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ABSTRAKT: 
Hlavním směrem ve výzkumu výbušnin je hledání nových sloučenin, které by 

měly vysoký výkon a nízkou iniciační citlivost. Jednou z takových látek je před deseti 

lety poprvé připravený 2,2-dinitroethen-l,l-diamin (FOX-7). Tyto molekuly jsou 

zajímavé nejen z hlediska praktického použití, ale i z hlediska základního výzkumu 

molekul s více redox centry. 

Redukce ve vodném, tedy protickém prostředí má zde ten význam, že 

mechanismu intramolekulárních redox reakcí (vedoucích к jakémusi „zpomalenému 

výbuchu" v nádobce) konkuruje vnější protonizace a tedy redukce spojená 

s protonizací. To se projevilo tím, že zatímco polarografické experimenty odhalily 

v celém rozsahu pH osm redukčních dějů s celkovou spotřebou 18 elektronů na jednu 

molekulu FOX-7, preparativní elektrolýza vedoucí к úplné konverzi vykázala (podle 

potenciálu a pH) spotřebu pouze šesti, resp. čtyř elektronů. Pozoruhodné jsou i další 

získané výsledky, jako např. závislost vzájemného poměru limitních proudů na 

koncentraci látky nebo otázka produktů elektrolýz. 
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1. Úvod 

Z nabídek témat diplomových prací vypisovaných na katedře chemie a didaktiky 

chemie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsem se rozhodla pro téma 

Elektrochemické studium redox reakcí 2,2-dinitroethen-l,l-diaminu (FOX-7) ve 

vodném prostředí. 

FOX-7 je sloučenina poprvé popsaná Latypovem a kol. před 10 lety. Jedná se 

o poměrně jednoduchou sloučeninu zajímavé struktury. 

H 2 N NO 2 

FOX-7 

2,2-dinitroethen-1,1 -diamin 

DADNE 

DANE 

Je to geminální diamin, geminální dinitrolátka. „Elektronový rozdíl" mezi 

oxidačními stupni aminoskupiny ( - I I I ) a nitroskupiny ( I I I ) činí šest elektronů. Svoji 

strukturou je FOX-7 enaminem. Je otázkou, zda se bude chovat jako dusíkatá báze nebo 

jako nukleofil, případně jako TV-kyselina, zda bude podléhat adičním a cykloadičním 

reakcím, případně oxidačním či redukčním reakcím. 

Přítomnost dvou nitro a dvou aminoskupin a přitom poměrně značná stabilita 

činí z FOX-7 potenciální výbušninu, jakýsi dynamit pro 21. století. Proto je jí věnována 

značná pozornost ze strany syntetických i teoretických chemiků. Syntetičtí chemici 

navrhují a prověřují nové strategie syntézy případně optimalizují stávající syntézy. 

Teoretičtí chemici studují fyzikální a chemické vlastnosti FOX-7. 

Na výzkumu látky FOX-7 se začal od roku 2004 podílet také Ústav organické 

chemie VŠCHT v Praze (F. Liška a A. Šilhánková) ve spolupráci s Ústavem 
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energetických materiálů FCHT Univerzity Pardubice (Z. Jalový) a s Výzkumným 

ústavem průmyslové chemie, Explosia, a. s., Semtín v rámci úkolu Syntéza 

nitrosloučenin pro použití v energetických materiálech. 

Studiu chemických vlastností FOX-7 je věnována v literatuře průběžná 

pozornost zahrnující zkoumání acidobazických vlastností, reakcí substitučních 

i adičních a reakcí oxidačních. Redukce FOX-7 nebyla doposud v literatuře popsána, 

podobně ani elektrochemickým studiem této látky se dosud nikdo nezabýval. Výsledky 

by mohly být při tom zajímavé nejen z teoretického hlediska, ale mohly by být využity 

rovněž při řešení problému likvidace odpadních vyčerpaných nitračních směsí po 

izolaci FOX-7. Proto jsme se rozhodli tuto látku prostudovat elektrochemicky ve 

spolupráci s laboratoří molekulární elektrochemie na ústavu Fyzikální chemie 

J. Heyrovského, AV ČR, v. v. i. ( Doc. Jiří Ludvík, CSc). Samotnou látku FOX-7 

připravil pro toto studium Ing. Zdeněk Jalový, CSc. z Ústavu energetických materiálů 

FCHT Univerzity Pardubice. 
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2. Teoretická část 

2.1 Hlavní typy nitrolátek používaných jako výbušniny 

Výbušnina je látka, která po nějaké (byť sebemenší) iniciaci z venku exploduje, 

neboli uvolní velké množství plynů do svého okolí. Výbušniny se obecně dělí na dvě 

skupiny, primární a sekundární výbušniny1, podle toho, zda potřebují ke své detonaci 

menší či větší iniciaci z vnějšku. 

Primární výbušniny jsou takové látky, které mohou snadno detonovat. Oproti 

tomu sekundární výbušniny jsou obecně silnější než primární výbušniny, ale na rozdíl 

od primárních výbušnin potřebují ke své detonaci výraznější iniciaci z vnějšku. Jako 

aktivátory exploze sekundárních výbušnin se používají tzv. roznětky. Tyto roznětky 

obsahují výbušniny, které jsou schopny detonovat působením jednoduchého 

počátečního podnětu jako je úder, tření, šleh plamene apod. Těmito výbušninami bývají 

primární výbušniny. 

