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Úvod 

 
Studovaná látka 5-nitrochinolin (5-NQ) patří  mezi 

nitrované aromatické heterocyklické sloučeniny a je řaze-
na mezi cytotoxické látky1,2. Heterocyklické sloučeniny 
jsou doposud méně prostudovány než nitrované polycyk-
lické aromatické uhlovodíky, ale jejich chování je analo-
gické a způsob vzniku i výskyt obou skupin látek je po-
dobný. Vznikají zpravidla při spalování organické hmoty, 
s čímž souvisí i jejich výskyt v životním prostředí (emise, 
dehet, apod.)3. 5-NQ je žlutá krystalická látka, dobře roz-
pustná v organických rozpouštědlech, ale i ve vodě. Za 
normálních podmínek je stabilní4. Skupina chinolinů je 
široce využívána jako základní směs k výrobě léčiv, fungi-
cidů, biocidů, alkaloidů a barviv. Vykazují antiseptické 
a antipyretické účinky. Chinoliny jsou také užívány jako 
katalyzátory, látky zabraňující korozi a jako příměs do roz-
toků pro pryskyřice a terpeny5. Elektrochemicky byl 5-NQ 
stanoven v rámci studie Tachibany, Kawazoe a spol., kteří 
se zabývali polarografií nitrochinolinů a jejich derivátů6. 
Byly proměřeny redukční půlvlnové potenciály u 35 růz-
ných nitrochinolinů. Studiem mechanismu redukce nitro-
chinolinů a jejich derivátů se zjistilo, že první dobře defi-
novaná vlna zahrnující výměnu 4 elektronů je pozorovatel-
ná od -0,1 V až k -0,5 V a odpovídá redukci nitroskupiny 
na hydroxylaminovou skupinu u všech studovaných nitro-
chinolinů. Další dvě vlny, spojené s následnou redukcí na 
aminoskupinu a deoxidací N-oxidové skupiny (u derivátů 
s N-oxidovou skupinou), jsou výrazně vzdáleny od první 
a odpovídají výměně 2 elektronů. Půlvlnové potenciály 
jsou silně závislé na pH (cit.6). Chinolinový skelet je elek-
trochemicky redukovatelný, dochází u něj k redukci na 
dihydro- a následně na tetrahydrochinolin ve dvou dvoue-
lektronových vlnách7. V rámci separačních a spektrálních 
metod byl 5-NQ detegován, spolu se skupinou nitrovaných 
polyaromatických uhlovodíků, pomocí HPLC na reverzní 
fázi v mobilní fázi acetonitril-voda. Porovnávány byly tři 
druhy detekce, a to detekce pomocí diodového pole (UV/
VIS),  fluorescenční  a  chemiluminescenční.  Při  použití 
diodového pole bylo dosaženo detekčních limitů  2  až 
12 ng nastříknuté látky. Fluorescenční a chemilumine-
scenční detekce vykazovala větší citlivost, bylo dosaženo 
detekcí mezi 10 až 15 pg pro monosubstituované nitro-
sloučeniny8.  Plynovou  chromatografií  byly  studovány 

retenční charakteristiky 56 nitrovaných aromatických slou-
čenin, včetně 5-NQ, s použitím křemenné kapiláry9. Byla 
rovněž vyvinuta metoda extrakce na tuhou fázi na kolon-
kách plněných silikagelem s vázanou kyanopropylovou 
skupinou, díky níž lze rozdělovat miligramová množství 
organických polárních látek, včetně 5-NQ (cit.10).  

