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Úvod 

 
Nitroderiváty polycyklických uhlovodíků (NPAH) patří 

k intenzivně sledovaným polutantům životního prostředí, 
neboť bylo prokázáno, že expozice těmto látkám zvyšuje 
riziko výskytu nádorových onemocnění1. Velmi snadná 
redukovatelnost nitroskupiny vázané na aromatickém jádře 
umožňuje jednoduché stanovení NPAH elektrochemický-
mi metodami24. Cílem této práce bylo voltametrické sta-
novení vybraných NPAH a nitrofenolů na visící rtuťové 
kapkové elektrodě (HMDE) a studium zlepšení jejich de-
tekce pomocí chemické modifikace povrchu  této elektro-
dy. Zkoumané látky byly: 1-nitrobenzen (1-NB), 1-nitro-
naftalen (1-NN), 2-nitrofluoren (2-NF), 9-nitroanthracen 
(9-NA), 2-nitrofenol (2-NFe) a 4-nitrofenol (4-NFe); jako 
modelový zástupce nitroderivátů alifatických uhlovodíků 
byl pro srovnání zvolen nitromethan. Při použití diferenční 
pulsní voltametrie (DPV) na HMDE je analytická odezva 
výše uvedených látek velice podobná (dochází k překryvu 
píků), tudíž tyto látky nelze spolehlivě stanovit vedle sebe. 
Chemickou modifikací povrchu HMDE 1-oktanthiolem5 
lze dosáhnout změny analytické odezvy (potlačení/posun 
píku) aromatických aminů na zlaté elektrodě. Cílem této 
práce proto bylo ověřit možnost analogické chemické 
modifikace HMDE pomocí samoskladné vrstvy 1-oktan-
thiolu a její případný vliv na polohu a výšku píku výše 
uvedených zkoumaných látek a případné využití tohoto 
vlivu k elektrochemické detekci těchto látek ve směsi.  

 
 

Experimentální část  
 

Byly použity následující chemikálie: 1-nitrobenzen 
(99,5%), 1-nitronaftalen (99%), 2-nitrofluoren (98%), 
9-nitroanthracen (99,9%), 4-nitrofenol (99,5%) (všechny 
Sigma-Aldrich, Praha, ČR), 2-nitrofenol (99%; Riedel-de-
Haën, Seelze, SRN) a nitromethan (99%; P. P. H. Polskie 
odczyniki chemiczne, Gliwice, Polsko). Z těchto látek 
byly připraveny zásobní roztoky v methanolu o koncentra-
ci 1·10–3 mol l–1. Zásobní roztoky 1-oktanthiolu (98,5%; 
Sigma-Aldrich, Praha, ČR) (1·10–2 mol l–1, 1·10–4 mol l–1 
a 1·10–6 mol l–1) v tetrahydrofuranu (98%; Sigma-Aldrich, 

Praha, ČR) byly připraveny rozpuštěním přesně odměřené-
ho objemu tohoto modifikátoru.  

Pro DPV byl použit elektrodový stojan s pracovní 
víceúčelovou rtuťovou elektrodou Metrohm 633 VA Stand 
(Metrohm, Zofingen, Švýcarsko). Pracovní elektroda 
(HMDE) byla vždy zapojena v klasickém tříelektrodovém 
zapojení s argentchloridovou elektrodou s nasyceným roz-
tokem KCl jako referentní elektrodou a plíškovou platino-
vou pomocnou elektrodou. Elektrodový stojan byl řízený 
digitálním potenciostatem AUTOLAB PGSTAT 10 
a ovládaný pomocí software GPES (General Purpose 
Electrochemical Software) verze 4.9 (vše EcoChemie, 
Utrecht, Nizozemí). Povrch rtuťové kapky HMDE byl 
0,52 mm2. Byl používán následující potenciálový program 
pro DPV: výška pulsu –25 mV, šířka pulsu 50 ms, rychlost 
nárůstu potenciálu 10 mV s–1.  

Při DPV na HMDE bylo postupováno následovně: do 
10ml odměrné baňky bylo odpipetováno potřebné množ-
ství roztoku dané látky v methanolu, přidán methanol do 
celkového objemu 5 ml a roztok byl doplněn po značku 
Brtittonovým-Robinsonovým (BR) pufrem o příslušném 
pH. Obsah baňky byl důkladně promíchán protřepáním 
a poté kvantitativně převeden do voltametrické nádobky 
a probublán dusíkem 5 min, jednalo-li se o první měření, 
každé další probublání stejného vzorku bylo zkráceno na 
30 s. Po probublání byla automaticky vytvořena nová rtu-
ťová kapka a zaznamenán DP voltamogram. Všechna mě-
ření probíhala za laboratorní teploty. 

