
Chem. Listy 105, s19s23 (2011)                                                                                                                              Cena Merck 2011 

s19 

VOLTAMETRICKÉ STANOVENÍ NITROVANÝCH EKOTOXICKÝCH SLOUČENIN 
NA LEŠTĚNÉ STŘÍBRNÉ PEVNÉ AMALGÁMOVÉ KOMPOZITNÍ ELEKTRODĚ 

JAN DĚDÍK, VLASTIMIL VYSKOČIL a JIŘÍ 
BAREK 
 
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,  Ka-
tedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektroche-
mie životního prostředí, Hlavova 2030/8, 128 43 Praha 2 
dedija@gmail.com 
 
 

Úvod 
 
Leštěná stříbrná pevná amalgámová kompozitní elek-

troda (p-AgSA-CE) je poměrně nedávno vyvinutým typem 
senzoru1, který představuje vhodnou náhradu za rtuťové 
elektrody2. Použitelnost p-AgSA-CE byla nově testována 
pro stanovení ekotoxických aromatických sloučenin obsa-
hujících snadno elektrochemicky redukovatelnou nitrosku-
pinu, konkrétně 5-nitrobenzimidazolu (5-NBIA) a kyseliny 
pikrové (2,4,6-trinitrofenolu). Toxikologické studie těchto 
látek prokázaly jejich nepříznivý vliv na živé organismy, 
v případě kyseliny pikrové i na lidské zdraví3. 

Cílem práce bylo nalézt optimální podmínky pro sta-
novení uvedených analytů v pufrovaných vodných prostře-
dích pomocí DC voltametrie (DCV) a diferenční pulsní 
voltametrie (DPV) na p-AgSA-CE a ověřit použitelnost 
takto nově vyvinutých metod pro stanovení studovaných 
ekotoxických  polutantů  v  modelových  vzorcích  pitné 
a říční vody. 

 
 

Experimentální část 
 
Reagencie 

 
Studovanými látkami byly 5-nitrobenzimidazol (CAS 

Number 94-52-0; 98%, Sigma-Aldrich, SRN) a 2,4,6-tri-
nitrofenol (kyselina pikrová) (CAS Number 88-89-1; p.a., 
Lachema,  Brno).  Zásobní  roztoky  5-NBIA a  kyseliny 
pikrové v deionizované vodě byly připraveny o koncentra-
ci 110–3 mol l–1. Pro úplné rozpuštění 5-NBIA musela být 
použita sonifikace v ultrazvukové lázni po dobu 30 minut. 
Roztoky o nižších koncentracích se získávaly přesným 
naředěním zásobního roztoku. Zásobní roztoky byly ucho-
vávány ve tmě při laboratorní teplotě. Dále byly použity 
tyto  chemikálie:  kyselina  trihydrogenfosforečná  (85% , 
p.a., Lach-Ner, Neratovice), octová kyselina (99,8%, p.a., 
Lach-Ner),  kyselina  trihydrogenboritá  (p.a.,  Lachema), 
chlorid draselný (p.a., Lach-Ner), hydroxid sodný (p.a., 
Lach-Ner), deionizovaná voda (Milli-Q plus system, Mili-
pore, Billerica, USA). 

Kyselá složka Brittonova-Robinsonova pufru (B-R 
pufru)  byla  připravena  obecně  používaným  postupem 

z kyseliny trihydrogenborité, octové kyseliny a kyseliny 
trihydrogenfosforečné (všechny ve výsledné koncentraci 
0,04 mol l–1). Zásaditá složka obsahovala hydroxid sodný 
o koncentraci 0,2 mol l–1. BR pufry o daném pH se připra-
vily smícháním kyselé a zásadité složky. 

 
Aparatura 

 
Voltametrická měření byla prováděna pomocí počíta-

čem řízeného přístroje Eco-Tribo Polarograf ovládaného 
programem Polar  Pro 5.1 (vše Polaro-Sensors,  Praha), 
který pracoval v operačním systému Microsoft Windows 
XP (Microsoft Corporation, Redmond, USA). Měření pro-
bíhala v tříelektrodovém zapojení.  Pracovní elektrodou 
byla leštěná stříbrná pevná amalgámová kompozitní elek-
troda (p-AgSA-CE; průměr disku 2,9 mm, povrch disku 
6,6 mm2; Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Praha). 
Jako referentní elektroda sloužila argentchloridová elektro-
da (3 mol l–1 KCl; typ RTP-CZ-00608) a jako pomocná 
elektroda se používala platinová drátková elektroda (obě 
Monokrystaly, Turnov). 

