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Úvod 
 
Aminoderiváty bifenylu jsou toxické při vdechování, 

styku s ků�í a při po�ití, hrozí nebezpečím kumulativních 
účinků, jsou �kodlivé pro vodní organismy a mohou vyvo-
lat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí1. 
Současně představují metabolity dal�ích genotoxických 
polutantů � nitrovaných polycyklických aromatických 
uhlovodíků (NPAH)2 a tudí� mohou slou�it jako biomar-
kery míry expozice těmto nebezpečným látkám3. Proto 
neustále roste poptávka po stanovení těchto genotoxických 
látek v nejrůzněj�ích matricích. 

Elektrochemická detekce (ED) získala od svého zave-
dení v průtokových metodách v sedmdesátých letech mi-
nulého století nezastupitelné místo mezi ostatními detekč-
ními metodami4, podpořené v posledních deseti letech 
zájmem o miniaturizované detekční systémy5. Největ�í 
uplatnění nacházejí materiály obsahující různé formy uhlí-
ku (skelný uhlík, uhlíková vlákna, porézní grafit, modifi-
kované uhlíkové pasty a inkousty) a platiny zlata a stříbra, 
které jsou zpravidla pou�ívány v komerčně dostupných 
přístrojích. 

Extrakce patří mezi separační metody, které jsou za-
lo�ené na kontaktu dvou makroskopicky zřetelně odděle-
ných nemísitelných fází. V extrakci tuhou fází 
v dynamickém uspořádání je tuhý sorbent v extrakční ko-
loně proléván roztokem vzorku. V analytické chemii se 
extrakce tuhou fází vyu�ívá zejména k prekoncentraci 
a předbě�né separaci látek6. 

Velkou oblibu v posledních dvou desetiletích si 
v elektroanalytické chemii získaly borem dopované dia-
mantové filmy (BDDF). K výhodným vlastnostem těchto 
filmů patří mechanická a chemická stabilita, malá náchyl-
nost k pasivaci, �iroké potenciálové okno, nízký zbytkový 
proud a biokompatibilita7. 

Cílem této práce bylo stanovení 2-aminobifenylu 
(2-AB), 3-aminobifenylu (3-AB) a 4-aminobifenylu 
(4-AB) v modelových vzorcích pitné a říční vody metodou 
vysokoúčinné kapalinové chromatografie s elektrochemic-
kou detekcí (HPLC-ED) v tenkovrstvé cele pomocí borem 
dopované diamantové filmové elektrody (BDDFE) a nale-
zení vhodných  podmínek pro jejich předbě�nou separaci 
a prekoncentraci pomocí extrakce na tuhou fázi. 

Experimentální část 
 
Zásobní roztoky 2-AB (Sigma-Aldrich, 97%), 3-AB 

(Katedra organické chemie PřF UK) a 4-AB (Sigma-
Aldrich, 97%) o koncentraci 1⋅10−4 mol l−1 byly připraveny 
rozpu�těním přesně navá�eného mno�ství dané látky 
v 250 ml deionizované vody (Milli-Q plus system, Milli-
pore, USA) za pomoci ultrazvuku. Dále byly pou�ity tyto 
chemikálie čistoty p.a.: Kyselina octová (Lach-Ner, Nera-
tovice), hydroxid sodný (Lach-Ner, Neratovice), kyselina 
fosforečná (Lach-Ner, Neratovice), aceton (Lach-Ner, 
Neratovice), diethylether (Lachema, Neratovice), ethyles-
ter kyseliny octové (Lachema, Brno), kyselina chlorovodí-
ková (Lachema, Neratovice). Methanol a acetonitril 
v chromatografické čistotě dodal Merck, Praha. Octanový 
tlumivý roztok o koncentraci 0,01 mol l−1 a pH 5,0 byl 
připraven smísením 0,577 ml 99% kyseliny octové 
s 900 ml deionizované vody. pH vzniklého roztoku bylo 
upraveno na hodnotu 5,0 roztokem hydroxidu sodného 
o koncentraci 0,2 mol l−1. Roztok byl doplněn deionizova-
nou vodou na 1 l. Fosfátový tlumivý roztok o koncentraci 
0,01 mol l−1 a pH 1,5 byl připraven smísením 0,068 ml 
85% kyseliny fosforečné s 90 ml deionizované vody. pH 
vzniklého roztoku bylo upraveno na hodnotu 
1,5 koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou. a doplně-
no deionizovanou vodou na 100 ml. Přesná hodnota pH 
byla měřena digitálním pH-metrem Jenway 4330 (Jenway, 
Essen, Velká Británie) s kombinovanou skleněnou elektro-
dou (typ 924 005). pH-metr byl kalibrován standardními 
vodnými pufry za laboratorní teploty. 

