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Úvod 
 
Tato práce se zabývá testováním nového elektrodové-

ho materiálu, krystalu stříbrného amalgamu, v rámci které-
ho byla vyvinuta voltametrická metoda stanovení 1,5-di-
nitronaftalenu (1,5-DNN), která byla následně použita pro 
jeho stanovení v modelovém vzorku pitné vody. 

 Studovaný analyt je jedením z polohových isomerů 
dinitronaftalenu, patří do skupiny nitrovaných polycyklic-
kých  aromatických  uhlovodíků  (NPAH),  významných 
kontaminantů  životního  prostředí  a  látek  podezřelých 
z genotoxicity1. Tyto látky vznikají zejména při spalova-
cích  procesech  ve  stacionárních  zdrojích,  dieselových 
a benzinových motorech nebo fotochemickou reakcí poly-
cyklických aromatických uhlovodíků s oxidy dusíku (NOx) 
(cit.24). Jelikož byla prokázána karcinogenita dinitronafta-
lenů na zvířatech, je pravděpodobná také u lidí5,6, a je tedy 
žádoucí věnovat pozornost vývoji nových analytických 
metod pro stanovení těchto látek v životním prostředí. 

Novým typem amalgamových elektrod je krystalová 
stříbrná amalgamová elektroda (CAgAE), která představu-
je novou alternativu „toxické“ rtuti pro stanovení elektro-
chemicky redukovatelných organických látek pomocí mo-
derních  voltametrických metod.  Výhodnými  vlastnostmi 
tohoto elektrodového materiálu jsou především srovnatelné 
elektrochemické vlastnosti se rtutí, jeho stálost, hladký po-
vrch krystalu s vysokým poměrem signálu k šumu při jeho 
použití ve voltametrii a v neposlední řadě rozměry „vypěs-
tovaných“ krystalů (délka < 20 mm, průměr < 100 m), 
které nabízí nové možnosti konstrukce detekčních cel vyu-
žitelných pro mikroobjemovou analýzu pomocí voltamet-
rických metod a průtokových cel pro amperometrickou 
detekci v kombinaci s metodami HPLC či FIA. Nevýho-
dou CAgAE je její křehkost a poměrně krátká životnost79.  

 
 

Experimentální část 
 
Reagencie 

 
Zásobní roztok studovaného 1,5-DNN o koncentraci 

110–3 mol l–1 byl připraven rozpuštěním 0,02182 g 1,5-
DNN  (97  %;  Sigma-Aldrich)  ve  100  ml  methanolu 

(MeOH, 99,9 %, Merck, Německo). Roztoky o nižších 
koncentracích byly připravovány přesným ředěním zásob-
ního roztoku uvedeným rozpouštědlem. Roztok byl ucho-
ván ve skleněné nádobě. UV/VIS spektrofotometrií bylo 
zjištěno, že zásobní roztok 1,5-DNN je stálý po dobu 
6 měsíců10. 

Brittonovy-Robinsonovy  (BR)  tlumivé  roztoky 
o příslušném pH byly připraveny smísením směsi kyseliny 
borité, fosforečné (85 %) a octové (99,8 %), každé o kon-
centraci  0,04  mol  l–1,  s  roztokem 0,2  mol  l–1  NaOH 
(všechny tyto chemikálie byly čistoty p.a., Lach Ner, ČR). 
Pro přípravu BR pufru byla používána deionizovaná voda 
(Milli-Q plus systém, Millipore, USA). 

Na přípravu stříbrného amalgamového krystalu byla 
použita rtuť  (99,999 %, Polarografie, Praha), práškové 
stříbro (23,5 m; 99,9 %; Sigma-Aldrich) a dusičnan 
stříbrný p.a. (Safina Vestec, ČR). 

Kyslík byl před měřením z roztoků odstraňován pětimi-
nutovým probubláním dusíkem čistoty 4.0 (Linde, Praha). 

