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ABSTRAKT 
 

Platinové kovy nacházejí stále větší uplatnění v různých odvětvích průmyslu, což způsobuje jejich 
výskyt v mnoha složkách životního prostředí včetně bioty. Vzhledem k potenciálním zdravotním 
rizikům, která mohou sloučeniny Pt kovů představovat, je v současné době zájem vědců soustředěný 
na studium chování Pt kovů v ekosystému. K tomuto účelu se využívají nejrůznější analytické metody. 
Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi Pt kovů, jejich výskytem a chováním v životním 
prostředí, a jejím cílem je posoudit jednotlivé analytické metody sloužící ke stanovení Pt kovů v 
environmentálních vzorcích.  

 
 
Klíčová slova: platinové kovy, stanovení, ICP-MS 
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SUMMARY 
 

Platinum group elements are increasingly used in various industries, and that generates their 
occurrence in many parts of the environment, including biota. The interest of scientists is currently 
focused on studying the behavior of Pt metals in the ecosystem because of the potential health risks of 
Pt metal compounds. There are used various techniques for this purpose, including analytical methods. 
This bachelor thesis deals with properties of PGE, their appearance and behavior in the environment. 
The aim of the bachelor thesis is to review the analytical methods used to determine the Pt metals in 
environmental samples. 
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ÚVOD 

Platinové kovy jsou člověku známé již od starověku, kdy sloužily převážně k výrobě šperků. 
V současné době se díky svým fyzikálním a chemickým vlastnostem využívají v různých odvětvích 
průmyslu, jako je např. elektrotechnika, sklářství, farmacie, stomatologie a jiné obory. Nejrozšířenější 
použití platinových kovů dnes představují katalyzátory používané v automobilové dopravě. Jak se 
v posledních desetiletích zvyšuje počet automobilů, vzrůstá též poptávka po těchto kovech. 

Množství Pt kovů v životním prostředí se postupně zvyšuje s jejich rostoucím využitím v nejrůznějších 
odvětvích průmyslu. Platina je například součástí léčiv používaných proti zhoubným rakovinovým 
onemocněním, a proto jsou nemocniční odpady obsahující platinu zdrojem tohoto prvku v odpadních 
vodách a kalech. V evropských zemích jsou ale úniky Pt z nemocnic menším zdrojem ve srovnání s 
emisemi automobilových katalyzátorů. Opotřebení povrchu automobilových katalyzátorů během jejich 
provozu je hlavní příčinou uvolňování některých Pt kovů do životního prostředí. Tyto kovy se pak 
dostávají do ovzduší a půd a po uložení se mohou vlivem různých fyzikálních a chemických procesů 
mobilizovat. To může následně vést k jejich migraci do dalších složek životního prostředí. 
Problematický je zejména jejich vstup do živých organismů. 

Vzhledem ke zdravotním rizikům, která mohou Pt kovy a jejich sloučeniny představovat, je přínosné 
studovat jejich rozšíření a chování v životním prostředí. Vzhledem k nízkým obsahům platinových 
kovů v přírodních vzorcích je nutné použít k jejich stanovení vhodné a dostatečně citlivé 
instrumentální metody. U velmi nízkých koncentrací to může být opravdu náročný úkol, který 
vyžaduje kromě citlivé analytické techniky také pečlivou manipulaci se vzorkem. 

Cílem této práce je představit a posoudit jednotlivé analytické metody, které slouží ke stanovení Pt 
kovů v environmentálních vzorcích, a nastínit způsob zpracování vzorků před jejich analýzou. 
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1. PLATINOVÉ KOVY 

Skupina platinových kovů zahrnuje šest chemických prvků VIII. B skupiny periodické soustavy prvků. 
Pro souhrnné označení těchto prvků se také používají zkratky PGEs nebo PGMs z anglického 
“platinum group elements”, případně “platinum group metals”. V závislosti na jejich protonovém čísle 
lze tyto prvky rozdělit na lehké platinové kovy – ruthenium, rhodium a palladium (Ru, Rh, Pd) a těžké 
platinové kovy – osmium, iridium a platina (Os, Ir, Pt). Platina, Ir a Os se nacházejí v 6. periodě 
periodické tabulky, Pd, Rh a Ru v 5. periodě, přičemž Pt je z této skupiny nejtěžší (Wood 2004). Tyto 
kovy se přirozeně vyskytují v životním prostředí jen ve velmi malých množstvích, a proto se řadí do 
skupiny vzácných kovů. Průměrné obsahy Pt, Pd, Rh, Ir, Ru a Os v zemské kůře se odhadují na 10 
ppb, 15 ppb,  0,1 ppb, 1 ppb, 0,1 ppb a 5 ppb (Sikorová a kol. 2011). V půdě se jejich průměrný obsah 
pohybuje okolo 1-10 ppb pro Pt, 0,1-3 ppb pro Pd, < 0,5 ppb pro Rh, < 1 ppb pro Ru, 0,3-5 ppb pro Ir 
a < 0,1 ppb pro Os (Sahar a Majid 2007). Přirozeně se v přírodních vzorcích platinové kovy vyskytují 
v nízkých koncentracích, avšak s rostoucím využitím těchto prvků v různých odvětvích lidské činnosti 
se jejich koncentrace zvyšuje.  

 

1.1 Vlastnosti platinových kovů 

Všechny platinové kovy mají podobné chemické i fyzikální vlastnosti. Vyskytují se společně a často 
tvoří slitiny. Jsou to kovy obtížně tavitelné, značně odolné vůči kyselinám.  Všechny  platinové kovy 
mají katalytické vlastnosti. Jsou velice odolné vůči opotřebení a znehodnocení oxidací, což například 
z platiny činí velmi vhodný kov používaný ve šperkařství. Dalším podstatnou vlastností  je odolnost 
vůči chemickým  látkám a vysokým teplotám. Díky těmto charakteristikám mají rozličné průmyslové 
využití. 

