niektórych metali na oznaczany rod nie jest prosty i dlatego proces oddzielania
oznaczanego pierwiastka od innych komponentów matrycy jest niezbędny.
Względnie mało informacji odnotowano na temat oznaczania Rh w materiałach
biologicznych. Technika z atomizacją elektrotermiczną ETAAS, z wolframowym
atomizerem rurkowym, sprawdza się w badaniach takich próbek, ze względu na ich bardzo
trudną matrycę i bardzo niskie zawartości pierwiastków oznaczanych. Standardowa
metoda dodatku wzorca łatwo może zostać zaadaptowana do oznaczeń rodu tą metodą.
Odzysk rodu z materiałów biologicznych otrzymuje się na poziomie 97,4-107% [26]. Inną
metodą odzyskiwania rodu z próbek do dalszych analiz, jest proces zatężania
wykorzystujący elektroosadzanie na ogniwie Mg-W. Metodę tę połączono z ETAAS,
wyposażonym w atomizer wolframowy. W warunkach optymalnych uzyskano granice
wykrywalności na poziomie 13 ng/ml. Metoda bywa stosowana do oznaczania Rh
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w wodach rzecznych i morskich. Odzysk rodu osiągano na poziomie 95,6-109% [27].
Metoda FI-GFAAS (FI-Flow Injection) jest używana do oznaczeń ilości śladowych Rh
w próbkach pochodzenia środowiskowego, z wykorzystaniem mikro kolumny [1,5-bis(2pirydylo)-3-sulforfenylo metyleno tiokarbohydrazyd (PSTH)]. W celu oddzielenia rodu
i jego zatężenia, zastosowano chelatującą żywicę anionowymienną (Dowex 1x8-200),
umieszczoną na ramieniu autosamplera. Granice detekcji osiągnięto na poziomie 0,3 ng/ml
[28].
Jedna z metod oznaczania metali szlachetnych w rudach techniką bezpłomieniową,
zakłada roztwarzanie wysokociśnieniowe w temperaturze 170°C próbek badanych skał
w kwasie fluorowodorowym i wodzie królewskiej. Metale szlachetne (Rh, Pt, Pd, Ir i Au)
oddziela się od matrycy na żywicach jonowymiennych, a pierwiastki oznacza się jako
eluat, w tiomoczniku. Potwierdzenie rzetelności analiz uzyskuje się dzięki analizom
wzorców skał oraz materiałów meteorytowych.
Korzyści płynące z bezpośredniego podawania zawiesiny sorbentu do pieca
grafitowego, to: szybsze analizy, wykluczenie zanieczyszczenia próbek podczas procesu
przygotowania, brak strat analitu na rzecz tworzących się lotnych chlorków
karbonylowych podczas rozkładu polimerowych matryc na mokro, a także wzmocnienie
sygnału analitycznego w porównaniu do sygnału przy użyciu roztworów chlorkowych.
Dodatkowo ogrzewanie mikrofalowe zwiększa szybkość sorpcji jonów Pd2+ oraz Rh3+
z 1M roztworu HCl. W innym przypadku [29] roztwarzanie mikrofalowe zastosowano do
oznaczania Pt, Pd i Rh w małych próbkach tkanek zwierzęcych. Ze względu na brak
certyfikowanych biologicznych materiałów odniesienia dla tych metali, stosuje się
międzylaboratoryjne porównania z użyciem badań woltamperometrycznych, po
roztworzeniu próbek za pomocą wysokociśnieniowego spopielania (oznaczenia Pt i Rh).
Natomiast do oznaczeń palladu stosowana jest fluorescencja rentgenowska, po
współstrąceniu palladu z rtęcią. Połączenie roztwarzania mikrofalowego z GFAAS jest
bardzo szybką i relatywnie tanią metodą do rutynowych oznaczeń PGEs w wielu rodzajach
tkanek zwierzęcych, pod warunkiem że ich zawartość przekracza rząd wielkości ng/g. Jest
często spotykane w przypadku badań eksperymentalnych lub w sektorze medycznym, po
podaniu leków antykancerogennych, zawierających w składzie platynę.
W oznaczeniach śladów i tzw. ultra śladów metali szlachetnych (z wyjątkiem osmu)
w rudach, rudach wzbogacanych, wytopach, skałach krzemowych i żelazowych, można
stosować dwie metody. Po roztworzeniu próbki w HF i wodzie królewskiej, a następnie
stopieniu nierozpuszczalnych cząstek z Na2O2, metale szlachetne są oddzielane od matrycy
albo dzięki wymianie kationowej albo poprzez współstrącanie z tellurem. Powstały eluat,
lub roztwór otrzymany po rozpuszczeniu strąconego wcześniej telluru jest odparowywany
do sucha, natomiast pierwiastki są oznaczane w roztworze 1M HCl. Wymiana jonowa jest
polecana do oznaczeń rzędu µg/g Ag, Au i innych PGEs, natomiast współstrącanie
z tellurem do oznaczeń rzędu ng/g.
Metodę wydzielania Au, Pd, Pt, Rh oraz w niektórych przypadkach Se oraz Te z próbek
geologicznych, opisano w literaturze [30]. Pierwiastki te są oddzielane od matrycy po
rozpuszczeniu za pomocą redukującego współstrącania z użyciem rtęci jako kolektora oraz
chlorku cyny (II) jako reduktora.
Niezależnie od dalszego sposobu postępowania z badaną próbką, w pierwszym etapie
należy ją rozpuścić w stężonym kwasie nieorganicznym. Wpływ stężenia kwasu na
absorbancję roztworu jest jak się okazuje, zależny od przyrządu pomiarowego. Zależność
ta jest badana w kategoriach geometrii różnorodnych rurek grafitowych, montowanych
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w piecach. Porównanie absorbancji dla trzech metali wykonano w warunkach
kontrolowanego napięcia oraz temperatury w urządzeniach.
