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LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY 

dlo8, 2,2�-dinitro-5,5�-disulfandiyldibenzoová kyselina, 
které reaguje podle schématu (1) za vzniku barevného 
S-(3-karboxy-4-nitrofenyl)-thiosulfátu.  

 
RSSR  +  SO3

2−   →  RSSO3
−  +   RS−                               (1) 

                                                                     
Uvedená  reakce byla vyu�ita pro  stanovení siřičitanů 

ve vodě9 i pro zji�ťování oxidu siřičitého v ovzdu�í detekč-
ní trubičkou, která obsahuje silikagel nasycený Ellmano-
vým činidlem, octanem amonným a triethylenglykolmono-
methyletherem10. Nevýhodou této indikační náplně je ni��í 
propustnost analyzovaného plynu, nízká odolnost vůči 
kyselým plynům a parám, a tím omezené mo�nosti kvanti-
tativního stanovení.  V tomto článku je popsána detekční 
trubička pro měření koncentrace oxidu siřičitého 
v ovzdu�í,  zalo�ená na pou�ití indikační náplně s obsahem 
chromogenního Ellmanova činidla, která je vhodná pro 
kvantitativní měření koncentrace oxidu siřičitého ve vzdu-
chu. 

 
 

Experimentální část 
 
C h e m i k á l i e  a  z a ř í z e n í 

 
 Pro přípravu indikační náplně byly pou�ity tyto che-

mikálie: 2,2�-dinitro-5,5�-disulfandiyldibenzoová kyselina, 
dimethylsulfoxid bezvodý, octan amonný, glycerol (v�e 
Sigma-Aldrich, čistota p.a.). Jako nosič byl pou�it silikagel 
(Grace, Německo) zrnění 0,5−0,6 mm, či�těný varem 
s kyselinou chlorovodíkovou  a aktivovaný při 130 °C.   

 Skleněné obalové trubice, těsnící prvky a rozvodná 
tělíska laskavě poskytla společnost  MSA-Auer Berlin. 
Potřebný počet trubiček k testování vyrobila společnost 
Tejas  Jablonec. Testování proběhlo ve zku�ební komoře 
o objemu 712 dm3  na Katedře chemického vojska a speci-
ální chemie Vysoké vojenské �koly ve Vy�kově. Testova-
ný plyn byl čerpán ručním nasávacím zařízením Universal 
typ 86 (Kavalier Votice) o zdvihovém objemu 100±5 cm3.  
K analytické kontrole koncentrace plynu v komoře byla 
pou�ita olejová vývěva Lavat (Fisher Scientific) a  spek-
trofotometr Helios-α (Unicam). 

 
P r a c o v n í  p o s t u p y 
 
Příprava indikační náplně 

100 g vyči�těného a aktivovaného silikagelu  bylo im-
pregnováno 30 ml roztoku, který obsahoval 0,1 % 2,2�-di-
nitro-5,5�-disulfandiyldibenzoové kyseliny, 0,5 % octanu 
amonného a 5 % glycerolu v dimethylsulfoxidu. 

Získanou bezbarvou indikační náplň je výhodné oka-
m�itě plnit do trubiček nebo  případně uchovávat  v her-
meticky uzavřené prachovnici z hnědého skla. 
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Úvod 

 
Oxid siřičitý, významná průmyslová �kodlivina, je 

důle�itým faktorem hygienické kvality prostředí a indiká-
torem jeho celkového zneči�tění. Monitorování  tohoto 
plynu v ovzdu�í je proto věnována zcela  mimořádná po-
zornost. K těmto účelům se pou�ívají nejrůzněj�í automa-
tické i poloautomatické analyzátory, zalo�ené na  fyzikál-
ních, fyzikálně-chemických nebo chemických principech. 
Význam mají také jednoduché indikátory pro rychlé 
a zpravidla orientační stanovení, které jsou zalo�ené na 
barevných reakcích a konstruované jako detekční trubičky, 
indikační papírky nebo křídy. 

Řada technických prostředků na bázi barevných reakcí 
vyu�ívá zejména redukční účinky oxidu siřičitého1. Detekční 
trubičky mohou být konstruovány na základě odbarvování 
indikační vrstvy nasycené jodem a �krobem2, nebo naopak 
na základě vzniku modrého zabarvení vrstvy obsahující 
KIO3 a �krob3.  Jinou mo�ností je detekční trubička4 
s obsahem Cr(VI), který se účinkem oxidu siřičitého mění 
na zelenou sůl Cr(III), nebo detekční trubička s obsahem 
pentakyano-nitrosyl�elezitanu (nitroprussidu) zinečnatého, 
který v prostředí pyridinu poskytuje komplex  Zn2[Fe(CN)5
(NO)(SO3)] výrazně červeného zbarvení5.  Dal�í skupinu 
metod představují reakce zalo�ené na kyselých vlastnos-
tech oxidu siřičitého, u nich� se uplatňuje řada acidobazic-
kých indikátorů, např. fenolsulfonftalein6.  Zcela výjimeč-
ně se uplatňují i jiné reakční mechanismy, např. reakce 
oxidu siřičitého s 2,4,6-trinitrobenzoovou kyselinou7. 

