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Úvod 

 
4-Nitroindan (obr. 1; C.A.S. registry number: 34701-

14-9; C.A.S. name: 1H-indene, 2,3-dihydro-4-nitro-) se 
řadí mezi potenciálně genotoxicky a karcinogenně nebez-
pečné látky s ne plně aromatickou strukturou. Prekurzorem 
4-nitroindanu je uhlovodík indan – jedna ze složek benzi-
nu1,2.  U indanu byl prokázán mírný inhibující vliv na 
methanogenezi (anaerobní respirační metabolická dráha, 
využívající  jako alternativní  elektronový akceptor  oxid 
uhličitý)  půdních mikroorganismů1,3,4,  toxické působení 
a akumulace v tkáních mořských mlžů5,6. Od okamžiku, 
kdy bylo zjištěno, že mono- a dinitro-PAH vykazují něko-
likanásobně větší mutagenitu či karcinogenitu než jejich 
matečné polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), stá-
vá se analýza těchto nebezpečných polutantů předmětem 
moderní environmentální analytické chemie2. V elektroa-
nalytických metodách se využívá snadné elektrochemické 
redukce nitroskupiny na aromatickém jádře NPAH7, 8. 

Cílem této práce bylo nalezení optimálních podmínek 
s cílem dosáhnout co nejnižší meze stanovitelnosti (LQ) 
pro stanovení 4-nitroindanu na klasické rtuťové kapající 
elektrodě (DME) pomocí DC tast polarografie (DCTP) 
a diferenční pulsní polarografie (DPP); na visící rtuťové 
kapkové  elektrodě  (HMDE)  pomocí  DC  voltametrie 
(DCV) a diferenční pulsní voltametrie (DPV); na rtuťo-
vým meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové 
elektrodě (m-AgSAE) pomocí metod DCV a DPV. Dalším 
cílem bylo srovnání meze stanovitelnosti nově vypracova-
ných polarografických a voltametrických metod s mezí 
stanovitelnosti dosaženou při stanovení 4-nitroindanu UV-
VIS spektrofotometrií. Pro objasnění elektrochemického 
chování 4-nitroindanu byla použita cyklická voltametrie 
(CV) na HMDE a na m-AgSAE. Cílem práce byla také 

aplikace nově vyvinutých polarografických a voltametric-
kých metod při  stanovení 4-nitroindanu v modelových 
vzorcích pitné a říční vody. 

 
 

Experimentální část 
 
Reagencie 

 
Zásobní roztok 4-nitroindanu (99%, Sigma-Aldrich, 

Praha, ČR) o koncentraci 110–3 mol l–1 byl připraven roz-
puštěním 0,0163 g látky ve 100 ml methanolu (p.a., Lache-
ma, Brno, ČR). Roztoky o nižších koncentracích byly při-
pravovány přesným ředěním zásobního roztoku methano-
lem. Zásobní roztok byl uchován ve tmě a chladu v ledni-
ci. Brittonovy-Robinsonovy pufry (BR pufry) o příslušném 
pH byly připraveny smísením 0,2 mol l–1 NaOH s rozto-
kem obsahujícím kyselinu boritou, fosforečnou a octovou, 
každou o koncentraci 0,04 mol l–1 (všechny tyto chemiká-
lie čistoty p.a., Lachema). Další chemikálie (kyselina chlo-
rovodíková a chlorid draselný, vše čistota p.a.) byly zakou-
peny od firmy Lachema. Použitá deionizovaná voda byla 
produkována systémem Milli-Qplus  (Millipore,  Billerica, 
USA). 

 
Aparatura 

 
Při všech polarografických a voltametrických stano-

veních byla použita sestava Eco-Tribo Polarograf se soft-
warem PolarPro verze 5.1 (Polaro-Sensors, Praha). Soft-
ware  pracoval  v  operačním  systému  Windows  XP 
(Microsoft Corporation, Redmond, USA). 

Jednotlivá měření byla prováděna ve tříelektrodovém 
zapojení, kdy byla jako referentní použita argentochlorido-
vá elektroda (1 mol l–1 KCl) typu RAE 113, Monokrystaly, 
Turnov. Jako pomocná elektroda byla použita platinová 
drátková elektroda. 