Jako uhlíková filmová elektroda (CFE) je označován 
uhlíkový film nanesený na pevnou elektrodu (v tomto pří-
padě stříbrnou tuhou amalgámovou elektrodu, AgSAE) 
s níž je vodivě spojen11. Pevná elektroda zde slouží pouze 
jako vodič  a elektrochemické vlastnosti  elektrody jsou 
dány uhlíkovým materiálem filmu. Mezi přednosti této 
elektrody patří velké potenciálové okno v anodické i kato-
dické oblasti (cca 3 V), vysoká citlivost a nízký šum měře-
ní.  Velkými výhodami této elektrody jsou také rychlá 
a snadná obnovitelnost filmu, fakt, že elektroda je schopná 
po lehkém upravení vykazovat vlastnosti mikroelektrody, 
a v neposlední řadě ekonomická nenáročnost a nízká zátěž 
pro životní prostředí12. Cílem této práce bylo nalézt opti-
mální podmínky pro stanovení submikromolárních kon-
centrací 5-NQ použitím moderních voltametrických metod 
a prokázat použitelnost CFE pro stanovení 5-NQ na zákla-
dě katodické redukce přítomné nitroskupiny. 

 
 

Experimentální část 
 
Reagencie 

 
Zásobní roztok 5-NQ o koncentraci 110–3 mol l–1 byl 

připraven rozpuštěním 0,01742 g čisté látky (99%, Sigma-
Aldrich) ve 100 ml deionizované vody pomocí ultrazvuko-
vé lázně. Roztoky o nižších koncentracích byly připravo-

Obr. 1. Schéma uhlíkové filmové elektrody (CFE); elektrický 
kontakt (1); skleněná kapilára (2); Ag amalgám (3); uhlíkový film 
(4) 
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vány přesným ředěním zásobního roztoku deionizovanou 
vodou. Veškeré roztoky byly uchovávány při laboratorní 
teplotě ve tmě, ve skleněných nádobách. 

Brittonovy–Robinsonovy tlumivé roztoky (BR pufry) 
o příslušném pH byly připravovány smísením 0,2 mol l–1 
NaOH s roztokem obsahujícím směs kyseliny borité, fos-
forečné a octové, každé o koncentraci 0,04 mol l–1 (vše v 
čistotě p.a., Lachema Brno). Pro přípravu všech vodných 
roztoků byla použita deionizovaná voda (Millipore, Milli-
Q plus systém, Millipore, USA).  

 
Aparatura 

 
Při  voltametrických měřeních byla použita sestava 

Eco-Tribo Polarograf se softwarem PolarPro 5.1. (Polaro-
Sensors, Praha). Měření probíhala v tříelektrodovém zapo-
jení. Jako měrná elektroda byla použita uhlíková filmová 
elektroda (viz obr.  1),  připravená postupem popsaným 
v práci12, jako referentní byla použita argentchloridová 
elektroda typu RAE 113 (1 mol l–1 KCl, Monokrystaly, 
Turnov) a jako pomocná elektroda byla použita platinová 
drátková elektroda (Monokrystaly, Turnov). 

Pro měření průtokové injekční analýzy byl elektro-
chemický wall-jet detektor tvořen přepadovou nádobkou, 
která obsahovala nosný roztok. Pracovní elektroda byla 
fixována proti ústí výtokové trubičky. Jednotlivá měření 
byla prováděna obdobně jako u voltametrie v tříelektrodo-
vém zapojení. Pro elektrochemickou detekci byl použit 
ampérometrický detektor ADLC 1 (Laboratorní přístroje, 
Praha). Pro spektrofotometrickou detekci byl použit detek-
tor LCD 2040 (Laboratorní přístroje, Praha). Signál byl 
sledován při vlnové délce 318 nm. Jako pumpa bylo použi-
to lineární vysokotlaké čerpadlo HPP 5001 (Laboratorní 
přístroje, Praha). Měření probíhalo za použití  softwaru 
Clarity Lite (DataApex, USA).  

 
Pracovní postupy 

 
Při voltametrických měřeních byly roztoky o přísluš-

né  koncentraci  připravovány  v  odměrných  baňkách, 
v kterých byl odpovídající objem zásobního rozotku 5-NQ 
doplněn BR pufrem o příslušném pH do 10 ml. 