Je známo, �e oxid siřičitý ve formě siřičitanů nebo 
hydrogensiřičitanů reaguje  v organismu  s přítomnými  
plazmatickými bílkovinami,  které obsahují disulfidovou 
vazbu. Na tomto principu byla v analytické chemii vy-
zkou�ena řada syntetických činidel, např. Ellmanovo čini-
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Příprava detekční trubičky 
Detekční trubičku pro kontrolu oxidu siřičitého tvoří 

skleněná obalová trubice o vnitřním průměru 6 mm, která 
je naplněna indikační hmotou ve vrstvě dlouhé 60 mm. 
Vrstva je proti pohybu utěsněna perforovanými porceláno-
vými tělísky a kovovou síťkou. Na obou koncích je trubič-
ka uzavřena zatavením na celkovou délku 125 mm.  

 
Zkou�ení detekčních trubiček 

Testování  funkčnosti detekčních trubiček a jejich 
kalibrace  byly prováděny ve zku�ební  plynové komoře, 
ve které byly připraveny různé koncentrace oxidu siřičité-
ho působením kyseliny sírové na  Na2SO3. Při těchto 
zkou�kách  byl kontaminovaný vzduch odebírán  ručním 
čerpadlem a vzniklé zabarvení bylo vyhodnocováno vizu-
álně. Skutečná koncentrace oxidu siřičitého ve zku�eb-
ní plynové  komoře byla stanovena spektrofotometricky 
pararosanilinovou metodou11  s tím, �e vzorek plynu byl 
pohlcován v promývačce s obsahem  0,1 mol.l−1  NaOH  
a zpracován chromogenním činidlem, které na 100 ml 
vodného roztoku obsahovalo  0,05 g fuchsinu, 0,2 ml 40% 
formaldehydu, 12 ml konc. HCl a 20 ml methanolu.  

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Reakce oxidu siřičitého s 2,2�-dinitro-5,5�-disulfan-

diyldibenzoovou kyselinou je závislá předev�ím na pH 
reakčního prostředí a v případě detekčních trubiček také na 
dostatečné průchodnosti plynu indikačním materiálem 
a jeho kvantitativním záchytu, aby bylo mo�né  lineární 
kolorimetrické  vyhodnocování. Optimální prostředí bylo 
dosa�eno pou�itím octanu amonného, jen� se navíc spolu 
s glycerolem podílí i na sorpci oxidu siřičitého. Glycerol 
a octan amonný kromě toho zaji�ťují prostředí vhodné pro 
průběh reakce  a stabilitu   vzniklého zabarvení, které je za 
normálních podmínek �luté, λmax= 412 nm. Přítomnost 
dimethylsulfoxidu jako rozpou�tědla způsobuje prohloube-
ní barevného odstínu na oran�ový a� červený (λmax= 
500 nm), a tím výrazně zlep�uje analytický efekt. Dime-
thylsulfoxid rovně� zaji�ťuje optimální  průnik plynu indi-
kační vrstvou.  

Rychlost reakce je vysoká, zabarvení vzniká praktic-
ky okam�itě po styku náplně detekční trubičky se zkou�e-
ným plynem. Čelo barevné zóny je jasně ohraničené.  Jak 
ukazuje obr. 1, mezi koncentrací oxidu siřičitého c a dél-
kou barevné zóny d existuje logaritmická závislost, kterou 
lze popsat rovnicí d = 16,044.ln c � 20,144 s koeficientem 
determinace R2 = 0,994. S narůstající koncentrací se také 
mění zabarvení od �luté do sytě oran�ové. Nejni��í doka-
zatelná koncentrace oxidu siřičitého detekční trubičkou při 
odběru 1000 cm3 vzduchu (10 zdvihů ručním čerpadlem) 
je 1 mg.m−3, kdy vzniká červený prstenec o tlou�ťce 1 a� 2 
mm. Detekční trubička je vhodná zejména k orientační 
kontrole přítomnosti oxidu siřičitého v ovzdu�í a  k pou�ití 
v situacích spojených s havarijním únikem plynu. Vy��í 
citlivosti a rozli�ovací schopnosti, které jsou  po�adovány 

pro hygienická měření, lze dosáhnout tím, �e se jako nosič 
pou�ije směs drceného skla a silikagelu (90:10) impregno-
vaná 5 a� 8 ml impregnačního roztoku popsaného 
v experimentální části. Relativní chyba měření za normál-
ních laboratorních podmínek nepřesahuje 30 %. 