HPLC byla prováděna na kapalinovém chromatografu 
ve slo�ení: gradientová pumpa L-7100, autosampler L-
7200, spektrofotometrický UV/VIS detektor L-7400, řídící 
jednotka D-7000 (v�e Merck-Hitachi, Německo). Obsluhu 
systému, sběr a vyhodnocení dat zaji�ťoval osobní počítač 
s programem HSM (Merck-Hitachi, Německo) pracující 
v operačním systému MS Windows NT. Pro HPLC separa-
ci aminobifenylů byla pou�ita kolona LiChroCART Chira-
Dex®(250 × 4 mm, 5 µm, Merck, Německo) s kovalentně 
vázaným β-cyklodextrinem a předkolonka LiChroCART 
ChiraDex® (4 × 4 mm, 5 µm, Merck, Německo). Měření 
byla prováděna za laboratorní teploty, kolona nebyla ter-
mostatována. Pou�ívané mobilní fáze byly odvzdu�ňovány 
ultrazvukem. Spektrofotometrický UV/VIS detektor byl 
stabilně nastaven na 290 nm (cit.8). Tenkovrstvý ampéro-
metrický detektor pracující v tříelektrodovém uspořádání, 
kde pracovní elektrodou byla BDDFE, byl sériově zapojen 
za výstup ze spektrofotometrického UV/VIS detektoru. 
Pracovní potenciál, tj. potenciál vkládaný na pracovní 
elektrodu, při kterém dosahuje poměr signálu k �umu ma-
ximální hodnoty, byl +1,2 V (převzato z práce Jandové9). 
Byl pou�it potenciostat ADLC 2 (Laboratorní přístroje, 
ČR).  

HPLC-ED AMINOBIFENYLŮ POMOCÍ BOREM DOPOVANÉ DIAMANTOVÉ  
FILMOVÉ ELEKTRODY 
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Pracovní elektroda byla poskytnuta prof. G. M. Swai-
nem (Michigan State University, East Lansing, Michigan, 
USA). Jednalo se o bórem dopovaný mikrokrystalický 
diamantový film připravený technikou CVD ze směsi 
methanu, vodíku a diboranu. Jako referentní elektroda byla 
pou�ita argentchloridová referentní elektroda typu 66-
EE009 (Cypress Systems, Chelmsword, USA). Pou�itá 
tenkovrstvá detekční cela se skládá se ze dvou polychloro-
trifluoroethylenových (Kel-F) částí. V horní jsou vyvrtány 
tři otvory � pro vstup a výstup mobilní fáze a pro umístění 
referentní elektrody. Pomocnou elektrodu představuje 
6 cm dlouhá kapilára z nerezové oceli slou�ící zároveň pro 
výstup mobilní fáze z kolony. Na spodním dílu je ulo�en 
měděný plí�ek zaji�ťující elektrický kontakt a pracovní 
elektroda. Oddělení pracovní elektrody od horního dílu je 
zaji�těno 0,1 cm silným těsněním z Vitonu® (GÜSCHU � 
těsnicí technika, ČR). Předpokládáme-li 25% stlačení Vi-
tonu® při uta�ení �roubu, pak by objem detekční cely měl 
být 10 µl.  

Extrakce tuhou fází byla prováděna na kolonách Li-
Chrolut®EN (Merck, Německo, objem 6 ml, 500 mg sor-
bentu divinilbenzenu a ethylvinylbenzenu) za pou�ití 
vzduchové vývěvy a dvanáctimístného extrakčního mani-
foldu. 

Pou�ívaná mobilní fáze byla připravována smísením 
40 objemových dílů 0,01 mol l−1 octanového pufru 
o pH 5,0, 30 dílů methanolu a 30 dílů acetonitrilu9. Před 
měřením byla mobilní fáze 10 min odvzdu�ňována ultra-
zvukem a dále 10 min probublávána heliem. Po ka�dém 
dni měření byl podle doporučení dodavatele kolony celý 
systém minimálně 15 min promýván směsí methanolu, 
acetonitrilu a deionizované vody v poměru 30:30:40 (v/v/
v), čím� do�lo k vymytí pufru ze systému. 