Nejčastěji jsou výbušninami látky, které obsahují ve své struktuře nitroskupinu 

vázanou к atomu uhlíku, kyslíku nebo dusíku. Mezi nejznámější patří TNT (2,4,6-

-trinitrotoluen), nitroglycerin (propan-1,2,3-triyl-trinitrát, 1,2,3-glyceroltrinitrát) a RDX 

(l,3,5-trinitro-l,3,5-triazinan známý též jako hexogen).2 

N02 

TNT 

trinitrotoluén 

2,4,6-trinitrotoluen 

X N 0 2 

nitroglycerin 

1,2,3-glyceroltrinitrát 

propan-1,2,3-triyl-trinitrát 

N02 

RDX 

hexogen 

1,3,5-trinitro-1,3,5-
-triazinan 
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Také nitrované fenoly, jako například kyselina pikrová (známa též jako ekrasit), 

trinitroresorcinol a dinitroresorcinol, se řadí mezi nitrovýbušniny.3 

0,N-

HO 

NO, 

NO, 

0,N 

kyselina pikrová 

2,4,6-trinitrofenol 

trinitroresorcinol dinitroresorcinol 

2,4,6-trinitrobenzen-l,3- 2,6-dinitrobenzen-l,3-diol 
-diol 

Vedle nitrolátek stojí za zmínku jako potenciální výbušniny i soli oxidu dusíku 

a různé druhy dusitanů. Příkladem může být průmyslově vyráběný dusičnan amonný 

(NH4NO3).4 

Svou nestabilitou jsou známy i organické azidy, zvláště ty, které obsahují 

dvojnou vazbu C=C a více než jednu azidoskupinu (například l,4-diazidobut-2-en 

a 4-azidobenzaldehyd). Jejich explozivní rozklad mohou vyvolat teplo, úder, ale i stopy 

silných kyselin nebo solí kovu. Podezřelé z nestability jsou také látky, které ve své 

chemické struktuře obsahují neobvykle vysoký poměr dusíku a N-N vazeb. Proto také 

při popisu vlastností výbušnin jsou vedle hodnot vyjadřujících rychlost detonace, objem 

vzniklých plynů apod. důležité i hodnoty týkající se zastoupení vázaného dusíku 

v molekule výbušniny.s 

1,4-diazidobut-2-en 4-azidobenzaldehyd 
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Vývoj výbušnin má však svoji zajímavou historii6 

Historicky nejstarší výbušninou a po staletí jedinou známou byl černý prach. 

Do Evropy se černý prach dostává z Číny ve 13. století prostřednictvím Arabů. 

Zpočátku sloužil jako zápalný prostředek a až do druhé poloviny 19. století se používal 

jako střelivina. Jako trhavinu к odstřelu horniny jej poprvé použil Caspar Seidel z Tyrol 

v uherských dolech v Banské Štiavnici roku 1627. Černý prach obsahuje 7 5 % ledku 

draselného (KNO3), 15 % dřevěného uhlí a 10 % síry. Toto složení se s menšími 

obměnami udrželo po dobu půl tisíciletí až dodnes. 

Řemeslná výroba černého prachu na území Čech začala roku 1432. Černý prach 

se vyráběl v podunajské monarchii ve státních podnicích většinou mimo české země. 

Malé prachárny byly pouze ve Štěchovicích u Prahy, v Chrástu u Plzně a ve Veverské 

Bítýšce na Moravě. Pro státní prachárny rakouského ministerstva války vyráběly ledek 

draselný firmy: Carl Rademacher a Co. v Praze - Karlině (od roku 1858), velvarská 

továrna na ledek C. a J. Boehringer (od roku 1866) a J. Hájek v Popůvkách u Kojetína 

(od roku 1878). Dodávky ledku směřovaly do K. u К. Artillerie-Zeugs-Depot, původně 

na vyšehradské citadele, později v Hostivici u Prahy. 

Jak již bylo zmíněno, nezbytnou součástí černého prachu je dusičnan draselný. 

Jeho historie je zajímavým příkladem vzájemného působení mezi chemií, světovým 

trhem, technikou, politikou a válečnictvím. Od roku 1830 je ledek na výrobu střelného 

prachu dovážen z pouště Atacama ze severu Chile. Před tímto rokem se ale také střelné 

zbraně vyráběly a někde se pro jejich použití ledek musel brát. Existovalo mnoho 

způsobů jeho přípravy. Jedním z nejzajímavějších bylo získávání ledku ze stěn domů. 

Ledek se totiž běžně vytváří na vlhkých zdivech sklepeních zdí jako lehké, nadýchané 

bílé vločky. O výskytu ledku na stěnách domů, bychom nalezli zmínku už na 

starodávných Sumerských hliněných tabulkách datovaných z let 2200-2100 př. n. 1. 

a v Eberských papyrech z Egypta okolo roku 1500 př. n. 1. Dokonce i v Bibli bychom 

nalezli pasáž pojednávající o tzv. domech s leprózou. Takto byly totiž označovány 

domy s ledkovými skvrnami. Pokud se na spodních zdech domu objevil bílý nános, měli 

lidé podezření, že je v domě lepra. Možná, že si starověcí Hebrejci byli vědomi spojení 

mezi ledkovými skvrnami a prosakováním z blízkých latrín či stájí. (Běžným zdrojem 

ledku byly totiž půdy a špína z podlah stájí, ohrad pro ovce a prasečích chlívků.)7 
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Ve starověku našel ledek draselný své uplatnění nejen jako přísada pro výrobu 

střelného prachu, ale nalezli bychom zmínky i o jeho uplatnění v medicíně. Velmi 

známé je i jeho použití pro ohňostroje. Ledek draselný byl však využíván i к chlazení 
o 

vín а к podpoře hoření v kadidlech. 