Společným znakem všech platinových kovů je jejich ušlechtilost, proměnnost dosahovaných 
oxidačních stavů a mimořádný sklon k tvorbě komplexních sloučenin. Některé komplexy platiny jsou 
účinnou složkou protirakovinných léků, tzv. cytostatik.  

Ruthenium a Os připomínají svými sloučeninami železo, Rh a Ir zase kobalt. Palladium tvoří svým 
chováním přechod ke stříbru a Pt ke zlatu. Vyskytují se téměř vždy společně. Dosahovanými 
oxidačními stavy a chemickým chováním vůbec se sobě podobají prvky ve dvojicích Ru - Os, Rh - Ir, 
Pd - Pt. 

 

1.2 Význam platinových kovů 

Technický význam platinových kovů je poměrně značný. Pro své velmi dobré chemické i fyzikální 
vlastnosti se používá hlavně v elektrotechnickém průmyslu (33 %), v chemickém průmyslu (30 %), 
ve výrobě a zpracování skla (16 %), dále v klenotnictví, hutnictví, při zpracování ropy, v lékařství 
apod. Tyto kovy se používají nejvíce pro výrobu slitin a při katalýze. Zejména v poslední době 
vzrostlo uplatnění platinových kovů a jejich sloučenin v katalytické chemii tak, že kapacita jejich 
přírodních zdrojů již nestačí.  
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2. PLATINOVÉ KOVY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

2.1 Výskyt platinových kovů v přírodě a zdroje znečištění platinovými kovy 

Platina se vyskytuje spolu s ostatními platinovými kovy buď v ryzí formě, rozptýlena v aluviálních 
rýžovištích, či vázána v podobě arsenidů a sulfidů v rudách obsahujících kromě nikl a Pd také ještě 
měď a Fe. Avšak jejím hlavním zdrojem jsou sulfidické rudy obsahující společně Ni a Cu, které se 
nacházejí zejména v Jižní Africe, Kanadě a na Urale (Greenwood a Ernshaw 1993). Za rudy vhodné 
k těžbě lze považovat ty s koncentrací Pt kovů vyšší než 0,3 µg/g (Hann a kol. 2005). 

Za postupné zvyšující se množství platinových kovů v životním prostředí může zejména člověk, díky 
němuž se tyto prvky během různých procesů uvolňují do ekosystému. V minulosti to byla důlní 
činnost a hutní výroba, v současné době je jejich hlavním zdrojem automobilový průmysl. Uvolněné 
částice jsou přenášeny vzduchem, a následně ukládány do prachu v blízkosti silnic, ale někdy mohou 
být vlivem větru unášeny i na větší vzdálenosti. Kovy se mohou kromě půd dostávat také do živých 
organismů, což zahrnuje například bakterie (Ek a kol. 2004) nebo různé rostliny, mechorosty a houby 
(Djingova a kol. 2003). Některé sloučeniny platinových kovů se mohou díky své rozpustnosti dostávat 
do potravního řetězce, a tedy i do lidského organismu. U vyšších organismů dochází k akumulaci 
platinových kovů v jejich orgánech jako je žaludek, ledviny, plíce nebo játra (Ravindra a kol. 2004), 
přičemž okolo 88 % platinových kovů emitovaných z automobilových katalyzátorů je přijímáno přes 
dýchací ústrojí (Colombo a kol. 2008 a).  

 

2.2 Platinové kovy a automobilový průmysl 

Platinové kovy nacházejí jedno z nejvýznamnějších uplatnění v automobilových katalyzátorech, kde 
slouží k usnadnění oxidačně-redukčních reakcí vedoucích k čištění výfukových plynů od škodlivých 
organických par. Obvyklý obsah kovů v katalyzátoru je 0,08 hm. % Pt, 0,04 hm. % Pd a 0,005 hm. % 
Rh (Mestek a kol. 2005). Celosvětové emise platinových kovů pocházející z automobilového 
průmyslu činí společně pro Pt a Pd 260 kg za rok, přičemž míra emise se liší stářím katalyzátoru, 
typem používaného paliva i stylem jízdy a stavem komunikace (Mestek a kol. 2005). Narozdíl od Rh, 
které je většinou ve formě oxidů, může být Pt emitovaná z katalyzátorů v několika formách, a to buď 
jako kov, oxid, chlorid či ve vazbě na organické sloučeniny (Sahar a Majid 2007).  

Až do roku 1999 byl poměr koncentrací Pt : Rh nalezený v různých složkách životního prostředí 
stejný jako poměr těchto kovů v katalyzátorech, což prokazovalo primární emise z dopravy. Od té 
doby se však poměry platinových kovů přidávaných do katalyzátorů mění, a proto již není možné tuto 
jednoduchou korelaci provést (Sikorová a kol. 2011). 

V evropských zemích jsou katalyzátory povinnou výbavou všech automobilů vyrobených po roce 
1993 (Palacios a kol. 2000). V dnešní době jsou nejběžněji používanými katalyzátory tzv. řízené 
trojcestné katalyzátory, kterými lze z výfukových plynů současně odstranit všechny tři škodlivé 
komponenty, kterými jsou oxid uhelnatý (CO), uhlovodíky (CmHn) a oxidy dusíku (NOx) a přeměnit 
je na oxid uhličitý (CO2), vodní páru (H2O) a plynný dusík (N2). Tato katalytická zařízení jsou tvořená 
ocelovým nosičem se strukturou tzv. medového plástu, na kterém je nanesena vysoce porézní 
mezivrstva (tzv. „washcoat“) tvořená oxidem hlinitým, která odolává vysokým teplotám (vysoko 
přes 800 °C) i opakovanému střídání teplot. Na pórovité mezivrstvě je nanesena vlastní katalytická 
vrstva, která je tvořena velmi jemně rozptýlenými platinovými kovy, zejména Pt, Pd, Rh. Tento 
katalyzátor můžeme vidět na Obr. 1. 
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Obr. 1. Schéma katalyzátoru 

 
 

V průběhu provozu automobilu je povrch katalyzátoru chemicky a fyzikálně namáhán rychlým 
střídáním oxidačně-redukčních podmínek, vysokou teplotou a mechanickou abrazí. To způsobuje 
emise platinových kovů primárně do ovzduší s následnou kontaminací dalších složek životního 
prostředí, zvláště pak podél silničních komunikací a v městských aglomeracích s vysokou intenzitou 
dopravy (Ravindra a kol. 2004). Zvýšené množství emitovaných platinových kovů je však 
zaznamenáno nejen v okolí silnic a zastavěného území, ale i ve vzdálených oblastech, které jsou třeba 
i trvale pokryté sněhem, jako horské štíty nebo Grónsko (Barbante a kol. 2001). 