Stanovení oxidu siřičitého detekční trubičkou ru-
�í přítomnost alkanthiolů a sirovodíku. Působením těchto 
redukčních látek vznikají oran�ové barevné zóny nebo se  
indikační vrstva vybarvuje po celé délce. Sirovodík lze 
eliminovat např. tak, �e před indikační vrstvu  předřadíme 
ochrannou vrstvu, která obsahuje silikagel impregnovaný  
roztokem chloridu nebo síranu měďnatého. Tato ochranná 
náplň musí být pečlivě vysu�ena a zbavena vody, která by 
jinak zachytávala i pronikající oxid siřičitý.  Trubička je 
relativně odolná vůči vlivu kyselých látek, například chlo-
rovodíku, koncentrace nad 100 ppm v�ak  mohou způsobit 
oslabení vzniklého zbarvení, případně mohou jeho vzniku 
zcela zabránit. Méně odolná vůči ru�ivým vlivům je pak 
trubička s náplní tvořenou směsí drceného skla a silikage-
lu. Tento nedostatek lze zmírnit  předřazením ochranné 
vrstvy s měďnatou nebo olovnatou solí.   

Funkčnost  detekčních trubiček pro kontrolu oxidu 
siřičitého byla ověřována v pravidelných časových interva-
lech. Při skladování za teplot do 30 °C a bez přístupu pří-
mého slunečního světla si detekční trubičky uchovávají 
svoje vlastnosti po dobu nejméně 3 let. 
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V. Pitschmanna, E. Halámekb, and Z. Koblihab 
(aOritest Ltd., Prague, bDepartment of Chemistry, Military 
College of Ground Forces, Vy�kov): A Detection Tube for 
the Determination of Sulfur Dioxide in Air 

 
A method of the determination of sulfur dioxide in air 

with a detection tube is described. The tube contains 
a chromogenic reagent, 2,2�-dinitro-5,5�-disulfanediyl-di-
ben-zoic acid, dimethyl sulfoxide, ammonium acetate and 
glycerol. The method is sensitive (detection limit 1 mg.m−3) 
and enables colorimetric determination based on the length 
of the coloured indication zone. 

 
Česká společnost chemická, odborná skupina Analytické toxikologie  

a Státní zdravotní ústav Praha 
 

pořádají 
 

Seminář �Alternativní metody testování toxicity chemikálií� 
 

27. − 28. dubna 2005 
 

v prostorách společnosti EKOMONITOR spol. s r.o. v Chrudimi � Pí�ťovy 
 
 
Seminář bude zaměřen: 
−   na testy na úrovni in silico (odhady výpočtem na počítači), případně in vitro, 
−  na praktickou aplikaci, zejména modelů analýzy, a to pro získávání vhodných podkladů pro registraci chemic-

kých látek a chemických prostředků podle platných zákonů a vyhlá�ek v rámci programu REACH. 
Seminář bude uveden předná�kami o kritériích a po�adavcích uvedených programů chemické bezpečnosti a navazo-
vat bude výklad a ukázky ji� komerčně dostupných počítačových programů pro vyu�ití v toxikologické praxi 
a na testovacích pracovi�tích . 
Budou vylo�eny principy validace metod QSAR a expertních počítačových systémů (ze současného jednání QECD 
a ECVAM JRC EC) a podán současný přehled komerčně dostupného softwaru. 
 
Vý�e poplatku je 2200,-Kč + 19 % DPH, ubytování bude zaji�těno v hotelu Bohemia v centru Chrudimi (asi 5 min 
od vlakového i autobusového nádra�í) v dvoulů�kových pokojích v ceně 800,-Kč/noc. 
 
Bli��í technické informace a �ádosti o informaci přímo na adrese: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., Pí�ťovy 
820, 53701 Chrudim, fax 469 682 310, e-mail: halouskova@ekomonitor.cz  nebo u odborného garanta  doc. RNDr. 
Miloně Tichého, DrSc., Státní zdravotní ústav, �robárova 48, 10042 Praha 10, fax 267 311 236, e-mail: mti-
chy@szu.cz .  
 
Přihlá�ky lze posílat na ti�těném formuláři, přilo�eném k 1. informaci nebo elektronicky. Formulář najdete pod 
www.ekomonitor.cz , slo�ka semináře � kalendář. 
 

          Miloň Tichý 
                  Státní zdravotní ústav, Praha 