Po mnohaletém používání byl černý prach nahrazen bezdýmým prachem. 

Umožnil to rozvoj chemie v 1. polovině a zejména pak ve 2. polovině 19. století. 

Základem všech bezdýmých prachů se stává nitrocelulosa (nitráty celulosy). Výrobu 

nitrocelulosy působením kyseliny dusičné na bavlnu vynalezl roku 1846 v Basileji 

německý profesor Christian Friedrich Schönbein. Střelná bavlna hořela velmi rychle bez 

vývoje černého dýmu a vyvíjela třikrát více plynu než černý prach. 

Nitrocelulosa však pro munici nebyla příliš vhodná, protože hořela příliš rychle. 

Atak roku 1884 přichází francouzský chemik P. Vieille s jiným způsobem výroby 

bezdýmého prachu. Zjistil totiž, že střelná bavlna se rozpouští ve směsi 64 dílů etheru 

a 36 dílů ethanolu. Po odpaření rozpouštědla vzniká kompaktní rohovitá hmota, která 

hoří podstatně mírněji a pravidelněji. 

Vletech 1846-1847 italský chemik a později profesor v Turinu Ascanio 

Sombrero poprvé vyrobil nitroglycerin účinkem nitrační směsi na glycerin. Tato 

olejovitá látka byla vysoce explozivní a velmi citlivá na náraz. Proto také celých 20 let 

nenacházela praktického využití. 

Až teprve švédský chemik, vynálezce a podnikatel Alfred Nobel (1833-1896) 

začal s výrobou nitroglycerínu pro trhací práce v dolech, lomech a při stavbách železnic, 

silnic a průplavů. Nobelovi se totiž podařilo snížit nebezpečnost nitroglycerínu 

smícháním nitroglycerínu s křemelinou. V roce 1867 zavádí výrobu dynamitu, který je 

směsí 75 % nitroglycerínu a 25 % infusoriové hlinky (křemeliny). Dynamit ovládl zcela 

trh a Nobel za 30 let (od roku 1856 do roku 1896) postavil téměř sto továren na výrobu 

dynamitu ve všech světadílech. První továrna na výrobu dynamitu v Čechách byla 

postavena roku 1868 v úzkém údolí vedoucím od Zámků na Vltavě к Bohnicím 

hamburskou společností Alfred Nobel und Co. 

První vojenskou trhavinou v dnešním slova smyslu byla kyselina pikrová 

(2,4,6-trinitrofenol). Její detonační účinky po iniciaci rozbuškou z třaskavé rtuti 

(Hg(ONC)2) prvně objevil v roce 1885 ve Francii Eugène Turbin a navrhl její použití do 

dělostřeleckých střel. 
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Kyselina pikrová tvořila s kovy citlivé sloučeniny, které byly častou příčinou 

řady nežádoucích výbuchů. Proto se v krátké době objevuje na trhu s výbušninami 

veliký konkurent kyseliny pikrové a to trinitrotoluén (2,4,6-trinitrotoluen). Ten byl 

poprvé použit pro plnění střel kolem roku 1902 v Prusku. V pozdější době se 

trinitrotoluén stal pro své výhodné vlastnosti univerzální vojenskou trhavinou. 

V Rakousku-Uhersku se začal trinitrotoluén vyrábět za první světové války, a to i na 

území pozdějšího Československa v závodě Dynamit Nobel v Bratislavě a ve Spolku 

pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem. 

V současné době je nej významnější trhavinou hexogen ( 1,3,5-trinitro-1,3,5-

-triazinan, RDX). 
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2.2 Fyzikální a chemické vlastnosti FOX-79 

Hlavním směrem ve výzkumu výbušnin je hledání nových výbušnin, které by 

měly vysoký výkon a nízkou iniciační citlivost. Jednou z takových výbušnin, které je 

v posledních letech věnován veliký zájem, je 2,2-dinitroethen-1,1-diamin, v literatuře 

často označovaný jako FOX-7 nebo akronymem DADNE (1,1-diamino-

-2,2-dinitroethylen) někdy jenom DANE. Tato sloučenina byla poprvé syntetizována 

v roce 1998 Latypovem jako neočekávaný produkt nitrace 2-methylimidazolu (viz 

dále). 

obr. 1 : Krystaly, chemický vzorec a 0,01 M roztok látky FOX-7. 

Fyzikální vlastnosti 

FOX-7 je žlutá krystalická látka, může se vyskytovat ve čtyřech krystalických 

modifikacích označovaných a, ß, y, ô. Je velice stabilní, aktivační energie rozkladu je 

243 kJ/mol. FOX-7 se rozkládá až při teplotě okolo 238 °C. Jeho hustota byla stanovena 

v rozmezí 1,787 g/cm3 až 1,88 g/cm3. Slučovací teplo má hodnotu -53,14 kJ/mol. 

FOX-7 je nerozpustný ve vodě a v běžných organických rozpouštědlech jako 

jsou alkoholy, aceton nebo chlorovaná rozpouštědla. Rozpouští se například 
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v dimethylformamidu (DMF), dimethylsulfoxidu (DMSO), cyklických laktonech 

například iV-methylpyrrolidonu (NMP) a také ve zředěné kyselině chlorovodíkové. 

V molekule FOX-7 je téměř optimální poměr mezi počtem atomů uhlíku 

a počtem atomů dusíku, které se nacházejí v krajních oxidačních stupních: -III vNFb 

a III v NO2 skupině. Veliká stabilita FOX-7 je vysvětlována konjugací volného 

elektronového páru aminoskupiny s nitroskupinou („push-pull" delokalizace).10 

Spektroskopicky byla také prokázána existence silných intramolekulárních 

a intermolekulárních vodíkových můstků mezi amino a nitroskupinami jakož i existence 

van der Waalsových interakcí v krystalické struktuře." 

