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Abstract 

 On the evolution of free atoms in the tungsten furnace may participate a several types of 
atomisation reactions. Atomization reactions may take place either in homogeneous or heterogeneous 
phase. It is assumable that reactions in homogeneous phase are more significant from view of kinetics 
and hence they will be more rapid than heterogeneous ones. 

 The assumed reactions, in view of phases in which they take place, may classify for four 
types, while kinetically more significant will be reactions occuring in the gaseous phase, e.g. in the 
inner volume of the furnace. For atomization of easily volatile analytes, however, heterogeneous 
reaction betwen gaseous compounds and betwen condensed salts of analytes and the solid surface of 
the furnace become significant.  

The following four types of  interaction may be assumed: 

 heterogeneous reactions  of the metallic surface of tungsten atomizer with a condensed 
constituents of the system, 

 heterogeneous reactions of the metallic surface of tungsten atomizer with a gaseous analyte 
constituents and other gaseous constituents of the system, 

 heterogeneous reactions of a condensed analyte constituents with a gaseous contituents of the 
system, especially with hydrogen contained in the protective atmosphere, and 

 homogeneus reactions in gaseous phase, with participation of constituens of protective 
atmosphere, evaporated forms of analyte constituents and other gaseous- evaporized constituens of the 
system 

 If cadmium  or cobalt nitrate is used for atomization,  elemental forms of analytes arise over 
dissociation temperature of corresponding nitrates of analytes. Nitrates may thermally dissociate, too, 
and analyte in elemental form arise by reduction of analyte oxides by hydrogen or tungsten.  



 Calculations of Gibbs energy values for some volatile analytes proved that free atoms of 
volatile analytes can be generated at atomization temperature directly from metallic form of particular 
elements, by reduction of newly formed analyte oxides by hydrogen and/or by reaction of tungsten and 
hydrogen, respectively, while reduction of newly formed tungsten oxides by hydrogen contained in the 
protective gas atmosphere takes place in some cases. 

 This study gives ideas about assumed types of interaction and chemical reactions by 
electrothermal atomization in the tungsten atomizer.  

 

 

Abstrakt 

 Na vzniku voľných atómov môžu participovať viaceré typy atomizačných reakcií a tieto môžu 
prebiehať ako v homogénnej, tak v heterogénnej fáze. Je možné predpokladať, že reakcie v 
homogénnej fáze sú  kineticky významnejšie a teda budú prebiehať rýchlejšie ako reakcie heterogénne. 
Predpokladané reakcie z hľadiska fáz v ktorých prebiehajú, možno klasifikovať do štyroch typov, 
pričom kineticky významnejšie sú reakcie prebiehajúce v plynnej fáze. Pri atomizácii ľahkoprchavých 
analytov sú však významné tiež heterogénne reakcie plynných zložiek, resp. kondenzovaných solí 
analytov s tuhým povrchom volfrámovej pece.  

 Pokiaľ do volfrámového atomizátora sa dávkuje dusičnan kademnatý alebo kobaltnatý, 
prvkové formy týchto analytov môžu vznikať nad teplotou rozkladu príslušných dusičnanov pričom 
súčasne môžu vznikať oxidy volfrámu a dusík. Dusičnany sa tiež môžu termicky rozložiť za vzniku 
príslušného oxidu a oxidov dusíka. Vtedy analyt v prvkovej forme môže vznikať redukciou oxidu 
analytu vodíkom  alebo volfrámom. 

 Vzhľadom na skutočnosť, že pre elektrotermickú atomizáciu vo volfrámovom atomizátore vo 
svetovej odbornej literatúre takmer absentujú štúdie pravdepodobných atomizačných reakcií a fáz v 
ktorých môžu prebiehať,  táto práca doplňuje a rozširuje predstavy o mechanizme atomizácie, ktoré 
boli  autormi doteraz publikované. 