Spektrofotometrická měření byla prováděna na pří-
stroji HP 8453 Diode Array Spectrophotometer (Hewlett-
Packard, Amstelveen, Nizozemí) s ovládacím programem 
UV-Visible ChemStation (verze 9.01) v křemenných kyve-
tách o měrné tloušťce 1,0 a 0,1 cm. 

Všechna měření pH byla prováděna na digitálním pH-
metru Jenway 3510 (Jenway, Chelmsford, Velká Británie) 
s kombinovanou skleněnou elektrodou (typ 924 005). Pří-
stroj  byl  kalibrován  pomocí  standardních  kalibračních 
pufrů. 

 
Použité pracovní elektrody 

 
Pro studium polarografického chování 4-nitroindanu 

byla  použita  jako  pracovní  elektroda  DME.  Při  práci 
s DME za použití technik DCTP a DPP byla použita rych-Obr. 1. Strukturní vzorec 4-nitroindanu 
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lost polarizace 4 mV s–1, elektronicky řízená doba kapky 
1 s a výška rezervoáru 64 cm.  

Pro voltametrická měření (DCV, DPV) byla použita 
jako pracovní elektroda HMDE a m-AgSAE (obr. 2). Při 
DPV byly na elektrodu vkládány pulsy o šířce 100 ms, 
modulační amplitudě –50 mV a rychlost polarizace byla 
zvolena pro DPV i DCV 20 mV s–1. Před použitím m-
AgSAE bylo nutné provést tři kroky – amalgamaci, aktiva-
ci a regeneraci elektrody: 

1) Amalgamace – byla prováděna jednou týdně, nebo 
když se vyskytly komplikace s reprodukovatelností či citli-
vostí měření. Ponořením dolní části elektrody do lahvičky 
s kapalnou rtutí a intenzivním mícháním lahvičkou po 
dobu asi 15 s se obnovil na povrchu elektrody rtuťový 
meniskus. 

2) Elektrochemická aktivace – byla prováděna vždy 
na začátku pracovního dne, po přestávce v měřeních, která 
byla  delší  než  1  h,  a  po  amalgamaci.  Prováděla  se 
v roztoku 0,2 mol l–1 KCl, který nebyl probublán dusíkem 
při vloženém potenciálu –2200 mV po dobu 300 s. V jejím 
průběhu dochází k odstranění oxidů a adsorbovaných látek 
z povrchu elektrody, čímž se zlepšuje citlivost a opakova-
telnost následných měření. 

3)  Regenerace  – byla prováděna v analyzovaném 
roztoku před každým měřením a spočívala ve skokovém 
střídání (150 cyklů) kladnějších E1,reg a zápornějších E2,reg 
regeneračních potenciálů v intervalu 0,05 s po dobu 30 s 
(optimální hodnotu E1,reg a E2,reg je pro každé prostředí 
nutno najít experimentálně). 

 
Pracovní postupy 

 
Při proměřování vlivu pH základního elektrolytu na 

polarografické chování 4-nitroidanu bylo postupováno tak, 
že do 10ml odměrné baňky bylo odpipetováno 5 ml BR 
pufru o příslušném pH (prostředí o hodnotě pH 2,0 bylo 
vytvořeno nahrazením BR pufru roztokem 0,01 mol l–1 
HCl), přidáno malé množství methanolu (1 až 2 ml, aby se 
vytvořilo vodně-methanolické prostředí bránící vysrážení 
4-nitroindanu po přidání jeho methanolického zásobního 
roztoku do vodného pufru), odpipetován 1 ml roztoku 4-
nitroindanu a roztok byl následně doplněn do 10 ml metha-
nolem. Při proměřování závislosti polarografických ode-
zev 4-nitroindanu na koncentraci byly připravovány vzor-
ky tak, že do 10ml odměrné baňky bylo odpipetováno 5 ml 
BR pufru o daném pH, přidáno malé množství methanolu, 
odpipetován příslušný potřebný objem zásobního roztoku 
4-nitroindanu a vzniklý roztok byl doplněn do 10 ml 
methanolem. 