 
Aparatura 

 
Pro voltametrická měření byla použita aparatura Eco-

Tribo Polarograph ovládaná softwarem PolarPro verze 5.1 
(Polaro-Sensors,  Praha) pracující  pod operačním systé-
mem Windows XP (Microsoft Corporation, USA) s použi-
tím technik:  DC voltametrie  (DCV),  diferenční  pulsní 
voltametrie (DPV) s výškou pulzu –50 mV a jeho šířkou 
100 ms, cyklická voltametrie (CV) a adsorpční rozpouštěcí 
voltametrie  (AdSV),  všechny  s  rychlostí  polarizace 
20 mV s–1, pokud není uvedeno jinak.  

Měření byla prováděna v tříelektrodovém zapojení 
s  referentní  argentchloridovou  elektrodou  (Ag|AgCl, 
3 mol l–1 KCl) a jako pomocná elektroda byla použita pla-
tinová drátková elektroda (obě  Monokrystaly, Turnov). 
Krystalová stříbrná amalgamová elektroda (CAgAE) byla 
použita jako pracovní elektroda. 

Přesné hodnoty pH tlumivých roztoků byly zjišťová-
ny  digitálním  pH-metrem  Jenway  (typ  3510) 
s kombinovanou skleněnou elektrodou. pH metr byl kalib-
rován standardními vodnými pufry za běžné teploty v la-
boratoři. 

 
Pracovní postupy 

 
Při sledování vlivu pH na voltametrické chování 1,5-

DNN na CAgAE a při sledování reprodukovatelnosti sig-
nálu 1,5-DNN pomocí DCV a DPV při zvoleném optimál-
ním pH byly pracovní roztoky připravovány do 10ml od-
měrných  baněk  smísením  daného  množství  zásobního 
roztoku 1,5-DNN s odpovídajícím množstvím MeOH do 
objemu 5 ml a doplněním BR pufrem po rysku. Při měření 
kalibračních závislostí bylo pracováno metodou standard-
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ního přídavku a příslušné koncentrace byly přepočítány na 
skutečné koncentrace. Při použití metody adsorpční roz-
pouštěcí voltametrie (AdSV) byly pracovní roztoky připra-
vovány  do  10ml  odměrných  baněk  smísením  daného 
množství zásobního roztoku 1,5-DNN a doplněním daným 
pufrem po rysku. V případě stanovení 1,5-DNN v pitné 
vodě jako modelové matrici byly pracovní roztoky připra-
vovány do 10ml odměrných baněk smísením 9 ml pitné 
vody z vodovodního řádu (PřF UK, budova chemických 
kateder, Hlavova 8, lab. 113) se 100 l 0,05 mol l1 chela-
tonu 3 a doplněny daným pufrem o příslušném pH po 
rysku. Měření bylo prováděno metodou standardního pří-
davku a příslušné koncentrace byly přepočítány na skuteč-
né koncentrace. Analyzované roztoky byly zbaveny kyslí-
ku 10 minutovým probubláním dusíkem, který byl před 
vstupem do polarografické nádobky veden promývačkou 
plynů  obsahující v případě  DCV a DPV směs MeOH 
a deionizované vody o stejném poměru jako analyzovaný 
roztok (t.j. 1:1 (v/v)), v případě AdSV a stanovení 1,5-
DNN v pitné vodě jako modelové matrici obsahující pouze 
deionizovanou vodu. Poté byly provedeny záznamy volta-
metrických křivek. Všechna měření byla prováděna za 
laboratorní teploty. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Nejprve byl sledován vliv pH na voltametrické chová-

ní 1,5-DNN v prostředí MeOH – BR pufr (1:1) o různých 
hodnotách pH, resp. pHf (tj. pH směsi MeOH – BR pufr) 
na CAgAE pomocí DCV a DPV. Jako optimální bylo zvo-
leno prostředí MeOH – BR pufr (1:1) o pH BR pufru 12,0 
(pHf  12,3)  pro  DCV  i  DPV.  Volba  byla  provedena 
z hlediska výšky, snadné vyhodnotitelnosti, reprodukova-

telnosti a dobrého oddělení vln (resp. píků) při opakova-
ných měřeních. 