Při modifikaci HMDE uspořádanou vrstvou 1-oktan-
thiolu bylo postupováno způsobem, jakým bylo postupo-
váno v případě modifikace zlaté elekrody5: mikronádobka 
upnutá v modifikačním stojanu byla doplněna po okraj 
roztokem modifikačního činidla, do té byl  ponořen konec 
kapiláry rtuťové elektrody. V roztoku 1-oktanthiolu byla 
vytvořena nová rtuťová kapka a modifikátor byl aplikován 
po dobu přesně 5 min v nemíchaném roztoku. Konec 
kapiláry byl opatrně vyjmut z roztoku (aby nedošlo 
k porušení či odtržení kapky), elektroda byla opláchnuta 
ponořením do deionizované vody a ponořena do analyzo-
vaného roztoku. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Studování voltametrického chování probíhalo nejdří-

ve na nemodifikované HMDE, a to u všech studovaných 
látek v rozmezí pH BR pufru 2,0 až 12,0. Na obr. 1 je zob-
razena závislost potenciálu píků sledovaných látek na pH, 
na obr. 2 jsou pak zobrazeny voltamogramy všech látek 
o koncentraci 1·10–4 mol l–1  v prostředí BR pufr pH 2,0 – 
methanol (1:1). Z obou obrázků je patrné, že stanovení 
studovaných látek vedle sebe pomocí DPV na HMDE není 
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až na výjimky možné a spolehlivé. 
Při modifikaci HMDE 1-oktanthiolem o nejvyšší  

koncentraci (1·10–2 mol l–1) se předpokládalo, že přístup 
analytu k povrchu elektrody bude při vysoké koncentraci 
modifikátoru (cmod) nejvíce ztížen. Elektrochemická ode-
zva přítomných látek byla v prvním skenu však zcela po-
tlačena. Při potenciálu –550 mV docházelo, vzhledem  
k velmi vysokému stupni modifikace, k desorpci naváza-
ného 1-oktanthiolu projevující se rapidním nárůstem prou-
du procházejícím roztokem6 (v druhém bezprostředním 
skenu jsou pak již pozorovatelné odezvy látek). Pravděpo-
dobně však nedojde k úplnému rozpadnutí povrchově ak-
tivní vrstvy, ta je pouze narušena. 

Při střední koncentraci modifikátoru (1·10–4 mol l–1) 
lze na DP voltamogramech (viz obr. 3) zkoumaných látek 
měřených na modifikované HMDE pozorovat posun po-
tenciálu píku některých zkoumaných látek k negativnějším 
potenciálům. Ke snížení proudu píku (Ip) také nedošlo 
v míře využitelné pro praktické stanovení látek vedle sebe 
(relativně velký pokles proudu píku lze pozorovat u 2-NF 
a 9-NA). Při této koncentraci modifikátoru byl pro srovná-
ní také použit nitromethan. U nitromethanu při této kon-
centraci modifikátoru opět nedošlo k výrazné změně prou-
du píku, ale došlo k posunu potenciálu (Ep) píku o 150 mV 
směrem k pozitivnějším potenciálům. V tab. I je uvedeno 
srovnání hodnot Ep a Ip na nemodifikované a modifikované 
HMDE. 

Při modifikaci 1-oktanthiolem o koncentraci 1·10–6 

mol l–1 nebylo očekávaným projevem modifikace pouze 
snížení výšky píku či posun potenciálu píku, ale také mož-
nost zvýšení proudu píku způsobená akumulací analytu ve 
vzniklé samoskladné  vrstvě 1-oktanthiolu. Voltametrická 
odezva studovaných látek je však při použití modifikované 
HMDE nižší než na nemodifikované HMDE 
a k akumulaci tudíž nedochází; akumulace se nepotvrdila 
ani pro nitromethan. V tab. II je opět uvedeno srovnání 

hodnot Ep a Ip studovaných látek pro nemodifikovanou 
a modifikovanou HMDE.  

 
 

Závěr  
 
Bylo prostudováno elektrochemické chování 1-nitro-

benzenu, 1-nitronaftalenu, 2-nitrofluorenu, 9-nitro-
anthracenu, 2-nitrofenolu a 4-nitrofenolu pomocí diferenč-
ní pulsní voltametrie na visící rtuťové kapkové elektrodě. 
Bylo zjištěno, že všech pět studovaných látek nelze ve 
směsi stanovit vedle sebe z důvodu překryvu píků. Případ-

Obr. 1. Závislost potenciálu píku (Ep) všech zkoumaných látek 
(c = 1·10–4 mol l–1) na hodnotě pH použitého BR pufru; měře-
no metodou DPV na nemodifikované HMDE (S = 0,52 mm2) 
v prostředí BR pufr – methanol (1:1) 
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Obr. 2. DP voltamogramy zkoumaných látek (c = 1·10–4 mol l–1) 
na nemodifikované HMDE  (S = 0,52 mm2) v prostředí BR pufr 
pH 2,0 – methanol (1:1). Studované látky: 1-NB (1), 1-NN (2), 2-
NF (3), 9-NA (4), 2-NFe (5) a 4-NFe (6) 