 

2.3 Vliv platinových kovů na zdraví a jejich toxicita 

Platina a  její sloučeniny náleží podobně jako ostatní tranzitní kovy k toxickým látkám. Kovová Pt je 
považována za biologicky inertní, avšak styk s jejími rozpustnými sloučeninami způsobuje 
onemocnění zvaná ,,platinosis” (Ravindra a kol. 2004). Toto onemocnění není v podstatě ničím jiným 
než přecitlivělostí či alergií, která byla pozorována u lidí vystavených větším koncentracím Pt kovů 
zejména v provozech manipulujících s Pt. Platinová alergie a přecitlivělost se vztahuje k malé skupině 
sloučenin, které obsahují reaktivní ligandy. Jsou to především platinové soli a halogenované 
sloučeniny Pt. Nejvyšší přecitlivělost mohou vyvolat chloridy, a to tím více, čím větší počet atomů 
chloru obsahují (Ravindra a kol. 2004). 

Ostatní platinové kovy jsou platině chemicky podobné, a proto  mají společné i to, že v kovové formě 
nebývají toxické. Jejich různé sloučeniny mohou ale živým organizmům způsobit problémy a to 
převážně kožní a respirační reakce různého stupně závažnosti.   

Páry OsO4 jsou extrémně dráždivé pro kůži i dýchací ústrojí a navíc jedovaté, mohou trvale poškodit 
zrak a způsobovat zánětlivá onemocnění kůže, plic a jater. U Rh a jeho sloučenin se neprokázaly 
žádné negativní vlivy na lidské zdraví, přesto je však nutné chovat se k němu obezřetně. 
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Palladium v dentálních slitinách může způsobit alergie a kontaktní dermatitidy, podobné problémy 
způsobuje také chlorid palladnatý. Hydroxid palladia byl v minulosti používán k injekční léčbě 
obezity, přičemž docházelo k lokálním nekrózám a proto byla tato léčba ukončena (Stellman 1998). 

I když není Ir ve své kovové formě jedovaté, vyskytují se při manipulaci s jemně namletou frakcí 
problémy s dráždivostí. Sloučeniny Ir se používají jen malých koncentracích a jsou špatně rozpustné. 
Iridiové halogenidy a jiné soli ale mohou být nebezpečné. Problematický může být také radioizotop 
iridia 192Ir, vysokoenergetické gama záření z 192Ir může zvýšit riziko vzniku rakoviny, způsobit 
popáleniny, otravu až smrt. Požití 192Ir může vypálit stěny žaludku a střev. Izotop 192Ir má tendenci 
ukládat se v játrech a může tak představovat ohrožení zdraví z gama i beta záření. 

Komplexy Pt, cisplatina a karboplatina, které se používají jako cytostatika, jsou mutagenní a řadí se 
dle IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) mezi látky podezřelé z karcinogenity 
u člověka. Některé komplexy Pt se mohou vázat na N a S proteiny, a mohou tak způsobit snížení 
aktivity enzymů (Ravindra a kol. 2004). 

Stručný přehled zdravotních problémů, které mohou konkrétní formy platinových kovů způsobovat je 
uveden v Tabulce 1. 

 
 

Tab. 1. Zdravotní rizika u jednotlivých Pt kovů (upraveno dle Stellmana 1998) 

Prvek Forma Zdravotní rizika 

Pt 
rozpustné soli 

hexachloroplatiny 

onemocnění dýchacích cest a kožní nemoci (rýma, zánět spojivek, 
astma, kopřivka a kontaktní dermatitidy), alergická respirační 
onemocnění 

Os páry OsO4 

jedovaté,  extrémě dráždí oči (slzení), zánět spojivek, horních cest 
dýchacích, průdušek, bronchiální křeče a dýchací obtíže; může vést 
k poškození rohovky, slepotě, poruchám trávicího systému a 
zánětlivým onemocněním plic a ledvin, zánětům kůže a vředům 

Pd 

Chlorid palladnatý 
alergie a kontaktní dermatitida, stomatitida a ústní lichenoidní reakce, 
dráždí očí 

Hydroxid palladia 
v minulosti používán k injekční léčbě obezity, přičemž při této formě 
léčby docházelo k lokálním nekrózám, a proto byla tato léčba ukončena 

Rh  
toxicita tohoto kovu nebyla prokázána, ale mělo by s ním být 
zacházeno opatrně 

Ir 

jemný prášek 
možné nebezpečí při zpracování, vyvolává dráždivý efekt, na vzduchu 
se může vznítit 

192Ir 
zvýšené riziko vzniku rakoviny, popáleniny, otrava radiací, smrt; požití 
192Ir může vypálit stěny žaludku a střev; 192Ir má tendenci ukládat se 
v játrech, a může tak představovat ohrožení zdraví z gama i beta záření 

Ru 
Ruthenium tetraoxid dráždí dýchací cesty 

rutheniové komplexy možnost podráždění kůže a očí 
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3. CHOVÁNÍ PLATINOVÝCH KOVŮ V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

