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Úvod 
 
Jedním z důležitých parametrů, na který je kladen 

důraz při vývoji potenciometrického senzoru, je selektivita 
pro určitý ion1. Prosté vodivé polymery nanesené na pod-
kladovém materiálu většinou interagují s analyty neselek-
tivně jako v případě nesubstituovaného polypyrrolu vytvo-
řeného anodickou oxidací na povrchu platinové elektrody2. 
Zlepšení selektivity polypyrrolového filmu může být dosa-
ženo modifikací základní kostry polymerní struktury. 
Z literatury je známo několik možností, jak se dá modifi-
kace polypyrrolového filmu provést. Nejjednodušším způ-
sobem modifikace je fyzikální adsorpce receptoru3,4. Dal-
šími možnostmi jsou pak imobilizace aniontů do kladně 
nabitého polymerního filmu5 a kovalentní navázání selek-
tivně interagujícího receptoru buď na monomer před elek-
tropolymerizací nebo na již připravený polymer, kdy se 
jedná o tzv. postpolymerační modifikaci6. Fyzikální ad-
sorpcí glukosooxidasy na polypyrrolový film byla vytvoře-
na elektroda selektivní na glukosu3. Imobilizací sulfonova-
ných calixarenů do filmu polypyrrolu vzniká senzor pro 
stanovení derivátů ferrocenů7. Příkladem kovalentní modi-
fikace je navázání ferrocen-crown-etheru na pyrrolovou 
monomerní jednotku, kdy následnou polymerizací byl 
získán senzor selektivní pro barnaté ionty8. 

Nové druhy vodivých polymerů a receptorem modifi-
kované polymerní filmy nacházejí uplatnění jako elektro-
dové materiály při vývoji potenciometrických senzorů 
(tzv. „coated-wire“ elektrod)5. Afinita mezi deriváty binaf-
tolu a aminy9,10, amonnými solemi11, estery aminokyse-

lin12, chirálními karboxylovými kyselinami13 je velice 
dobře popsána v odborné literatuře. Molekula binaftolu je 
poměrně stálá a její rozmanité modifikace umožnily mno-
hé aplikace. Obr. 1 představuje molekulu 2,2’-dihydroxy-
N-[3-(1H-pyrrol-1-yl)propyl]-1,1’-binaftalen-3-karbox-
amidu (BNA), kde základní jednotka binaftolu je substitu-
ována přes amidovou vazbu 3-(1H-pyrrol-1-yl). Amidová 
vazba a hydroxylové skupiny binaftolu mohou nekovalent-
ně interagovat pomocí vodíkových můstků a coulom-
bických interakcí se substrátem. Pyrrolový kruh pak umož-
ňuje polymerizaci BNA. Předkládaná práce popisuje pří-
pravu polymerů a kopolymerů na bázi binaftolamidu sub-
stituovaného pyrrolem (obr. 1), potenciometrickou studii 
vazebných vlastností připravených filmů a charakterizaci 
těchto filmů Ramanovou spektroskopií.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experimentální část 
 
Použité chemikálie 

 
Pro polymerizace: 2,2’-dihydroxy-N-[3-(1H-pyrrol-1-

-yl)propyl]-1,1’-binaftalen-3-karboxamid byl připraven na 
Ústavu analytické chemie VŠCHT Praha. Ostatní chemi-
kálie byly zakoupeny a použity bez dalších úprav: pyrrol 
(Aldrich), tetrafluoroboritan tetrabutylamonný (TBABF4, 
Aldrich), ethanol, kyseliny palmitová (Palm, Lachema ČR) 
a p-toluensulfonová (p-TSA, Spolana ČR). 

Pro potenciometrická měření: NaOH, NaH2PO4, 
NaCl, NH4F, NH4Cl, (NH4)2HPO4, CH3COONH4, tetrabo-
ritan sodný (Lachema, ČR), kyseliny citronová a mandlová 
(Aldrich); hydrochloridy ethylaminu (Aldrich) 
a oktopaminu (Fluka); aminokyseliny L-arginin (L-Arg, 
Fluka), L-fenylalanin (L-Phe, Fluka) a L-asparagová 
(L-Asp, Merck). 