Pro přímá stanovení ve vodě byly roztoky o přísluš-
ných koncentracích připravovány v 10 ml pitné a říční 
vody jako modelové metrice. Následně bylo odebráno 9 ml 
tohoto roztoku a doplněno BR pufrem o pH 11,0 do 10 ml. 

Všechna  měření  probíhala  za  laboratorní  teploty. 
Z měřených roztoků byl odstraňován kyslík probublává-
ním dusíkem po dobu 5 minut.  

Výšky píků 5-NQ byly vyhodnocovány od spojnice 
minim před a za měřeným píkem. Mez stanovitelnosti 
(LOQ) byla vypočítána podle vztahu LOQ = 10σ/a, kde σ 
je směrodatná odchylka deseti po sobě jdoucích měření 
nejnižší měřitelné koncentrace, a a je směrnice kalibrační 
závislosti v rozmezí (2–10)10–7 mol l–1.  

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Stálost zásobního roztoku 

 
Stálost zásobního roztoku byla sledována spektrofoto-

metrickým měřením absorbance v křemenných kyvetách 
o měrné tloušťce 1 mm v průběhu 5 měsíců. Během této 
doby nedošlo k žádným statisticky významným změnám 
v hodnotách absorbance zásobního roztoku. 

 
Regenerace 

 
Pomocí  diferenční  pulsní  voltametrie  (DPV)  byla 

provedena studie závislosti výšky píku stanovení 5-NQ (c 
= 110–5 mol l–1) na počtu měření při použití různých rege-
neračních potenciálů  v prostředí BR pufru o pH 11,0 
(optimalizováno metodou DPV). Na elektrodu byly vklá-
dány různé regenerační potenciály Ein a Efin. Bylo též tes-
továno měření bez regenerace a s vloženým nulovým po-
tenciálem (tzn. Ein = 0 mV, Efin = 0 mV). Pro každé testo-
vané podmínky bylo provedeno 10 měření. Cílem bylo 
nalézt takové podmínky, při kterých by bylo dosaženo co 
nejlepší opakovatelnosti měření. Regenerační potenciály 
byly vybírány systematicky v rámci potenciálového okna 
CFE. Vzhledem k tomu, že se jedná o stanovení na zákla-
dě katodické redukce 5-NQ, bylo pracováno v katodické 
části potenciálového okna CFE. Jednotlivé dvojice poten-
ciálů Ein a Efin byly po otestování zaměněny, aby se zjistilo, 
zda záměna ovlivní regeneraci. Nejlepší opakovatelnosti 
bylo dosaženo při vložení nulového potenciálu, kde rela-
tivní směrodatná odchylka (RSD) byla 0,7 %. Optimalizo-
vané podmínky regenerace byly použity pro další měření. 

 
Opakovatelnost měření a obnovitelnosti filmu 

 
Při zvolených podmínkách regenerace byla testována 

opakovatelnost měření a opětovného obnovení filmu. Byla 
měřena série deseti po sobě jdoucích DPV stanovení 5-NQ 
(c = 110–5 mol l–1) na CFE na deseti různých filmech stej-
ného složení. Měření bylo prováděno v prostředí BR pufru 
o pH 11,0. Z jednotlivých sérií měření byly vypočítány 
průměry proudu píku a vyneseny do regulačního diagramu 
v závislosti na pořadovém číslu filmu (N). Jelikož devět z 
deseti měření nepřekročilo první regulační mez (tzv. va-
rovnou), byla opakovatelnost obnovení filmu považována 
za uspokojivou (obr. 2). Parametry získané na různých 
filmech byly mezi sebou porovnány, aby byla zjištěna 
statistická variabilita opakovatelnosti měření při obnovo-
vání filmu. Lze konstatovat, že RSD nepřekročila 6 % 
a průměrně se pohybovala okolo 3 %. 