3.1 Tvorba komplexů 

Rozdílný obsah jednotlivých platinových kovů v prostředí je pravděpodobně příčinou jejich různé 
mobility a má vliv na tvorbu jejich komplexů. Rozhodující vliv na fixaci a remobilizaci platinových 
kovů emitovaných z automobilových katalyzátorů má mineralogické složení a geochemické podmínky 
půd (Dikikh a kol. 2007). Každý půdní minerál je odlišný, co se týče jeho schopnosti adsorpce, fixace 
a remobilizace platinových kovů, důležitou roli hraje specifický povrch minerálu a pH. Platina 
v kovové podobě, a zejména v nanokrystalové formě, je za účasti přírodních komplexotvorných 
činitelů snadno rozpustná, ale pokud není přítomné silnější komplexotvorné činidlo, tak ligandy jako 
huminové kyseliny (nejdůležitější přírodní ligandy) naopak rozpuštěnou Pt imobilizují (Lustig a 
kol. 1998).  

V komplexech se Pt vyskytuje nejčastěji jako PtII nebo PtIV. Potenciální zdravotní rizika jsou spojená 
zejména s tvorbou komplexů platinových kovů s chlorem, který je obsažený v plicních tekutinách 
dýchacího ústrojí, čímž mohou vznikat možné toxické a alergenní účinky na organismus (Colombo a 
kol. 2008 b). Rozpustnost Pt kovů v lidském trávicím traktu může také vést k tvorbě chloridových 
komplexů, a tak i požití Pt kovů může působit zdravotní problémy. 

Komplexy platiny ale nacházejí uplatnění i ve zdravotnictví, a to zejména při léčbě nádorových 
onemocnění. Jedná se o tzv. cytostatika, léky na bázi Pt-komplexů, kterými jsou např. cisplatina a 
cykloplatina. 

Schopnost tvořit komplexy lze využít i pro samotné stanovení Pt kovů, a to v případě, kdy jsou 
koncentrace analytu natolik nízké, že je k jeho měření potřeba koncentraci zvýšit. V těchto případech 
lze použít různé reakce, které pomohou vysrážet Pt kovy do komplexu – například chloridového 
(Chadwick 1974).   

 

3.2 Biodostupnost Pt kovů 

Nebezpečnost kovů, včetně platinových, závisí nejen na jejich koncentraci v životním prostředí, ale 
významně také na formě kovu a její biologické dostupnosti, která úzce souvisí s rozpustností a 
mobilitou. Biologickou dostupnost Pt kovů lze odhadnout pomocí fyziologických extrakčních testů      
( „physiologically based extraction tests“- PBET). V případě simulace trávicího traktu test probíhá 
ve dvou etapách, kdy se nejprve simuluje kyselé prostředí žaludku a poté se nastaví téměř neutrální 
podmínky odpovídající prostředí tenkého střeva.  

Extrakční experimenty prokázaly nejvyšší mobilitu a biologickou dostupnost u Pd a Rh, ale při 
celkovém posuzování bude největší u Pt . Je to dáno tím, že v přírodních vzorcích je obsah platiny v 
silničním prachu největší, kvantitativně je tedy nejvýznamnější (Colombo a kol. 2008 b).   

Znalosti týkající se transformace, chování, speciace a biodostupnosti platinových kovů v životním 
prostředí a v tělech organismů jsou však stále omezené (Sikorová a kol. 2011). Transformace Pt 
emitované z automobilových katalyzátorů do biodostupné formy je dlouhodobý proces. Podstatnou 
roli hrají transformační procesy v půdě jako je oxidace, ale mohou být řízeny také působením 
mikroorganismů. Platinové kovy v půdách mohou být transformovány také např. pomocí  rostlin, a tak 
se mohou dostat do potravního řetězce. Migrace platinových kovů v životním prostředí je naznačena 
na Obr. 2. 
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Obr. 2. Schéma migrace Pt kovů v životním prostředí 
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4. STANOVENÍ PLATINOVÝCH KOVŮ V PŘÍRODNÍCH VZORCÍCH 

4.1 Přírodní vzorky 

Přírodní vzorky obsahující platinové kovy jsou zejména silniční prach, částice polétavého prachu, 
půdy, dnové sedimenty, přírodní a odpadní voda, ale také biologické vzorky. Mezi přírodní vzorky 
obsahující kovy platinové skupiny patří i rašeliny. Rašeliny mohou sloužit jako přírodní archiv 
atmosférické depozice, kdy lze pomocí vybraných metod (např. 14C a 210Pb) jednotlivé vrstvy 
rašelinného profilu datovat a podle toho lze určit koncentraci různých prvků zachycených 
v jednotlivých letech v minulosti. Takové určení ale nemusí být vždy zcela jednoduché a jednoznačné, 
protože v rámci profilu často dochází k migraci kovů, jelikož se důsledkem atmosférických srážek kov 
vylouhuje a klesá, a živý rašeliník na povrchu rašeliny prvky naopak akumuluje, takže je jejich obsah 
v horní části rašelinného profilu zvýšený (Strnad a kol. 2008)  

Při zkoumání platinových kovů je užitečné znát izotopové poměry ve vzorcích, které mohou vypovídat 
o původu zkoumané látky i o jejím transportu v ekosystému. Lze zkoumat též rozložení prvků 
v jednotlivých horninách na základě jejich frakcionace v magmatu.  

Podobně jako izotopové poměry mohou fungovat poměry jednotlivých prvků. U prvkových poměrů je 
ale možnost, že se hodnoty poměrů různých zdrojů Pt kovů mohou shodovat, a jejich určení je pak 
velmi komplikované (Hann a kol. 2005). Vždy je tedy nutné stanovit koncentrace jednotlivých prvků 
velmi přesně.  