 

 

1. Úvod  

 Problematikou štúdia mechanizmu atomizácie v  kovových atomizátoroch sa zaoberalo len 
málo autorov. V ranných obdobiach aplikácie takýchto atomizátorov rozsiahlejší  popis atomizačných  
dejov  v  molybdénovej   peci podali  Ohta a Suzuki [1,2]. Atomizáciou na tantale (presnejšie v peciach 
vyložených tantalovou fóliou) sa zaoberali Ľvov so spolupracovníkmi [3,4], ale tiež  Agget a Sprott 
ešte v roku 1974 [5]. Konštruktéri volfrámového atomizátora uzavretého typu, Sychra a jeho 
spolupracovníci, sa teoretickými otázkami atomizácie zaoberali len okrajovo [6,7] a pri pokuse o 
výklad uvedených dejov aplikovali závery Aggeta a Sprotta, resp. vychádzali z procesov 
prebiehajúcich v tantalovej peci. Predpokladali paralely s procesmi v tantalovom atomizátore, čo viedlo 
k predpokladu, že kovový volfrám sa na atomizačnej reakcii podielať nemôže a že preferenčnou 
atomizačnou reakciou je termická disociácia oxidov analytov. Wall však ešte v roku 1977 existenciu 
WO3 na povrchu volfrámovej pece odmieta [8], čím vlastne pripúšťa možnosť vstupovania kovového 
volfrámu do atomizačných reakcií. Wahab a Chakrabarti v roku 1981 [9] úspešnosť stanovenia ytria z 
volfrámového povrchu pripisujú práve úplnému fyzikálnemu kontaktu medzi analytom a povrchom 
kovu. Mechanizmom tvorby vzniku voľných atómov sa však nezaoberali. 

 Je známe, že atomizácia v kovových atomizátoroch prebieha výrazne rýchlejšie ako v 
atomizátoroch grafitových, čo sa okrem iného premieta do spôsobu vyhodnocovania signálu [10]. Bolo 
dokázané, že výhodnejšie hodnoty hranice dôkazu poskytuje vyhodnocovanie signálu pomocou výšky 
píku a čím je analyt prchavejší, tým je táto skutočnosť markantnejšia. Uvedený jav závisí 
predovšetkým od vlastností analytu, spôsobe a rýchlosti ohrevu atomizátora,  ako aj od vlastností 
volfrámovej pece. Vplyvom uvedených podmienok dochádza k strmému nárastu signálu, k nízkej 
hodnote časovej konštanty funkcie vstupu a celkovo ku krátko trvajúcemu analytickému signálu. Z 
uvedeného o.i. vyplýva, že okrem mechanizmu atomizačných a rekombinačných reakcií, vzhľadom na 
veľkú rýchlosť prebiehajúcich dejov, pri vysvetľovaní procesov atomizácie v kovovom atomizátore 
významnejšiu úlohu ako pri procesoch v grafitových peciach, predstavuje parameter kinetický.  



 

 

2. Diskusia 

 Vypočítané hodnoty Gibbsovej energie predpokladaných atomizačných reakcií platia pre 
rovnovážne stavy príslušných reakcií, avšak na ich základe možno predpokladať priebehy  jednotlivých 
atomizačných reakcií. Predpokladané atomizačné reakcie je možné potom porovnávať s hodnotami 
získaných absorbančných signálov pri menených atomizačných podmienkach. Pre zjednodušený 
systém sa predpokladá [11], že atomizácia ľahkoprchavých analytov  sa môže diať troma základnými 
reakčnými mechanizmami a síce 

vyparovaním kovovej formy analytu  

redukciou vzniknutých oxidov analytov vodíkom z ochranného plynu 

reakciou vzniknutých oxidov analytov s kovovým volfrámom za vzniku WO2 a WO3, pričom 
tieto oxidy už v čase svojho vzniku sú okamžite redukované vodíkom z ochranného plynu a 
volfrámový povrch  je  stále obnovovaný [11]. Pôvod, resp. spôsob vzniku kovovej formy analytu, 
vzhľadom na nedostačujúcu termodynamickú databázu sa nepodarilo dokázať a vychádzalo sa len 
z predpokladaných priebehov chemických reakcií [11]. 

 Na základe vypočítaných hodnôt Gibbsovej energie na rozdiel od úvah iných autorov bolo 
poukázané na skutočnosť, že k disociácii oxidov ľahkoprchavých analytov vo väčšine prípadov v 
danom teplotnom intervale dochádzať nemôže [11] a že teda voľné atómy disociáciou príslušných 
oxidov pravdepodobne nevznikajú. 

 Atomizácia ťažkoprchavých analytov  prebieha najmä vyparovaním kovovej formy prvku. Už 
počas fázy sušenia a pyrolýzy vodík prednostne reaguje s kyslíkom, ktorý v atomizačnom priestore 
pochádza z možných vedľajších látok,  reakcií a ich produktov.  