Při přímém stanovení aminobifenylů v pitné a říční 
vodě byly modelové vzorky připraveny tak, �e do 10 ml 
odměrné baňky bylo odpipetováno potřebné mno�ství 
zásobních roztoků 2-AB, 3-AB a 4-AB o koncentraci 1⋅10−4 
mol l−1 a doplněno na 10 ml pitnou, nebo říční vodou. Říč-
ní voda byla před HPLC přefiltrována.  

Při extrakci 2-AB, 3-AB a 4-AB z pitné a říční vody 
byla příprava vzorků, aktivace extrakčních kolonek 
(Lichrolut®EN) a dávkování vzorku prováděna dle postupu 
uvedeného výrobcem pro stanovení anilinu10. pH vzorků 
bylo upraveno před extrakcí na hodnotu 9,0 roztokem 
0,2 M-NaOH. Byla provedena aktivace kolonky jejím 

postupným promytím 3 ml ethylacetátu, 3 ml methanolu 
a 3 ml deionizované vody. Následně bylo na kolonku na-
neseno 100 ml analyzovaného vzorku  a prosáto rychlostí 
2 ml min−1. Poté byla kolonka promyta 1 ml destilované 
vody slou�ící k vymytí ne�ádoucích příměsí a 1 min vysu-
�ována vzduchem. Zachycené analyty byly eluovány 10 ml 
diethyletheru. Eluát byl následně odpařen odfoukáním 
dusíkem, k odparku přidán 1,0 ml mobilní fáze obsahující 
směs methanolu, acetonitrilu a octanového pufru o  kon-
centraci 0,01 mol 1−1 a pH 5,0 v poměru 30:30:40 (v/v/v) 
a tento roztok byl dávkován do HPLC systému. Tento typ 
eluce byl pou�it pro proměření kalibračních závislostí pro 
vzorky pitné a říční vody. Výtě�ek extrakce byl v�dy vy-
hodnocován jako poměr vý�ky analytu Ipx k vý�ce píku Ip

0
 

získaného přídavkem potřebného objemu standardního 
roztoku k roztoku po extrakci slepého vzorku. Slepý vzo-
rek byl v�dy podrobován stejným extrakčním postupům 
jako modelové vzorky říční a pitné vody. Meze stanovitel-
nosti (LQ) byly stanovovány jako koncentrace analytů po-
skytující signál odpovídající trojnásobku absolutní hodno-
ty �umu.  

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Přímé stanovení v pitné vodě 

 
Přímým stanovením metodou HPLC-ED v pitné vodě 

byly získány kalibrační závislosti 2-AB, 3-AB a 4-AB 
v koncentračním rozmezí 2⋅10−7−1⋅10−5 mol l−1. Kalibrační 
závislosti jsou lineární v celém měřeném rozsahu, parame-
try kalibračních přímek jsou uvedeny v tabulce I. 

Pro přímé stanovení aminobifenylů v pitné vodě byla 
také sledována reprodukovatelnost odezvy detektoru 
s BDDFE v �esti jednotlivých dnech v průběhu dvou měsí-
ců. 7% relativní směrodatná odchylka pro proudové pozadí 
a maximálně 20% relativní směrodatná odchylka pro ode-
zvu detektoru na studované analyty svědčí o dostatečné 
stálosti odezvy elektrochemického detektoru při jeho dlou-
hodobém pou�ívání. Opakovatelnost odezvy detektoru 
(sedm po sobě následujících dávkování) pro 2-AB, 3-AB 
a 4-AB o koncentraci 1⋅10−5 mol l−1 je < 2,9 % . 

 

Tabulka I 
Parametry kalibračních závislostí 2-AB, 3-AB a 4-AB vyhodnocené z vý�ek píků při přímém stanovení v pitné vodě. Měře-
no metodou HPLC-ED s BDDFE, Fm = 1,0 ml s−1, Edet = +1,2 V, mobilní fáze: methanol: acetonitril: octanový pufr o kon-
centraci 0,01 mol l−1 a pH 5,0 v poměru 30:30:40 (v/v/v) 

Látka LDR 
[mol l−1] 

Směrnice 
[mA mol−1 l] 

Úsek 
[nA] 

Korelační 
koeficient 

LQ 
[mol l−1] 

2-AB 2⋅10−7−1⋅10−5 12,7 ± 0,2 � 0,1 ± 0,8 0,9992 2,1⋅10−7 
3-AB 2⋅10−7−1⋅10−5 9,0 ± 0,1    2,1 ± 0,4 0,9996 3,0⋅10−7 
4-AB 2⋅10−7−1⋅10−5 4,4 ± 0,1    0,8 ± 0,4 0,9988 6,2⋅10−7 
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Přímé stanovení v říční vodě 
 