Obr. 3. DP voltamogramy zkoumaných látek (c = 1·10–4 mol l–1) 
na modifikované HMDE (S = 0,52 mm2; cmod = 1·10–4 mol l–1) 
v prostředí BR pufr pH 2,0 – methanol (1:1). Studované látky: 
1-NB (1), 1-NN (2), 2-NF (3), 9-NA (4), 2-NFe (5) a 4-NFe (6) 
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né stanovení by bylo možné pouze v případě 4-nitrofenolu, 
který má pík v negativnějších potenciálech než zbylé slou-
čeniny, a jedné ze zbylých látek. 

Byla vyzkoušena modifikace HMDE 1-oktanthiolem 
a její vliv na elektrochemickou odezvu studovaných látek. 
Předpoklad, že se odezva některých látek potlačí či se po-
tenciál píku posune, aby bylo možno stanovit zkoumané 
látky vedle sebe, nebyl zcela splněn. Alifatický nitro-
methan se ve srovnání s aromatickými nitroderiváty choval 
podobně. 

V rámci dalšího výzkumu bude zkoumáno, jak pomo-
cí modifikace povrchu elektrody dosáhnout rozdělení elek-
trochemických odezev studovaných látek, a tedy i vypra-
cování elektrochemické metody jejich stanovení ve směsi. 
Nabízí se více možností, od použití tuhé elektrody (např. 
zlaté či bismutové – tuhé elektrody jsou z hlediska mani-
pulace jednodušší na modifikování jejich povrchu a lze na 
nich při modifikaci dosáhnout velmi dobré opakovatelnos-
ti) po použití jiných modifikátorů (jiná délka uhlovodíko-
vého řetězce thiolu či složitější thiol, např. benzenthiol či 
naftalenthiol). 

 

Tato práce byla finančně podpořena Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekty 
LC 06035, MSM 0021620857 a RP 14/63). 

 
LITERATURA 
 
  1. Perrini G., Tomasello M., Librando V., Minniti Z.: 

Ann. Chim. 95, 567 (2005). 
  2. Vyskočil V., Barek J.: Crit. Rev. Anal. Chem. 39, 173 

(2009). 
  3. Vyskočil V., Barek J., Jiránek I., Zima J., v knize: 

Progress on Drinking Water Research (Lefebvre M. 
H., Roux M. M., eds.), kap. 5. str. 171. Nova Science 
Publishers, New York 2008.  

  4. Barek J., Pecková K., Vyskočil V.: Curr. Anal. Chem. 
4, 242 (2008). 

  5. Carrillo I., Quintana M. C., Esteva A. M., Hernandez 
L., Hernandez P.: Electroanalysis 20, 2614 (2008). 

  6. Brucknerlea C., Kimmel R. J., Janata J., Conroy J. F. 
T., Caldwell K.: Electrochim. Acta 40, 2897 (1995). 
 

 
 

 

Tabulka I 
Potenciály píku (Ep) a proudy píku (Ip) stanovovaných látek (c = 1·10–4 mol l–1) při DPV na nemodifikované a modifikova-
né (cmod = 1·10–4 mol l–1) HMDE 

Analyt Nemodifikovaná HMDE Modifikovaná HMDE Posun (X – Xmod) 
Ep [mV] Ip [nA] Ep [mV] Ip [nA] ΔEp [mV] ΔIp [nA] 

1-NB –387 –120 –362 –141 –25 +21 

1-NN –165 –213 –276 –169 +111 –44 

2-NF –222 –354 –187 –233 –35 –121 

9-NA –254 –272 –273 –210 +19 –62 

2-NFe –206 –199 –323 –182 +117 –17 

4-NFe –344 –173 –484 –140 +140 –33 

Tabulka II 
Potenciály píku (Ep) a proudy píku (Ip) stanovovaných látek (c = 1·10–4 mol l–1) při DPV na nemodifikované a modifikova-
né (cmod = 1·10–6 mol l–1) HMDE 

Analyt Nemodifikovaná HMDE Modifikovaná HMDE Posun (X – Xmod) 
Ep [mV] Ip [nA] Ep [mV] Ip [nA] ΔEp [mV] ΔIp [nA] 

1-NB –387 –120 –468 –111 +81 –9 
1-NN –165 –213 –254 –197 +89 –16 
2-NF –222 –354 –237 –284 +15 –70 
9-NA –254 –272 –267 –255 +13 –17 
2-NFe –206 –199 –402 –134 +196 –65 
4-NFe –344 –173 –592 –96 +248 –77 