Takto připravené vzorky byly po promíchání přelity 
do polarografické nádobky a zbaveny kyslíku probublává-
ním dusíkem po dobu 5 min. Před vstupem dusíku do pola-
rografické nádobky byla zařazena promývačka obsahující 
směs vody a methanolu ve stejném objemovém poměru 
jako analyzovaný roztok, tj. 1:1. Poté byl proveden zá-
znam polarografické křivky. Všechny křivky byly promě-
řeny třikrát. Před každým měřením další křivky byl roztok 
probubláván dusíkem po dobu 30 sekund. Při voltametric-

kých měřeních byl postup přípravy roztoků obdobný, pou-
ze s tím rozdílem, že byl optimalizován poměr vodné 
a methanolické složky na 9:1. 

Měření v modelových vzorcích pitné a říční vody 
bylo prováděno metodou standardního přídavku (zásobní 
roztok 4-nitroindanu o c = 110–4 mol l–1). Měřený roztok 
byl připraven z 9 ml říční nebo pitné vody a 1 ml BR pufru 
o příslušném pH. Pro případné potlačení rušivých elemen-
tů v základním elektrolytu bylo přidáno 100 l 0,1 mol l–1 
chelatonu III. 

Pro proměřování spektrofotometrických křivek byly 
připravovány roztoky 4-nitroindanu o příslušné koncentra-
ci tak, že do 10ml odměrné baňky bylo odpipetováno po-
třebné množství zásobního roztoku 4-nitroindanu a dopl-
něno do 10 ml methanolem. Takto připravené roztoky byly 
proměřovány oproti methanolu, a to vždy třikrát. 

Všechna měření byla prováděna za laboratorní teplo-
ty. K provádění potřebných výpočtů a tvorbě grafů uvede-
ných v této práci bylo použito programů OriginPro 7.5 
(OriginLab Corporation, Northampton, USA) a Microsoft 
Excel 2003 (Microsoft Corporation, Redmond, USA). 

Konfidenční  pásy  (na  hladině  významnosti  0,05) 
(cit.9) u kalibračních přímek byly vyhodnoceny a sestroje-
ny programem OriginPro 7.5 (OriginLab Corporation). 
Mez stanovitelnosti (LQ) byla počítána jako koncentrace 
studované látky odpovídající  desetinásobku směrodatné 
odchylky (pro počet měření n = 10) stanovení sledované 
látky o koncentraci odpovídající nejnižšímu bodu příslušné 
kalibrační přímky10.  

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Vliv pH na elektrochemické chování 4-nitroindanu 

(c = 110–4 mol l–1) při DCTP i DPP na DME byl sledován 
v prostředí BR pufru – methanolu (1:1). Pro sledování 
polarografického chování 4-nitroindanu v silně kyselém 
a zásaditém prostředí byly dále použity základní elektroly-
ty 0,01 mol l–1 HCl (pH 2,0) – methanol (1:1) a 0,1 mol l–1 
NaOH (pH 13,0) – methanol (1:1). 4-Nitroindan poskytuje 
v celé oblasti pH jednu dobře vyvinutou polarografickou 
vlnu a v  kyselém prostředí (pH BR pufru 2,4 až 5,0) ještě 
druhou polarografickou vlnu s negativnějším půlvlnovým 
potenciálem. To je v souladu s polarografickým chováním 
pozorovaným u podobných mononitroderivátů PAH, je-
jichž elektrochemická redukce na DME probíhá ve dvou 
krocích11,12. Půlvlnový potenciál všech vln se s rostoucím 
pH posouvá k zápornějím hodnotám, v alkalických pro-
středích, BR pufr pH 10,0 až 13,0 – methanol (1:1), již 
půlvlnový potenciál první vlny na pH nezávisí. DP polaro-
grafické chování 4-nitroindanu je pak zcela v souladu 
s polarografickým chováním při DCTP na DME. Jako 
optimální prostředí pro DCT i DP polarografické stanovení 
4-nitroindanu bylo zvoleno prostředí BR pufr pH 12,0 – 
methanol (1:1). Nejnižší měřitelné koncentrační rozmezí 
bylo 0,2 až 1,0 mol l–1. Parametry kalibračních přímek 
pro DCTP a DPP stanovení 4-nitroindanu na DME jsou 
uvedeny v tabulce I. 
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Vliv pH na chování 4-nitroindanu (c = 110–4 mol l–1) 
při DCV a DPV na HMDE byl sledován v prostředí BR 
pufr – methanol (1:1), v pH škále BR pufru od 2,0 do 13,0 
(obr. 3B). Opět se prokázala závislost potenciálu píku na 
pH prostředí. Potenciál píku se s rostoucím pH posouvá k 
zápornějším hodnotám. Dále byl optimalizován poměr BR 
pufru o pH 8,0 : methanolu, kdy byl roztok 4-nitroindanu 
(c = 110–4 mol l–1) proměřován v prostředí o složení BR 
pufr : methanol 1:1, 6:4, 7:3, 8:2, 9:1 . Ze zjištěných závis-
lostí hodnot proudu píku na poměru BR pufr : methanol, 
byl zvolen jako optimální poměr 9:1, prostředí v němž 
hodnota proudu píku byla nejvyšší (obr. 3A). Pro srovnání 
bylo chování 4-nitroindanu zkoumáno i v silně kyselém 
a silně zásaditém prostředí (směs vodné složky o pH 2,0 