 

4.2 Odběr vzorků a příprava 

K přesnému stanovení platinových kovů je nutné používat metody s nízkou mezí stanovitelnosti, 
protože se nachází v přírodě jen ve velmi malých koncentracích. Je důležité zvolit správnou techniku 
odebrání, úpravy a zakoncentrování vzorků, zamezit jeho znečištění či ztrátě analytu. Nejčastěji se 
platinové kovy stanovují v následujících typech environmentálních vzorků. 

 
4.2.1 Rašelina 

Rašelina má pozitivní vlastnosti z hlediska akumulace prvků, a proto se mnoho článků zabývá studiem 
Pt kovů právě v rašelině (Rauch a kol. 2004; Strnad a kol. 2008). Rašelinová jádra se dají z rašelinišť 
získat různými způsoby. Buď lze rašelinu odebrat pomocí zařízení  k tomuto účelu určených 
(např. odběrné PVC válce), nebo lze odběry provést řezem, ke kterému postačí vhodný nástroj 
z nerezové oceli (např. zoubkovaný nůž). Takto odebrané vzorky rašeliny je nutné po převozu 
do laboratoře následně zmrazit, aby se dala jádra později rozdělit na tenké plátky, které mívají 
tloušťku většinou 1-2 cm. Tyto plátky se pak musejí nechat sušit. Sušení může probíhat při pokojové 
teplotě, nebo za vyšších teplot v peci. V dalším kroku je pak nutné vysušené vzorky zvážit a 
homogenizovat, k čemuž slouží titanové nebo achátové mlýnky a homogenizátory. Takto upravené 
vzorky jsou pak připraveny k následné analýze.  

 
4.2.2 Silniční prach 

Hlavními složkami silničního prachu jsou minerální částice, organické látky pocházející z přilehlé 
vegetace a znečišťující látky pocházející ze silničního provozu. Navíc mohou být v silničním prachu 
ještě složky typické pro určité roční období či danou lokalitu, což jsou například atmosférické částice, 
sůl, drobné úlomky a částice z materiálu automobilů, materiál z konstrukce vozovek, odpady či 
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živočišné zbytky (Jarvis a kol. 2001). Koncentrace Pt kovů obsažených v prachu se pohybují 
v jednotkách až desítkách ng/g a liší se u jednotlivých prvků, přičemž nejvyšší je u platiny.  

Vzorky silničního prachu je možné odebírat přímo z povrchu vozovky. Prach může být shromažďován 
buď pomocí komerčně dostupných vakuových vzorkovačů s celulózovými filtry, nebo ručně 
kartáčováním, pomocí nylonového kartáče a plastové sběrné misky. Každý kartáč a miska by měly být 
použity pouze jednou, aby nedošlo ke kontaminaci mezi jednotlivými vzorky, a měly by se při tom 
používat ochranné pomůcky na ruce, např. latexové rukavice. K uskladnění a případné přepravě 
vzorků slouží plastové vaky.  

 
4.2.3 Půdy a sedimenty 

Vzorky půd mohou být sbírány různými způsoby, ovšem nejčastěji je využíván postup, který použili i 
Cicchella a kol. (2003). Z hloubky v rozsahu  0-15 cm jsou odebrány přibližně 3 kg půdy a takový 
vzorek se uloží do igelitového pytle. Odebírána je frakce okolo 100 - 150 mm v množství okolo 30 g. 
Všechny vzorky se následně suší na vzduchu a poté se sítují přes síto s velikostí ok 2 mm. Po 
prosévání se vzorky homogenizují (jsou drceny v achátové misce) a následně se kvartují.  

Ke vzorkování sedimentů se používají různé vzorkovače, od nejjednodušších drapáků až 
po specializované vzorkovače. Odebrané sedimenty se suší a následně sítují, obvykle přes síto 
s velikostí ok 0,0063 mm. Frakce < 63 µm je pak připravena k analýze.  

Vzorky půd a sedimentů na stanovení Pt kovů jsou nejčastěji ukládány v polyethylenových (PE) či 
teflonových nádobách (PTFE). 

 
4.2.4 Voda 

Vzorky vody bývá možné analyzovat bez předchozí úpravy, výjimkou je voda mořská a odpadní. 
Koncentrace Pt kovů se pohybují okolo < 1 ng/L u dešťové, podzemní či povrchové vody, hodnot až o 
tři řády vyšších mohou dosáhnout vody znečištěné, které byly kontaminovány nemocničními 
odpadními vodami, výrobnou šperků či odkalištěm (Hann a kol. 2005)  

Vzorky vody by měly být odebírány do zcela těsných nádob, které byly předem vyčištěny vyloužením 
v kyselině a následně omyty deionizovanou vodou. Pří odebírání vzorku do nádoby je nutné zabránit 
výskytu bublin v nádobce. Vzorky vody jsou obvykle filtrovány od jemných  nečistot přes 
membránový filtr o velikosti pórů 0,45 µm a okyseleny na pH 2 a nižší. Vzorky by měly být 
analyzovány nejpozději několik dní po jejich odběru, do analýzy se uchovávají ve tmě a chladu. 
Včasná analýza je důležitá zejména jako prevence ztráty analytu, ke které může dojít po několika 
dnech adsorpcí kovů na stěny skleněných či polyethylenových lahviček. 

 
4.2.5 Částice polétavého prachu ve vzduchu 

Částice, které lze najít v prašném aerosolu, mají různou velikost. V případě Pt kovů emitovaných 
katalyzátory se jedná o částice s průměrem < 10 µm (Hann a kol. 2005). Vzdušné částice lze získat 
pomocí impaktoru (např. kaskádového nebo rotačního kaskádového). Nejjednodušší způsob, jak 
odebírat aerosolové vzorky, je filtrování určitého objemu vzduchu po dobu několika hodin (24 - 72 
h).Většinou se polétavé částice shromažďují pomocí vzorkovače s rotačním čerpadlem vybaveným 
odběrovou hlavicí PM10 a celulózovým filtrem s velikostí pórů 0,8 µm, pro monitorování vzduchu na 
pracovišti lze zvolit pasivní vzorkovač (Hann a kol. 2005). 
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4.2.6 Biologické vzorky 

Za biologické vzorky jsou považovány zejména různé tkáně a tělní tekutiny jako sliny, krev a moč. 
Nekontaminované biologické vzorky obsahují Pt kovy v množství pg/g, zatímco koncentrace 
kontaminovaných vzorků dosahují hodnot ng/g (Hann a kol. 2005).  