-O 1-0 

O 

/ \ 

o 
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Chemické vlastnosti 

FOX-7 je relativně slabou kyselinou (pK a= 10,6). Při studiu acidobazických 

vlastností FOX-7 se zjistilo, že se jeho rozpustnost výrazně zvyšuje v zásaditém 

prostředí. Pomocí UV spektroskopie se prokázalo, že v rozmezí hodnot pH 1-13 se 

v roztoku vyskytují dvě odlišné formy FOX-7. V rozmezí pH 1-9 to je dinitroforma, při 

vyšším pH pak isonitroforma ve formě odpovídající soli aci-nitroformy (II). 

H2N
4 NO? ПЯ / H n HNV N 0 2 HNV , N 0 2 

w ™ w ~ w л + 
H 2 N N O 2 H H 2 N NO2 H 2 N NO2 

P H 1 ' 9 pH 11 -13 

Na základě studia acidobazických vlastností, rentgenové strukturní analýzy 

i chemických vlastností se na molekulu FOX-7 (I) pohlíží jako na resonanční hybrid 

řady mezomerů například Ia-c'2 , který je v rovnováze s tautomerními isomery II a III13. 

H 

0 ,N NH2 О Д N — H / N H 2 ° 2 N ' 'N H 2 

ľ и ; 
O2N NH2 O2N NH2 ° 2 N N — H O — N N — H 

h o H 

(I) (la) (lb) (le) 

O 2 N NH2 2 \ ; N M 2 I ИП2 ' \ , 

H . . . — - . H 

O 2 N NH2 NO2 N H 

Ť H— 

O 2 N NH2 H O — N ^ NH N Q 2 NH2 

o-

(I) (II) (III) 
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Reaktivita 

Studované chemické reakce odrážejí 7V-aminovou strukturu FOX-7. 

1) Reakce v zásaditém prostředí 

Při reakci suspenze FOX-7 (I) s hydroxidem draselným se chová FOX-7 jako 

N-kyselina. Vzniká draselná sůl (IV), která existuje ve formě hemihydrátu. Při teplotě 

okolo 70 °C se (IV) rozkládá za vzniku draselné soli dinitromethanu 

(kalium-dinitromethanid) (V). 

NO2 
KOH / 2 

И C^ K+' + NH3 + C0 3 

NO2 

( V ) 

Z reakce s guanidinem (volnou bází) lze izolovat guanidiniovou sůl, v níž je 

FOX-7 ve formě konjugované báze guanidinium-2,2-dinitroethen-l,l-diaminidu.(VI). 

H2N NO2 NH2 

H2N NO2 NH2 

( I ) 

H2N NO2 

и 
H2N NO2 

( I ) 

HN NO, 
KOH 

H2N NO, 

( IV ) 

HN NO 

Mí 
2 HN 

_H2N NO2 H2N 

NO, 

NO, 

H,N= 

NH, 

NH, 

(VI) 

2) Reakce s elektrofilními činidly 

Reakce FOX-7 se silnými elektrofilními činidly - halogenace, nitrace - probíhají na 

dvou reakčních centrech ve dvou následných elektrofilních substitucích. 

Chlorace se provádí účinkem iV-chlorsukcinimidu (NCS) v methanolu, kde po 

třech hodinách při pokojové teplotě 20 °C vzniká odpovídající dichlorderivát (VII) ve 

výtěžku 75 %. Tato reakce probíhá ve dvou krocích - první krok je pomalý a druhý 

probíhá již rychle. 
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Podobně se provádí i bromace reakcí s N-bromsukcinimidem (NBS) 

v methanolu při 20 °C. Produkt vzniká ve výtěžku 53 %. 

H2N 

HoN 

NO, 
NXS 

HN N0 2 

NO, pomalu HoN NO, 

NXS 
X Э-

rychle 

X — N N 0 2 

V-
HoN 

X 

NO, 

( D (VII) 

X = CL, Br 

Nitrace FOX-7 (I) byla studována ve směsích kyseliny dusičné a acetanhydridu 

nebo trifluoracetanhydridu. Obě zmíněné reakce poskytly stejný produkt (VIII). 

HoN 

HoN 

( I ) 

NO, 

NO, 

HNO, 
0 2 N N NO, 

H2N 

-NO, 

NO2 

(V I I I ) 

Při uvedených elektrofilních substitucích se chová FOX-7 (I) jako 

„dvojnásobný" enamin. V prvním pomalém stupni dochází к adici elektrofilu E+ = Cl+, 

Br+, N0 2
+ na uhlík geminálních dinitroskupin. Tím se vytvoří předpokládaný 

meziprodukt (IX), který je rovněž enaminem s patrně reaktivnějším enaminovým 

seskupením, protože podléhá další, rychlejší reakci s elektrofilem. Konečnými produkty 

jsou potom patřičně TV-substituované amidiny chlordinitro-, bromdinitro-

a trinitrooctové kyseliny. 
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HoN 

HoN 

HoN+ N02 

V 
N02 pomalu H N ' 

H 

NO, 

E — N N02 

V _ 
H2N NO, 

(IX) 

3) Transaminační reakce14 

Transaminační reakce je jiný název pro nukleofílní substituci aminoskupin probíhající 

adičně-eliminačním mechanismem. Při těchto reakcích dochází v závislosti na struktuře 

aminu к výměně jedné (pentan-3-amin) či obou aminoskupin (butan-1-amin, 

2-aminoethanol, 3-aminopropanol, benzylamin, diethylamin). 