 
Technická zařízení a experimentální postupy 
 
Příprava polymerních elektrod 

Polymerizace byla provedena v elektrolytické cele 
s tříelektrodovým zapojením: pracovní Pt elektroda 

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY 

Obr. 1. Struktura 2,2’-dihydroxy-N-[3-(1H-pyrrol-1-yl)
propyl]-1,1’-binaftalen-3-karboxamidu (BNA) 
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(o průměru drátku 0,4 mm a o délce 7 mm (VŠCHT Pra-
ha)), referentní nasyc. Ag/AgCl elektroda, pomocná Pt 
plíšková elektroda (o rozměrech 8  12 mm a tloušťce 
0,3 mm). Cela byla opatřena přívodem dusíku k odstranění 
kyslíku z polymerační směsi. Polymerizace byla realizová-
na na polarografickém analyzátoru PA 2 (Laboratorní pří-
stroje, Praha), doplněném adaptérem pro cyklickou volta-
metrii (Ústav analytické chemie, VŠCHT Praha). Polymer-
ní filmy BNA byly připraveny v roztoku ethanolu 
s 0,1 mol l–1 TBABF4 anodickou oxidací při cyklování 
potenciálu od 0,5 V do 2,0 V s rychlostí scanu 100 mV s–1. 
Polymerizace byly vždy ukončeny při kladném mezním 
potenciálu, polymerní elektrody byly opláchnuty destilova-
nou vodou a uchovávány ve zkumavkách rovněž 
s destilovanou vodou. Detailní experimentální podmínky 
přípravy polymerních filmů pro potenciometrická i spek-
troskopická měření jsou uvedeny v tab. I a II.  

Pro spektroskopická měření byl použit platinový, 
případně elektrolyticky pozlacený platinový plíšek14 
(o rozměrech 3  8 mm a tloušťce 0,3 mm). 

 
Potenciometrie 

Pro potenciometrická měření bylo použito automatic-
kého testeru iontově selektivních elektrod15 složeného 
z analogové jednotky, podavače vzorků (AS 200 – 
ÚOCHB, AV ČR), čerpadla a termostatovaného měřicího 

modulu s blokem měřicích cel. Celý systém byl řízen počí-
tačem typu IBM PC vybaveným data-akviziční kartou PC 
516 (National Instruments, USA). Schéma článku poten-
ciometrické cely: Ag/AgCl  3 M-KCl  testovaný roztok 
polymer  Pt. 

Před potenciometrickým měřením byly elektrody 
ponechány v roztoku citráto-fosforečnanového tlumiče 
o pH 3,8 (cit.16) po dobu 30 min. Koncentrační řady rozto-
ků jednotlivých analytů byly připraveny postupným ředě-
ním roztoků tetraboritanu sodného o pH 10 (cit.16). Kontro-
la pH roztoků byla provedena na digitálním pH-metru PHI 
04 MG (Labio, Praha) s kombinovanou skleněnou elektro-
dou typu SEUJ 212 (Elektrochemické detektory, Turnov). 
Elektrody byly po každém měření oplachovány destilova-
nou vodou a pokud s nimi nebylo měřeno, byly uchovává-
ny ve zkumavce s destilovanou vodou ve tmě.  

Elektrody pro potenciometrická měření byly označeny 
čísly a velkými písmeny abecedy (tab. I). Číslo 1 značí 
elektrody připravené pouze z BNA (elektrody 1A, 1B, 1C). 
Číslo 2 odpovídá elektrodám připraveným z pyrrolu 
(elektroda 2A) nebo ze směsi pyrrolu s BNA (elektrody 
2B, 2C, 2D). 

 
Ramanova spektroskopie 

Pro měření Ramanových spekter byl použit FT-
Ramanův modul FRA 106/S připojený k FTIR spektrometru 

Označení 
vzorků 

Povrch cBNA 
[mol l–1] 

cPyrrol 
[mol l–1] 

cp-TSA 
[mol l–1] 

Doba polymerizace 
[min] 

1a Pt 0,002 — 0,1 30 

1b Au 0,002 — 0,1 30 

2a Au 0,002 0,002 0,1 3 

2b Au 0,002 0,020 0,1 3 

2c Au 0,002 0,020 0,1 6 

Tabulka II 
Experimentální podmínky přípravy vzorků pro spektroskopická měření 

Označení 
elektrod 

cBNA 
[mol l–1] 

cPyrrol 
[mol l–1] 

cKyselina 
[mol l–1] 