 
DC voltametrie 5-nitrochinolinu 

 
U této metody byl nejprve sledován vliv pH prostředí 

na elektrochemické chování 5-nitrochinolinu (c = 110–4 
mol l–1) na CFE v prostředí o pH 2,0 až 12,0. Látka posky-
tovala jeden pík v celém měřeném rozsahu pH. Jako opti-
mální bylo zvoleno prostředí BR pufru o pH 11,0, kde 
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látka poskytovala nejvyšší a nejlépe vyvinutý pík. Z obr. 3 
je patrné, že potenciál píku nabývá s rostoucím pH zápor-
nějších  hodnot.  Zpracováním hodnot  metodou  lineární 
regrese byl získán vztah E [mV] = –87,31 pH – 137,75 (R 
= 0,9924), v rozmezí pH 2,0–7,0 a vztah E [mV] = –11,5 
pH – 667 (R = 0,6559) a v rozmezí pH 8,0–12,0. 

 
Koncentrační závislosti 

 
Koncentrační závislosti 5-NQ byly proměřeny meto-

dou DC voltametrie (DCV) na CFE v prostředí BR pufru 
o pH 11,0 v koncentračním rozmezí (4–10)10–7 mol l–1 
(viz obr. 4), (2–10)10–6 mol l–1 a (2–10)10–5 mol l–1. Mě-
řené kalibrační závislosti byly lineární (viz obr. 5) v kon-

centračním rozmezí 410–7 až 610–5 mol l–1, hodnoty směr-
nic v jednotlivých řádech v daném koncentračním rozmezí 
nevykazovaly významný rozptyl. Testované úseky nebyly 
statisticky významné na hladině významnosti 95 %. Při 
vysokých koncentracích analytu (8–1010–5 mol l–1) opa-
kovaně docházelo k odchylce od přímky, tj. signál byl 
vyšší než by odpovídalo lineární závislosti. RSD deseti po 
sobě jdoucích stanovení při nejnižší měřitelné koncentraci 
(410–7 mol l–1) byla 39,6 %. Pro nejvyšší koncentraci 
v lineárním dynamickém rozsahu (610–5 mol l–1) byla 
RSD 3,7 %. Metodou DCV bylo dosaženo meze stanovi-
telnosti 110–6 mol l–1. 
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Obr. 2. Závislost průměrů Ip 10-ti sérií DPV stanovení 5-NQ (c 
= 110–5 mol l–1) měřených na různých filmech (pořadové číslo 
filmu N) na CFE v prostředí BR pufru o pH 11,0 

Obr. 3. Voltamogramy 5-NQ (c = 110–4 mol l–1) měřené tech-
nikou DCV na CFE v prostředí BR pufru o pH 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 
(10); 12,0 (11) 
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Obr. 4. Voltamogramy 5-NQ měřené technikou DCV na CFE 
v prostředí BR pufru o pH 11,0. Koncentrace 5-NQ: 0 
(1); 410–7 (2); 610–7 (3); 810–7 (4); 1010–7 (5) mol l–1 

Obr. 5. Závislost proudu vlny I na koncentraci 5-NQ v rozme-
zí (4–10)10–7 mol l–1 . Měřeno technikou DCV na CFE v prostře-
dí BR pufru o pH 11,0 
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Diferenční pulsní voltametrie 5-nitrochinolinu 
 
Obdobně jako u metody DCV byl nejprve sledován 

vliv pH na elektrochemické chování 5-NQ na CFE při 
pH 2,0 až 12,0 (viz obr. 6). Jako optimální bylo zvoleno 
prostředí BR pufru o pH 11,0, jelikož v tomto prostředí 
látka poskytovala nejvyšší a nejlépe vyvinutý pík. S ros-
toucím pH se potenciál píku posunuje do zápornějších 
hodnot. Zpracováním hodnot závislosti Ep na pH metodou 
lineární regrese byl získán vztah Ep [mV] = – 44,45 pH – 
293,55 (R = – 0,9836) v rozmezí pH 2,0–7,0 a vztah 
Ep [mV] = –16,1 pH –571 (R = – 0,9228) a v rozmezí pH 
8,0–12,0. 