Obecná transaminační reakce FOX-7 (I) s primárními aminy: 

H,N N02 h M 
f R-NH2 / NMP \ 

NO, 
R-NH, 

R NH NO, 

H,N NO, 
-NH, 

R NH NO- -NH, R NH NO, 

( I ) 

Při transaminační reakci FOX-7 (I) s ethan-1,2-diaminem v roztoku NMP 

(/V-methylpyrrolidin-2-on) vzniká cyklický produkt 2-(dinitromethyliden)imidazolidin 

(X). 
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HoN NO, HoN' 
,NH, H 

-N NO, 

HoN 

( I ) 

NO, NMP -N 
H 

NO, 

( X ) 

Při reakci FOX-7 s hydrazinem dochází к výměně jenom jedné aminoskupiny. 

V přebytku hydrazinu vzniká hydraziniová sůl odpovídající konjugované báze (XI). 

H2N 

H2N 

NO, 

( I ) 

2 NH2NH2 

NO, " N H 3 

H 2 N—NH 3 

HN 

HN 
\ 

NH, 

NO, 

NO, 

(XI) 

4) Nukleofilní substituční reakce 

Nukleofilita aminoskupin FOX-7 je podstatně snížena jejich uspořádáním, indukčním 

amezomerním efektem substituentů v enaminové struktuře FOX-7.1? Snížený 

nukleofilní charakter aminoskupin má za následek, že FOX-7 nelze alkylovat reakcí 

s alkylhalogenidy. К alkylaci je tedy potřeba deprotonovat FOX-7 silnou bází. 

Příkladem úspěšné alkylace FOX-7 (I) je reakce s 1,2-dibromethanem, která probíhá 

v přítomnosti hydridu sodného. Reakcí pak vzniká 2-(dinitromethylen)imidazolidin 

(X). 16 

H,N 

H2N 

NO, 

NO, 

Br 
,Br 

NaH/DMF 

H 
-N 

-N 
H 

NO, 

NO, 

(D ( X ) 

1 6 



Nukleofilita aminoskupin FOX-7 (I) se již uplatňuje při acylové nukleofilní 

substituci oxalylchloridem (XII). 

H 
HoN 

H2N 

NO2 

NO--

CH3CN 

HCl 

NO-

NO-

( X I I ) ( I ) 

V obou případech nukleofilních substitucí к úspěšnému průběhu reakce přispívá 

patrně i termodynamická stabilita vznikajících pětiělenných kruhů. 

5) Oxidační reakce 

Zajímavý je průběh reakce FOX-7 (I) s roztokem 30% peroxidu vodíku 

v koncentrované kyselině sírové nebo účinkem koncentrované kyseliny 

peroxytrifluoroctové v bezvodém prostředí. 

HoN NO 2 30% H 2 0 2 / H 2 S 0 4 3»-

H2N м о г nebo CF3CO3H 

( I ) (X I I I ) 

V obou případech byla získána amino(imino)octová kyselina (XIII) formulovaná 

ve své zwitteriontové (amfiiontové) formě. Pro spekulativní vysvětlení jejího vzniku se 

rovněž předpokládá elektrofilní adice hypotetického hydroxoniového iontu 

generovaného z peroxidu vodíku účinkem kyseliny sírové s následujícími přeměnami 

geminálního hydroxy(dinitro)methylového seskupení.17 
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w о 

и H 
нэ- Н - 0 — О 

\ 
H 

- н 2 о 
н—о 

H2N 
+ NO2 

HoN NO 

- О H 
H 

( I ) 

H,N 

N02 - 0 
H2N NO, 

HoN. 

H2N 

- N 2 O 3 
HoN 

\ - J 

\ O-—NO HoN О 

Zwitteriontová (amfiiontová) struktura FOX-7 se odráží i v jeho dalších 

chemických vlastnostech. Je například nereaktivní při [ 2 + 1 ] cykloadičních reakcích. 

Reakce neproběhla s různě generovanými dichlorkarbeny ani s tzv. „pseudokarbeny" 

z chloracetonu i z diethyl-chlormalonátu. Také při pokusu o 1,3-dipolární [3 + 2] 

cykloadice - adice benzylazidu, fenylacetonitriloxidu a ethyl-diazoacetátu - byl vždy 

izolován z reakční směsi nezreagovaný FOX-7.18 

Při reakci s trimethylsilylazidem byl získán zcela neočekávaný amidin tetrazol-

-5-karboxylové kyseliny (XIV), jehož vznik se doposud nepodařilo vysvětlit.19 

HoN 

H2N 

NO, 

NO, 

+ (CH3)3SiN3 

HN 

H2N 

H 
N-

N-

-N 

-N 

( I ) 
( X I V ) 
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Přestože je studiu chemických vlastností FOX-7 věnována stále značná 

pozornost, nebyly doposud nalezeny informace o jeho redukci ani o elektrochemickém 

studiu jeho redox vlastností. Proto jsme se rozhodli uskutečnit první orientační pokusy 

v tomto směru a soustředili jsme se na studium elektrochemické redukce na rtuťové 

elektrodě ve vodném i v aprotickém prostředí. Ve své diplomové práci předkládám 

výsledky získané při redukci v protickém pufrovaném prostředí. 
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2.3 Porovnání FOX-7 s nejběžnějšími nitrovýbušninami 

Jak již bylo v předchozí kapitole Fyzikální a chemické vlastnosti FOX-7 řečeno, 

FOX-7 je relativně stabilní a tepelně odolná výbušnina. Pro tyto své vlastnosti byla 

označena „dynamitem 21. století". 