K měření  pH připravených pufrů  sloužil  pH-metr 
Jenway  4330  (Jenway,  Chelmsford,  Velká  Británie) 
s kombinovanou skleněnou elektrodou nakalibrovaný po-
mocí standardních roztoků pufrů. 

 
Pracovní postupy 

 
Předúprava pracovní elektrody 

Před použitím elektrody k měření se provádí 3 kroky:  
1. Mechanické čištění a leštění se používá, pokud 

dojde k výraznému zhoršení odezvy, např. zanesením ak-
tivních míst na povrchu elektrody, kdykoli během měření. 
K mechanickému čištění se dá využít jemný smirkový 
papír, leštění se provádí aluminou na sametovém podkla-
du. Pro tento účel byla použita souprava PK-4 Polishing 
kit (BASi, West Lafayette, USA) a alumina s velikostí 
částic 1,1 m. 

2. Elektrochemická aktivace elektrody v roztoku KCl. 
Při aktivaci se postupuje tak, že voltametrickou nádobku 
naplníme 10 ml roztoku 0,2 mol l–1 KCl. Do něj ponoříme 
pracovní elektrodu v tříelektrodovém zapojení a vložíme 
na ni napětí –2200 mV po dobu 5 min bez probublávání 
dusíkem  za  stálého  míchání.  Při  tomto  potenciálu  se 
z povrchu elektrody odstraňují  oxidy a naadsorbované 
látky. Takto můžeme zlepšit opakovatelnost a citlivost 
stanovení. Elektrochemická aktivace byla prováděna na 
počátku každého dne, kdy se s elektrodou měřilo. 

3. Regenerace elektrody byla zanesena do procedury 
v řídícím programu a prováděna před každým měřením 
vzorku.  Probíhala  tak,  že  na  elektrodu  byly  střídavě 
v pulsech o délce 0,05 s vkládány regenerační potenciály 
po dobu 30 s (150 cyklů). Pro sledování chování látky při 



Chem. Listy 105, s19s23 (2011)                                                                                                                              Cena Merck 2011 

s20 

různých pH bylo nezbytné nalézt regenerační potenciály 
pro každou hodnotu pH zvlášť. Pro získání regeneračních 
potenciálů bylo do voltametrické nádobky odpipetováno 
9 ml B-R pufru o daném pH a 1 ml destilované vody, tzv. 
základní elektrolyt, elektrodová reakce se nechala probíhat 
až do okamžiku, kdy v anodické oblasti proudu začala 
křivka strmě klesat (nad hodnotu +1 A) a v katodické 
oblasti proudu strmě stoupat (nad hodnotu –1 A). Dvoji-
ce potenciálů počátku těchto nárůstů byly zvoleny jako 
potenciály regenerační; pro metody DPV a DCV byly pou-
žity stejné hodnoty. Nalezené hodnoty regeneračních po-
tenciálů jsou zaznamenány v tab. I.  

 
Voltametrická měření 

Při měření odezvy studovaných látek v závislosti na 
měnícím se pH byl do 10ml odměrné baňky napipetován 
1 ml vzorku a baňka byla doplněna po rysku pufrem 
o daném pH. Takto připravený vzorek byl přelit do volta-
metrické nádobky a probublán 5 min dusíkem, aby byl 
zbaven rozpuštěného kyslíku. 

Při proměřování kalibrační závislosti byly do 10ml 
odměrných baněk připraveny roztoky o daných koncentra-
cích odpipetováním příslušného množství zásobního rozto-
ku stanovované látky a odměrná baňka byla doplněna po 
rysku pufrem o zjištěném optimálním pH. 

Tato měření byla provedena pětkrát pro každou hod-
notu pH i pro každou koncentraci vzorku. Měření opako-
vatelnosti stanovení s regeneračním krokem mezi měření-
mi a bez regeneračního kroku mezi měřeními byla prove-
dena dvacetkrát. 

Pro metodu DPV byly v řídícím programu nastaveny 
tyto parametry: výška pulsu –50 mV, šířka pulsu 100 mV, 
rychlost skenu 20 mV s–1 a počet regenerační cyklů 150. 
Rychlost skenu a počet regeneračních cyklů byly stejné 
i pro metodu DCV. 