Potenciálové meze 
[V] 

Doba polymerizace  
[min] 

1A 0,002 — — 0,5 – 2,0 30 

1B 0,002 — 0,1 (p-TSA) 0,5 – 2,0 30 

1C 0,002 — 0,1 (Palm) 0,5 – 2,0 30 

2A — 0,002 0,1 (p-TSA) –1,0 – 2,0 30 

2B 0,002 0,002 0,1 (p-TSA) 0,5 – 2,0 6 

2C 0,002 0,020 0,1 (p-TSA) 0,5 – 2,0 6 

2D 0,002 0,020 0,1 (p-TSA) 0,5 – 2,0 30 

Tabulka I 
Experimentální podmínky přípravy polymerních a kopolymerních filmů na bázi BNA na povrchu Pt drátkových elektrod 
pro potenciometrická měření 
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Equinox 55/S (Bruker). Zdrojem záření o vlnové délce 
1064 nm byl Nd:YAG laser (Coherent).  

Všechna měření byla prováděna v geometrii zpětného 
rozptylu, kde byl povrch plíškové elektrody orientován 
kolmo vůči excitačnímu paprsku. Měřena byla minimálně 
tři spektra pro každou stranu elektrody. Pro záznam jedno-
ho spektra s rozlišením 2 cm–1 bylo akumulováno 
1024 interferogramů. Spektra byla měřena při výkonu lase-
ru 50 mW s fokusovaným paprskem. Výkon laseru byl 
nastaven na základě kratších osmkrát opakovaných testo-
vacích měření o 128 interferogramech, kdy bylo vyhodno-
ceno průměrné spektrum a záznam směrodatné odchylky. 
Při výkonu 50 mW nebyly pozorovány změny struktury 
vzorku v rámci opakovaných měření při dosažení akcepto-
vatelného poměru signál/šum. Spektra byla zpracovávána 
v programu OPUS (Bruker), kdy byla počítána průměrná 
spektra a záznamy směrodatných odchylek, dále byla pro-
váděna korekce základní linie a byla vyhodnocována roz-
dílová spektra. 

Vzorky pro spektroskopická měření byly označeny 
čísly a malými písmeny abecedy (tab. II). Význam číslic 
zůstal stejný jako při značení elektrod v kap. Potenciome-
trie.  Značení malými písmeny abecedy znamenalo, že 
vzorek byl připraven na různých podkladech (vzorky 1a, 
1b) nebo se při přípravě vzorku měnil poměr pyrrolu 
k BNA (vzorky 2a, 2b) a doba polymerizace (vzorek 2c). 

Spektra filmů vzorků 2a a 2b (tab. II) byla vydělena 
koeficientem 12,7 resp. 1,2 tak, aby bylo dosaženo srovna-
telné intenzity pásů vibrací pyrrolového kruhu v oblasti 
okolo 1075 cm–1 (cit.17) se spektrem filmu 2c, a tím bylo 
umožněno vzájemné porovnání poloh, relativních intenzit 
a tvaru pásů v uvedených spektrech. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Elektropolymerizace 

 
Základní elektrolyt polymerační směsi obsahoval 

kromě TBABF4 organické kyseliny. Při výběru složení 
polymerační směsi jsme vycházeli z faktu, že organická 
kyselina spolu s BF4

–
 v polymerační směsi způsobuje ná-

růst iontové vodivosti prostředí a urychluje polymerační 
proces18,19.  

Na obr. 2A je cyklický voltamogram polymerizace 
BNA na platině v základním elektrolytu. Na záznamu je 
pozorován ireverzibilní oxidační pík při 1,20 V (vs. nasyc. 
Ag/AgCl), jehož výška se v průběhu polymerizace snižo-
vala. Podobné voltametrické záznamy byly získány při 
elektrochemické polymerizaci calixarenu substituovaného 
pyrrolovou jednotkou20. Přídavek organických kyselin do 
základního elektrolytu (tab. I) nezměnil průběh polymeri-
zace, avšak došlo k mírným posunům oxidačních píků (1,1 
až 1,3 V). Pozorované posuny oxidačních píků mohou 
souviset s vlivem použité organické kyseliny. Na rozdíl od 
elektrod cyklovaných pouze v základním elektrolytu přidá-
ním BNA do polymerační směsi na povrchu elektrod vzni-
kal okem pozorovatelný žlutý film. V případě záměny 

podkladového povrchu, tj. nanesení filmu BNA na pozla-
cený platinový povrch, nebyly pozorovány žádné změny 
v záznamu polymerizace ani posunu píků oproti záznamu 
na obr. 2A.  