V následující tabulce jsem proto shrnula údaje týkající se FOX-720 a porovnala 

je s hodnotami u známých výbušnin. 

Tabulka 1 : Porovnání některých vlastností FOX-7 se známými nitrovýbušninami. 

FOX-7 nitroglycerin21 TNT22 RDX23 ekrasit24 

slučovací entalpie 
-847,66 

kJ/kg25 -1632,4 kJ/kg 
-295,3 

kJ/kg 

+301,4 

kJ/kg 

-1084 

kJ/kg 

slučovací energie -87,92 kJ/kg 
-12,52 

kJ/kg 

+22,94 

kJ/kg 

-57,94 

kJ/kg 

hustota 1,787 g/cm3 1,591 g/cm3 1,654 

g/cm3 

1,82 

g/cm3 

1,767 

g/cm3 

aktivační energie 

rozkladu 
243 kJ/cm3 

citlivost na náraz >30 J 0,2 J 15 J 7,5 J 7,4 J 

citlivost na tření > 350 N 353 N 353 N 120 N 353 N 

teplota exploze 215 °C26 250 °C 

detonační rychlost 8870 m/s 7600 m/s 6900 m/s 8750 m/s 7350 m/s 

detonační tlak 33,96 GPa 
24,7446 

GPa27 

21,972 

GPa28 34,63 GPa 

objem plynu při 

explozi 
900 cm3/g 716 cm3/g 825 cm3/g 903 cm3/g 826 cm3/g 

kyslíková bilance -21,61 % +3,5 % -73,9 % -21 ,6% -45,4 % 

molekulová 

hmotnost 
148,079 227,1 227,1 222,1 229,1 
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H,N NO, 

И 
H,N NO, 

FOX-7 

DADNE 

2,2-
-dinitroetehen-

-1,1-diamin 

О 0,N. 

NO, 02N 
NO, 

nitroglycerin 

1,2,3-
-glyceroltrinitrát 

propan-1,2,3-
-triyl-trinitrát 

TNT 

trinitrotoluén 

2,4,6-
-trinitrotoluen 

0 2 N V 
N N 

.N02 

N 
I 
N02 

RDX 

hexogen 

1,3,5-trinitro-
-1,3,5-triazinan 

o2Nv „N02 

N02 

kyselina 
pikrová 
ekrasit 

2,4,6-
-trinitrofenol 

Z tabulky 1 je patrné, že FOX-7 je svým výkonem velmi blízký hexogenu 

(RDX). Naopak svou nízkou citlivostí je spíše srovnatelný s TNT (2,4,6-trinitrotoluen) 

nebo ekrasitem (kyselina pikrová). Podle tabulky 1 je patrné, že kyslíková bilance 

FOX-7 je totožná s RDX (hexogen). 
29 

Kyslíková bilance OB (z anglického názvu Oxygen Balance) je definována 

jako počet atomů kyslíku v molekule výbušniny, které jsou potřebné к jejímu 

dokonalému spálení. 

Záporná kyslíková bilance30 značí, že výbušnina má nedostatek vázaného 

kyslíku ve své molekule a plynné složky nejsou pak produkty dokonalého spálení (CO2, 

H 20, N2). Naopak kladná kyslíková bilance je známkou nadbytku atomů kyslíku 

v molekule výbušniny. Veškerý kyslík v molekule tedy není využit ke spálení 

výbušniny a je mezi plynnými produkty v molekulární formě. Ideální by byla nulová 

hodnota kyslíkové bilance. Veškeré množství energie by bylo maximálně využito. Jak je 

vidět ve výše uvedené tabulce hodnota kyslíkové bilance se pouze u nitroglycerínu blíží 

nulové hodnotě, ale protože je kladná, je část energie při výbuchu nitroglycerínu 

nevyužita. 

Přibližnou hodnotu kyslíkové bilance dané výbušniny je možné odvodit z její 

rovnice exploze nebo ji lze vypočítat z chemického vzorce výbušniny CaHéNcO</ 

pomocí následujícího vztahu: 

OB = d-2a-—b 
2 
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Kyslíková bilance je bezrozměrná veličina, proto jsou často její hodnoty 

udávány v hmotnostních procentech. Jestliže je tedy množství kyslíku vyjádřeno 

v kladných hmotnostních procentech, značí to výsledek dokonalé přeměny výbušného 

materiálu na CO2, H2O, N2 a další jiné produkty. Jestliže je ale množství kyslíku ve 

výbušnině nedostatečné pro kompletní oxidační reakci, pak se tento nedostatek kyslíku, 

který je potřebný к dokonalé reakci, vyjadřuje jako kyslíková bilance se záporným 
o 1 

znaménkem. 

Výbušniny se zápornou kyslíkovou bilancí mohou být dokonale spáleny pokud 

jsou smíchány s přiměřeným množstvím výbušniny s kladnou kyslíkovou bilancí. Pro 

ilustraci uvádím příklad směsi nitroglycerínu (C3H5N3O9 s malou kladnou kyslíkovou 

bilancí) a pentaerythritolu (výbušniny s malou zápornou kyslíkovou bilancí 

C5H8N4O12). Optimální smíchání těchto výbušnin představuje směs obsahující 4 moly 

nitroglycerínu a 1 mol pentaerythritolu. Rovnice exploze pak vypadá následovně: 

4 C3H5N309 (I) + C5H8N4012 (s) — ^ 17 C02 (g) + 14 H 2 0 (g) + 8 N2 (g) 

Více účinná explosivní směs může být vytvořena z čisté výbušniny s vysokou 

zápornou hodnotou OB. Příkladem takové výbušniny je směs TNT (2,4,6-

-trinitrotoluenu, C7H5N3O6) s nitroglycerinem ale i s jinými látkami jako jsou třeba 

NH4CIO4, NH4NO3. Peroxid vodíku je používán jako oxidant v raketových palivech, ale 

může dodávat nedostávající se kyslík 2,4,6-trinitrotoluenu (TNT). 

