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Abstrakt 

 
Předmětem studie této bakalářské práce byl vývoj metody stanovení azobarviva 

Sudan I (1-fenylazo-2-naftol, CAS# 842-07-9), které se využívá v průmyslu, v potravinách 

je jeho přítomnost nežádoucí. Byla použita technika diferenční pulzní voltametrie (DPV) 

na rtuťovým meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě (m-AgSAE) 

v prostředí 50 % methanolu a Brittonova-Robinsonova pufru pH od 2 do 12.  

Pro stanovení Sudanu I bylo optimální prostředí 50 % methanolu a BR pufru o pH 

4,0, ve kterém bylo možné, bez nutnosti regenerace povrchu pracovní elektrody, provádět 

opakovaná měření. Lineární kalibrační závislosti látky byly získány v rozmezí  

1∙10–6–1∙10–5 mol∙l–1 a 1∙10–5–1∙10–4 mol∙l–1. Mez stanovitelnosti byla 6,2∙10–7 mol∙l–1. 

Následně byla testována použitelnost metody na vzorcích obsahujících vedle sebe 

Sudan I a potravinářské barvivo Sunset Yellow (v koncentračním rozmezí  

1∙10–6–1∙10–5 mol∙l–1), ale metoda pro tuto dvojici analytů nebyla dostatečně selektivní. 

 

Předmětová slova 

Elektrochemie 

Voltametrie 

Azosloučeniny 

 

Klíčová slova 

Sudan I  

Diferenční pulzní voltametrie 

Stříbrná pevná amalgámová elektroda 
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Abstract 

The subject of this thesis was the development of method for determination of azo 

dye Sudan I (1-phenylazo-2-naphtol, CAS# 842-07-9) which is used in industry but it is 

undesirable in food products. The technique of differential pulse voltammetry (DPV) was 

used on a silver solid amalgam electrode modified by mercury meniscus (m-AgSAE) in  

50 % methanol and Britton-Robinson (BR) buffer pH from 2 to 12 supporting electrolyte. 

Optimal conditions for Sudan I determination were in 50 % methanol and BR buffer 

pH 4,0, in which it was possible, without the need to regenerate the working electrode 

surface, to perform repeated measurements. Linear calibration of the substance was 

obtained in the range 1∙10–6–1∙10–5 mol∙l–1 and 1∙10–5–1∙10–4 mol∙l–1. Limit of 

quantification was 6,2∙10–7 mol∙l–1. 

Subsequently, usability of developed method was tested on samples containing 

Sudan I and food colorant Sunset Yellow (in the range from 1∙10–6 to 1∙10–5 mol∙l–1), but 

the method for these two analytes was not selective enough. 

 

Objective words 

Electrochemistry 

Voltammetry 

Azo compounds 

 

Key words 

Sudan I 

Differential pulse voltammetry 

Silver Solid Amalgam Electrode  
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Seznam zkratek a symbolů 
 

 

BR pufr Brittonův-Robinsonův pufr 

C.I.C.N. Colour Index: konstituční číslo 

DPV  diferenční pulzní voltametrie 

E  potenciál 

Ep  potenciál píku 

I  proud 

Ip  proud píku 

m-AgSAE rtuťovým meniskem modifikovaná stříbrná pevná amalgámová elektroda 

N  pořadové číslo měření 
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1 Teoretický úvod 

1.1 Cíl práce 

 

Cílem této bakalářské práce bylo nalezení optimálních podmínek pro stanovení 

azobarviva Sudan I pomocí techniky diferenční pulzní voltametrie (DPV) na rtuťovým 

meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě (m-AgSAE). Dalším cílem 

bylo ověření aplikovatelnosti této metody na vzorcích obsahujících současně barviva 

Sudan I a Sunset Yellow.  
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1.2 Syntetická barviva 
 

Syntetické barevné látky jsou v dnešní době velmi hojně využívané zejména jako 

barviva v různých odvětvích průmyslu. Jejich výhodami jsou většinou levná dostupnost, 

snadná příprava a intenzivní zabarvení. Na druhé straně ovšem stojí jejich potenciální 

nebezpečnost pro životní prostředí a lidský organismus. 

Prvním synteticky vyrobeným barvivem byl v roce 1856 fialově zbarvený mauvein. 

Jeho objevitelem byl anglický chemik a vynálezce William Henry Perkin, který mauvein 

úplnou náhodou syntetizoval z anilinu1. 

Po objevu mauveinu byla objevena a připravena celá řada barviv, vyvinutá nejčastěji 

z anilinu. Významný rozvoj syntetických barev nastal s objevováním struktur organických 

sloučenin. Během několika dekád bylo připraveno na tisíce nových umělých barviv2. 

Každé barvivo je označeno tzv. Colour Index (C. I.). Jedná se o dvojí systém 

klasifikace, a sice čísla C.I.G.N. (obecné číslo) a C.I.C.N. (konstituční číslo). Obecné číslo 

popisuje komerční produkt podle kategorie využití, odstínu a sériového čísla. Konstituční 

číslo popisuje látku podle jejich struktury (např. azobarviva mají čísla 11000-36999)cit3. 

Na počátku 20. století se většina výroby syntetických barev soustřeďovala v západní 

Evropě, především v Německu. Po dvou světových válkách ovšem podíl produkce 

v Evropě výrazně klesl. Další snižování výroby bylo způsobeno přesunem produkce do 

zemí s nižšími náklady jako je Indie, Taiwan a Čína2. Koncem minulého století byla roční 

produkce průmyslových barviv asi 0,8 milionu tun. V současnosti se celosvětová spotřeba 

syntetických barviv pohybuje kolem milionu tun ročně napříč všemi odvětvími průmyslu2. 