a 13,0 a methanolu o různém poměru). Voltametrické křiv-
ky v těchto prostředích jsou obdobné jako u prostředí s BR 
pufrem  
o pH 8,0. Se snižujícím se obsahem methanolu roste hod-
nota proudu píku, pík se zužuje a jeho potenciál se posou-
vá  k  vyšším  hodnotám.  Chování  4-nitroindanu 
v prostředích o různém poměru BR pufru a methanolu 
bylo  zkoumáno  i  spektrofotometricky,  kdy  během 
14 minutového proměřování  nebyl  zaznamenán pokles 
absorbance. Pro proměření koncentračních závislostí bylo 
pro metodu DCV na HMDE vybráno jako optimální pro-
středí BR pufr o pH 9,0 – methanol (9:1); pro metodu 
DPV na HMDE prostředí BR pufr o pH 8,0 – methanol 
(9:1). Pro tato optimální prostředí byly koncentrační závis-

Obr. 2. Rtuťovým meniskem modifikovaná stříbrná pevná amalgámová elektroda (A), detail menisku (B) a schéma elektrody (C) 
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Obr. 3. (A) Voltamogramy 4-nitroindanu (c = 1.10–4 mol l–1) měřené technikou DPV na HMDE v prostředí BR pufr o pH 8,0 – 
methanol 1:1 (5); 6:4 (4); 7:3 (3); 8:2 (2); 9:1 (1). (B) Voltamogramy 4-nitroindanu (c = 1.10–4 mol l–1) měřené technikou DPV na 
HMDE v prostředí BR pufr – methanol (1:1); zobrazeny hodnoty pH BR pufru 2,0 (1); 3,0 (2); 4,0 (3); 5,0 (4); 6,0 (5); 7,0 (6); 8,0 (7); 
9,0 (8); 10,0 (9); 11,0 (12); 12,0 (11); 13,0 (10) 
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losti proměřeny v rozmezí 0,1–100 mol l–1. Parametry 
kalibračních přímek pro stanovení 4-nitroindanu metodami 
DCV a DPV na HMDE  jsou uvedeny v tabulce I. Vypočte-
né  hodnoty  LQ  jsou  nižší  než  nejnižší  měřená 
(vyhodnotitelná) koncentrace 4-nitroindanu 210–7 mol l–1; 
toto jest dáno způsobem výpočtu LQ, který je počítán 
z opakovatelnosti měření koncentrací. Prakticky je však nej-
nižší stanovitelná koncentrace 4-nitroindanu 210–7 mol l–1. 