Modelové vzorky vody 
Jako modelové vzorky vody byly zvoleny vzorky 

pitné vody z vodovodní sítě  v budově Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze a říční voda z Vltavy 
(odebraná v oblasti Výtoně v Praze, přefiltrovaná přes 
skleněnou fritu o pórovitosti S4), ke kterým bylo přidáno 
příslušné množství zásobního roztoku kyseliny pikrové. 
Vzorek pro voltametrická měření technikami DPV a DCV 
na p-AgSA-CE byl připraven z 9 ml pitné nebo říční vody 
obsahující příslušné množství kyseliny pikrové, které byly 
doplněny do 10 ml roztokem B-R pufru o pH 2,0. Vzorek 
byl před měřením probublán dusíkem. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Pro  5-nitrobenzimidazol  bylo  při  použití  techniky 

DPV na p-AgSA-CE zjištěno, že s rostoucím pH se poten-
ciál píku 5-nitrobenzimidazolu posunoval k zápornějším 
hodnotám potenciálu, jak popisuje tab. II. Pro další měření 
bylo jako vhodné vybráno prostředí vodného roztoku B-R 
pufru o pH 5, při kterém látka poskytovala nejlépe vyvinu-
tý pík. Při vkládání regeneračních potenciálů (Ereg1= 0 mV, 
Ereg2= –1150 mV) na pracovní elektrodu docházelo ke 
zlepšení opakovatelnosti měření. Hodnota relativní směro-
datné odchylky (sr) odezvy dvaceti po sobě následujících 
stanovení 5-NBIA poklesla z 3,3 % při nevkládání regene-
račních potenciálů na 2,3 % při jejich vkládání. Zlepšila se 
stabilita odezvy, ale došlo k poklesu odezvy sledované 
látky přibližně o 10 nA. Regenerační kroky byly zařazeny 
pro všechna následná měření. Pro 5-NBIA nebyly promě-
řeny  kalibrační  křivky,  jelikož  s  časem  docházelo 
k poklesu velikosti odezvy a ke zhoršení kvality píků, což 

Obr. 1. Vývoj odezvy 5-NBIA (c = 110–4 mol l–1) v čase. Měření 
ze dne 4.1.2010 (1), měření ze dne 11.1.2010 (2), měření ze dne 
23.2.2010 (3), měření ze dne 24.2.2010 (4). Měřeno v roztoku B-
R pufru o pH 5,0 na p-AgSA-CE technikou DPV 
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Tabulka I 
Počáteční (Ereg1) a konečné (Ereg2) regenerační potenciály 
zjištěné měřením základního elektrolytu a použité při DCV 
i DPV měření pro daná pH ve vodném roztoku B-R pufru 

pH Ereg1 [mV] Ereg2 [mV] 

2,0 200 –950 
3,0 50 –1000 
4,0 0 –1050 
5,0 0 –1150 
6,0 –50 –1200 
7,0 –50 –1300 
8,0 –100 –1350 
9,0 –100 –1450 

10,0 –150 –1450 
11,0 –150 –1500 
12,0 –200 –1500 
12,9 –250 –1600 
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je znázorněno na obr. 1. Původní měřící schopnosti elek-
trody nebyly obnoveny ani po jiných aktivačních postu-
pech, ani po hrubším mechanickém očištění smirkovým 
papírem. Také bylo zjištěno, že v průběhu měření došlo 
k úbytku elektrodového materiálu. Těmto zjištěním bude 
v budoucnu věnována hlubší pozornost, jelikož obdobné 
chování stanovované látky na p-AgSA-CE zatím nebylo 
popsáno4. 