Markantní množství syntetických barviv spotřebovává vývoj moderních technologií, jako 

jsou inkoustové tiskárny. Pro tyto účely se vyvíjí barviva speciální povahy, což se promítá 

i na jejich vyšší ceně2. 

Masový nárůst produkce barviv vede k růstu požadavků na vhodné analytické 

metody pro jejich stanovení. 

1.3 Potravinářská syntetická barviva 
 

Potravinářská barviva můžeme v dnešní době nalézt téměř ve všech potravinách a 

nápojích. Do výrobků se přidávají pro zvýraznění barvy a podtrhnutí chuti. Takovéto látky 

jsou využívány od starověku. Jako první barviva se používaly výrazně barevné rostliny a 
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plody jako například šafrán, borůvky, jahody či zelené listy. Později se začalo pro barvení 

využívat anorganických, často velmi toxických, solí. 

Po objevení mauveinu a dalších syntetických barviv byly anorganické látky i přírodní 

barviva postupně nahrazovány syntetickými organickými sloučeninami4. Syntetická 

potravinářská barviva se vyrábí především syntézou a modifikací z prekurzorů, některá 

barviva se dají připravit také úpravou sloučenin přírodního původu. Chemická syntéza 

barviv umožňuje vyrábět látky vysoké čistoty a konstantní kvality ve velkém množství5. 

Umělá barviva využívaná v potravinách mají v porovnání s přírodními barvivy řadu 

výhod. Kromě méně nákladné výroby jsou stabilnější na světle, odolné ve velkém 

teplotním rozmezí a nepodléhají tolika chemickým interakcím. Navíc poskytují velmi 

intenzivní zabarvení a jsou bez chuti, a proto neovlivní chuť barveného produktu5. 

Nejpočetnější skupinou potravinářských barviv jsou azobarviva. Tyto sloučeniny 

obsahují chromoforovou azoskupinu (–N=N–). Dusíky jsou vázány na uhlíky a alespoň 

jeden z těchto uhlíků je součástí aromatického kruhu nebo heterocyklu6. Díky snadné 

syntéze a možnosti použít téměř libovolných výchozích látek lze vyrobit velmi široké 

spektrum azobarviv6. 

Azosloučeniny látky se vyrábí dvoustupňovou syntézou. V prvním kroku vzniká 

diazoniová sůl. Druhým krokem je kopulace soli s různými reaktivními aromatickými 

sloučeninami, které obsahují funkční skupiny a struktury absorbující světlo. Barevný 

odstín či intenzitu zbarvení lze ovlivnit vhodným substituentem nebo počtem azoskupin5. 

Na počátku 20. století se však začalo mluvit o potenciálním nebezpečí těchto 

organických sloučenin. Hlavním protagonistou bezpečnějších potravin se stal americký 

chemik Harvey Wiley4. V průběhu dalších let byla barviva zkoumána i v Evropě. Vliv na 

životní prostředí i lidské zdraví byl u několika barviv prokázán, což vedlo k regulacím 

jejich použití. Evropská unie pravidelně kontroluje používání barviv na svém území a 

v roce 2008 vydala závazné regulace7. Seznam barviv, která smějí být použita pro barvení 

potravin, je uveden v příloze z roku 2011 cit8. Každé povolené potravinářské barvivo je 

označeno pomocí evidenčního symbolu, tzv. E-kódu (E100-E199), který musí být uveden 

na obalu výrobku9. 
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1.4 Studovaná látka Sudan I 

1.4.1 Vlastnosti 

 

Sudan I je sytě oranžový, zrnitý prášek. Jedná se o organickou lipofilní látku řazenou 

mezi azobarviva řady Sudan, též známou pod jmény Solvent Orange R nebo CI Solvent 

Yellow 14. Sudan I je rozpustný v mnoha organických rozpouštědlech, např. v methanolu, 

ethanolu nebo trichlormethanu, ve vodě je téměř nerozpustný10,11. Struktura je znázorněna 

na Obr. 1 a další fyzikální vlastnosti jsou shrnuty v Tab. 1. 

 

 

Obr. 1 Struktura Sudanu I 

 

Tab. 1 Vlastnosti azobarviva Sudan I 

Název dle IUPAC 1-fenylazo-2-naftol 

CAS register number 842-07-9 

C.I.C.N. CI 12140 

Sumární vzorec C6H12N20 

Molekulová hmotnost 248,28 g∙mol–1 

Teplota tání 131–133 °C (cit12) 

 

1.4.2 Použití 

 

Azobarviva Sudan mají díky nízkým nákladům, široké dostupnosti a intenzivní barvě 

využití v mnoha odvětvích průmyslu jako je chemický, textilní nebo dřevozpracující, kde 

se využívají pro výrobu barviv pro barvení různých materiálů. Také se využívají ve vědě, 

například při barvení vzorků pro mikroskopii10,11. 
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V potravinářském průmyslu je použití azobarviv řady Sudan zakázáno, přesto se 

může objevovat v některých produktech dovážených z Indie, zejména v chilli a výrobcích 

obsahujících chilli10,13. 