Dále byla provedena polymerizace směsi BNA a pyr-
rolu v poměru 1:1 a 1:10 (tab. I). Z literatury je známo, že 
cyklický voltamogram polymerizace samotného pyrrolu 
obsahuje široký oxidační a redukční pík v rozmezí potenci-
álu 0,2–0,8 V v závislosti na podmínkách polymerizace 
(prostředí, dopující iont)18. Při polymerizaci N-sub-
stituovaného pyrrolu se tyto redoxní píky posouvají či se 
redukční pík ztrácí v závislosti na druhu substituentu18. 
Potenciálové meze cyklování při polymerizaci směsi py-
rrolu a BNA byly vybrány v rozmezí 0,5 až 2,0 V tak, aby 
byl omezen vliv samotného přidávaného pyrrolu, který 
velmi snadno polymeruje při nízkých potenciálech a tvoří 
tmavý povlak na platinových površích. Záznam polymeri-
zace směsi BNA a pyrrolu v poměru 1:1 je uveden na 
obr. 2B. Po přídavku pyrrolu do polymerační směsi k BNA 
došlo v anodické oblasti voltamogramu ke změnám; vedle 

Obr. 2. Cyklický voltamogram polymerizace BNA (A) a BNA  
s pyrrolem v poměru (1:1) (B) v roztoku základního elektrolytu 
za přítomnosti p-TSA v potenciálových mezích 0,5–2,0 V (vs. 
nasyc. Ag/AgCl)  

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
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píku při potenciálu 1,20 V se navíc objevil pík při potenci-
álu 1,37 V. Jestliže první oxidační pík (1,20 V) se shodo-
val s oxidačním píkem pozorovaným při polymerizaci 
samotného BNA, pak druhý oxidační pík (1,37 V) byl 
pozorován pouze v přítomnosti pyrrolu. V průběhu poly-
merizace docházelo postupně ke snižování intenzity obou 
oxidačních píků, první oxidační pík během procesu téměř 
vymizel. Ke snížení proudové intenzity může docházet 
v důsledku stérického bránění tvorby polymerního řetěz-
ce18. Při poměru 1:10 mezi BNA a pyrrolem je v záznamu 
pouze jeden široký oxidační pík, což je způsobeno překry-
tím oxidačního píku BNA vlivem nadbytku pyrrolu 
v polymerační směsi. Studium variací poměru mezi BNA 
a pyrrolem v polymerační směsi ukázalo, že vznik oxidač-
ních píků v průběhu polymerizace je ovlivněn jak přítom-
ností pyrrolu, tak i jeho stechiometrickým poměrem vůči 
BNA. 

 
Faktory ovlivňující potenciometrickou odezvu  
polymerních filmů 

 
Potenciometrická odezva elektrod na bázi vodivých 

polymerů může být závislá nejen na podmínkách polyme-
rizace, ale i na struktuře vzniklého polymeru, obzvlášť na 
přítomnosti resp. přístupnosti rozpoznávacích jednotek na 
polymerním řetězci1. Cílem této studie bylo sledovat, jaký 
vliv má přítomnost organických kyselin v polymerační 
směsi na potenciometrickou odezvu polymerních filmů 
obsahujících BNA a zjistit jejích vazebné vlastnosti vůči 
vybraným iontům. 