Stanovení koncentrace Pt v těchto vzorcích umožňuje odhad expozice daného jedince platinovým 
kovům. Krevní vzorky mohou být odebírány po 2-10 hodinách po infuzi cisplatiny a před analýzou se 
uchovávají při 4 °C. Vzorky moči je doporučeno uchovávat v polyethylenových lahvičkách a 
ve zmraženém stavu. Tkáně by měly být získávány pomocí nůžek a kleští z nerezové oceli. Vzorky 
vegetace se sbírají za pomoci keramických kleští a nůžek. Všechny nástroje používané k odběrům 
vzorků musí být nejprve řádně vyčištěny roztokem kyseliny a pak několikrát opláchnuty 
deionizovanou vodou. Většinu biologických vzorků je třeba před samotnou analýzou převést do 
roztoku. 

 

4.3 Rozklad vzorků 

Ve většině případů je nezbytné před samotným stanovením Pt kovů vzorky řádně připravit pomocí 
specifických analytických technik, jako je mineralizace vzorku, extrakce a nabohacení 
(zakoncentrování) analytu (Dubiella-Jackowska a kol. 2007). Zejména pevné vzorky, kaly či odpadní 
vody se musejí nechat rozložit.  

K rozkladu se používají nejčastěji kyseliny, často ještě v kombinaci s vysokotlakými systémy a 
mikrovlnným ohřevem. Pro získání kvantitativních výsledků u všech Pt kovů je doporučeno použít 
HClO4 v kombinaci s jinými kyselinami. Je-li potřeba účinně rozložit organickou hmotu, používá se 
k rozkladu směs kyselin dusičné a chlorovodíkové (Dubiella-Jackowska a kol. 2007), nebo H2O2. 
Obsahuje-li vzorek křemen, doporučuje se použít HF, nebo HF spolu s HNO3 pro kompletní rozložení 
Pd (Hann a kol. 2005).  

Při mineralizaci kyselinou se používají teflonové nebo křemenné nádoby, které odolají vysokým 
teplotám a tlakům. Křemenné nádoby jsou oproti teflonovým lepší z hlediska menší sorpce kovů na 
stěny nádob.. Z tohoto důvodu by se mělo teflonové nádobí používat vždy pro vzorky s podobnou 
koncentrací analytu. Nádoby by měly být během mineralizace uzavřené, aby nemohlo dojít k úniku 
některých složek, a velikost vzorku určeného k rozpouštění by měla být adekvátní koncentraci 
rozkladných kyselin. Pro půdy, prach a biologické vzorky je typická hmotnost vzorku pro mineralizaci 
5 g (Dubiella-Jackowska a kol. 2007). V případě velmi nízké koncentrace Pt kovů v přírodních 
vzorcích je nutné provést zakoncentrování analytu. To lze učinit pomocí extrakčních metod, technik 
založených na iontové výměně nebo srážení.  

 

4.4 Metody pro stanovení platinových kovů  

Ideální analytická metoda pro stanovení jakéhokoliv analytu by měla být rychlá a zároveň cenově 
dostupná. Stanovení Pt kovů v relativně čistých a neznečištěných vzorcích je ale poměrně náročný 
úkol. Přesné určení koncentrace Pt kovů ve vzorcích ze životního prostředí je možné pouze při využití 
instrumentálních technik umožňujících analýzu s nízkou mezí stanovitelnosti. Jsou to zejména 
hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plasmatem (ICP-MS), neutronová aktivační analýza 
(NAA), anodická rozpouštěcí voltametrie (ASV), atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou 
plasmou (ICP-AES), atomová absorpční spektrometrie (AAS) a rentgenová fluorescenční 
spektroskopie (XRF). Dále pak lze použít gravimetrii, titrační analýzu a UV/VIS spektrofotometrii. 
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Vhodnost jednotlivých metod pro různé koncentrace platinových kovů ve vzorcích je znázorněna 
na Obr. 3.    

 
Obr. 3. Analytické metody používané pro stanovení platinových kovů v přírodních vzorcích (upraveno podle 

Dubiella-Jackowska a kol. 2007) 

 
 

Každá metoda se liší jak svou citlivostí, tak i schopností měřit jednotlivé Pt kovy, a tak se pro každý 
úkol i obor hodí lépe různé metody. Zdaleka nejlépe je mezi analytickými technikami používanými 
pro Pt kovy je vyvinuta technika stanovení platiny.  

V případě extrémně nízkých koncentrací Pt kovů v environmentálních vzorcích, kdy není možné 
stanovit tyto kovy pomocí analytických technik přímo, je nutné před samotným měřením provést 
separaci analytu od matrice, nebo jeho zakoncentrování např. pomocí extrakčních metod či tvorbou 
komplexů. 

 
4.4.1 ICP-MS 

Tato metoda je poměrně drahá, ale v poslední době převládající metoda pro prvkovou analýzu. Je to 
metoda vhodná k analýze prvků, které nelze analyzovat jinými spektrálními metodami, což platí 
zejména u stopových a ultrastopových koncentrací. Technika ICP-MS má široké uplatnění 
pro stanovení Pt kovů jak v oblasti životního prostředí, tak v případě biologických vzorků. Metodu 
ICP-MS lze využít i pro geologické vzorky při těžbě a prospekci, jelikož se stalo ekonomicky výhodné 
zpracovat rudu s velmi nízkým obsahem drahých kovů. V současné době se recyklují i staré důlní 
hlušiny, pokud v nich zůstalo stopové množství kovů po starších a méně výkonných metodách 
separace kovu od hlušiny.  

