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Úvod 

 
Nitrované polycyklické aromatické uhlovodíky 

(NPAH), mezi které patří jedna ze stanovovaných látek 
1-nitropyren, jsou významnou skupinou toxických a karci-
nogenních kontaminantů �ivotního prostředí, a představují 
značný rizikový faktor pro zdraví člověka. Ji� od konce 
70. let je zřejmé, �e jsou přítomny ve v�ech slo�kách �i-
votního prostředí, do něho� pronikají jako důsledek spalo-
vacích procesů1. Jsou významnou součástí výfukových 
plynů naftových i benzinových motorů. Ve vzorcích částic, 
které jsou emitovány naftovými motory, bylo určeno více 
ne� padesát různých NPAH, přičem� převládající sloučeni-
nou je 1-nitropyren2. 

Druhou stanovovanou látkou je 1-aminopyren (1-AP), 
který patří do skupiny amino derivátů polycyklických aro-
matických uhlovodíků (APAH). APAH jsou také známé 
svými karcinogenními účinky, hojným výsky-
tem v �ivotním prostředí a navíc jsou metabolity příslu�-
ných NPAH3. Konkrétně 1-AP je jedním z produktů pře-
měny 1-NP v savčích organismech a byl nalezen v moči, 
stolici, krvi, ledvinách, játrech a plících laboratorních zví-
řat4. 

Vzhledem k tomu, �e nitroskupina a aminoskupina 
jsou elektrochemicky aktivní, je mo�no k jejich stanovení 
pou�ít moderní voltametrické metody. Pro tyto účely se 
pou�ívají rtuťové, amalgámové, uhlíkové a dal�í stacionár-
ní pracovní elektrody. Borem dopovaná diamantová filmo-
vá elektroda (BDDE) patří mezi nejnověj�í typy elektrod 
odpovídající konceptu tzv. zelené analytické chemie. Kvů-
li svým vhodným mechanickým a elektrochemickým 
vlastnostem se pou�ívá i pro stanovení NPAH5 a APAH6. 
Vzhledem k tomu, �e v literatuře doposud nebyla nalezena 
zmínka o stanovení 1-nitropyrenu a 1-aminopyrenu na 
BDDE, byla předpokládané studii věnována pozornost. 

Cílem této práce je na základě studia elektrochemic-
kého chování roztoků 1-nitropyrenu a 1-aminopyrenu ve 
vodně-methanolickém prostředí nalézt optimální podmín-
ky pro jejich stanovení metodou diferenční pulsní voltame-
trie na borem dopované diamantové filmové elektrodě.  

 
Experimentální část  
 
Reagencie 

Studované látky: zásobní roztok 1-NP (čistota p. a., 
99%, Sigma-Aldrich, Praha, ČR) o koncentraci 1⋅10�3 

mol dm�3 byl  připraven rozpu�těním 0,02473 g 1-NP 
v methanolu (čistota p. a., 99,8%, Penta, ČR)  za pomoci 
ultrazvuku a doplněním na celkový objem 100 ml. 

Zásobní roztok 1-AP (čistota p. a., 99%, Sigma-
Aldrich, Praha, ČR) o koncentraci 1⋅10�3 mol dm�3 byl  
připraven rozpu�těním 0,02171 g 1-AP v methanolu 
a dopněním na celkový objem 100 ml.  

Roztoky o ni��í koncentraci byly připravovány přes-
ným ředěním zásobních roztoků. V�echny roztoky studo-
vaných látek byly skladovány ve skleněných nádobách ve 
tmě za laboratorní teploty. 

 Dal�í pou�ité chemikálie: 2-propanol pro spektrofo-
tometrii (Merck, Německo), kyselina boritá (čistota p.a., 
Lachema, Brno), kyselina orthofosforečná (čistota p. a., 
85%, Lach-Ner, ČR), octová kyselina (čistota p.a., 99,8%, 
Lach-Ner, ČR), hydroxid sodný (čistota p. a., Lach-Ner, 
ČR), deionizovaná voda (Milli-Q plus systém, Millipore, 
USA).  

Britton-Robinsonův pufr (dále BR pufr) o pH 2�12 
byl připraven obvyklým způsobem, tj. smísením kyselé 
slo�ky (obsahující kyselinu boritou, octovou kyselinu 
a kyselinu fosforečnou o koncentraci 0,04 mol dm�3) 
a slo�ky zásadité obsahující 0,2 mol dm�3 NaOH.  