 
Polymerní filmy na bázi BNA 
i) Vliv dopujícího iontu 

Je známo, že polymerní filmy jsou tvořeny polykati-
ontovým skeletem a aniontem kompenzujícím náboj21. 
Dopující iont ovlivňuje především potenciometrické vlast-
nosti elektrod na bázi vodivých polymerů. Z hlediska po-
tenciometrie pak v závislosti na velikosti a pohyblivosti 
včleněných iontů fungují vodivé polymery jako iontoměni-
če aniontů či kationtů a následkem toho dávají aniontovou 
nebo kationtovou potenciometrickou odezvu. Pokud je 
použit velký dopující iont jako organická kyselina, elektro-
dy poskytují aniontovou odezvu21,22. V našem případě byly 
použity jako dopující ionty BF4

– a kyseliny p-toluen-
sulfonová a palmitová. Odezva připravených elektrod byla 
měřena vůči hydrofilním aniontům (fluoridovým a sírano-

vým). Výsledky jsou uvedeny v tab. III. 
Z dat je patrné, že na aniontovou odezvu elektrod na 

bázi BNA má pozitivní vliv přítomnost organické kyseliny 
v polymerační směsi. Přítomnost p-toluensulfonové 
(elektroda 1B) a palmitové kyseliny (elektroda 1C) zvýšila 
citlivost elektrod na fluoridové i síranové anionty. Elektro-
dy připravené v nepřítomnosti kyseliny (elektroda 1A) 
vykazovaly mnohem nižší citlivost jak na fluoridové, tak 
síranové anionty. Možným vysvětlením je, že dochází 
k ovlivnění morfologie polymerního filmu vlivem přídav-
ku kyseliny do polymerační směsi, což se pak projeví i na 
komplexačních schopnostech takového filmu.  

 
ii) Vliv měřeného analytu 

Vzhledem k navržené struktuře receptoru se předpo-
kládalo, že BNA by měl jevit určitou afinitu k amonným 
solím11 a aminům9,10. Pro zjišťování závislosti potenciálu 
elektrod připravených polymerizací BNA za přítomnosti p-
TSA na koncentraci byly vybrány amonné soli anorganic-
kých kyselin, hydrochloridy primárních aminů a aminoky-
seliny (obr. 3). 

V roztocích amonných solí elektroda 1B vykazovala 
aniontovou odezvu na hydrofilní ionty, jako jsou fluoridy 
(směrnice –47 mV, lineární rozsah 10 –6–10 –2  mol l– 1), 
sírany (28 mV, 10–5–10–2  mol l– 1) a fosforečnany 
(–22 mV, 10–6–10–2  mol l– 1) (obr. 3A). Dále byl sledován 
vliv vybraného protiiontu (kationtu) na aniontovou odezvu. 
Výměna amonného kationtu za sodný způsobila rapidní 
zhoršení potenciometrické odezvy elektrod na chloridové 
anionty (NH4Cl: –44 mV, 10–5–10–2  mol l– 1; NaCl: bez 
odezvy).  

Jako další analyty byly zkoušeny hydrochloridy pri-
márních aminů. Přítomnost aminoskupiny vedle chlorido-
vých aniontů (R-NH2.HCl) přispívala k zesílení aniontové 
potenciometrické odezvy (ethylamin hydrochlorid: –44 mV, 
10–6–10–3  mol l– 1, oktopamin hydrochlorid: –48 mV, 
10–6 –10–3  mol l– 1) (obr. 3B). 

Další skupinu testovaných analytů tvořily aminokyse-
liny (L-Asp, L-Arg, L-Phe). Karboxylové skupiny amino-
kyselin jsou v použitém alkalickém prostředí zcela disocio-
vány a aminokyseliny se chovají jako jednomocné (L-Arg, 
L-Phe) nebo dvojmocné (L-Asp) anionty23. V tomto přípa-
dě byla dosažena odezva jen v úzkém koncentračním roz-
sahu (10–6–10–5 mol l–1).  

Skutečnost, že nebyla pozorována žádná odezva při 
proměřování karboxylových kyselin (kyselina mandlová 

Tabulka III 
Vliv přítomnosti organické kyseliny v polymerační směsi na potenciometrickou odezvu polymerních filmů na bázi BNA 

Označení 
elektrod 

F– SO4
2– 

směrnice [mV] lineární rozsah [mol l–1] směrnice [mV] lineární rozsah [mol l–1] 

1A –9 10–5–10–2 –11 10–4–10–2 

1B –47 10–6–10–3 –28 10–5–10–2 

1C –38 10–5–10–2 –28 10–5–10–2 
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a citronová), svědčí o vlivu přítomnosti uskupení NH na 
vznik potenciometrické odezvy polymerních elektrod na 
bázi BNA. 