Technika ICP-MS je založená na detekci kladně nabitých částic na základě jejich rozdílného chování 
v elektromagnetickém poli. Metoda kombinuje ICP jako zdroj iontů a hmotový spektrometr (MS) jako 
jejich separátor a detektor. Ve většině případů se vzorky musejí převést do roztoku. Pro pevné vzorky 
jako horniny lze použít laserovou ablaci (LA ICP-MS). Pro stanovení Pt kovů bývají nutné speciální 
rozkladné a prekoncentrační kroky.  

Oproti jiným metodám má ICP-MS velmi nízkou spotřebu vzorku. Další výhodou je rychlost měření, 
extrémně nízká mez detekce a schopnost měřit více prvků najednou. Nevýhodou jsou interference, 
možné překrytí spekter různých prvků, i možnost vzniku molekul v Ar plasmatu, což může ovlivnit 
jednotlivá hmotnostní spektra. Stanovit Pd a Rh pomocí ICP-MS je vzhledem k silným interferencím 
obtížné a je nutné použít matematické korekce nebo další separační metody.  
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Interference bývají spektrální (způsobené překryvem izobarických iontů ve spektru) a nespektrální 
(potlačení signálu způsobené především složením matrice). Spektrální interference lze eliminovat 
počítačově, nespektrální interference se dají potlačit několika způsoby - metodou standardního 
přídavku (externí standard), pomocí interního standardu a metodou izotopového ředění (tj. interním 
standardem je jeden z izotopů analyzovaného prvku). Metoda izotopového ředění (ID ICP-MS) bývá 
náročná a pracná, ale je vhodná pro analýzu vzorků vyžadujících vysokou přesnost stanovení 
(Mihaljevič a kol. 2004).  

 
4.4.2 ICP-AES 

Metoda je založena na měření intenzity elektromagnetického záření, které je emitováno volnými 
atomy látek v plynném stavu. Před samotným měřením je tedy nutné převést kov stejně jako u ICP MS 
do roztoku.   

Technika ICP-AES je relativně snadnou metodou pro určení Pt kovů ve vzorcích. Používá se ke 
stanovení Pt kovů v silničním prachu a rostlinné biomase (ng/g až µg/g). Přímá analýza Pt a Pa je 
značně omezená kvůli interferencím s prvky z matrice (např. Al, Fe a V), jejichž obsah je většinou 
několikanásobně vyšší než obsah Pt kovů, a mají tak vliv na signál (Dubiella-Jackowska a kol. 2007).  

 
4.4.3 Elektroanalytické metody 

Jedná se o techniky založené na elektrochemických vlastnostech analytu a řadí se k nim především 
různé typy voltametrie. Jsou to metody citlivé na přítomnost organických složek matrice, a proto je 
dobré pro minimalizaci interferencí zničit organickou matrici a omezit obsah uhlíku v roztoku vzorku.  

Anodická rozpouštěcí voltametrie (ASV) je metoda, která slouží ke stanovení kationtů, a tak se pro 
platinu, která se vyskytuje ve formě PtII, PtIV a výjimečně jako PtVI, dobře hodí. Vzhledem k vysoké 
citlivosti na Pt jsou ASV metody široce používány pro analýzu Pt v různých matricích, včetně 
biologických materiálů. Sleduje se stopové množství Pt ve vodních nemocničních odpadech, 
rostlinném materiálu, živočišných tkáních či dalších oblastech životního prostředí, a také 
v biologických vzorcích jako půda, zahradní plísně, zelenina, potraviny, hnojiva, paliva apod. Tato 
metoda byla také použita pro stanovení platiny ve vzduchu nebo v krvi a moči zdravotnického 
personálu ošetřujících pacienty s rakovinou. 

Cyklická rozpouštěcí voltametrie (CSV) je metoda s nízkým detekčním limitem 1 ng/L, která 
umožňuje stanovení např. Pt a Rh v moči a krvi nebo ve vodě. Výhoda metody CSV je, že v případě 
neznečištěného vzorku vody není nutné k její analýze nabohacení analytem, ani oddělení analytu 
z matrice, jak tomu bývá u ICP-MS či NAA. 

 
4.4.4 NAA 

Společně s ICP-MS a CSV je NAA nejcitlivější metodou pro stanovení Pt kovů. Dělí se na INAA 
(instrumentální neutronová aktivace) a RNAA (radiochemická neutronová aktivace). Metoda je 
založena na přechodu ze stabilního atomového jádra (nuklidu) na jádro radioaktivní (radionuklid), kdy 
je přechod způsoben ozařováním aktivními částicemi, fotony či neutrony. 

Nad jinými technikami NNA vyniká přesností, citlivostí a absencí interferencí. Tuto metodu lze využít 
ke stanovení Pt ve vzorcích hornin, k měření nízké hladiny Pt v silničním prachu, i k odhadu množství 
Pt ve vzorcích polétavého prachu ve vzduchu. Měření 190Pt je omezeno jeho krátkým poločasem 
(30,8 min), a proto se platina často stanovuje přes 197Pt, nebo přes 199Au, což je dceřinný izotop 199Pt 
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(Dubiella-Jackowska a kol. 2007). V různých ekologických a biologických vzorcích interferuje 24Na 
s 197Pt, což umožňuje analýzu až po delší době rozpadu. Izotop 197Pt je také rušen interferencí s 197Hg.  

U metody RNAA se téměř všechna měření platiny provádí pomocí 199Au jako indikátoru nuklidu. 
Hlavní nevýhoda RNAA je její časová náročnost. 