 
Aparatura 

 
Voltametrická měření byla prováděna s vyu�itím po-

čítačového Eco-Tribo Polarografu PC-ETP (Polaro-
Sensors, Praha) v programu PolarPro verze 5. Jednotlivá 
měření byla prováděna ve tříelektrodovém zapojení. 
referentní elektroda: argentchloridová (3 mol dm�3 KCl, 
Monokrystaly, Turnov, ČR) 
pomocná elektroda:  platinový plí�ek (Monokrystaly, Tur-
nov, ČR) 
pracovní elektroda: borem dopovaná diamantová filmová 
elektroda (Windsor Scientific Ltd, Velká Británie) 
digitální pH-metr: Jenway 4330 (Jenway, Essen, Velká 
Británie) s kombinovanou skleněnou elektrodou 
ultrazvuková lázeň: PSO 200A Ultrasonic Compact Cleaner 

 
Pracovní postupy 

 
Pro dosa�ení stanovených cílů byla pou�ita diferenční 

pulsní voltametrie (DPV) s následujícimi parametry:  
polarizační rychlost 20 mV s�1 
pulsy o �ířce 80 ms 
modulační amplituda �50 mV pro měření 1-NP 

a +50 mV pro měření 1-AP 
Elektrochemická regenerace BDDE byla prováděná 

před ka�dým měřením 1-NP pomocí padesáti potenciá-
lových skoků mezi E1

reg = +800 mV, t1
reg = 0,3 s a E2

reg = 
�500 mV, t2

reg = 0,3 s. Při měření 1-AP se regenerace ne-
prováděla. Po ukončení měření byla pracovní elektroda 
uchovávaná v deionizované vodě. 

VOLTAMETRICKÉ STANOVENÍ 1-NITROPYRENU A 1-AMINOPYRENU  
NA BOREM DOPOVANÉ DIAMANTOVÉ FILMOVÉ ELEKTRODĚ 
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Při přípravě roztoku 1-NP a 1-AP pro voltametrické 
měření se postupovalo následujícím způsobem: do odměr-
né baňky na 10 ml  bylo odměřeno  dané mno�ství roztoku 
1-NP nebo 1-AP v methanolu, přidán methanol do celko-
vého objemu 7 ml a roztok byl doplněn po značku BR 
pufrem o daném pH. Vzdu�ný kyslík byl z  roztoku odstra-
ňován pětiminutovým probubláním dusíkem. Měření byla 
prováděna při laboratorní teplotě. 

Vý�ka píků obou sledovaných látek při diferenční 
pulsní voltametrii byla vyhodnocována od spojnice minim 
před a za píkem. 

Mez detekce (LOD) byla počítaná jako trojnásobek 
směrodatné odchylky stanovení odpovídající nejni��ímu 
bodu proměřené koncentrační závislosti a mez stanovitel-
nosti (LOQ) jako desetinásobek této směrodatné odchylky. 

Výsledky a diskuse 
 
Nejdříve byl sledován vliv pH na chování 1-NP a 1-AP 

v prostředí methanol-BR pufr o pH 2 a� 12 (7:3) metodou 
diferenční pulsní voltametrie (obr. 1 a 2).  Za optimální 
bylo pro obě látky zvoleno prostředí methanol-BR pufr 
o pH 3,0 (výsledné pH vodně-methanolického roztoku  
4,5), kde byly získány nejvy��í a nejsnáze vyhodnotitelné 
píky. 

Koncentrační závislost 1-NP a 1-AP byla proměřena 
v tomto prostředí  v koncentračním rozmezí 1·10�6 a� 1·10�4 
mol dm�3 u 1-NP (obr. 3 a 4) a  1·10�7 a� 1·10�4 mol dm�3 
u 1-AP (obr. 5−7). Parametry kalibračních přímek obou 

Obr. 1. Voltamogramy 1-NP (c = 1·10�4 mol dm�3) v prostředí 
MeOH-BR pufr (7:3), pH BR pufru 3,0 (1), 6,0 (2), 7,0 (3), 9,0 
(4) a 12,0 (5). Měřeno metodou DPV na BDDE  
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Obr. 2. Voltamogramy 1-AP (c = 1·10�4 mol dm�3) v prostředí 
MeOH-BR pufr (7:3), pH BR pufru 3,0 (1), 4,0 (2), 7,0 (3), 9,0 
(4) a 12,0 (5). Měřeno metodou DPV na BDDE  
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Obr. 3. Voltamogramy 1-NP v koncentračním  rozmezí 1·10�5�
1·10�4 mol dm�3. Měřeno metodou DPV na BDDE v prostředí 
MeOH-BR pufr (7:3), pH BR pufru 3,0. Koncentrace 1-NP: 0 (1) 
1·10�5 (2), 2·10�5 (3), 4·10�5 (4), 6·10�5 (5), 8·10�5 (6) a 1·10�4 
mol dm�3 (7) 

Obr. 4. Voltamogramy 1-NP v koncentračním  rozmezí 1·10�6�
1·10�5 mol dm�3. Měřeno metodou DPV na BDDE v prostředí 
MeOH-BR pufr (7:3), pH BR pufru 3,0. Koncentrace 1-NP:  0 
(1), 1·10�6 (1), 2·10�6 (2), 4·10�6 (3), 6·10�6 (4), 8·10�6 (5)  1·10�5 
mol dm�3 (6) 
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látek jsou uvedeny v tab. I. Hodnota korelačního koefici-
entu 1-NP (R = 0,9998) ukazuje vysokou linearitu v celém  
koncentračním rozsahu. U 1-AP je tomu obdobně (R = 
0,9996) v rozmezí 1·10�7 a� 6·10�5 mol dm�3. Odchýlení od 
linearity v úseku 6·10�5 a� 1·10�4 mol dm�3 mů�e souviset s 

adsorpcí 1-AP na povrchu elektrody nebo s její pasivací. 
Na druhou stranu se u 1-AP podařilo dosáhnout poměrně 
nízké meze detekce 4·10�8 mol dm�3, zatímco u 1-NP je to 
1·10�7 mol dm�3 a jejímu dal�í sní�ení bude věnována po-
zornost při dal�ím výzkumu. 