Dále byla sledována stabilita signálu 1,5-DNN (110–4  
mol l–1) při deseti následných měřeních ve výše uvedeném 
optimálním  prostředí  na  CAgAE  bez  elektrochemické 
regenerace, často používané pro tuhé amalgamové elektro-
dy, která, jak bylo zjištěno, nemá vliv na stabilitu signálu. 
Metodou DCV byla prokázána stabilita signálu 1,5-DNN 
pro 1. i 2. vlnu s RSD do 1 % pro všech deset následných 
měření a metodou DPV byla prokázána stabilita signálu 
s RSD do 1 % (1. pík) a do 2 % (2. pík) pro všech deset 
následných měření. 
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Obr. 1. DC voltamogramy 1,5-DNN na CAgAE v modelovém 
vzorku pitné vody ve směsi s BR pufrem o pH 12,0 (9:1) se 
100 μl 0,1 mol l1 chelatonu 3; c [μmol l–1]: (1) 0-základní elekt-
rolyt; (2) 0,6; (3) 0,8; (4) 1; (5) 2; (6) 4; (7) 6; (8) 8; (9) 10; E vs. 
Ag|AgCl; vložena odpovídající kalibrační přímka 

Tabulka I 
Parametry kalibračních přímek pro stanovení 1,5-DNN pomocí DCV a DPV na CAgAE v prostředí BR pufr – MeOH (1:1) 
a pitné vodě jako modelové matrici  

* 1,5-DNN začíná vypadávat z roztoku od koncentrace 6 mol l–1, a první vlna/pík 1,5-DNN; b druhá vlna/pík 1,5-DNN 

Metoda Prostředí Koncentrace 
[mol l–1] 

Směrnice 
[nA l mol–1] 

Úsek 
[nA] 

R2 LoQ 
[mol l–1] 

DCV 
MeOH – BR pufr pH 12,0 

10 – 100a –0,97 3,41 0,9968  

10 – 100b –0,29 1,36 0,9984  
2 – 10a –0,63 –0,06 0,9991 2 
2 – 10b –0,24 0,26 0,9938 2 

pitná voda – BR pufr H12,0 0,6 – 6*a –1,41 0,42 0,9977 0,6 

DPV 
MeOH – BR pufr pH 12,0 

10 – 100a –0,79 3,45 0,9999  

10 – 100b –0,40 2,77 0,9974  
2 – 10a –1,12 0,59 0,9982 1 
2 – 10b 0,69 0,26 0,9841 4 

pitná voda – BR pufr pH 12,0 0,5 – 6*a –1,20 –0,20 0,9999 0,5 
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V optimálním prostředí MeOH – BR pufru (1:1) byly 
naměřeny DC a DP voltamogramy v závislosti na koncent-
raci 1,5-DNN v intervalu 2–100 mol l–1, pro který jsou 
parametry  kalibračních  přímek  a  meze  stanovitelnosti 
(LoQ) shrnuty v tabulce I. 

Metodou cyklické voltametrie (CV) byly rovněž stu-
dovány děje, kterými je řízena elektrochemická redukce 
1,5-DNN probíhající na CAgAE. Byly proměřeny cyklické 
voltamogramy 1,5-DNN při zvolených rychlostech polari-
zace ve zvoleném optimálním prostředí. Ze závislosti vý-
šek katodického a anodického píku na rychlosti polarizace, 
resp. odmocnině z rychlosti polarizace, lze usuzovat, že se 
při elektrodovém ději zřejmě uplatňuje difuze i adsorpce 
a jedná se o ireverzibilní elektrodovou reakci.  