7 C7H5N306 (I) + 21 H 2 0 2 (I) ^ 14 C02 (g) + 26 H 2 0 (g) + 3 N2 (g) 

Hodnota relativní explozivní síly by tak dosahovala hodnoty 5,505 kJL-g"2, což 

je výjimečně vysoká hodnota. 

Protože FOX-7 má zápornou kyslíkovou bilanci (-21,61 %), nabízí se otázka, 

zda-li by se nenašla nějaká výbušnina, která by měla takovou kladnou kyslíkovou 

bilanci, aby při smíšení s FOX-7 dávala nulovou hodnotu OB, tedy ideální hodnotu 
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kyslíkové bilance, a současně aby tato směs dosahovala i vysokých hodnot relativní 

explozivní síly. Pak by FOX-7 v dané směsi byl ideální výbušninou. 

Mezi výbušninami uvedenými v tabulce 1 je patrné, že většina, alespoň tedy těch 

známých výbušnin, má stejně jako FOX-7 zápornou kyslíkovou bilanci. Prvotně jsem se 

pokusila v seznamu dosud známých výbušnin nalézt takovou výbušninu, která by měla 

kladnou kyslíkovou bilanci kolem hodnot +21,6 %. Hledala jsem výbušninu, která by se 

mohla s FOX-7 smíchat v poměru 1 : 1 . Jediné výbušniny, které mají kladnou 

kyslíkovou bilanci kolem zmíněné hodnoty jsou následující: 

N2H5CIO4 Pb(N03)2 NH4NO3 

chloristan hydrazinia dusičnan olovnatý dusičnan amonný 

kyslíková bilance +21,4 % kyslíková bilance +24,2 % kyslíková bilance +19,99 % 

Je však otázkou, zda by nebylo lepší smíchat FOX-7 s nějakou jinou výbušninou 

v jiném poměru než 1 : 1 tak, aby se zvýšila relativní explosivní síla dané výbušné 

směsi. 
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2.4 Syntetické postupy přípravy FOX-732 

V předchozí části jsem popsala fyzikální a chemické vlastnosti FOX-7, i jeho 

vlastnosti coby výbušniny. Protože by mohl být FOX-7 v budoucnu využíván jako 

průmyslová výbušnina - má totiž ideální vlastnosti, vysoký výkon a malou citlivost 

к nárazu - pracuje se na optimalizaci stávajících syntéz a hledají se nové strategie 

syntézy. 

První zmínka o FOX-7 pochází od Latypova a kol.33, kteří jej získali reakcí 

2-methylimidazolu (XV) s nitrační směsí (HNO3 a H2S04). Při této reakci přechodně 

vzniká 2-(dinitromethylen)-5,5-dinitroimidazolidin-4-on (XVI), který se pomalu 

rozkládá, uvolňuje oxidy dusíku a přechází na 2-(dinitromethylen)imidazolidin-4,5-dion 

FOX-7 (I) 

NH 3 /H 2 O 

COONH4 

COONH4 

( XVIII ) 

Latypov a spol.34 se nechali inspirovat strukturou meziproduktu (XVII) 

a pokusili se o jeho nezávislou syntézu. Reakcí diethyl-oxalátu (XIX) se solemi 

acetamidinia (XX) (chloridem, hydrogensulfátem, sulfátem, acetátem) v přítomnosti 

methoxidu sodného v methanolu připravili směs 2-methylimidazolin-4,5-dionu (XXI) 

a 2-methoxy-2-methylimidazolidin-4,5-dionu (XXII). 

(XVII), a ten reakcí s vodným roztokem amoniaku poskytuje 

a diamoniumoxalát (XVIII). Celkový výtěžek FOX-7 činil 15 %. 

O NO2 

\ L^N02 
/ = = \ HN0 3 /H 2 S0 4 J LÇ 

N X .NH HN NH 

CH3 

(XV) 

-N203 

O2N N02 

(XVI 

V f 
HN NH 

0 ,N NO, 

( XVII ) 

0 2 N NH2 
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о о 

w / 

Et—О О—Et 
(XIX) 

H 2 N ^ / N H HCl 

CH3 

(XX) 

CH3ONa /СН3ОН 
HN 

CH3 

(XXI ) 

. • H 7 
N + HN NH 

Л 
H3C—о о — с н 3 

( XXII ) 

Nitrací produktu předchozí reakce (XXI) nebo i směsi obou produktů reakce 

(XXI) а (XXII) získali 2-dinitromethylenimidazolidindion (XVII) ve výtěžku až 67 %, 

který pak účinkem vodného roztoku amoniaku převedli ve výtěžku 87 % na FOX-7 (I) 

a diamonium-oxalát (XVIII). 