Potenciál píku kyseliny pikrové se s rostoucím pH 
vodného roztoku B-R pufru také zvyšoval ve směru zápor-
ných hodnot. K uvedenému jevu docházelo při obou tech-
nikách. Nejvyšší odezvy bylo dosaženo při pH 2,0 jak při 
DPV, tak při DCV na p-AgSA-CE. Toto prostředí bylo 
zvoleno jako optimální pro voltametrické stanovení kyseli-
ny pikrové. Hodnoty potenciálu píku v závislosti na pH 
pro obě techniky shrnuje tab. III. Vkládání regeneračních 
potenciálů (Ereg1= 200 mV a Ereg2= –950 mV) na pracovní 
elektrodu vedlo ke zlepšení opakovatelnosti měření. Hod-
nota sr odezvy u DPV techniky pro dvacet po sobě násle-
dujících měření poklesla z 2,2 % při nevkládání regenerač-
ních potenciálů na 1,0 % při jejich vkládání a u DCV tech-
niky z 5,5 % při nevkládání regeneračních potenciálů na 
2,0 % při vkládání regeneračních potenciálů. Při použití 
regeneračního  kroku  se  také  zvýšila  odezva  kyseliny 
pikrové u DPV přibližně o 130 nA a u DCV až o více než 
200 nA. Regenerační kroky proto byly předřazeny každé-
mu dalšímu měření. 

Technikou DCV a DPV byly pro kyselinu pikrovou 
proměřeny kalibrační závislosti. Voltamogramy nejnižších 
dosažených koncentračních řádů jsou ukázány na obr. 2 
pro DPV a obr. 3 pro DCV techniku. Parametry kalibrač-
ních přímek jsou shrnuty v tab. IV.  

 

 Pro  voltametrické  stanovení  kyseliny  pikrové 
v modelových vzorcích pitné a říční vody byla použita 
technika DCV, se kterou bylo dosaženo nižší meze stano-
vitelnosti při vývoji vlastní metody. Pro proměření kalib-
rační závislosti byl použit roztok, který obsahoval 9 ml 
pitné nebo říční vody, ve kterém byl přídavek příslušného 
množství kyseliny pikrové, a 1 ml B-R pufru o pH 2,0. Na 

Tabulka II 
Chování 5-NBIA (c = 110–4 mol l–1) při různém pH v pros-
tředí vodného roztoku B-R pufru, měřeno na p-AgSA-CE 
technikou DPV. Hodnota 1,9 je hodnota pH samotné kyse-
lé složky  B-R pufru, hodnota 13,2 je hodnota pH samotné 
zásadité složky B-R pufru  

pH EpI [mV] IpI [nA] EpII [mV] IpII [nA] 

1,9 –420 –20 – – 
3,0 –236 –38 –387 –38 
4,0 –315 –92 –396 –71 
5,0 –386 –122 –451 –89 
6,0 –453 –133 –484 –122 
7,0 –492 –94 –572 –109 
8,0 –525 –66 –654 –90 
9,0 –570 –66 –678 –93 

10,0 –617 –67 –703 –85 
11,0 –639 –66 –727 –81 
12,0 –673 –57 –768 –58 
13,2 –677 –72 –766 –110 
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Obr. 2. DP voltamogramy kyseliny pikrové na p-AgSA-CE 
v prosředí B-R pufru o pH 2,0 (Ereg1=  200 mV, Ereg2= – 
950 mV). Koncentrace kyseliny pikrové: 10 (1); 8 (2); 6 (3); 4 
(4); 2 (5) a 1 mol l–1 (6). Odpovídající kalibrační závislost je 
znázorněna ve vloženém grafu, konfidenční pásy jsou sestrojeny 
na hladině významnosti 0,05 

Tabulka III 
Chování kyseliny pikrové (c=110–4 mol l–1) při různém pH 
v prostředí vodného roztoku B-R pufru, měřeno na p-
AgSA-CE technikou DPV a DCV. Hodnota 12,9 je hodno-
ta pH samotné zásadité složky B-R pufru 

pH DPV DCV 

Ep [mV] Ip [nA] Ep [mV] Ip [nA] 

2,0 –110 –651 –189 –908 
3,0 –188 –602 –258 –828 
4,0 –263 –578 –339 –800 
5,0 –332 –483 –414 –769 
6,0 –395 –425 –480 –712 
7,0 –452 –326 –543 –613 
8,0 –491 –188 –579 –506 
9,0 –551 –184 –657 –464 
10,0 –632 –121 –732 –324 
11,0 –692 –130 –771 –336 
12,0 –701 –150 –778 –377 
12,9 –638 –209 –789 –306 
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obr. 4 jsou zaznamenány DC voltamogramy, které předsta-
vují  přímé  stanovení  kyseliny  pikrové  v  říční  vodě 
v koncentračním rozmezí 1–10 mol l–1. Parametry získa-
ných kalibračních křivek jsou shrnuty v tab. IV. 