 

 
 

Koncentrační závislosti 
 
Koncentrační závislosti 5-NQ byly proměřeny metodou 

DPV na CFE v prostředí BR pufru o pH 11,0 v koncentrač-
ním rozmezí (2–10)10–7 mol l–1 (viz obr. 7), (2–10)10–6 
mol l–1 a (2 až 10)10–5 mol l–1. Měřené kalibrační závislosti 
byly lineární v koncentračním rozmezí 210–7 až 610–5 

mol l–1 (viz obr. 8). Hodnoty směrnic v jednotlivých řá-
dech v tomto koncentračním rozmezí navykazovaly vý-
znamným rozptyl. Testované úseky nebyly statisticky vý-
znamné na hladině významnosti 95 %. Při vysokých kon-
centracích analytu (8–1010–5 mol l–1) opakovaně dochá-
zelo k odchylce od přímky, což se projevovalo zvýše-
ním signálu. RSD deseti po sobě jdoucích stanovení při 
nejnižší  měřitelné  koncentraci  (2 10–7  mol  l–1)  byla 
10,4 %. Pro nejvyšší koncentraci v lineárním dynamickém 
rozsahu (c = 610–5 mol l–1) byla RSD 2,3 %. Metodou 
DPV bylo dosaženo meze stanovitelnosti 410–7 mol l–1. 

 
 

 
Adsorpční rozpouštěcí voltametrie 

 
Vzhledem k výsledkům dosažených metodou DPV 

bylo pro stanovení metodou AdSV na CFE zvoleno pro-
středí BR pufru o pH 11,0, při kterém se pík látky vyskyto-
val při Ep = –756 mV. Koncentrace 5-NQ byla 110–5 
mol l–1. 

Byl proměřen vliv potenciálu akumulace Eacc na výš-
ku píku Ip v rozmezí –100 až –650 mV v prostředí BR 
pufru o pH 11,0 s dobou akumulace tacc = 60 s. Následně 

Obr. 6. Voltamogramy 5-NQ (c = 1.10–4 mol l–1) měřené tech-
nikou DPV na CFE v prostředí BR pufru o pH 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 
(10); 12,0 (11) 
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Obr. 7. Voltamogramy 5-NQ měřené technikou DPV na 
CFE v prostředí BR pufru o pH 11,0. Koncentrace 5-NQ: 
0 (1); 210–7 (2); 410–7 (3); 610–7 (4); 810–7 (5); 1010–7 (6) 
mol l–1 

Obr. 8. Závislost proudu píku Ip na koncentraci 5-NQ v roz-
mezí (2–10)10–7 mol l–1 . Měřeno technikou DPV na CFE v pro-
středí BR pufru o pH 11,0 
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byl proměřen vliv doby akumulace tacc na výšku píku Ip 
pro tacc= 0, 10, 3, 60, 90, 120, 180 a 300 s při zvoleném 
potenciálu akumulace Eacc = – 600 mV. Akumulace probí-
hala v míchaném roztoku a po jejím skončení byla dodržo-
vána klidová doba 10 s.  

Při studium vlivu doby akumulace a potenciálu aku-
mulace na výšku píku stanovované látky nebylo pozorová-
no významné zvýšení odezvy 5-NQ, které by umožňovalo 
snížení meze stanovitelnosti. Bylo dosaženo meze stanovi-
telnosti 510–7 mol l–1. Této problematice bude nutné věno-
vat další pozornost. 