 

1.4.3 Výroba 

 

Sudan I vzniká jako vedlejší produkt při výrobě běžně používaného potravinářského 

barviva Sunset Yellow, které se připravuje kopulací diazotované kyseliny 

aminobenzensulfonové se sodnou solí 6-hydroxy-2-naftalensulfonové kyseliny10,14. Při této 

reakci může v případě přítomnosti nečistot v  kyselině sulfonové docházet k diazotaci a 

kopulaci anilinu a 2-naftolu za vzniku 1-fenylazo-2-naftolu (Sudan I)14. 

 

1.4.4 Vliv na lidské zdraví 

 

Azobarviva Sudan jsou v potravinářském průmyslu v celé Evropské unii, USA a 

Japonsku zakázána a jejich výskyt je pravidelně kontrolován13,15. Sudan I byl ve Spojených 

státech zakázán již v roce 1918. Evropská Unie se tímto barvivem začala zabývat až 

v devadesátých letech minulého století, úplně zakázáno bylo na přelomu let 

2003/2004 cit4,13. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) řadí Sudan I do třetí 

kategorie karcinogenů, tedy jako látku nezhodnotitelnou pro nedostatek vědeckých 

důkazů16. Avšak některé studie na karcinogenitu a mutagenitu Sudanu I poukazují11,17–19. 

Nejčastěji lidské tělo přichází do styku se Sudanem I po konzumaci kontaminované 

potraviny19. Sudan I může být po požití metabolizován reduktasami jaterních buněk, a to 

především na aromatické aminy (anilin, 1-amino-2-naftol), které jsou karcinogenní a 

mutagenní a mohou způsobit nádor jater11,17,18. Velkou roli v metabolismu Sudanu I však 

hraje gastrointestinální trakt a jeho mikrobiální kolonie, jejichž vývoj může Sudan I a jeho 

ve vodě rozpustné metabolity poškodit, a tím způsobit zdravotní potíže17,19.  Některé studie 

uvádějí, že Sudan I a jeho metabolity mohou způsobit nádor močového měchýře18. 

 

1.4.5 Získávání Sudanu I z potravin 

 

Často používanou metodou pro získání Sudanu I ze vzorku potraviny je disperze na 

pevné fázi. Při této metodě je vzorek za tření smíchán s pevným sorbentem. Následně je 
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převeden do kolonky, kde je směs stlačena a prolita vhodným rozpouštědlem20. Tato 

metoda tedy zahrnuje vzorkování, extrakci, čištění a prekoncentraci v jednom 

jednoduchém procesu. Metodu lze přizpůsobit vzhledem ke zvolené technice stanovení 

látky21. 

Pro oddělení Sudanu I od barviva Sunset Yellow se používá chloroform. Kvůli jeho 

toxicitě se v současnosti upřednostňuje použití méně toxických látek jako je například 

methanol nebo ethylacetát22. 

Další velmi využívanou metodou získání Sudanu I ze vzorku potraviny je extrakce 

na pevné fázi (SPE). Vzorek potraviny je nejprve rozpuštěn v organickém rozpouštědle 

(ethanol, isopropanol) a následně přefiltrován. Poté je eluát naředěn a převeden na SPE 

kolonku naplněnou slabým katexem a několikrát promyt organickým rozpouštědlem23. 

Pro snížení objemů organických rozpouštědel nutných pro promytí a rozpuštění 

vzorku se využívá mikroextrakce na kapalné fázi (LPME). Jedná se o jednoduchou, 

rychlou, efektivní a finančně nenáročnou metodu11. Jedním typem je mikroextrakce na 

kapalné fázi s pomocí dutých vláken ve tvaru písmene U. Rozpouštědlo je uvnitř porézních 

dutých vláken, která jsou volená tak, aby jimi analyt prošel11. 

  

1.4.6 Stanovení 

 

V zájmu účinné kontroly nezákonného používání azobarviva Sudan I v potravinách 

byla v poslední době vyvinuta řada různých analytických metod pro stanovení tohoto 

azobarviva v potravinářských výrobcích, zejména v produktech obsahujících chilli24. 

Nejběžnější metodou pro stanovení Sudanu I je vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie (HPLC) díky své vysoké citlivosti a selektivitě16. Separace a detekce 

probíhá v reverzním módu, nejčastěji je stacionární fází C18. Jako mobilní fáze je 

nejvyužívanější směs acetonitrilu a acetátu11,22. Detektorem bývá nejčastěji UV-VIS 

detektor, nebo detektor s fotodiodovým polem, případně hmotnostní spektrometr11,14. 

Nízké meze detekce dosáhla metoda kapalinové chromatografie s hmotnostním 

detektorem propojeným s elektrosprejem (LC-ESI-MS/MS). Mez stanovitelnosti byla 4 

µg/kg cit13.  
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Velmi využívanou metodou stanovení Sudanu I je také enzymem značená 

imunoanalýza (ELISA). Její výhodou je vysoká citlivost, jednoduchost, rychlost a finanční 

nenáročnost11,25. 

Dalšími metodami, kterými lze stanovit Sudan I, jsou kapilární elektroforéza, 

spektrofotometrie, hmotnostní spektrometrie či chemiluminiscenční průtoková analýza11,24. 

Tyto moderní techniky vykazují velmi dobré výsledky z hlediska specifičnosti, 

citlivosti a reprodukovatelnosti analýz, avšak mají i nedostatky, mezi které patří velká 

časová náročnost, potřeba sofistikovaných a drahých přístrojů, větší spotřeba vzorků či 

nákladné zpracování odpadů24. 