Přímým stanovením metodou HPLC-ED v říční vodě 

byly obdobně jako v pitné vodě získány kalibrační závislosti 
2-AB, 3-AB v koncentračním rozmezí 1⋅10 −7−1⋅10 −5 mol l−1 
a 4-AB v koncentračním rozmezí 2⋅10−7−1⋅10−5 mol l−1. Ka-
librační přímky byly opět lineární v celém rozsahu, para-
metry kalibračních přímek jsou uvedeny v tab. II. Získané 
chromatogramy jsou pro ilustraci na obr. 1. 

 

Stanovení aminoderivátů bifenylu v pitné a říční 
vodě metodou HPLC s elektrochemickou detekcí 
s vyu�itím extrakce tuhou fází 
 
Nalezení optimálních extrakčních podmínek 

Ke stanovení 2-AB, 3-AB a 4-AB v pitné a říční vodě 
s vyu�itím extrakce tuhou fází je nutné nalézt optimální 
extrakční podmínky, tj. předev�ím vhodnou tuhou fázi 
a eluční činidlo. Jako tuhá fáze byl zvolen sorbent kolonek 
LiChrolut®EN obsahující kopolymer ethylvinylbenzenu 
a divinylbenzenu.  

Při volbě elučního činidla byly testovány následující 
rozpou�tědla: methanol : acetonitril : aceton (50:50:1), 
acetonitril : 0,01 mol l−1 fosfátový pufr pH 1,5 (1:1), die-
thylether. 

Nejlépe se osvědčil diethylether. Ten byl pro extrakci 
zvolen i pro jeho snadné odpaření umo�ňující vysokou 
prekoncentraci stanovovaných látek. 

Při eluci 10,0 ml diethyletheru bylo dosa�eno pro oba 
analyty ~70 % výtě�ku, dal�í zvy�ování elučního objemu 
by nebylo účelné. Opakovatelnost tohoto stanovení pro 
10,0 ml diethyletheru byla testována analýzou čtyř modelo-
vých vzorků pitné vody obsahující 2-AB a 4-AB (c = 1⋅10−7 

mol l−1). Výsledky jsou shrnuty v tab. III. 
Z výsledků vyplývá, �e výtě�ek se pro 2-AB i 4-AB 

blí�í 70 %. Vzhledem k uspokojivému výtě�ku a vysoké 
prekoncentraci analytů umo�něné odpařením eluátu byl 
tento extrakční postup zvolen pro stanovení 2-AB, 3-AB 
a 4-AB ve vzorcích pitné a říční vody. 

 
Stanovení aminobifenylů v pitné vodě metodou 
HPLC-ED s vyu�itím extrakce tuhou fází  

 
Pro stanovení aminobifenylů v pitné vodě metodou 

HPLC-ED s vyu�itím extrakce tuhou fází byl pou�it čtvrtý 
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Obr. 1. Chromatogramy směsi 2-AB, 3-AB a 4-AB při přímém 
stanovení v říční vodě; c: 0 (1), 1⋅10−7 (2), 2⋅10−7 (3), 4⋅10−7 (4), 
6⋅10−7 (5), 8⋅10−7 (6) , 1⋅10−6 (7) mol l−1. Měřeno metodou HPLC-
ED s BDDFE, Fm = 1,0 ml s−1, Edet = +1,2 V, mobilní fáze: 
methanol: acetonitril: octanový pufr o koncentraci 0,01 mol l−1 a 
pH 5,0 v poměru 30:30:40 (v/v/v)   

Tabulka II 
Parametry kalibračních závislostí 2-AB, 3-AB a 4-AB vyhodnocené z vý�ek píků při přímém stanovení v říční vodě. Měře-
no metodou HPLC-ED s BDDFE, Fm = 1,0 ml s−1, Edet = +1,2 V, mobilní fáze: methanol: acetonitril: octanový pufr o kon-
centraci 0,01 mol l−1 a pH 5,0 v poměru 30:30:40 (v/v/v) 

Analyt LDR 
[mol l−1] 

Směrnice 
[mA mol−1 l] 

Úsek 
[nA] 

Korelační 
koeficient 

LQ 
[mol l−1] 

2-AB 1⋅10−7−1⋅10−5 12,8 ± 0,2 � 0,7 ± 0,7 0,9993 2,1⋅10−7 
3-AB 1⋅10−7−1⋅10−5 9,7 ± 0,1 � 0,4 ± 0,4 0,9996 2,8⋅10−7 
4-AB 2⋅10−7−1⋅10−5 4,9 ± 0,2    0,3 ± 0,2 0,9996 5,5⋅10−7 