Cyklická voltametrie 
 
Elektrochemické chování 5-NQ bylo studováno cyk-

lickou voltametrií v kyselém (pH 2,0), neutrálním (pH 7,0) 
(viz obr. 11) a zásaditém (pH 12,0) prostředí. Cyklické 
voltamogramy byly zaznamenávány od pozitivnějšího k 
negativnějšímu potenciálu a zpět. První katodický pík pc

1 
odpovídá  pravděpodobně  čtyřelektronové  redukci  nitro 
skupiny na hydroxylaminovou skupinu. Druhý katodický 
pík pc

2 odpovídá dvouelektronové redukci chinolinového 
skeletu na dihydrochinolin. Třetí katodický, resp. anodický 
pík pc

3/pa
3, který se vyskytuje až v pozdějších cyklech, 

odpovídá pravděpodobně dvouelektronové kvazireverzibil-
ní redukci/oxidaci hydroxylamino skupiny na nitroso sku-
pinu.  

 
Přímé stanovení v pitné vodě 

 
Vzhledem k předpokládané čistotě pitné vody, a tudíž 

nízké pravděpodobnosti výskytu píků nečistot, které by 
ovlivňovaly výsledky stanovení, byla prověřena možnost 
přímého stanovení 5-NQ.  

Pro stanovení byly připraveny roztoky o koncentra-
cích v rozmezí 210–7 až 110–5 mol l–1 smísením 9 ml 
vzorku pitné vody, obsahující danou koncentraci 5-NQ, 
doplněné v odměrné baňce roztokem 0,01 mol l–1 NaOH 
na 10 ml. V tomto případě nemohl být použit BR pufr 
obsahující kyselou složku, jelikož při použití pitné vody 
docházelo ke tvorbě sraženin. 

Připravený  roztok  byl  převeden  do  voltametrické 
nádobky a promíchán. Následně byl roztok probublán du-
síkem a zaznamenán voltamogram. 
Touto metodou (DPV) bylo dosaženo meze stanovitelnosti 
5-NQ v pitné vodě 5,610–7 mol l–1. Odpovídající voltamo-
gramy a kalibrační závislosti jsou uvedeny na obr. 9, 10, 
13 a 14. 
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Obr. 9. DP voltamogramy 5-NQ měřené technikou DPV na 
CFE v pitné vodě, BR pufru o pH 11,0. Koncentrace 5-NQ: 0 
(1) ; 210–7 (2); 410–7 (3); 610–7 (4); 810–7 (5); 1010–7 (6) mol l–1  

Obr. 10. Závislost proudu píku Ip na koncentraci 5-NQ v roz-
mezí (2–10)10–7 mol l–1. Měřeno technikou DPV na CFE v pro-
středí BR pufru o pH 11,0 
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Obr. 11. Cyklický voltamogram 5-NQ (c = 110–4 mol l–1) na 
CFE v prostředí BR pufru o pH 7,0. Znázorněn 1. cyklus (1), 2. 
cyklus (2) a 24. cyklus (3) 
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Přímé stanovení v říční vodě 
 
Pro stanovení  byla  odebrána  voda z  řeky  Vltavy 

v oblasti Výtoně. Voda byla odebírána z úrovně hladiny.  
Říční voda byla přefiltrována přes fritu S4. Následně 

bylo postupováno jako při stanovení ve vodě pitné. Byla 
proměřena  kalibrační  závislost  v  rozmezí  (2–10) 10–6  
mol l–1 a (2–10)10–7 mol l–1 5-NQ v říční vodě.  

Stanovením v říční vodě bylo dosaženo meze detekce 
610–7 mol l–1. Odpovídající voltamogramy a kalibrační 
závislosti jsou uvedeny na obr. 14 a 15. 

Ověření difuzního charakteru limitního proudu 
 
Difuzní charakter byl ověřován cyklickou voltametrií 

v kyselém, neutrálním a zásaditém prostředí BR pufru. 
Rychlost skenu byla při měření měněna vždy na dvojná-
sobnou hodnotu než u měření předchozího v rozmezí 10–
2560 mV s–1. 