Voltametrické chování 4-nitroindanu při DCV a DPV 
na m-AgSAE je podobné jeho chování DPP na DME. Po-

loha píků opět závisí na pH. Prostředí BR pufr pH 5,0 – 
methanol (1:1) bylo zvoleno jako optimální pro DCV sta-
novení a BR pufr pH 9,0 – methanol (1:1) jako optimální 
pro DPV stanovení 4-nitroindanu na m-AgSAE. S použi-
tím regeneračního kroku mezi jednotlivými měřeními na 
m-AgSAE v optimálním prostředí činila opakovatelnost 
vyjádřená relativní směrodatnou odchylkou (n = 20) vy-
hodnocené výšky voltametrického píku 4-nitroindanu (c = 
110–4 mol l–1) 1,0 % pro DCV (E1,reg = –200 mV a E2,reg = 
–1100  mV)  i  DPV (E1,reg  =  –300  mV a  E2,reg  =  –

Tabulka I 
Parametry kalibračních přímek stanovení 4-nitroindanu 

Technika 
[optimální prostředí] 

Koncentrace 
[mol l–1] 

Směrnice 
[mA mol–1 l] 

Úsek 
[nA] 

R2 LQ
a
 

[mol l–1] 

DCTP na DME 
[BR pufr pH 12,0 – metanol (1:1)] 

20 – 100 –6,5 –22 0,9988 ── 

2 – 10 –4,3 –1,2 0,9990 710–7 

DPP na DME 
[BR pufr pH 12,0 – metanol (1:1)] 

20 – 100 –6,5 –5 0,9988 ── 

2 – 10 –4,5 –2,9 0,9968 ── 

0,2 – 1 –3,0 –0,3 0,9964 110–7 

DCV na HMDE 
[BR pufr pH 9,0 – methanol (9:1)] 

20 – 100 –10,0 –134,2 0,9883 ── 

2 – 10 –16,6 9,6 0,9791 ── 

0,2 – 1 –0,1 –13,2 0,9973 710–8 

DPV na HMDE 
[BR pufr pH 8,0 – methanol (9:1)] 

20 – 100 –11,5 –88,7 0,9977 ── 

2 – 10 –16,4 –1,6 0,9939 ── 

0,2 – 1 –18,4 –0,4 0,9920 110–7 

DCV na m-AgSAE 
[BR pufr pH 5,0 – methanol (1:1)] 

20 – 100 –2,7 6 0,9993 ── 

2 – 10 –2,4 0,3 0,9991 ── 

0,1 – 1 –1,7 –0,8 0,9970 110–7 

DPV na m-AgSAE 
[BR pufr pH 9,0 – methanol (1:1)] 

20 – 100 –2,7 15 0,9957 ── 

2 – 10 –2,3 0,6 0,9996 ── 

0,1 – 1 –1,2 0,0 0,9912 110–7 

UV-VIS spektrofotometrie 
[methanol] 

20 – 100 7,5b –11c 0,9995 ── 

2 – 10 6,7b 4c 0,9425 410–7 

DPP na DME 
[BR pufr pH 12,0 – pitná voda (1:9)] 

2 – 10 –7,2 –2,9 0,9988 ── 

0,2 – 1 –7,6 –0,3 0,9981 110–7 

DPV na HMDE 
[BR pufr pH 8,0 – pitná voda (1:9)] 

2 – 10 –13,5 0,2 0,9898 ── 

0,2 – 1 –9,5 0,1 0,9911 710–8 

DPV na m-AgSAE 
[BR pufr pH 9,0 – pitná voda (1:9)] 

1 – 10 –1,9 –0,6 0,9930 110–6 

DPP na DME 
[BR pufr pH 12,0 – říční voda (1:9)] 

2 – 10 –8,8 1,8 0,9996 ── 

0,2 – 1 –7,4 –0,4 0,9965 210–7 

DPV na HMDE 
[BR pufr pH 8,0 – říční voda (1:9)] 

2 – 10 –7,2 –2,9 0,9988 ── 

0,2 – 1 –11,6 0,4 0,9781 310–7 

DPV na m-AgSAE 
[BR pufr pH 9,0 – říční voda (1:9)] 