Tabulka III 
Výtě�ek a opakovatelnost extrakce 2-AB a 4-AB (c = 1⋅10−7 mol l−1) ze 100 ml pitné vody vyhodnocovaný jako poměr Ipx/
Ip

0, kde Ip
0 je vý�ka píku standardu (c = 1.105 mol l−1) a Ipx je vý�ka píku po extrakci. Eluční činidlo: diethylether, Ve.č. = 

10 ml 

Analyt Ip
0 [nA] I px [nA] Ipx/Ip

0 [%] s [%] sr [%] 
2-AB 88,9 61,3 69,0 4,0 5,8 
4-AB 37,5 24,0 63,9 11,6 18,1 
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typ eluce diethyletherem a jeho následné odpaření. Byly 
získány kalibrační závislosti 2-AB v koncentračním roz-
mezí 2,5⋅10−9−1⋅10−7 mol l−1, 3-AB a 4-AB v koncen-
tračním rozmezí 5⋅10−9−1⋅10−7 mol l−1. Získané závislosti 
jsou lineární v celém rozsahu, parametry kalibračních pří-
mek jsou uvedeny v tab. IV.  

 
Stanovení aminobifenylů v říční vodě metodou 
HPLC-ED s vyu�itím extrakce tuhou fází  

 
Pro stanovení aminobifenylů v říční vodě metodou 

HPLC-ED s vyu�itím extrakce tuhou fází byla pou�ita 
eluce diethyletherem a jeho následné odpaření. Byly získá-
ny kalibrační závislosti 2-AB v koncentračním rozmezí 

2,5⋅10−8−1⋅10−7 mol l−1, 3-AB v koncentračním rozmezí 
2,5⋅10−9−1⋅10−7 mol l−1 a 4-AB 5,0⋅10−9−1⋅10−7 mol l−1. 
Získané závislosti jsou lineární v celém rozsahu, paramet-
ry kalibračních přímek jsou uvedeny v tab. V.  

Jako optimální eluční činidlo při extrakci tuhou fází 
byl zvolen diethylether, který lze snadno odpařit. Navr�e-
ným postupem bylo dosa�eno cca 65 % výtě�ků a byl dále 
aplikován pro proměření kalibračních závislostí pro mode-
lové vzorky pitné a říční vody.  

Dosa�ené meze stanovitelnosti LQ pro toto stanovení 
jsou ni��í v porovnání s LQ dosa�enými při přímém stano-
vení, jak vyplývá z tabulky VI. Extrakce 2-AB a 3-AB 
z modelových vzorků pitné vody umo�ňuje jejich stanove-
ní v koncentračním řádu 10−9 mol l−1, tj. a� při stokrát ni�-

Tabulka IV 
Parametry kalibračních závislostí vyhodnocené z vý�ek píků při stanovení 2-AB, 3-AB a 4-AB v pitné vodě s vyu�itím 
extrakce tuhou fází. Měřeno metodou HPLC-ED s BDDFE,  Fm = 1,0 ml s−1, Edet = +1,2 V, mobilní fáze: methanol: aceto-
nitril: octanový pufr o koncentraci 0,01 mol l−1 a pH 5,0 v poměru 30:30:40 (v/v/v), eluční činidlo: diethylether,  
Ve.č. = 10 ml 

Analyt LDR 
[mol l−1] 

Směrnice 
[A mol−1 l] 

Úsek 
[nA] 

Korelační 
koeficient 

LQ [mol l−1] 

2-AB 5,0⋅10−9−1⋅10−7 0,78 ± 0,04 � 4,1 ± 1,9 0,9925 3,4⋅10−9 
3-AB 7,5⋅10−9−1⋅10−7 0,62 ± 0,05 � 5,2 ± 2,5 0,9851 4,4⋅10−9 
4-AB 7,5⋅10−9−1⋅10−7 0,25 ± 0,02 � 2,1 ± 1,0 0,9849 1,1⋅10−8 

Tabulka V 
Parametry kalibračních závislostí vyhodnocené z vý�ek píků při stanovení 2-AB, 3-AB a 4-AB v říční vodě s vyu�itím 
extrakce tuhou fází. Měřeno metodou HPLC-ED s BDDFE,  Fm = 1,0 ml s−1, Edet = +1,2 V, mobilní fáze: methanol: aceto-
nitril: octanový pufr o koncentraci 0,01 mol l−1 a pH 5,0 v poměru 30:30:40 (v/v/v), eluční činidlo: diethylether, Ve.č. = 
10 ml 