 
 
Závěr 

 
Byl proměřen vliv pH na voltametrické chování 5-

nitrobenzimidazolu (NBIA) a kyseliny pikrové pomocí DC 
voltametrie (DCV) a diferenční pulsní voltametrie (DPV) 

na leštěné stříbrné pevné amalgámové kompozitní elektro-
dě (p-AgSA-CE). Jako optimální prostředí pro stanovení 
5-NBIA byl zvolen Brittonův-Robinsonův pufr (B-R pufr) 
o pH 5,0. Pro 5-NBIA nebyla proměřena kalibrační závis-
lost, protože došlo k znehodnocení odezvy této látky prav-
děpodobně vlivem tvorby komplexu na povrchu elektrody 
a obsazením aktivních míst. Stanovení kyseliny pikrové 
technikou DCV a DPV na p-AgSA-CE probíhalo za nale-
zených optimálních podmínek ve vodném roztoku B-R 
pufru o pH 2,0. Technikou DPV byla kalibrační závislost 
změřena v rozsahu koncentrací 110–6–110–4 mol l–1. Mez 
stanovitelnosti (LQ) měla hodnotu 110–6 mol l–1. Pro tech-

Obr. 4. DC voltamogramy kyseliny pikrové na p-AgSA-CE 
v prostředí říční voda – B-R pufr o pH 2,0 (9:1) (Ereg1=  
200 mV, Ereg2= – 950 mV). Koncentrace kyseliny pikrové v říční 
vodě: 0 (1); 1 (2); 2 (3); 4 (4); 6 (5); 8 (6) a 10 (7) mol l–1. Od-
povídající kalibrační závislost je znázorněna ve vloženém grafu, 
konfidenční pásy jsou sestrojeny na hladině významnosti 0,05 

Tabulka IV 
Shrnutí parametrů kalibračních přímek získaných při měření kyseliny pikrové v B-R pufru pH 2,0, není-li uvedeno jinak 

Technika c 
[mol l–1] 

Směrnice 
[mA l mol–1] 

Úsek 
[nA] 

R 
  

LQ 
[mol l–1] 

DPV 110–5 – 110–4 –11,1 –27 –0,999 – 

110–6 – 110–5 –12,9 +2,6 –0,992 110–6  
DCV 110–5 – 110–4 –17,1 –64 –0,999 – 

110–6 – 110–5 –24,4 –10 –0,997 – 

110–7 – 110–6 –25,5 –2,3 –0,954 110–7 
DCVa 110–5 – 110–4 –15,0 –5,4 –0,996 – 

610–7 – 110–5 –15,3 –1,1 –0,995 610–7 
DCVb 110–5 – 110–4 –12,1 –1,8 –0,996 – 

110–6 – 110–5 –11,5 +0,5 –0,998 210–6 

a Přímé stanovení kyseliny pikrové v modelovém vzorku pitné vody, b přímé stanovení kyseliny pikrové v modelovém 
vzorku říční vody 

Obr. 3. DC voltamogramy kyseliny pikrové na p-AgSA-CE 
v prosředí B-R pufru o pH 2,0 (Ereg1=  200 mV, Ereg2= –
950 mV). Koncentrace kyseliny pikrové: 1 (1); 0,8 (2); 0,6 (3); 
0,4 (4); 0,2 (5) a 0,1 mol l–1 (6). Odpovídající kalibrační závis-
lost je znázorněna ve vloženém grafu, konfidenční pásy jsou 
sestrojeny na hladině významnosti 0,05 
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niku DCV byla naměřena kalibrační závislost v rozmezí 
110–7–110–4 mol l–1 s LQ 110–7 mol l–1. Vypracovaná 
DCV metoda patří mezi velmi citlivé metody stanovení 
kyseliny pikrové a je srovnatelná se spektrálními a chro-
matografickými technikami stanovení511. 

Vyvinutá DCV metoda stanovení kyseliny pikrové 
byla úspěšně aplikována na modelové vzorky pitné a říční 
vody. LQ dosažená v pitné vodě činila 610–7 mol l–1 a ve 
vzorcích říční vody 210–6 mol l–1. Obě zjištěné hodnoty 
dokazují použitelnost p-AgSA-CE jako senzoru pro stano-
vení  mikromolárních  a  submikromolárních  koncentrací 
této látky. 
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