Jak już wcześniej wspomniano, ultra ślady PGEs w próbkach środowiskowych
wymagają wstępnego zatężania analitu lub/i oddzielenia od matrycy, do oznaczeń metodą
GFAAS. W tym celu opracowano metody rozdzielania, zatężania oraz oznaczania Rh, Pt
i Au dzięki HPLC sprzężonej z GFAAS. Warunki analityczne dla HPLC
z wykorzystaniem tworzenia par jonowych w fazie odwróconej omówiono wcześniej.
Dzięki tej metodzie udało się również uzyskać świetne wyniki separacji RhCl52–, PtCl62–
oraz AuCl4‾, przy użyciu bromku tetrabutyloamoniowego, jako reagenta tworzącego pary
jonowe w systemie metanol-woda.
Większość badanych materiałów występuje w stanie stałym, które są generalnie
przekształcane w ciecz, a następnie atomizowane w rurce grafitowej. Jednakże analiza
bezpośrednia ciał stałych jest możliwa. W tym celu opracowano dwie podstawowe
techniki: próbka w postaci zawiesiny, w której rozdrobniony materiał rozproszony
w matrycy podawany jest do pieca, oraz próbka stała, w której odpowiednia ilość próbki
wkładana jest bezpośrednio do pieca grafitowego. Metody tej używa się w oznaczaniu Pb
w pozostałościach po analizie płomieniowej różnych materiałów (bazalty, rudy siarczkowe
Cu-Ni). Na przykład, wytworzenie próbki zakłada działanie na stop stężonym HCl,
umieszczenie na łódce grafitowej, suszenie, przeniesienie łódki do pieca grafitowego,
usunięcie matrycy poprzez odparowanie PbCl2 w 800°C, rozkład w 1000-1600°C oraz
atomizację w 2600°C.
4. Wnioski
PGEs, uwalniane głównie z katalizatorów samochodowych, są kumulowane
w matrycach środowiskowych od dekad. Z tego powodu badania nad oznaczaniem ilości
śladowych tych pierwiastków oraz potrzeba monitorowania środowiska, doprowadziły do
opracowania nowych technik analitycznych. Technika atomowej spektrometrii
absorpcyjnej, zarówno wersja FAAS, GFAAS jak i ETAAS, jest szeroko stosowana
w wielu laboratoriach. Ulepszenia w przetwarzaniu próbek, między innymi roztwarzanie
i zatężanie, mające na celu zwiększenie stopnia odzyskiwania Rh i innych PGEs oraz
zredukowanie zanieczyszczeń i interferencji, skutkują osiąganiem lepszych rezultatów,
w tym wypadku - dokładniejszych analiz. Większość badań prowadzi się w płomieniu
acetylen-powietrze. Jest to związane ściśle z bezpieczeństwem stosowania tego płomienia.
Płomień acetylen-podtlenek azotu jest o wiele niebezpieczniejszy, ze względu na swoją
temperaturę. Jest również podatniejszy na interferencje, jako że w osiąganej w nim
temperaturze atomizacji bądź jonizacji ulega większość związków chemicznych, w tym
również elementy matrycy oraz zanieczyszczenia. W celu minimalizacji interferencji
stosuje się media uwalniające oraz bufory. W przypadku PGEs dobre rezultaty daje
rozdzielanie poszczególnych pierwiastków przed analizą.
W próbkach środowiskowych, niskie stężenie rodu w połączeniu z dużą zawartością
matrycy, będącej źródłem interferencji, wymaga zwykle wstępnego zatężania próbki
w połączeniu z oddzieleniem matrycy przed oznaczeniem metodą ASA. Opracowano wiele
metod zatężania PGEs, w zależności od charakteru próbki i rodzaju matrycy. Obecnie
badania na całym świecie skupiają się na metodach wykorzystujących zjawisko ekstrakcji
z fazy stałej, z użyciem różnorodnych sorbentów. Począwszy od żywic chelatujących,
przez krzemionkę, sorbenty naturalne, polimerowe, magnetyczne, biosorbenty,
skończywszy na odmianach alotropowych węgla (fullereny, nanorurki, grafen).
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Istnienie wielu technik atomizacji próbki sprawia, że atomowa spektrometria
absorpcyjna (ASA) pozwala na oznaczanie właściwie wszystkich metali oraz kilku
niemetali. Wersja płomieniowa (FAAS) jest najmniej skomplikowana i najczęściej
stosowana w standardowych analizach. Jest również najmniej podatna na interferencje,
które dodatkowo są dobrze poznane i możliwe do eliminacji lub kontroli. Z kolei łatwość
stosowania i skuteczność analityczna techniki GFAAS jest sukcesywnie podnoszona dzięki
nowoczesnej technologii konstrukcji pieców. W ostatnich latach, coraz doskonalsze
oprogramowanie pieców oraz opracowanie wielopierwiastkowej techniki GFAAS jest
ukierunkowane na podniesienie wydajności analiz próbek. Atomizacja bezpłomieniowa
(ET-AAS) pozwala na uzyskiwanie znacznie wyższych temperatur niż w płomieniu lub
w kuwecie grafitowej, i tym samym na oznaczanie trudno wzbudzalnych pierwiastków. Do
jej wad należą cena oraz wysoka podatność na interferencje powstające w plazmie
generowanej elektrotermicznie. Ponieważ technika ASA jest względnie mało kosztowna,
bardzo uniwersalna i selektywna, znalazła szerokie zastosowanie w oznaczaniu zawartości
rodu w skałach, rudach, stopach oraz w odpadach.
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