Analyt LDR 
[mol l−1] 

Směrnice 
[A mol−1 l] 

Úsek 
[nA] 

Korelační 
koeficient 

LQ [mol l−1] 

2-AB 2,5⋅10−8−1⋅10−7 0,32 ± 0,04 � 1,0 ± 2,5 0,9869 8,4⋅10−9 
3-AB 2,5⋅10−9−1⋅10−7 0,20 ± 0,01 0,2 ± 0,3 0,9985 1,3⋅10−8 
4-AB 5,0⋅10−9−1⋅10−7 0,16 ± 0,01 0,2 ± 0,4 0,9953 1,7⋅10−8 

Tabulka VI 
Meze stanovitelnosti LQ pro 2-AB, 3-AB a 4-AB pro přímé stanovení 2-AB, 3-AB a 4-AB v pitné a říční vodě a pro stano-
vení těchto analytů po extrakci tuhou fází s vyu�itím diethyletheru jako elučního činidla 

Analyt Mez stanovitelnosti LQ [mol l-1] 
přímé stanovení extrakce tuhou fází 

destilovaná voda a pitná voda říční voda pitná voda říční voda 
2-AB 2⋅10−7 2⋅10−7 2⋅10−7 3⋅10−9 8⋅10−9 
3-AB 3⋅10−7 3⋅10−7 3⋅10−7 4⋅10−9 1⋅10−8 
4-AB 5⋅10−7 6⋅10−7 6⋅10−7 1⋅10−8 2⋅10−8 

a Hodnoty převzaty z práce9 
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�ích koncentracích ne� při přímém stanovení. 4-AB, který 
na ampérometrickém detektoru s BDDFE vvkazuje nejni�-
�í odezvy. Tyto koncentrace jsou limitní pro stanovení 
analytů v říční vodě, která představuje slo�itěj�í matrici 
ne� voda pitná. 

 
 

Závěr 
 
V této práci bylo HPLC ve spojení s ampérometric-

kým detektorem s BDDFE pou�ito pro analýzu aminobife-
nylů v modelových matricích pitné a říční vody.  

Nejprve byla ověřena mo�nost přímého stanovení 
2-AB, 3-AB a 4-AB v pitné a říční vodě metodou HPLC-
ED. Kalibrační závislosti 2-AB, 3-AB a 4-AB v pitné vodě 
byly změřeny v koncentračním řádu 2⋅10−7−1⋅10−5 mol l−1, 
v říční vodě v koncentračním řádu 1⋅10−7−1⋅10−5 mol l−1 

pro 2-AB a 3-AB a 2⋅10−7−1⋅10−5 mol l−1 pro 4-AB. Dosa-
�ené meze stanovitelnosti jsou srovnatelné s hodnotami 
dosa�enými v destilované vodě jako ideální matrici  a le�í 
v koncentračním řádu 10−7 mol l−1 .  

Dále bylo navr�eno stanovení vyu�ívající předbě�nou 
separaci a prekoncentraci extrakcí tuhou fází na kolonkách 
Lichrolut®EN. Jako nejvhodněj�í eluční činidlo byl zvolen 
diethylether. Kalibrační závislosti 2-AB, 3-AB a 4-AB 
v pitné vodě jsou pro 2-AB lineární v koncentračním řádu 
5,0⋅10−9−1⋅10−7 mol l−1, pro 3-AB a 4-AB v koncentračním 
řádu 7,5⋅10−9−1⋅10−7 mol l−1. Kalibrační závislosti 2-AB, 
3-AB a 4-AB v říční vodě byly změřeny pro 2-AB 
v koncentračním řádu 2,5⋅10−8−1⋅10−7 mol l−1, pro 3-AB 
v koncentračním řádu 2,5⋅10−9−1⋅10−7 mol l−1 a pro 4-AB 
v koncentračním řádu 5⋅10−9−1⋅10−7 mol l−1.  

Ze získaných výsledků vyplývá, �e popsané metody 
HPLC-ED jsou za daných podmínek vhodné pro stanovení 
2-AB, 3-AB a 4-AB ve vzorcích pitné a říční vody a testo-

vaný ampérometrický detektor s bórem dopovanou dia-
mantovou filmovou elektrodou poskytuje stabilní odezvu 
pro studované analyty. 

 
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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