 
 

Závěr 
 
Na základě provedeného výzkumu elektrochemického 

chování roztoků 1-nitropyrenu a 1-aminopyrenu ve vodně-
methanolickém prostředí na borem dopované diamantové 
filmové elektrodě metodou diferenční pulsní voltametrie 
byly vyvozeny následující závěry: 
1.  Optimální podmínky pro  DPV stanovení studovaných 

látek na  BDDE jsou následující: prostředí methanol: 
BR pufr o pH 3,0 (7:3) (výsledné pH vodně-
methanolického roztoku 4,5).  

2.  Koncentrační závislost 1-NP proměřená v rozmezí 
1·10�6 a� 1·10�4 mol dm�3 je lineární v celém rozsahu 
s R = 0,9998. Dosa�ená mez detekce je 3·10�7 mol dm�3 
a mez stanovitelnosti 8⋅10�7 mol dm�3 (stanoveno z 11 
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Obr. 5. Voltamogramy 1-AP v koncentračním  rozmezí 1·10�5�
1·10�4 mol dm�3. Měřeno metodou DPV na BDDE v prostředí 
MeOH-BR pufr (7:3), pH BR pufru 3,0. Koncentrace 1-AP: 0 (1) 
1·10�5 (2), 2·10�5 (3), 4·10�5 (4), 6·10�5 (5), 8·10�5 (6) a 1·10�4 
mol dm�3 (7) 
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Obr. 6. Voltamogramy 1-AP v koncentračním  rozmezí 1·10�6�
1·10�5 mol dm�3. Měřeno metodou DPV na BDDE v prostředí 
MeOH-BR pufr (7:3), pH BR pufru 3,0. Koncentrace 1-AP: 0 (1), 
1·10�6 (2), 2·10�6 (3), 4·10�6 (4), 6·10�6 (5), 8·10�6 (6) a 1·10�5 
mol dm�3 (7) 
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Obr. 7. Voltamogramy 1-AP v koncentračním  rozmezí 1·10�7�
1·10�6 mol dm�3. Měřeno metodou DPV na BDDE v prostředí 
MeOH-BR pufr (7:3), pH BR pufru 3,0. Koncentrace 1-AP: 0 (1), 
1·10�7 (2), 2·10�7 (3), 4·10�7 (4), 6·10�7 (5), 8·10�7 (6) a 1·10�6 
mol dm�3 (7) 

Tabulka I 
Parametry kalibračních přímek stanovení 1-NP a 1-AP. Měřeno metodou DPV na BDDE v prostředí MeOH-BR pufr (7:3), 
pH BR pufru 3,00 

Látka c 
[mol dm�3] 

Směrnice 
[nA mol-1 dm3] 

Úsek 
[nA] 

R LOD 
[mol dm�3] 

LOQ 
[mol dm�3] 

1-NP 1·10�6−1·10�4 −5,39·106 −9,95 0,9998 3·10�7 8·10�7 
1-AP 1·10�7−6·10�5 1,50·107 0,32 0,9996 6·10�8 2·10�7 
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paralelních měření roztoku 1-nitropyrenu o koncen-
traci 1·10�6 mol dm�3). 

3.  Koncentrační závislost 1-AP proměřená v rozmezí 
1·10�7 a� 1·10�4 mol dm�3 je lineární v úseku 1·10�7 a� 
6·10�5 mol dm�3 s R = 0,9996. Dosa�ená mez detekce 
je 6·10�8 mol dm�3 a mez stanovitelnosti 2⋅10�7 
mol dm�3 (stanoveno z 11 paralelních měření roztoku 
1-aminopyrenu o koncentraci 2·10�7 mol dm�3). 

4.  Z provedené studie plyne, �e za stanovených podmí-
nek lze na borem dopované diamantové filmové elek-
trodě provést voltametrické stanovení 1-nitropyrenu 
a 1-aminopyrenu s dostatečnou citlivosti a přesnosti. 
 
Tato práce vznikla v souvislosti s ře�ením výzkumné-

ho záměru MSM0021620857, dále byla finančně podporo-
vána Ministerstvem �kolství, mláde�e a tělovýchovy 
(projekt LC 06035) a Grantovou agenturou České republi-
ky (projekt GAČR 203/07/P261). 
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