 
Kopolymerní filmy na bázi BNA a pyrrolu 

Bere-li se v potaz velikost binaftolového skeletu na-
vázaného na pyrrol, lze předpokládat, že stérické bránění 
může negativně ovlivňovat polymerizaci (takový jev byl 
pozorován u methyl 3-(1H-pyrrolyl)propionátu a methyl- 
(S)-(−)-3-fenyl-2-(1H-pyrrolyl)propionátu18). Na druhou 
stranu toto stérické bránění substituentu na růst polymerní-
ho řetězce na povrchu elektrody vede k přítomnosti většího 
dopujícího aniontu v polymerní kostře z toho důvodu, že 
film má volnější strukturu (větší prostor mezi jednotkami) 
a tím je usnadněn přístup objemnějšího dopujícího iontu 
do polymeru18. Lze tedy očekávat, že přítomnost nesubsti-
tuovaného pyrrolu v polymerační směsi polymerizaci 
usnadní a bude vznikat kopolymer pyrrolu a BNA, kdy na 
několik pyrrolových jednotek připadne jedna jednotka 
BNA. 

Bylo provedeno porovnání potenciometrických vlast-
ností polymerů připravených na bázi pyrrolu (elektroda 
2A), pyrrolem substituovaného BNA (elektroda 1B) a jeho 
směsi s pyrrolem (elektrody 2B, 2C a 2D). Při přípravě 
kopolymerů se měnil poměr BNA:pyrrol (1:1; 1:10) a doba 
polymerizace (6 a 30 min; viz tab. I).  

Výsledky ukazují, že potenciometrické vlastnosti 
samotného polypyrrolového filmu se liší od vlastností po-
lymeru BNA i kopolymeru BNA s pyrrolem. Například 
směrnice odezvy polypyrrolových elektrod vůči anorganic-
kým aniontům (F–, Cl–, SO4

2–) nedosahovala hodnoty větší 
než –10 mV. Naopak elektrody na bázi kopolymerů nezá-
visle na zvoleném poměru mezi binaftolem a pyrrolem 
vykazovaly potenciometrickou odezvu blízkou teoretické 
hodnotě (–59 mV pro jednomocné anionty, –29 mV pro 
dvojmocné anionty) v širokém koncentračním rozsahu pro 

vysoce hydrofilní fluoridové a síranové anionty. Jednotlivé 
citlivosti elektrod vůči (NH4)2SO4 ve stejném koncentrač-
ním rozsahu pro různé časy a poměry pyrrolu k BNA jsou 
uvedeny na obr. 4. Z těchto výsledků je patrné, že příprava 
kopolymerních filmů vyžadovala krátkou dobu polymeri-
zace. Prodlužování doby polymerizace z 6 na 30 min vedlo 
k tomu, že potenciometrické charakteristiky kopolymer-
ních elektrod se zhoršovaly a dokonce klesly na úroveň 
samotných polypyrrolových filmů. Došlo tedy k vymizení 
efektu receptoru (obr. 4; elektrody 2D a 2A). Zároveň nej-
nižší poměr pyrrolu vůči BNA byl pro odezvu polymerních 
elektrod nejlepší.  
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Obr. 3. Potenciometrická odezva elektrod 1B vůči amonným solím (A) a hydrochloridům aminů (B). V obou grafech je zároveň 
vynesena závislost potenciálu elektrody na logaritmu koncentrace NaCl z důvodu porovnání odezev  

Obr. 4. Porovnání potenciometrické citlivosti elektrod na bázi 
polymerů z BNA (elektroda 1B), pyrrolu (elektroda 2A) 
a dvou kopolymerů (elektroda 2B; elektroda 2C) vůči sírano-
vým aniontům. Vliv doby polymerizace na potenciometrickou 
citlivost kopolymerů připravených z BNA a pyrrolu  
v poměru 1:10 (elektrody 2C a 2D). Experimentální detaily 
přípravy elektrod jsou uvedeny v tabulce I  
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Ramanova spektra polymerních filmů 
Pro polymerní vrstvy na platinovém (1a) a zlatém 