 Preferenčnou reakciou je reakcia vodíka s kyslíkom, čo znamená, že vodík z ochranného 
plynu  preventívne zabraňuje vzniku oxidov ťažkoprchavých analytov, ktoré ak by vznikli, tak v 
aktuálnom teplotnom rozsahu by ani nedisociovali a ani by sa neredukovali. Redukcia oxidov 
ťažkoprchavých analytov taktiež nie je možná a túto skutočnosť dokazujú vypočítané hodnoty 
Gibbsovej energie. Napr. pre termickú disociáciu oxidov vanádu a prazeodymu hodnoty Gibbsovej 
energie v celom aktuálnom teplotnom rozsahu sú kladné a dosahujú  niekoľko stotisíc až miliónov KJ. 
Napr. pre disociáciu  oxidu vanadičného platí 

 

 

 V2O5/s/  → 2V/s/  +  2,5 O2 /g/  [ 300-3500 K ]    ∆G = [142 - 30.104 kJ ] 

 

 

 Na obr. č. 1 je možné vidieť priebehy hodnôt absorbančného signálu pre prchavé (Cd, Co) a 
ťažkoprchavé (Pr, V) analyty. Kým hodnota absorbančného signálu prchavých analytov  so zmenou 
podielu vodíka pri konštantnom prietoku ochranného plynu sa mení len nevýrazne, absorbančný signál 
ťažkoprchavých analytov je od obsahu vodíka v ochrannom plyne závislý významne. Takýto priebeh 
plne korešponduje s predpokladom, že ťažkoprchavé analyty sa môžu vyparovať len zo svojich 
prvkových foriem a že nemôže dochádzať k termickej disociácii oxidov,  v súlade s kladnými 
hodnotami Gibbsovej energie reakcií termickej disociácie pre príslušné oxidy. Atomizačné reakcie 
prchavých analytov však môžu prebiehať inými mechanizmami ako atomizačné reakcie 
ťažkoprchavých analytov, čo potvrdzujú hodnoty absorbančného signálu (a teda množstvo voľných 
atomov nachádzajúcich sa vo volfrámovej peci), ktoré, ako už bolo uvedené, nie sú významne závislé 
od obsahu vodíka v ochrannom plyne. Možné atomizačné mechanizmy prchavých analytov budú 
diskutované neskôr, v súvislosti s charakterom jednotlivých reakcií a fáz, v ktorých môžu prebiehať. 

 

 
Fig.1 Dependence of absorbance signal values of Cd, Co, V and Pr on the hydrogen content in the protective gas: 



               o - Cd;   - Co;  ∆ - V;  ∆ - Pr. 

 

 

 Dusičnany prchavých analytov pri termickej disociácii môžu poskytovať príslušné oxidy. 
Takáto reakcia je termodynamicky možná  napr. pre dusičnan kademnatý pri teplote vyššej ako 1700 
K, kedy môže vznikať plynný oxid kademnatý. Reakcia za vzniku tuhého oxidu kademnatého môže 
prebiehať pri vyššej teplote ako 1300 K.  

 Príslušné dusičnany sa môžu redukovať vodíkom priamo na kov. Redukcia dusičnanu 
kademnatého vodíkom môže prebiehať od teploty 900 K a dusičnanu kobaltnatého ca 600 K. 