 

1.4.7 Elektrochemická stanovení 

 

Na vývoj citlivých a selektivních metod pro stanovení Sudanu I je v současnosti 

velmi kladen důraz a k tomuto účelu mohou sloužit i techniky elektrochemické. Jejich 

výhodami jsou jednoduchost provedení, levná dostupnost a časová nenáročnost. Právě pro 

tyto jejich vlastnosti by elektrochemické metody stanovení Sudanu I mohly nahradit drahé 

instrumentální techniky. 

Stanovení Sudanu I elektrochemicky je předmětem zkoumání mnohých vědeckých 

týmů a analytických laboratoří. Jak uvádí ve své studii z roku 2016 Goméz a kolektiv, 

doposud bylo použito přes 20 různých voltametrických stanovení, převážně na anodě. 

Většina z těchto stanovení byla provedena na různě modifikované elektrodě ze skelného 

uhlíku (GCE), pro ostatní byla použita modifikovaná uhlíková pastová elektroda (CPE). 

Nejpoužívanějšími technikami jsou square-wave adsorpční rozpouštěcí voltametrie 

(SWAdSV) a diferenční pulzní adsorpční rozpouštěcí voltametrie (DPAdSV), dále byly 

použity techniky linear sweep (LS) voltametrie, square-wave voltametrie nebo cyklická 

voltametrie10. Výběr nejcitlivějších  voltametrických metod je shrnut v Tabulce 2. 
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Tab. 2 Přehled voltametrických stanovení Sudanu I 

Metoda Elektroda 

Mez 

detekce 

(µg∙l–1) 

Lineární  

rozsah 

(µg∙l–1–mg∙l–1) 

Čas 

akumulace 

(s) 

Vzorek Cit. 

SWAdSV ILRGO/AuNPs/GCE 0,01 0,03–0,3 300 

Sekané červené 

chilli, rajčatová 

omáčka, 

jablečný džus, 

hroznová šťáva 

26 

DPAdSV 
PVP/ZnSe-CTAB-

GN/GCE 
0,1 

1,0–0,5 
100 

Chilli omáčka, 

Kachní vaječný 

žloutek 

27 
0,5–3,7 

DPAdSV EGPE 0,2 1,2–1,7 300 
Chilli omáčka, 

kečup 
28 

SWAdSV Poly(p-ABSA)/GCE 0,3 1,0–0,5 80 
Chilli prášek, 

kečup 
29 

DPAdSV AuNPs/RGO/GCE 0,3 
2,5–0,3 

0,3–17,4 
100 

Chilli prášek, 

kečup 
30 

LSAdSV MIP/AuNPs/GCE 0,5 2,5–2,5 1200 Kečup 31 

Převzato a upraveno (cit 10) 

DPAdSV: diferenční pulzní adsorpční rozpouštěcí voltametrie;LS: linear sweep; SW: 

square wave; AuNPs/RGO:  zlatými nanočásticemi modifikovaný redukovaný oxid grafen;  

EGPE: expandovaná uhlíková pastová elektroda; GCE: elektroda ze skelného uhlíku; 

IRLGO/AuNPs/CCE: iontovou kapalinou redukovaný oxid grafen nabitý zlatými 

nanočásticemi; MIP/AuNPs:  polymer s molekulárním vtiskem a zlatými nanočásticemi; 

Poly(p-ABSA): Poly(p-aminobenzen sulfonová kyselina); PVP/ZnSe-CTAB-GN: ZnSe-

Cetyltrimethyl-ammonium bromid - grafen; 

 

Při přepočítání hmotnostní koncentrace na molární, vychází mez detekce od 0,01 do 

0,5 µg∙l–1 pro stanovení uvedená v Tabulce 2 od 0,04 do 2 ∙10–9 mol∙l–1. 

 

Od roku 2016 byl Sudan I stanoven cyklickou voltametrií na platinovými 

nanočásticemi modifikované grafenové  β-cyklodextrinové elektrodě (graphene/β-

CD/PtNPs). Detekční limit byl 1,6∙10–9 mol∙l–1cit.32. Novější metody elektrochemického 

stanovení Sudanu I podle dostupných zdrojů nebyly vyvinuty. 
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1.4.8 Mechanismus elektrochemické reakce 

 

Struktura molekuly Sudanu I obsahuje dvě elektroaktivní skupiny (–OH a –N=N–), 

které lze použít pro stanovení na katodě i anodě10. Při katodické elektrodové reakci dochází 

za přenosu dvou protonů a dvou elektronů k redukci azoskupiny v molekule Sudanu I na 

hydrazosloučeninu24. Chemická reakce je znázorněna na Obrázku 2. 

 

Obr. 2 Elektrochemická reakce redukce Sudanu I na hydrazosloučeninu 

 

Při elektro-chemické oxidaci dochází k ireversibilní reakci na hydroxyskupině.  

Je narušen aromatický kruh a vzniká bicykl s karbonylem30. 

 

V případě této práce byla zvolena pro redukci analytu technika diferenční pulzní 

voltametrie (DPV) a rtuťovým meniskem modifikovaná stříbrná pevná amalgámová 

elektroda (m-AgSAE). 

 

1.5 Rtuťovým meniskem modifikovaná stříbrná pevná amalgámová 

elektroda 
 

V polarografii, voltametrii a dalších příbuzných odvětvích elektrochemie je pro 

redukce tradičně nejvyužívanějším materiálem rtuť. Jejími největšími výhodami jsou dobrá 

reprodukovatelnost, široké potenciálové okno a možnost stanovení velmi nízkých 

koncentrací látek33. 