Využitím adsorpce 1,5-DNN na CAgAE by případně 
bylo možno stanovit nižší koncentrace analytu metodou 
AdSV. Vzhledem k rušivému vlivu MeOH na adsorpci 
1,5-DNN bylo  pracováno pouze ve vodném prostředí. 
Nejprve bylo tedy pracováno v prostředí 0,01 mol l–1 hyd-
roxidu sodného (NaOH), avšak k adsorpci 1,5-DNN na 
CAgAE v tomto prostředí nedocházelo, a proto byla rov-
něž testována prostředí: 0,01 mol l–1 kyselina chlorovodí-
ková (HCl) a 0,05 mol l–1 fosfátový pufr (NaH2PO4). Jeli-
kož nedošlo k významnému nárůstu signálu ani v jednom 
z výše uvedených prostředí, metodu AdSV ke snížení me-
ze stanovitelnosti 1,5-DNN v tomto případě použít nelze. 

Vyvinutá metoda stanovení 1,5-DNN pomocí DCV 
a DPV na CAgAE byla následně použita ke stanovení 1,5-
DNN v pitné vodě jako modelové matrici. Tato stanovení 
byla prováděna v prostředí BR pufru. Docházelo však 
k vysrážení pravděpodobně vápenatých, hořečnatých či 
zinečnatých kationtů z pitné vody v podobě fosforečnanů 

pocházejících z kyselé složky BR pufru, proto byl do pra-
covního roztoku přidáván nadbytek roztoku chelatonu 3, 
který s těmito kationty vytvořil komplexy a zabránil jejich 
vysrážení. Byly tedy proměřeny DC a DP voltamogramy 
v závislosti  na  koncentraci  1,5-DNN v koncentračním 
rozmezí 0,2–10 mol l–1 (pro ilustraci obr. 1 a obr. 2). Při 
vyšších koncentracích 1,5-DNN, nad 6 mol l–1, byl však 
patrný pokles signálu, zlom v kalibrační přímce, kde do-
cházelo k vypadávání 1,5-DNN z roztoku kvůli jeho nízké 
rozpustnosti ve vodě.  Parametry kalibračních závislostí 
a meze stanovitelnosti (LoQ) vyvinutých metod stanovení 
1,5-DNN pomocí DCV a DPV na CAgAE v pitné vodě 
jako modelové matrici jsou shrnuty v tabulce I. 

 
 

Závěr 
 
 Byly nalezeny optimální podmínky pro stanovení 

genotoxického 1,5-dinitronaftalenu pomocí DC voltamet-
rie a diferenční pulsní voltametrie na krystalové stříbrné 
amalgamové elektrodě a zjištěny meze stanovitelnosti 2, 
resp. 1 mol l–1. Snížit mez stanovitelnosti   1,5-DNN po-
mocí adsorpční rozpouštěcí voltametrie na krystalové stří-
brné amalgamové elektrodě v tomto případě nelze. Pomocí 
cyklické voltametrie byly objasněny elektrodové děje pro-
bíhající na pracovní elektrodě a 1,5-DNN byl dále stano-
ven pomocí DC voltametrie a diferenční pulsní voltametrie 
v pitné vodě jako modelové matrici a byly určeny meze 
stanovitelnosti 0,6, resp. 0,5 mol l–1. 
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Obr. 2. DP voltamogramy 1,5-DNN na CAgAE v modelovém 
vzorku pitné vody ve směsi s BR pufrem o pH 12,0 (9:1) se 
100 μl 0,1 mol l1 chelatonu 3; c [μmol l–1]: (1) 0-základní elekt-
rolyt; (2) 0,4; (3) 0,6; (4) 0,8; (5) 1; (6) 2; (7) 4; (8) 6; (9) 8; (10) 
10; E vs. Ag|AgCl; vložena odpovídající kalibrační přímka 
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