 Z hľadiska termodynamiky predpokladané tri mechanizmy [11] atomizačných reakcií sú 
možné, čo potvrdzujú ako vypočítané hodnoty Gibbsových energií pre jednotlivé reakcie, tak namerané 
hodnoty absorbancie pri atomizácii ľahkoprchavých analytov bez obsahu vodíka v ochrannom plyne. 
Ako je možné vidieť na obrázku 1, hodnota absorbančného signálu  ľahkoprchavých prvkov s rastúcim 
obsahom vodíka v ochrannom plyne sa mení len nevýrazne. Je možné teda predpokladať, že voľné 
atómy môžu vznikať najmä  redukciou príslušného oxidu analytu vodíkom alebo volfrámom, resp. 
odparovaním príslušného kovu, ktorý vznikne rozkladom  vysušenej soli z injektovaného roztoku 
analytu. Disociácia oxidu kademnatého v tepelnom rozmedzí 300 až 2500 K je však termodynamicky 
nemožná, podobne ako disociácia oxidu kobaltnatého, ktorá je termodynamicky nemožná v rozsahu 
300 až 2900 K. Kedže atomizačné teploty oboch prvkov sú nižšie ako 2200, resp.2600 K (hodnoty 
atomizačných teplôt pre uvedené analyty sú 1800, resp. 2400°C), vznik voľných atómov termickou 
disociáciou príslušných oxidov je pre oba prvky nepravdepodobný. Takýto istý predpoklad možno 
vysloviť aj pre ďalšie ľahkoprchavé analyty. Nakoľko tieto predpoklady platia len pre stavy 
termodynamickej rovnováhy v systéme, ich platnosť za nerovnovážnych podmienok, akými 
atomizačné procesy sú, môže byť obmedzená. 

 Atomizačné procesy sú však procesmi prebiehajúcimi ako na vnútornom povrchu materiálu 
pece, tak aj vo vnútornom objeme pece. Z hľadiska fáz teda možno hovoriť o homogénnych a 
heterogénnych atomizačných reakciách. Ak sa uvedené hľadisko berie do úvahy, tak okrem 
pravdepodobného  termického vyparovania prvku v jeho kovovej forme, ktoré môže nastať po rozklade 
príslušnej soli (napr. dusičnanu),  možno predpokladať štyri hlavné  typy interakcií a síce  

 heterogénnu reakciu prebiehajúcu na vnútornej stene atomizátora medzi jeho kovovým povrchom a  
zložkami odparku analytu, 

 heterogénnu reakciu kovového povrchu atomizátora s plynným analytom a ostatnými plynnými 
zložkami obsiahnutými v systéme, 

 heterogénnu reakciu odparku analytu s plynnými zložkami obsiahnutými v systéme pece, najmä s 
vodíkom obsiahnutým v ochrannom plyne, ako aj 

 homogénnu reakciu v plynnej fáze, na ktorej sa podielajú zložky ochrannej atmosféry, vyparené 
formy analytu a ostatné plynné  zložky systému. 

Predpokladané typy interakcií však musia spĺňať termodynamické podmienky priebehu jednotlivých 
reakcií. 

  Prvé typy reakcií môžu prebiehať pri  teplote nižšej ako je atomizačná teplota, t.j. najmä 
okolo teploty pyrolýzy. Pri takejto teplote zložky analytu a matrixu sú ešte v pevnej, resp. kvapalnej 
fáze a materiál atomizátora pochopiteľne interaguje v tuhom skupenstve. Ak predpokladáme napr. 
interakciu oxidu kademnatého alebo oxidu kobaltnatého s volfrámom za vzniku WO2 resp. WO3, tak 
termodynamicky v celom teplotnom rozsahu sú takéto reakcie možné, ako potvrdzuje obrázok č. 2. 
Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o interakciu tuhá fáza-tuhá fáza, prenos hmoty medzi dvoma 
fázami v tuhom skupenstve by mal byť pomalý. Okrem toho, príslušné oxidy vznikajú pri relatívne 
vysokých teplotách (obr.3), a analyt v elementárnej forme môže vzniknúť už skôr, inými reakciami. 
Takýmito reakciami môžu byť reakcie kovového volfrámu s odparkami solí analytov, t.j. v tomto 
prípade dusičnanov (obr. 4 a 5). Tieto reakcie prebiehajú za vzniku kovového analytu, ktorý v 
závislosti od teploty v atomizátore, sa môže taviť, odparovať a atomizovať. Takýto typ reakcií môže 
podporovať priebeh hodnôt absorbančného signálu na obr. č. 1., z  ktorého vyplýva, že voľné atómy 
analytu v atomizačnom priestore existujú aj bez prítomnosti plynného vodíka v ochrannom plyne, čo 
môže naznačovať priebeh heterogénnej reakcie kovového volfrámu s dusičnanmi analytov. Takáto 
reakcia, v dôsledku ideálneho kontaktu oboch pevných fáz, prebieha dostatočne rýchlo a ňou 



pravdepodobne vzniká podstatný podiel prvkovej formy analytu. Ako vyplýva z obrázkov 4 a 5, tieto 
reakcie môžu prebiehať počas celého teplotného cyklu, čo znamená, že môžu byť odštartované už 
počas sušenia a postupne prebiehajú ďalej, až kým nezreaguje podstatná časť dusičnanov za vzniku Cd 
resp. Co. 