Vzhledem k toxicitě rtuti a jejích sloučenin, dochází v dnešní době k přísné regulaci 

použití těchto materiálů. Proto je velký důraz kladen na vývoj méně toxických aplikací 

nových materiálů vhodných pro katodická stanovení34. Dalším důvodem vývoje pevných 

elektrodových materiálů pro redukce jsou požadavky na jednoduchou obsluhu, 

miniaturizaci, robustnost apod35. 
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Jedním z možných řešení jsou amalgámové kovové elektrody především díky snadné 

regeneraci jejich povrchu.  Variabilita složení přináší velmi širokou škálu možností 

konstrukce a aplikace v závislosti na poměru rtuť/kov36. Vhodným kovem pro přípravu 

amalgámové elektrody je stříbro35. Modifikovaná stříbrná pevná amalgámová elektroda se 

připravuje ponořením skleněné trubičky naplněné stříbrným práškem do kapalné rtuti. 

Rtuťový meniskus se vytvoří ponořením elektrody do kapalné rtuti na krátkou dobu. 

Amalgam může být upraven i jinak, například lze vyleštit, čímž vzniká leštěná 

amalgámová stříbrná pevná elektroda35. 
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2 Experimentální část 

2.1 Reagencie 
 

Zásobní roztok Sudanu I (CAS# 842-07-9, 1-fenylazo-2-naftol) o koncentraci 

1∙10–3 mol∙l–1 byl připraven rozpuštěním přesně naváženého množství látky (95%, Sigma-

Aldrich, Praha, ČR)  methanolu (čistota p.a., Lach-Ner, s.r.o., Neratovice, ČR). Roztoky 

o nižších koncentracích byly připravovány přesným ředěním zásobního roztoku 

methanolem. Všechny roztoky byly uchovávány ve tmě za laboratorní teploty. Nebyly 

používány roztoky starší více než měsíc. 

 

Zásobní roztok Sunset Yellow (CAS# 2783-94-0, 6-hydroxy-5-(4-

sulfonatofenylazo)-2-naftalen-sulfonát disodný) o koncentraci 5∙10–4 mol∙l–1 byl připraven 

rozpuštěním přesně naváženého množství látky (90 %, Sigma-Aldrich, Praha ČR) 

v deionizované vodě. Roztoky o nižších koncentracích byly připravovány přesným 

ředěním zásobního roztoku. Roztoky byly uchovávány ve tmě za laboratorní teploty.  

 

Další použité chemikálie – kyselina fosforečná (85 %, čistota p.a., Lach-Ner, s.r.o., 

Neratovice, ČR), kyselina boritá (čistota p.a., Lach-Ner, s.r.o., Neratovice, ČR), kyselina 

octová (99 %, čistota p.a., Penta, s.r.o., Praha, ČR), hydroxid sodný (čistota p.a., Lach-Ner, 

s.r.o., Neratovice, ČR), chlorid draselný (čistota p.a., Lach-Ner, s.r.o., Neratovice, ČR), 

deionozovaná voda (rezistivita 18,2 MΩ∙cm, produkční systém Milli-Q Plus, Millipore, 

USA) 

 

Brittonovy-Robinsonovy pufry byly připraveny z kyselé části (kyselina octová, 

boritá a fosforečná, všechny o koncentraci 0,4 mol∙l–1) a následným titrováním hydroxidem 

sodným o koncentraci 0,2 mol∙l–1 na požadované pH. Přesná hodnota pH byla měřena 

pomocí digitálního pH-metru Jenway 4330 (Jenway, Essen, Velká Británie) s 

kombinovanou skleněnou elektrodou. Kalibrace pH metru byla prováděna pomocí 

standardních roztoků pufrů za laboratorní teploty. 
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2.2 Aparatura 
 

Voltametrická měření byla prováděna na přístroji Eco-Tribo Polarograf se softwarem 

PolarPro, verze 5.1, firmy Polaro-Sensors, Praha, ČR. Software pracoval v operačním 

systému Windows XP (Microsoft Corporation, USA).  

Měření probíhala v tříelektrodovém zapojení. Pracovní elektrodou byla rtuťovým 

meniskem modifikovaná stříbrná pevná amalgámová elektroda o průměru 0,5 mm (výrobní 

číslo 2-05-52, Eco-Trend Plus, Praha, ČR). Jako referentní elektroda byla použita 

argentochloridová elektroda (3 mol∙l–1KCl, model R 00406, Eco-Trend Plus, Praha, ČR) a 

jako pomocná byla platinová drátková elektroda (Elektrochemické detektory, Turnov, ČR). 

Pro regeneraci elektrody při měření opakovatelnosti měření při pH 7,0 byla použita 

ultrazvuková lázeň (Elmasonic P, Elma, Singe, Německo). 

 

Byla použita technika diferenční pulsní voltametrie (DPV). Potenciálový rozsah byl 

od –100 do –1700 mV, výška pulsu –50 mV, šířka pulsu 100 ms, vzorkovací perioda 

20 ms a rychlost nárůstu potenciálu byla 20 mV∙s–1. 

 

 

2.3 Pracovní postupy 

2.3.1 Úprava elektrody 

 

Před prvním použitím  m-AgSAE byl z elektrody přeleštěním na filtračním papíru 

zvlhčeném methanolem odstraněn starý meniskus. Poté byla špička elektrody ponořena do 

lahvičky s kapalnou rtutí. Mícháním po dobu 10 s se obnovil rtuťový meniskus.   