1 – 10 –1,4 0,3 0,9927 210–6 

a Mez stanovitelnosti (10σ;  = 0,05), b rozměr směrnice je mAU mol–1 l, c rozměr úseku je mAU 
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Obr. 5. (A) Polarogramy 4-nitroindanu měřené technikou DPP na DME v rozmezí koncentrací 2.10–7 – 1.10–6 mol l–1 v prostředí 
BR pufr o pH 12,0 – říční voda (1:9). Koncentrace 4-nitroindanu (mol l–1): 210–7 (1), 410–7 (2), 610–7 (3), 810–7 (4), 110–6 (5); černá 
křivka náleží základnímu elektrolytu. Vložena příslušná kalibrační přímka. (B) Voltamogramy 4-nitroindanu měřené technikou DPV 
na m-AgSAE v rozmezí koncentrací 1.10–6 – 1.10–5 mol l–1 v prostředí BR pufr o pH 9,0 – pitná voda (1:9). Koncentrace 4-
nitroindanu (mol l–1): 110–6 (1), 210–6 (2), 410–6 (3), 6.10–6 (4), 810–6 (5),110–5 (6); černá křivka náleží základnímu elektrolytu. Vložena 
příslušná kalibrační přímka 

 

0 -300 -600 -900 -1200

400

0

-400

-800

-1200

I, 
nA

E, mV

pc1a

pc1a

0 -300 -600 -900 -1200

400

0

-400

-800

-1200

I, 
nA

E, mV

pc1

pc2

pa2

Obr. 4. (A) Voltamogramy 4-nitroindanu (c = 1.10–4 mol l–1) měřené technikou CV na HMDE v prostředí BR pufr pH 3,0 – metha-
nol (1:1); rychlost skenu 50 mV s–1. (B) Voltamogramy 4-nitroindanu (c = 1.10–4 mol l–1) měřené technikou CV na HMDE 
v prostředí BR pufr pH 8,0 – methanol (1:1); rychlost skenu 50 mV s–1. První sken (—); druhý sken (---); třetí sken (···) 
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1300 mV). Rozsah měřených koncentrací 4-nitroindanu 
byl pro obě voltametrické techniky 0,1 až 100 mol l–1. 
Parametry příslušných kalibračních přímek jsou uvedeny 
v tabulce I. 

Cyklická voltametrie byla použita pro objasnění elek-
trochemických  reakčních  mechanismů  4-nitroindanu 
v prostředích o různých pH. Měření bylo prováděno na 
elektrodách HMDE a m-AgSAE, při různých rychlostech 
skenu. Vliv různých rychlostí skenu (10, 20, 50, 100, 200, 
500, 1000 mV s–1) na chování 4-nitroindanu (c = 110–4 

mol l–1) při CV byl sledován v prostředí BR pufr – metha-
nol (1:1), kde byl použit BR pufr o pH 3,0; 8,0 a 12,0. 
Z vyhodnocených závislostí proudů píku 4-nitroindanu na 
druhé odmocnině z rychlosti polarizace a ze závislosti na 
hodnotě rychlosti polarizace vyplývá, že rychlost elektro-
dové reakce při redukci 4-nitroindanu je řízena příspěvkem 
difuze i adsorpce a reakce je ireverzibilní. 

 Cyklické  voltamogramy  4-nitroindanu  v  kyselém 
prostředí poskytují dva katodické voltametrické píky (pc1a, 
pc1b) (obr. 4A). První katodický pík (pc1a) odpovídá 4-
elektronové redukci nitroskupiny 4-nitroindanu na skupinu 
hydroxylaminovou, druhý katodický pík (pc1b) pak odpoví-
dá 2-elektronové redukci  hydroxylaminové skupiny na 
skupinu aminovou. 

V  prostředí,  kde  byl  použit  BR  pufr  o  pH  8,0 
(obr. 4B), poskytuje 4-nitroindan oproti kyselému prostře-
dí navíc ještě dobře vyvinutý anodický pík (pa1) a další 
katodický pík (pc2) ve druhém skenu. Zde redukce 4-
nitroindanu neprobíhá ve dvou krocích, které by poskyto-
valy dva píky (pc1a, pc1b). V zásaditém prostředí je chování 
4-nitroindanu  obdobné  jako  v  prostředí  s  BR pufrem 
o pH 8. Zde se projevuje posunutí křivek vlivem vyššího 
pH  prostředí  do  zápornějších  hodnot  potenciálu.  4-
Nitroindan poskytuje voltametrické píky ve všech třech 
prostředích při všech rychlostech polarizace. Chování 4-
nitroindanu při měření CV na m-AgSAE je obdobné jako 
při CV na HMDE. Voltamogramy poskytují stejné počty 
píků ve stejných prostředích, pouze s tím rozdílem, že 
proudová odezva je na m-AgSAE nižší. 