 

 

          

 

 

     

      

 

 

  Druhý predpoklad-heterogénne reakcie kovového povrchu atomizátora s plynným analytom v 
jeho možných formách (napr. vo forme oxidov; obr.6), ako aj povrchu atomizátora s ostatnými 
plynnými zložkami (obr.7). Tieto reakcie môžu prebiehať v celom teplotnom rozsahu atomizačného 
programu a termodynamicky sú veľmi výhodné.  K týmto reakciám patria napr. reakcie kovového 
volfrámu s oxidmi analytov v plynnom skupenstve, alebo tuhých oxidov s vodíkom (obr.6). Avšak 
vznik oxidu kademnatého termickým rozkladom dusičnanu kademnatého je termodynamicky možný až 
nad teplotou 1000, resp. 1400°C a oxidu kobaltnatého rozkladom dusičnanu kobaltnatého nad teplotou 
630°C ako je možné vidieť na obrázku 3. Je možné predpokladať, že pri teplotách pyrolýzy alebo 
teplotách ešte o niečo vyšších, oxid kademnatý vzniknutý rozkladom dusičnanu prítomný byť nemôže. 
Z uvedeného vyplýva, že CdO/s/ sa volfrámom môže redukovať nad teplotou 1000°C a CdO/g/ nad 
teplotou  1400°C na rozdiel od CoO, ktorý sa môže redukovať už nad hodnotou teploty 600°C. 

 

 

     

       

 

 

 Termodynamicky veľmi výhodné sú taktiež reakcie volfrámu s oxidmi dusíka, ktoré môžu byť 
produktami teplotného rozkladu kyseliny dusičnej a dusičnanov, tak ako prezentuje obrázok č. 7. 
Podobný priebeh majú reakcie volfrámu s kyslíkom,  okrem jedinej reakcie, pri ktorej vzniká plynný 
WO2. Táto reakcia je do 1600 K  termodynamicky nemožná.  

 Veľmi výhodné hodnoty Gibbsovej energie heterogénnych reakcií volfrámu s kyslíkom, sú 
zobrazené na obrázku č. 8. 

  Z heterogénnych reakcií odparku, resp. kvapalnej fázy analytu s plynnými zložkami 
atmosféry pece z hľadiska vzniku voľných atómov je významná reakcia s vodíkom. Je možné 
predpokladať, že takouto reakciou vznikajú kovové formy analytov v tuhej fáze a tieto sa potom 
vyparujú za vzniku voľných atómov pri príslušných atomizačných teplotách. Heterogénne reakcie 
dusičnanov analytov plynným vodíkom pri ktorých vzniká kov patria hneď po priamych reakciách 
dusičnanov analytov s volfrámom k druhým najvýznamnejším prekurzorným reakciám (obr.9). 

 

 

     

       

 



 

  Štvrtý predpoklad-homogénne reakcie v plynnej fáze, t.j. reakcie pár oxidov analytu s 
plynným vodíkom, alebo parami volfrámu pri teplote vyššej ako 2850°C [11,12] (tenzia pár volfrámu a 
teda množstvo voľných atómov volfrámu v priestore pece nad teplotou 2850°C už je dostatočne 
vysoké), sú reakciami termodynamicky výhodnými a z hľadiska kinetiky aj veľmi rýchlymi. Z hľadiska 
tvorby voľných atómov analytu sú to reakcie veľmi efektívne, tak ako  to prezentuje obrázok 10.  Pre 
tvorbu voľných atómov ľahkoprchavých analytov však homogénna reakcia pár volfrámu a oxidov 
ľahkoprchavých analytov neprichádza do úvahy, nakoľko tieto analyty sa atomizujú pri nižšej teplote 
ako je teplota, pri ktorej dochádza k vzniku pár volfrámu. To znamená, že možnými reakciami v 
plynnej fáze sú len reakcie pár oxidov s vodíkom a redukcia pár kyseliny dusičnej, resp. oxidov dusíka 
vodíkom. 