Na začátku každého pracovního dne, před změnou základního elektrolytu a při 

pasivování povrchu byla elektroda aktivována. Aktivace probíhala v míchaném roztoku 

KCl o koncentraci 0,2 mol∙l–1 při vloženém napětí –2200 mV v přítomnosti kyslíku po 

dobu 300 s. Aktivací došlo k očištění povrchu elektrody od nečistot a ke zvýšení citlivosti 

měření35. 

2.3.2 Měření 

 

Pro jednotlivá voltametrická měření byl nejprve připraven roztok základního 

elektrolytu. Do odměrné baňky o objemu 10 ml bylo připraveno 5 ml methanolu a poté 



20 

 

doplněno BR pufrem po rysku. Tento roztok byl převeden do voltametrické nádobky a 

probubláním dusíku po dobu 5 minut zbaven kyslíku. Následně byly proměřeny 

voltametrické křivky.  

Pro měření studované látky bylo připraveno do odměrné baňky o objemu 10 ml 

příslušné množství zásobního roztoku Sudanu I v methanolu a doplněno methanolem na 

celkový objem methanolu 5 ml. Poté byla baňka doplněna po rysku BR pufrem. Roztok byl 

převeden do voltametrické nádobky a 5 minut probubláván dusíkem. Následně byly 

zaznamenány voltametrické křivky.  

Pro měření nízkých koncentrací (1–10∙10–6 mol∙l–1) byl zásobní roztok studované 

látky (10–100 µl) přidáván k 10 ml roztoku základního elektrolytu. 

Obdobný postup přípravy měřených roztoků byl i v případě měření látky Sunset 

Yellow či směsi látek Sudan I a Sunset Yellow 

Všechna měření probíhala za laboratorní teploty. Měření byla opakována 5x, pokud 

není uvedeno jinak. 
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2.3.3 Vyhodnocení 

 

Z jednotlivých DP voltamogramů byly po odečtení základní linie získány hodnoty 

proudu (Ip) a potenciálu (Ep) píků. Způsob odečtení hodnot je znázorněn na Obr. 3. Grafy 

byly vytvořeny pomocí programu Origin 2016. Výpočty a statistická zpracování byly 

provedeny pomocí programu Microsoft Excel. 

Do grafů kalibračních závislostí byly vyneseny střední hodnoty výběru proudů píků 

získaných měřením. Chybové intervaly parametrů lineárních závislostí odpovídají 

směrodatným odchylkám vypočítaným programem Origin 2016.  

Mez stanovitelnosti LQ byla vypočítána z desetinásobku směrodatné odchylky 

naměřených hodnot pro nejnižší sledovanou koncentraci (1∙10–6 mol∙l–1), který byl 

následně vydělen směrnicí kalibrační křivky. 

 

Obr. 3 Znázornění vyhodnocení píků voltamogramů  

E

 

E
p

I
p

I
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3 Výsledky a diskuze 

3.1 Vliv pH 
 

Pro nalezení optimálních podmínek stanovení Sudanu I bylo sledováno chování látky 

v prostředí BR pufru v rozmezí pH 2–12 na m-AgSAE technikou DPV. Koncentrace látky 

byla 4∙10–4 mol∙l–1. Naměřené křivky jsou znázorněny na Obr. 4. V zásaditém pH látka 

poskytuje jeden pík v celé sledované oblasti. V kyselém pH se objevuje ještě jeden pík na 

okraji potenciálového okna, který se ovšem vyskytuje i v základním elektrolytu a 

pravděpodobně souvisí s produkty předchozích měření, které se sorbují na povrch 

elektrody. 

Jak je vidět z Obr. 5B, potenciál píku se se zvyšujícím se pH posouvá k negativnějším 

hodnotám, což odpovídá protonizaci analytu předřazené vlastní elektrodové reakci, 

směrnice přímky pro oblast pH 2–7 je –57,5 mV; pro oblast pH 8–12 je –31,8 mV. 

Z Obr 5A je patrné, že nejvyšší signály látka poskytovala v rozmezí pH 3,0–8,0. Pro 

další optimalizaci podmínek byla zvolena tato oblast pH. 

0 -400 -800 -1200 -1600

400 nA

 

9
8
7

pH2

10

12

3
4
5
6

11

I

E, mV
 

Obr. 4 DP voltamogramy Sudanu I o koncentraci 1∙10–4 mol∙l–1v prostředí 50% methanolu 

a BR pufru o pH 2-12, na m-AgSAE. Použité pH je uvedeno vedle křivek, linie základního 

elektrolytu je tečkovanou čarou. 
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Obr. 5  Závislost proudu píku Ip(A) a potenciálu píku Ep(B) Sudanu I (1∙10–4 mol∙l–1) na pH 

BR pufru, měřeno DPV na m-AgSAE v prostředí 50 % methanolu a BR pufru. 

 

3.2 Opakovatelnost měření 
 

Opakovatelná měření byla provedena v prostředí 50% methanolu a BR pufru o pH 7 

s cílem určit míru pasivace elektrody produkty elektrodové reakce, které ovlivňují další 

měření. Jednotlivá měření byla prováděna 15krát.  