Stanovení 4-nitroindanu v modelových vzorcích pitné 
a říční vody (potok Botič, Praha; přefiltrována přes filtrač-
ní papír) byla prováděna metodami, které při stanovení 
v prostředích BR pufr – methanolu vykazovaly nižší meze 
stanovitelnosti.  Optimální  podmínky,  zejména  pH  BR 
pufru, byly použity i pro vodná prostředí. Stanovením 4-
nitroindanu  metodou  DPP na  DME;  DPV na  HMDE 
a DPV na m-AgSAE v modelových vzorcích pitné a říční 
vody byly získány kalibrační závislosti v  koncentračním 
rozmezí (2–100)10–7 mol l–1. Kalibrační závislosti jsou 
lineární v celém měřeném rozsahu, parametry kalibračních 
přímek jsou uvedeny v tabulce I. Na obr. 5A jsou uvedeny 
polarogramy 4-nitroindanu v nejnižším dosaženém kon-
centračním řádu (2–10)10–7 mol l–1 v říční vodě zazname-
nané technikou DPP na DME a na obr. 5B jsou uvedeny 
voltamogramy 4-nitroindanu v nejnižším koncentračním 
řádu (1–10)10–6 mol l–1 v pitné vodě zaznamenané techni-
kou DPV na m-AgSAE. 

Pro porovnání bylo vypracováno i UV-VIS spektrofo-

tometrické stanovení 4-nitroindanu v methanolu při vlnové 
délce  absorpčního  maxima  267  nm  (l  =  1,0  cm) 
v koncentračním rozmezí 2 až 100 mol l–1, parametry 
získaných koncentračních závislostí jsou rovněž shrnuty 
v tabulce I. 

 
 

Závěr 
 
Bylo  prostudováno  elektrochemické  chování  4-

nitroindanu a za nalezených optimálních podmínek bylo 
provedeno jeho stanovení pomocí DC tast polarografie 
(v koncentračním rozmezí 210–6 až 110–4 mol l–1) a dife-
renční pulsní polarografie (v koncentračním rozmezí 210–7 
až 110–4 mol l–1) na klasické rtuťové kapající elektrodě.  

Dále  bylo  stanovení  provedeno  DC  voltametrií 
a  diferenční  pulsní  voltametrií  (obě  v  koncentračním 
rozmezí 110–7 až 110–4 mol l–1) na rtuťovým meniskem 
modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě a na 
visící rtuťové kapkové elektrodě (obě v koncentračním 
rozmezí 210–7 až 110–4 mol l–1).  

Dosažené meze stavitelnosti (LQ) se u všech stanovení 
pohybují v řádu 10–7 mol l–1 a jsou srovnatelné nebo nižší 
než mez stanovitelnosti dosažená pomocí UV-VIS spekt-
rofotometrického stanovení 4-nitroindanu při vlnové délce 
267 nm proti methanolu. LQ spektrofotometrického stano-
vení činí 0,4 mol l–1. 

Metodou cyklické voltametrie na visící rtuťové kap-
kové elektrodě a na meniskem modifikované stříbrné pev-
né amalgámové elektrodě bylo zjištěno, že rychlost elek-
trodové reakce při redukci 4-nitroindanu je řízena příspěv-
kem difuze i adsorpce a reakce je ireverzibilní. 

Bylo  provedeno přímé stanovení  4-nitroindanu za 
optimalizovaných podmínek ve vzorcích pitné a říční vody 
metodou diferenční pulsní polarografie na klasické rtuťové 
kapající elektrodě (LQ =  0,1 a 0,2 mol l–1), metodou dife-
renční pulsní voltametrie na visící rtuťové kapkové elek-
trodě (LQ = 0,2 a 0,3 mol l–1) a metodou diferenční pulsní 
voltametrie na rtuťovým meniskem modifikované stříbrné 
pevné amalgámové elektrodě (LQ = 1,0 a 0,3 mol l–1). 
Metody byly použity pro koncentrační rozmezí 110–7 až 
110–4 mol l–1. 

 
Tato práce byla finančně podpořena Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekty 
LC 06035, MSM 0021620857 a RP 14/63) a projektem 
SVV 2011-263204. 
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