 

 

 

 
Fig.10 Variation of Gibbs energy values the reaction of W/g/ with CdO/g/, depending on temperature : 

                          � -  W/g/ + 2CdO/g/ = WO2/g/ + 2Cd/s/ ;   * -  W/g/ + 2CdO/g/ = WO2/s/ + 2Cd/s/ 

                          + -  W/g/ + 3CdO/g/ = WO3/g/ + 3Cd/s/ ;  -  W/g/ + 3CdO/g/ = WO3/s / + 3Cd/s/ 

 Vzhľadom na vysokú afinitu plynných látok k vodíku, rýchlosť, akou tieto látky s vodíkom 
reagujú, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že v ochrannej atmosfére pece je vysoký prebytok obsahu 
vodíka, ochranná atmosféra pece má výrazne redukčný charakter. To znamená, že v celom časovom 
priebehu jednotlivých krokov úpravy a atomizácie vzorky nedôjde k vzniku oxidov volfrámu a je 
možné predpokladať aj predchádzanie vzniku príslušných oxidov analytu. Výskyt oxidov volfrámu po 
jednotlivých krokoch tepelnej úpravy a atomizácie sa nepotvrdili ani na snímkach povrchov 
vykonaných elektrónovým mikroskopom, keď sa analyzovali povrchy volfrámovej kyvety po 
jednotlivých pracovných krokoch [14].  

 Ak sa uvažuje atomizácia ľahkoprchavého kadmia, ktorý sa do atomizátora injektuje ako 
roztok  dusičnanu kademnatého, ktorý bol predtým konzervovaný kyselinou dusičnou,  tak 
pravdepodobne  v priestore atomizátora, pri teplote 110°C, t.j. po vysušení vzorky v plynnom 
skupenstve sa môžu nachádzať argón,  vodík atomárny a molekulárny, stopy vody, nižšie oxidy dusíka 
po redukcii kyseliny dusičnej vodíkom, dusík. V skupenstve pevnom sa môže nachádzať  nerozložený 
dusičnan kademnatý a volfrám. S prítomnosťou oxidu kademnatého v tuhom skupenstve, vzhľadom na 
hodnoty Gibbsovej energie príslušných reakcií, uvažovať pri tejto teplote nie je potrebné. Prúdením 
ochranného plynu dochádza k rýchlemu odnosu plynných reakčných produktov, počet plynných látok v 
priestore pece sa znižuje a hlavnými plynnými súčasťami v priestore pece sú argón a vodík. Takouto 
úvahou sa situácia pri štúdiu mechanizmov reakcií pre jednotlivé kroky úpravy vzorky a jej atomizácie 
zjednodušuje, nakoľko sa študuje relatívne jednoduchý systém. Rovnakú úvahu možno aplikovať aj pri 
štúdiu kobaltu.  

 Charakter látok vzniknutých pri teplote pyrolýzy, je zrejme už iný a možno predpokladať, že 
ak sa do volfrámovej pece injektuje dusičnan kobaltnatý resp. kademnatý, tak v peci pri teplote blízkej 
teplote pyrolýzy sa pravdepodobne nachádza tuhý kovový kobalt resp.  kovové kadmium  a zvyšky 
nerozložených dusičnanov. V plynnom skupenstve sa vyskytujú súčasti ochrannej atmosféry, najmä 
vodík a argón, ktorých koncentrácia je výrazne vyššia ako koncentrácia oxidov dusíka, vody a N2. 

 Ak sa porovnajú hodnoty Gibbsovej energie pre predpokladané atomizačné reakcie kadmia s 
hodnotami Gibbsovej energie reakcie vodíka s kyslíkom vidíme, že vodík má veľmi vysokú afinitu ku 
kyslíku už pri teplotách odpovedajúcich teplote sušenia a pyrolýzy. Pri týchto teplotách dochádza k 
rozkladu zlúčenín injektovaných do atomizátora a teda môže dochádzať k redukcii kyslíka uvolneného 
pri rozklade injektovaných zlúčenín, resp. k redukcii oxidov dusíka vzniknutých z kyseliny dusičnej 
vodíkom obsiahnutým v ochrannej atmosfére pece. Z uvedeného vyplýva zjednodušenie 
predpokladaného modelu atomizačných reakcií vo volfrámovej peci, ako pri teplote a kroku sušenia, 
tak aj pri teplote a kroku pyrolýzy. Naďalej teda možno uvažovať so skôr navrhnutými troma 
mechanizmami atomizačných reakcií [11], no vzhľadom na aplikované kinetické predpoklady, ako aj 
vzhľadom na vypočítané termodynamické hodnoty Gibbsovej energie jednotlivých možných reakcií a 



experimentálne namerané hodnoty absorbancií pre študované analyty, pravdepodobnými 
dominantnými atomizačnými reakciami sú: 

  reakcie dusičnanov príslušných analytov s volfrámom za vzniku tuhého elementárneho 
kadmia alebo kobaltu.  