Jak je vidět na Obr. 6, při opakovaných měření docházelo k poklesu proudu píku, což 

poukazuje na uvedený jev. Pro eliminaci tohoto jevu byla elektroda mezi jednotlivými 

měřeními čistěna, nejprve opláchnutím methanolem (6B), poté ponořením do methanolu na 

10 s (6C), následně byla ponořena na 30 s do methanolu v ultrazvukové lázni (6D). 

Jednotlivá měření byla prováděna 15krát. K poklesu proudu při opakovaných měřeních 

docházelo i přes čištění elektrody.  
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Obr. 6 Závislost proudu Ip píku Sudanu I o koncentraci 1∙10–4 mol∙l–1 na pořadovém čísle 

měření N při DPV na m-AgSAE v prostředí 50 % methanolu BR pufru o pH 7,0.  

Před každým měřením: A – bez čištění povrchu elektrody, B – oplach elektrody 

methanolem, C – ponoření elektrody na 10 s do methanolu, D – ponoření elektrody na 30 

s do methanolu v ultrazvukové lázni. 

 

Vzhledem k prokázané pasivaci povrchu elektrody při pH 7,0, bylo ověřeno také 

prostředí o pH 4,0, ve kterém bylo možné použít m-AgSAE pro stanovení strukturně 

podobného barviva SunsetYellow bez nutnosti elektrochemického či mechanického čištění 

elektrody37. 

Z Obr. 7 je patrné, že při opakovaném měření při pH 4,0 nedocházelo k tak 

výraznému poklesu proudu píku, jako tomu bylo u měření při pH 7,0. Relativní směrodatná 

odchylka při sérii 48 měření byla na úrovni 4,90 %. Tyto podmínky se jevily jako 

přijatelné pro analytickou aplikaci. 
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Obr. 7 Závislost proudu píku Ip Sudanu I o koncentraci 1∙10–4 mol∙l–1 na pořadovém čísle  

měření N při DPV na m-AgSAE v prostředí 50 % methanolu a BR pufru o pH 4,0. 

 

3.3 Kalibrační závislost 
 

Kalibrační závislost Sudanu I byla studována v rozmezí koncentrací 

1∙10–5–1∙10–4 mol∙l–1 v prostředí 50 % methanolu a BR pufru o pH 4,0. Voltamogramy 

spolu s kalibrační křivkou jsou zobrazeny na Obr. 8. Z kalibrační křivky je patrné, že 

v dané oblasti je závislost lineární a neprochází počátkem.  

Následně byla proměřena kalibrační závislost pro koncentrace, 1∙10–6–1∙10–5 mol∙l–1 

v prostředí 50 % methanolu a BR pufru o pH 4,0. Voltamogramy spolu s kalibrační 

křivkou jsou znázorněny na Obr. 9. Jak je vidět na kalibrační křivce, závislost je v tomto 

rozmezí koncentrací lineární a prochází počátkem. Z opakovaných měření při koncetraci 

1∙10–6 mol∙l–1 byla určena mez stanovitelnosti na úrovni 6,2∙10–7 mol∙l–1. 

Z Obr. 10 je patrné, že v rozmezí koncentrací 1∙10–6–1∙10–4 mol∙l–1 je kalibrační 

křivka rozdělena na dvě lineární oblasti. Lineární dynamický rozsah metody je tedy  

6,2∙10–7–1∙10–5 mol∙l–1. 

U kalibračních závislostí se projevoval posun píků k vyšším záporným potenciálům, 

který je způsoben pravděpodobně stárnutím povrchu m-AgSAE. Tento jev ale neměl vliv 

na výšku píků a tak neovlivňoval směrnici kalibrační závislosti. Parametry kalibrační 

přímky jsou uvedeny v Tab 3. 
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Obr. 8 DP voltamogramy Sudanu I v rozmezí koncentrací 1∙10–5–1∙10–4 mol∙l–1, měřeno 

v prostředí 50 % methanolu a BR pufru o pH 4,0 na m-AgSAE. Koncentrace jsou uvedeny 

vedle křivek, základní elektrolyt je tečkovanou čarou.Vložena je kalibrační závislost 

proudu píku Ip Sudanu I na koncentraci.  
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Obr. 9 DP voltamogramy Sudanu I v rozmezí koncentrací 1∙10–6–1∙10–5 mol∙l–1, měřeno 

v prostředí 50 % methanolu a BR pufru o pH 4,0 na m-AgSAE. Koncentrace jsou uvedeny 

vedle křivek, základní elektrolyt je tečkovanou čarou. Vložena je kalibrační závislost 

proudu píku Ip Sudanu I na koncentraci. 

 

 

 

0 50 100
0

-150

-300

 

I
p
, nA

c, 10
-6
 mol.l

-1

 

Obr. 10 Kalibrační závislost Sudanu I v rozmezí koncentrací 1∙10–6–1∙10–4 mol∙l-1, měřeno 

v prostředí 50 % methanolu a BR pufru o pH 4,0 na m-AgSAE metodou DPV. 
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Tab. 3 Parametry kalibračních přímek Sudanu I měřených v prostředí 50 % methanolu a 

BR pufru o pH 4,0 technikou DPV na m-AgSAE 

Koncentrace 

(mol∙l–1) 

Směrnice 

(10-3A∙l∙μmol–1) 

Úsek 

(nA) 

Korelační 

koeficient 

LQ 

(mol∙l–1) 

(1–10)∙10–5 

(1–10)∙10–6 

–3,11 ±0,14 –38,8 ±8,5 0,9899 - 

–5,75 ±0,29 –1,4 ±1,8 0,9875 6,2∙10–7 

 

 

3.4 Stanovení Sudanu I vedle Sunset Yellow 
 

Současné stanovení Sudanu I a Sunset Yellow bylo již provedeno technikou 

adsorpční rozpouštěcí voltametrie na visící rtuťové kapkové elektrodě. Byly zkoumány 

vzorky energetického nápoje a komerčního potravinářského barviva obsahující Sunset 

Yellow10. Proto bylo ověřováno, zda m-AgSAE, vlastnostmi podobná rtuťovým 

elektrodám, je vhodná pro stanovení této směsi analytů. 