(1b) povrchu byla pozorována nápadně zvýšená intenzita 
spojité emise, vytvářející pozadí k Ramanovým pásům. 
Možným vysvětlením by mohlo být, že se jedná o důsle-
dek povrchem zesílených optických jevů (především povr-
chem zesílené luminiscence). Vzhledem k odlišným di-
elektrickým vlastnostem Pt a Au by měl být průběh tohoto 
pozadí různý, což je v rozporu se získanými spektry, pro 
něž jsou intenzita a spektrální průběh spojité emise velmi 
podobné. Vysoká intenzita pozadí proto zřejmě souvisí 
s dlouhovlnnou luminiscencí samotného filmu BNA. Pro 
lepší vizualizaci Ramanových pásů byla u těchto spekter 
provedena korekce průběhu pozadí. Na obr. 5 jsou znázor-
něna Ramanova spektra s korigovanou základní linií nále-
žící polymerním filmům BNA na platinovém a zlatém 
povrchu. Charakteristické pásy pro polypyrrolové filmy se 
nachází v okolí 1590 a 935 cm–1 (cit.24,25). Pás při 1590 cm–1 
odpovídá rovinné vibraci kruhu24,25. Pozice tohoto pásu je 
velmi závislá na volbě dopantu, polymeračního prostředí a 
redoxním stavu polypyrrolu. Pás při 935 cm–1 je přiřazen 
deformačnímu módu pyrrolového kruhu25. U spektra BNA 
polymerovaného na platinovém povrchu je pozorován pás 
1622 cm–1, dále slabý pás při 1551 cm–1 a zároveň relativ-
ně silný užší pás při 944 cm–1. Tato pozorování jsou 
v souladu s představou, že binaftolový substituent na pyr-
rolovém jádře dokáže ze stérických důvodů omezit poly-
merizaci pyrrolové jednotky, což může vést k poklesu 
intenzity a posunu pásů typických pro polypyrrolové fil-
my. Pro film na Pt (obr. 5A) jsou pozorovány užší pásy, 
které svědčí o pravidelnějším uspořádání jednotek 
v kratších polymerních řetězcích, zatímco pro Au povrch 
(obr. 5B) jsou pozorovány velmi široké pásy typické pro 
málo uspořádané polymerní řetězce26. 

Spektra s korigovanou základní linií získaná od kopo-
lymerních vrstev BNA s pyrrolem jsou ukázána na obr. 6 
(viz kapitola Ramanova spektroskopie). Ve všech třech 
případech jsou dominantní pásy [1587, 1372, 1246 

(rovinné vibrace kruhu), 938 cm–1 (deformační vibrace 
kruhu)] typické pro polypyrrolový skelet24,25. V pořadí 
vzorků 2a, 2b, 2c klesá intenzita Ramanových pásů těchto 
filmů. Intenzita Ramanova rozptylu pro film 2a je vůči 2c 
asi 12,7krát vyšší. Navíc intenzita Ramanových pásů ve 
vzorku na bázi kopolymeru (2a) je srovnatelná s intenzitou 
těchto pásů pro polymerní filmy na bázi BNA vytvořené 
na platinovém (1a) a zlatém (1b) povrchu. Podobnost spek-
ter kopolymerů 2b a 2c je dána stejným poměrem mezi 
BNA a pyrrolem (1:10) v polymerační směsi. Rozdíly 
v relativních intenzitách jednotlivých pásů při srovnání 
obou spekter jsou způsobeny odlišnou dobou polymeriza-
ce. Předpokládáme, že v průběhu kopolymerizace se na 
povrchu podkladového materiálu vedle kopolymerního 
filmu na bázi BNA polymeruje samostatně i nesubstituova-
ný pyrrol. V důsledku vlivu objemného binaftolového sub-
stituentu je polymerizace samotného pyrrolu prostorově 
(a tím i časově) omezena. Výsledkem je pak více než 
10krát nižší intenzita signálu v Ramanových spektrech 2b 
a 2c vůči 2a. Ze změřených spekter je zřejmé, že pokud je 
použit delší čas polymerizace téže směsi BNA s pyrrolem, 
je pozorován jen mírně slabší signál spektra 2c oproti 
spektru 2b. To znamená, že kopolymerizace je efektivně 
ukončena během 3 min a prodloužení doby polymerizace 
nevede k dalšímu růstu vrstvy. 