  redukcia dusičnanov príslušných analytov vodíkom za vzniku elementárneho kadmia resp. 
kobaltu. 

  rozklad dusičnanu za vzniku príslušného oxidu,  redukcia oxidov vodíkom alebo volfrámom  
za vzniku elementárneho Cd resp. Co.  

 K vyparovaniu a atomizácii analytov dochádza pri príslušných atomizačných teplotách. 

 Ak sa stanovené atomizačné teploty jednotlivých analytov sa dali sa do súvisu s tlakom pár 
príslušných kovov, pre danú teplotu za predpokladu rovnováhy 

  p M /s/ = p M/g/, 

platilo, že atomizačná teplota pre daný prvok zvyčajne sa dosiahla, ak hodnota tlaku jeho nasýtených 
pár sa rovnala, alebo bola vyššia ako teplota odpovedajúca tlaku pár 1.104 Pa. S touto úvahou 
korešpondujú hodnoty atomizačnej teploty pre Cd (1800°C), ktoré pri tejto teplote má hodnotu tlaku 
nasýtených pár  2,6.107 Pa. Kobalt, ktorého atomizačná teplota je 2400°C, pri tejto teplote hodnota 
tlaku jeho nasýtených pár dosahuje 1,1.104 Pa. Je ale známe, že absorbančný signál kadmia sa získava 
už aj pri  teplote 1500°C. Táto teplota odpovedá hodnote tlaku nasýtených pár elementárneho kadmia 
1.104 Pa.. 

 Podľa Tsaleva [13]  analyty  na základe ich prchavosti možno deliť do šiestich hlavných 
skupín. Kadmium patrí medzi veľmi prchavé analyty, kobalt medzi prchavé analyty. Vzhľadom na 
rozdielnu prchavosť oboch analytov bolo by možné predpokladať ich rozdielne správanie. Keďže také 
isté termodynamické výpočty a praktické pozorovania sa uskutočnili pre kadmium a kobalt, možno ich 
správanie vzájomne porovnávať. Zistilo sa, že pri atomizácii kobaltu vo volfrámovej peci deje 
prebiehajú úplne podobne, len teplotná škála  ∆G= f(T) niektorých reakcií je posunutá k vyšším 
tepelným hodnotám. Tiež maximum hodnoty absorbančného signálu sa dosahuje pri obsahu vodíka v 
ochrannom plyne vyššom o 10 %. (obr. 1). Protichodný priebeh ako redukcia oxidu kademnatého má 
len priebeh redukcie oxidu kobaltnatého volfrámom (obr.2). V celom teplotnom rozsahu však všetky 
uvažované reakcie sú možné a dosahujú výrazne záporných hodnôt  ∆G.  

 Na základe teoretických úvah, termodynamických výpočtov a reálneho správania sa oboch 
analytov možno teda predpokladať, že aj ich atomizačný mechanizmus je podobný. 

 Pre výpočet hodnôt Gibbsovej energie predpokladaných atomizačných reakcií bola využitá 
databáza a výpočtový program OUTOKOMPU, HSC  Chemistry  for Windows, version 1.10 ( Pori, 
Finland, 1993 ). 

 

 

3. Záver 

 Ak sa vychádza z vypočítaných hodnôt Gibbsovej energie reakcií študovaných analytov, ich 
hodnôt absorbancií, ako aj dokázanej absencie oxidov volfrámu na povrchu pece, tak možno 
predpokladať, že reakčné mechanizmy, ktorými vznikajú voľné atómy prchavých analytov sú  
nasledovné: 

 

 

M /s/ → M /l/  →  M /g/  

Voľné atómy analytov vznikajú vyparovaním elementárnej formy analytov pri atomizačnej teplote a 
príslušný analyt v prvkovej forme vznikne priamo redukciou dusičnanu analytu volfrámom, alebo pri 
vyšších teplotách vodíkom. Vzniknutá kyselina dusičná, resp. oxidy dusíka sú taktiež  redukované 
vodíkom za vzniku dusíka. Napr.: 