4.4.5 AAS 

Metoda AAS je spektrometrická analytická metoda sloužící ke stanovení obsahu stopových i 
významných koncentrací jednotlivých prvků v analyzovaném roztoku. Metodou lze analyzovat 
přes 60 prvků periodické tabulky s citlivostí od setin do stovek ppm. Tato metoda spočívá na principu 
absorpce světelného záření dané vlnové délky v atomizačním prostředí (plamen, grafitová kyveta, 
křemenná cela) a platí, že čím větší je koncentrace analytu, tím je větší absorpce. 

Atomová absorpční spektrometrie je snadno dostupný a velmi často používaný nástroj pro stanovení 
kovů platinové skupiny v různých materiálech. Metoda vyžaduje rozpuštění vzorku, avšak postačí jeho 
malý objem. Citlivost metody závisí především  na možnosti atomizace analyzovaného kovu. Metoda 
se používá například pro měření Pt a Pd ve vzorcích odpadních vod a silničním prachu. Detekce se 
využívá i pro odhad Pt kovů v půdě a ve sněhu (Dubiella-Jackowska a kol. 2007). 

Rozlišuje se ETA-AAS/GF-AAS (atomová absorpční spektrometrie s elektrotermickou 
atomizací/grafitovou píckou) a FAAS (plamenová atomová absorpční spektrometrie ). ETA-AAS 
(GF-AAS) je vhodná k měření Pt a Pd v rostlinném materiálu nebo Pt ve vodě, ale nejčastěji se 
používá k analýze biologických vzorků. Je to zejména z důvodu vysoké citlivosti, přesnosti, z důvodu 
potřeby malých objemů vzorku a také pro své relatívně nízké finanční náklady (Hagarova 2011). 
Hlavní nevýhodou FAAS pro stanovení Pt kovů je její horší citlivost, a proto je zaměřena na vzorky 
bohatší platinovými kovy, jako jsou katalyzátory, nebo pro sledování cytostatické terapie v klinických 
materiálech. Hann a kol. (2005) uvádějí, že je FAAS také vhodná ke stanovení Pt ve vodě. 

 
4.4.6 XRF 

Metoda rentgenové fluorescence je založena na vybuzení a detekci sekundárního rentgenového záření 
vlivem interakce rentgenového paprsku se vzorkem.  Pomocí XRF se dají analyzovat jak pevné, tak i 
tekuté vzorky. Příprava vzorku pro měření na XRF je proto velmi jednoduchá, ale metoda je vhodná 
spíše pro vzorky s vyšším obsahem Pt kovů, pro stopové koncentrace se nehodí. Dají se tak měřit 
například koncentrace Pt v tělních tekutinách pacientů užívajících protinádorové léky (cytostatika) a 
dá se stanovit Pt a Rh ve vzorcích z automobilových katalyzátorů nebo antikorozní oceli. Detekční 
limit se pohybuje okolo 1 mg/kg. 

 
4.4.7 Gravimetrie a titrační analýza 

Gravimetrie a titrační analýza jsou široce používány k přesné kontrole a stanovení koncentrace 
standardních roztoků a jiných vzorků bohatých Pt kovy (např. ve farmaceutickém průmyslu). 
Při gravimetrii se kovy nechají kvantitativně vysrážet s vhodným činidlem a po vysrážení se reziduum 
usuší a zváží. Jedná se o rychlou a jednoduchou metodu, ale množství analytu musí být vyšší. Aby 
bylo možné získat spolehlivé výsledky, koncentrace Pt kovů by se měla pohybovat okolo 0,1 % a více. 

 
4.4.8 UV-VIS spektrometrie 

Tato metoda je pro stanovení Pt kovů široce používána, jelikož je to levná, relativně dobře selektivní a 
citlivá metoda. V posledních letech byla syntetizována různá organická činidla, která tvoří s Pt kovy 
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UV/VIS-aktivní komplexy. Většina UV/VIS spektroskopických metod je vhodná pro stanovení 
jednoho nebo dvou Pt kovů ve speciálních matricích s mezí detekce v rozsahu mikrogramů. Použití 
této metody je omezeno zejména na hutní a průmyslové vzorky, obsahující Pt kovy v množství µg/g 
nebo vyšší.  
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ZÁVĚR 

Platinové kovy jsou v poslední době čím dál více využívány v nejrůznějších odvětvích průmyslu. 
Zejména v důsledku častějšího používání automobilových katalyzátorů se rozložení těchto kovů 
v životním prostředí mění a jejich množství především v městském prostředí roste. Celkové 
koncentrace Pt kovů v přírodních vzorcích jsou sice stále velmi malé, ale může se jednat o 
biodostupnou formu, která by mohla navzdory těmto nízkým hodnotám představovat vážná ekologická 
a zdravotní rizika.   

Proces distribuce platinových kovů do různých částí ekosystému a znalost jejich dalšího chování 
v konkrétních podmínkách není v současné době ještě zcela dobře znám. Další studium zaměřené na 
tuto problematiku je tak velmi důležité, a to nejen pro vlastní pochopení těchto procesů, ale i 
pro minimalizaci případného ohrožení životního prostředí či zdravotních rizik.  

Stanovení obsahu platinových kovů v environmentálních vzorcích vyžaduje s ohledem na jejich velmi 
nízké koncentrace opravdu citlivé analytické metody. Podle koncentrace Pt kovů a typu vzorku se 
k tomuto účelu používá několik různých metod. Pro extrémně nízké koncentrační hodnoty se využívají 
NAA, ICP-MS a elektroanalytické metody. K analýze biologických vzorků jsou vhodné GF-AAS, 
CSV, ICP-AES a ICP-MS.  

Přední postavení v řešení environmentálních otázek tak má zejména ICP-MS, protože má široké 
uplatnění a kromě ultrastopového množství lze pomocí této metody určit také původ složek, což může 
lépe napomoci při sledování jejich migrace prostředím. Vzhledem k finanční náročnosti spojené s 
provozem přístroje je technika ICP-MS vhodná zejména pro speciální úlohy, které by byly jinými 
metodami obtížně řešitelné.  
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