Redukce je řízena difuzí v případě, že je závislost 
lineární a prochází počátkem os souřadnic. V žádném ze 
studovaných prostředí nebyla pozorována linearita (viz 
obr. 16), tudíž redukce 5-NQ na CFE nebyla řízena difuzí. 
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Obr. 12. DP voltamogramy 5-NQ měřené technikou DPV na 
CFE v prostředí pitná voda – 0,01 mol l–1 NaOH (9:1). Kon-
centrace 5-NQ: 0 (1); 210–7 (2); 410–7 (3); 610–7 (4); 810–7 (5); 
1010–7 (6) mol l–1  

Obr. 13. Závislost proudu píku Ip na koncentraci 5-NQ v roz-
mezí (2–10)10–7 mol l–1. Měřeno technikou DPV na CFE v pro-
středí pitná voda – 0,01 mol l–1 NaOH (9:1) 
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Obr. 14. DP voltamogramy 5-NQ měřené technikou DPV na 
CFE v prostředí říční voda – 0,01 mol l–1 NaOH (9:1). Kon-
centrace 5-NQ: 0 (1) ; 210–7 (2); 410–7 (3); 610–7 (4); 810–7 (5); 
1010–7 (6) mol l–1 

Obr. 15. Závislost proudu píku Ip na koncentraci 5-NQ v roz-
mezí (2–10)10–7 mol l–1. Měřeno technikou DPV na CFE v pro-
středí říční voda – 0,01 mol l–1 NaOH (9:1) 
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Průtoková injekční analýza 
 
Pro stanovení 5-NQ v průtoku s elektrochemickou 

detekcí  na CFE bylo použito optimalizované prostředí 
z voltametrických metod, tzn. jako nosný roztok byl použit 
BR pufr o pH 11. Pro porovnání byla použita i UV detek-
ce. V rámci optimalizace metody byl nejprve zjišťován 
vliv polarizačního potenciálu vkládaného na elektrodu na 
odezvu elektrochemického detektoru v rozsahu –400 až –
1600 mV. Jako optimální byl zvolen potenciál –1400 mV, 
při němž byl pík nejvyšší a nejlépe vyvinutý. Následně byl 
měřen vliv průtokové rychlosti nosného roztoku na odezvu 
elektrochemického detektoru a UV detektoru v rozsahu 0,5 
až 9 ml min–1. Jako optimální byla zvolena průtoková 
rychlost 4 ml min–1. Dále byl měřen vliv dávkovaného 
objemu na odezvu elektrochemického a UV detektoru. 
Proměřeny byly smyčky 5, 10, 50, 100, 200, 300, 400 
a 1000 l. Jako optimální byla zvolena velikost dávkova-
ného objemu 50 l. Při volbě průtokové rychlosti a veli-
kosti dávkovaného objemu bylo přihlíženo jak k tvaru a 
výšce píku, tak i ke spotřebě nosného roztoku a vzorku. 
Dále byla proměřena opakovatelnost signálu elektroche-
mického detektoru 20 po sobě jdoucích nástřicích. Opako-
vatelnost byla považována za uspokojivou.  

Kalibrační závislosti  byly proměřovány v rozmezí 
řádů 10–6 a 10–5 mol l–1. Touto metodou bylo dosaženo 
meze stanovitelnosti 110–6 mol l–1 (viz obr. 17 a 18) . 
 
 
Závěr 

 
V rámci této práce byly vypracovány DCV a DPV 

metody stanovení 5-NQ na CFE s mezemi stanovitelnosti 
110–6 mol l–1 u DCV a 410–7 mol l–1 u DPV. Byla prove-
dena optimalizace podmínek. Díky relativně dobré roz-
pustnosti 5-NQ bylo možné pracovat v čistě vodném pro-
středí.  Látka  poskytovala  u  obou metod 1  pík  (vlnu) 

v celém rozsahu pH (2,0–12,0). Jako optimální bylo zvole-
no prostředí BR pufru pH 11,0, kde látka poskytovala nej-
vyšší a nejlépe vyhodnotitelný signál. 