Cd/NO3/2  /s/    +  2 W  /s/   =  Cd /s/  + 2  WO3  +  N2 /g/ 

Co/NO3/2  /s/   +  2 W /s/    =  Co /s/  +  2 WO3  +   N2 /g/ 

Cd/NO3/2  /s/   +   H2  /g/    =  Cd /s/  + 2 HNO3 /g/ 

Co/NO3/2  /s/   +   H2  /g/    =  Co /s/  + 2 HNO3 /g/ 

 

 

MO /s/  + H2 /g/  = M /s/  + H2O/g/  

MO /g/  + H2 /g/ = M /g/ + H2O/g/   

Redukciou oxidu analytu v tuhej alebo plynnej forme vodíkom. Redukciu oxidu v kvapalnej forme je 
možné predpokladať len výnimočne, nakoľko oxidy buď majú vysoký bod topenia, alebo sa rozkladajú 
pri teplote nižšej ako je ich bod topenia. Príslušný oxid analytu môže vzniknúť termickým rozkladom 
dusičnanu. 

 

 

MO /s/ + 1/2 W /s/ =  M /s/  + 1/2 WO2 /s/ 

MO /g/ + 1/2 W /s/  =  M /g/ + 1/2 WO2 /s/  

MO /s/ + 1/3 W /s/ =  M /s/  + 1/3 WO3 /s/ 

MO /g/ + 1/3 W /s/ =  M /g/ + 1/3 WO3 /s/ 

Reakciou oxidov analytov s volfrámom za vzniku oxidu volframičitého alebo volfrámového a analytu v 
prvkovej forme. Nakoľko atomizácia ľahkoprchavých analytov prebieha pri teplote nižšej, ako je 
teplota potrebná pre vznik dostatočného tlaku pár volfrámu, ktorý je potrebný pre priebeh homogénnej 
reakcie v plynnom skupenstve, nie je možné predpokladať reakciu plynného volfrámu s oxidmi 
prchavých analytov. Z uvedeného vyplýva, že v prípade prchavých analytov môže prebiehať len 
heterogénna reakcia na povrchu vnútornej steny volfrámovej pece.  

 Z prezentovaných hodnút absorbancií, predpokladaných atomizačných reakcií a hodnôt ich 
Gibbsových energií vyplýva, že za preferenčnú atomizačnú reakciu možno považovať reakciu . 

 

 

Literatúra 

[1] K.Ohta, M.Suzuki ,Talanta 22, /1975/ 465. 

[2] K.Ohta, M.Suzuki, Talanta 23, /1976/ 560. 

[3] B.V.Ľvov, V.G.Nikolaev, E. A.Norman, Ž. Anal. Chim. 43, /1988/ 46. 

[4] B.V.Ľvov, J. Anal. Atom. Spectrom., 4, /1989/ 

[5] J.Agget, A.J.Sprott, Anal. Chim. Acta 72, /1974/ 49. 

[6] V.Sychra, D.Kolihová, O.Vyskočilová and R.Hlaváč, Anal. Chim. Acta 105, /1979/ 263. 

[7] O.Vyskočilová, V.Sychra, D.Kolihová and P.Puschel, Anal. Chim. Acta 105, /1979/ 271. 

[8] C.D.Wall, Talanta 24, /1977/ 755.  

[9] H.S.Wahab, C.L.Chakrabarti, Spectrochim. Acta Part B 36, / /1981/ 463. 

[10] E.Krakovská, P.Puliš, Spectrochim. Acta Part B 51, /1996/ 1271. 

[11] E.Krakovská, Spectrochim. Acta Part B 52, /1997/ 1327. 

[12] T.Černohorský, Spectrochim. Acta Part B 50, /1995/ 1613 



[13] D.L.Tsalev, V.I.Slaveykova, P.B.Mandjukov, Spectrochim. Acta Rew.13, /1990/ 225. 

[14] E.Krakovská, G.Holéczyová, P.Puliš, Proceedings of XIVth Seminar on Atomic 
Spectrochemistry, High Tatras-Podbanské, September 1998, p 299-306. 

 

 

 

 