 

Pro testování aplikovatelnosti této metody na vzorky obsahující současně Sudan I a 

Sunset Yellow byla proměřena směs obou látek o koncentracích 1∙10–5 mol∙l–1 v prostředí 

50 % methanolu a BR pufru o pH 4,0. Voltamogramy jsou znázorněny na Obr. 11. Pík 

Sunset Yellow se objevuje při menším záporném potenciálu a je výrazně nižší než pík 

Sudanu I. Ve směsi obou analytů se pík příslušící Sunset Yellow posouvá blíže k nule. Na 

voltamogramech je také patrný pík při –1000 mV, který souvisí s produkty předchozích 

měření analytů a nebylo možné ho analyticky využít. 

Následně byla proměřena kalibrační závislost Sudanu I v rozmezí koncentrací 

1∙10–6–1∙10–5 mol∙l–1 v přítomnosti Yellow Sunset o koncentraci 1∙10–5 mol∙l–1 v prostředí 

50 % methanolu a BR pufru o pH 4. Jak je patrné z voltamogramů na Obr 12, látky 

poskytovaly splývající píky a jsou rozlišitelné až při vyšších koncentracích Sudanu I 

(6–10∙10–6 mol∙l-1). 

Byla proměřena také kalibrační závislost Sunset Yellow v rozmezí koncentrací 

1∙10–6–1∙10–5 mol∙l–1 v přítomnosti Sudanu I o koncentraci 2∙10–6 mol∙l–1 v prostředí 50 % 

methanolu a BR pufru o pH 4. Na Obr. 14 lze pozorovat, že směs poskytovala jeden nízký 

pík, látky jsou tudíž nerozlišitelné. 
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Vyvinutá metoda tedy není vhodná pro současné přímé stanovení Sudanu I a Sunset 

Yellow ve stopových množstvích. Pro současné stanovení by bylo možné předřadit 

separační krok23, nebo použít pro vzorky se srovnatelnou koncentrací Sudanu I a Sunset 

Yellow. 

 

 

Obr. 11 DP voltamogramy Sudanu I o koncentraci 1∙10–5 mol∙l–1, Yellow Sunset o 

koncentraci 1∙10–5 mol∙l–1a směsi obou látek o koncentracích 1∙10–5 mol∙l–1 v prostředí 

50 % methanolu a BR pufru o pH 4,0 na m-AgSAE. Jednotlivé látky jsou uvedeny vedle 

příslušných křivek, linie směsi Sudanu I a Sunset Yellow je přerušovanou čarou, linie 

základního elektrolytu je tečkovanou čarou. 
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Obr. 12 DP voltamogramy Sudanu I v prostředí 50 % methanolu a BR pufru o pH 4,0 na  

m-AgSAE v rozmezí koncentrací 1∙10–6–1∙10–5 mol∙l–1 v přítomnosti Yellow Sunset 

o koncentraci 1∙10–5 mol∙l–1. Koncentrace jsou uvedeny vedle křivek, základní elektrolyt je 

tečkovanou čarou.  
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Obr. 13 DP voltamogramy Sunset Yellow v prostředí 50 % methanolu a BR pufru o pH 4,0 

na m-AgSAE v rozmezí koncentrací 1∙10–6–1∙10–5 mol∙l–1 v přítomnosti Sudanu I  

o koncentraci 2∙10–6 mol∙l–1. Koncentrace jsou uvedeny vedle křivek, linie základního 

elektrolytu je tečkovanou čarou.  
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4 Závěr 
 

Pomocí diferenční pulzní voltametrie na m-AgSAE byly nalezeny optimální 

podmínky pro stanovení Sudanu I. V prostředí 50 % methanolu a BR pufru o pH od 2 do 

12 látka poskytuje jeden pík. Jako vhodné pro analytické použití bylo určeno pH od 3 do 8. 

Při pH 7 ale docházelo k pasivaci povrchu elektrody proukty předchozích měření, které 

nebylo možné odstranit oplachem methanolu. Proto bylo jako optimální zvoleno prostředí 

50 % methanolu a BR pufru o pH 4, ve kterém k pasivaci elektrody nedocházelo a mezi 

měřeními nebyla nutná elektrochemická a ani mechanická obnova povrchu elektrody. Za 

těchto podmínek vyvinutá metoda poskytovala lineární závislosti v rozsahu koncentrací 

1∙10–6–1∙10–5 mol∙l–1, 1∙10–5–1∙10–4 mol∙l–1 a mez stanovitelnosti 6,2∙10–7 mol∙l–1. 

Vyvinutá metoda byla aplikována na vzorky obsahující vedle sebe Sudan I a Sunset 

Yellow. Píky obou látek jsou velmi blízké na m-AgSAE, ve směsi splývají. Proto tato 

metoda není vhodná pro přímé stanovení Sudanu I v přítomnosti Sunset Yellow. 
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