Kalibrační závislosti byly proměřeny v koncentrač-
ním rozsahu 210–7 – 110–4 mol l–1 u DPV a 410–7 – 110–4 
mol l–1 u DCV. Lineární dynamický rozsah u metod byl 
následující: DPV: 210–7 – 610–5 mol l–1; DCV: 410–7 – 6
10–5 mol l–1. Při vysokých koncentracích analytu (810–5 – 
110–4 mol l–1) docházelo u obou metod, z ne zcela jasného 
důvodu, opakovaně k nelineárnímu nárůstu proudu píku 
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Obr. 16. Závislost velikosti proudu píku Ip 5-NQ na druhé 
odmocnině z rychlosti skenu vsc. Měřeno metodou CV na CFE 
v prostředí BR pufru o pH 7,0 
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Obr. 17. Záznam píků FIA stanovení 5-NQ s elektrochemic-
kou detekcí, nosný roztok BR pufr o pH 11,0. Koncentrace 5-
NQ: 0 (1) ; 210–6 (2); 410–6 (3); 610–6 (4); 810–6 (5); 1010–6 (6) 
mol l–1 

Obr. 18. Závislost proudu píku Ip na koncentraci 5-NQ v roz-
mezí (2-10)10–6 mol l–1. Měřeno technikou FIA v prostředí BR 
pufru o pH 11,0 
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(vlny). Nárůst může souviset například s adsorpcí analytu 
na povrch elektrody. 

Metodou DPV byla prověřena možnost stanovení 5-
NQ v pitné a říční vodě. V těchto matricích bylo dosaženo 
mezí stanovitelnosti, pro pitnou vodu 5,610–7 mol l–1 a pro 
říční vodu 610–7 mol l–1. 

Byla též provedena optimalizace regeneračních pod-
mínek CFE, v jejímž rámci byly zvoleny následující pod-
mínky: Ereg = 0 mV, treg = 150  s. 

Dále  byla  testována  opakovatelnost  stanovení  při 
zvolených podmínkách sérií  deseti  stanovení na deseti 
různých filmech. Relativní směrodatná odchylka jednotli-
vých sérií deseti měření nepřesahovala 6 % a průměrně 
dosahovala hodnoty 3 %. Relativní směrodatná odchylka 
průměrů stanovení mezi jednotlivými filmy byla 11 %. 
Opakovatelnost stanovení mezi jednotlivými filmy byla 
považována za uspokojivou, neboť v rámci regulačního 
diagramu jen jedna průměrná hodnota stanovení z deseti 
překročila varovnou mez, ale nepřekročila mez kritickou. 

U AdSV se nepodařilo dosáhnout výsledků, které by 
umožňovaly  snížení  meze  stanovitelnosti  oproti  DPV. 
Příčinou špatné adsorpce na povrch CFE mohla být čistota 
prostředí měření nebo poměrně vysoká polarita nitroskupi-
ny 5-NQ. Této problematice bude třeba v budoucnu věno-
vat další pozornost. 

Dále byl prostudován cyklickou voltametrií mecha-
nismus redukce na CFE. 

Cyklickou voltametrií  byl také ověřován charakter 
limitního proudu.  Vzhledem k nelinearitě  měření  bylo 
zřejmé, že redukce v tomto případě není řízena difuzi. 

Metodou FIA byla prověřena možnost stanovení 5-
NQ v průtoku s elektrochemickou detekcí. Po optimalizaci 
metody byly proměřeny řády 10–6 a 10–5 mol l–1. 

Závěrem lze tedy konstatovat, že byla prokázána pou-
žitelnost CFE pro stanovení mikromolárních koncentrací 
5-NQ na základě katodické redukce přítomné nitroskupi-
ny. 

 

Tato práce byla finančně podpořena Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekty 
LC 06035, MSM 0021620857 a RP 14/63) a projektem 
Specifického vysokoškolského výzkumu 2011–263204. 
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