Aby bylo možné lépe popsat odlišnosti vzorku 2a, 
bylo spočítáno rozdílové spektrum ze spekter vzorků 2a 
a 2c (obr. 5C), které vykazuje pozitivní pás okolo 1300 cm–1 
analogicky ke korigovaným spektrům vzorků 1a a 1b 
(obr. 5A a 5B). Pozitivní pás znamená, že ve vzorku 2a 
oproti 2c (i 2b) jsou obsaženy navíc strukturní uspořádání 
analogická ke vzorkům 1a a 1b („čisté BNA polymery“). 
Naopak negativní pás u cca 1585 cm–1 (obr. 5C) svědčí 
o relativně nižším zastoupení polypyrrolové struktury ve 
vzorku 2a oproti 2c (2b). To ukazuje, že BNA se podílí na 
tvorbě polymerní vrstvy na povrchu elektrody i v případě 
tohoto kopolymeru, a to podobným mechanismem jako 
v případě vzorků 1a a 1b. Široký pás okolo 1300 cm–1 

Obr. 5. Ramanova spektra s korigovanou základní linií náleže-
jící polymerním filmům BNA na platinovém (vzorek 1a; A) 
a zlatém (vzorek 1b; B) povrchu a rozdílové spektrum spekter 
vzorků 2a a 2c (C) 

Obr. 6. Ramanova spektra s korigovanou základní linií získa-
ná naměřením kopolymerních vrstev BNA s pyrrolem vzorků 
2a, 2b a 2c 



Chem. Listy 106, 122128(2012)                                                                                                        Laboratorní přístroje a postupy 

128 

nabízí určitou analogii ke spektrům polymerních filmů 
alkaloidů27, které vykazují široký pás okolo 1340 cm–1, 
přiřazený polycyklickému propojení monomerních jedno-
tek alkaloidů. Lze tak předpokládat, že analogicky k případu 
alkaloidů se binaftolový skelet přímo účastní polymerizace. 

 
Závěr 

 
Polymerní a kopolymerní filmy na bázi pyrrolem 

substituovaného binaftolamidu lze připravit z prostředí 
ethanolu za přítomnosti organických kyselin. Lze konsta-
tovat, že vhodný poměr pyrrolu a vhodné potenciálové 
meze mohou podpořit polymerizaci derivátu binaftolu 
v přítomnosti pyrrolu a zároveň omezit vliv samotného 
pyrrolu. Z výsledků potenciometrických měření je zřejmé, 
že důvodem vzniku potenciometrické odezvy je přítomnost 
uskupení NH v měřeném analytu. Pouze v tomto případě 
polymerní elektrody na bázi BNA vykazují citlivost blíz-
kou teoretické hodnotě. Navíc lineární koncentrační rozsah 
se rozšiřuje v pořadí: aminokyselina < amin  NH4

+. 
Strukturní charakterizace polymerních a kopolymerních 
filmů byla provedena metodou spektroskopie Ramanova 
rozptylu. Ze získaných spekter byla potvrzena účast binaf-
tolového skeletu na polymerizaci. 

 
Tato práce byla finančně podporována Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy (záměr č. MSM 
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T. V. Shishkanova, G. Broncová, T. Majdloch, and 

P. Matějka (Department of Analytical Chemistry, Institute 
of Chemical Technology, Prague): Films Based on 
Binaphthol Derivatives: Electrochemical Polymeriza-
tion and Characterization 

 
Polymer films substituted with an appropriate receptor 

units represent a way leading to novel materials for a sen-
sor development. Synthesis and characterization of solid-
supported polymer and copolymer  films based on a pyr-
role-substituted binaphthalene amide (BNA). BNA was 
prepared by electropolymerization. The films were charac-
terized by potentiometry and FT-Raman spectrometry. 
They showed a distinct potentiometric response to anions 
(F–, SO4

2–, Cl–). The potentiometric sensitivity of copoly-
mer films depended on the BNA/pyrrole ratio  in the 
polymerization and time of polymerization. The potentio-
metric results indicate the special role of the NH group 
during formation of the anionic potentiometric signal.  