O .0 O, 

HN, + HN, .NH 

V - / 
Y M 

CH3 

(XXI) (XXII) 

o 

X 
H3C—O O—CH3 

o o 

HNO3 /H2SO4 / \ NH3 / Н2О 

HN NH 

O2N^ ^ n o 2 

( XVII ) 

OoN 

0,N 

( I ) 

NH, 

NH, 

COONH4 

COONH4 

( XVIII ) 

Tento postup byl podroben dalšímu studiu, aby se jednak vysvětlil průběh 

nitrace a také proto, aby se nalezly optimální podmínky pro případnou výrobu FOX-7. 
4 S • 1 • 

Cai a spol. zjistili, že dinitrodion (XVII) vytváří s methanolem krystalický adukt, který 
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je stabilnější než samotný dion. Autoři se také soustředili na solvolýzu dinitrodionu 

(XVII) a zjistili, že může být prováděna účinkem zředěných minerálních kyselin (HCl, 

H2SO4) nebo i organických kyselin (kyseliny mravenčí, octové, propionové, máselné, 

valerové), které jsou zvlášť vhodné, protože potlačují vznik vedlejšího produktu 

(XVIII). Díky tomu FOX-7 (I) vzniká ve výtěžku 94-96 % a navíc v takové krystalické 

formě, že není nutné produkt rekrystalizovat ze směsi yV-methylpyrrolidinu a vody. 

Další velmi perspektivní způsob přípravy FOX-7 spočívá v nitraci 2-methyl-

-pyrimidin-4,6-diolu (XXIII). Reakce probíhá přes nerozpustný meziprodukt 

2-(dinitromethylen)dihydro-5,5-dinitropyridin-4,6-dion (XXIV), který lze odsát a po 

rozkladu vodou jej převést na FOX-7 (I), oxid uhličitý a dinitromethan (XXV). 

Vyloučení tetranitroderivátu (XXIV) z reakční směsi je příčinou vysokého až 95% 

výtěžku FOX-7. Jedinou nevýhodou této strategie syntézy FOX-7 je vznik jedovatého 

a výbušného dinitromethanu (XXV). Latypov a spol. dinitromethan z reakční směsi 

izolovali extrakcí diethyletherem a neutralizací jej převáděli na relativně stabilnější 

kalium-dinitromethanid. Mimo izolace vznikajícího dinitromethanu se hledalo jeho 

využití pro další syntézu FOX-7, případně se zkoušelo dinitromethan rozložit na méně 

nebezpečné produkty redukcí. Veškeré tyto snahy nakonec v roce 2007 byly ukončeny 

zjištěním, že dinitromethan se sám po čase rozkládá na směs oxidu uhličitého a oxidu 

dusného.36 

N W N H N ^ ^ N H 

C H 3 
C H 3 C H 3 

( XX I I I ) 
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O2N NH2 

( I ) 

( XXIV ) 

c o 2 + CH 2 (N02 )2 

( X X V ) 
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2.5 Elektrochemické chování aminů a nitrolátek 

Organická látka FOX-7 je z hlediska chemického velice zajímavou látkou, 

protože obsahuje ve své struktuře téměř optimální poměr mezi počtem atomů uhlíku 

a počtem atomů dusíku, které se nacházejí v krajních oxidačních stupních: -III v NH2 

a III v NO2. V experimentální části diplomové práce se soustředím na zkoumání 

elektrochemického chování FOX-7. Než však přistoupím к popisu redoxních reakcí 

FOX-7 z elektrochemického hlediska, zmíním elektrochemické chování jednotlivých 

charakteristických skupin, které ve své struktuře obsahuje FOX-7. Často se 

předpokládá, že látky obsahující stejné funkční skupiny se většinou chovají stejně, nebo 

alespoň podobně. 

Elektrochemické chování aminolátek" 

Aminoskupiny podléhají spíše elektrochemické oxidaci než redukci. Zvláště 

jednoduché alifatické aminy jsou snadno oxidovatelné, mají velmi nízké oxidační 

potenciály. Například: (C3H7)2NH má oxidační potenciál 1,2 V a (C3H7)3N má oxidační 

potenciál 1,02 V. Průběh oxidace aminů závisí na struktuře aminu, na materiálu anody 

a na složení elektrolytu. Nej častějším materiálem anody při elektrooxidaci je platina 

nebo uhlík. Během elektrooxidace terciárních alifatických aminů, pokud je přítomno 

ekvivalentní množství vody, dochází к rozštěpení C-N vazby a ke vzniku sekundárního 

aminu a aldehydu. 

Rychlost, se kterou se při elektrooxidaci terciárních aminů rozštěpuje C-N vazba 

a vytváří se aldehyd (XXVI), závisí na stabilitě vznikajícího karbokationtu. S klesající 

stabilitou karbokationtu klesá i rychlost rozštěpení C-N vazby. Stabilita karbokationtů 

stoupá v následujícím pořadí: CH3 < C2H5
+ < СзН7

+ < cyklohexyl+ < isopropyF. 

Mechanismus elektrooxidace aminů je vysvětlován přenosem elektronů 

z volného elektronového páru na dusíku směrem к anodě. Po tomto přesunu elektronu 

vzniká kladný kation-radikál (XXX), který podléhá deprotonaci a vzniku radikálu 

(XXVII), který další oxidací přechází na iminiový katión (XXVIII) a ten se vodou 
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hydrolyzuje na aldehyd (XXIX) a sekundární amin (XXX). V závislosti na množství 

prošlého náboje by mohl být výsledným produktem elektrooxidace čpavek a aldehyd. 

- e -H 
(R-CH2)3N (R-CH2)3N 

( XXVI ) 

-s- (R-CH2)3N-CH-R 

(XVII ) 

-e + 
^ (R-CH2)3N-CH-R < ^ 

( XXVIII ) 

+ H,0 
(R-CH2)2N=CH-R R-CH=0 + (R-CH2)2NH2 

( XXVIII ) ( ХХ1Х ) (XXX) 

Zatímco elektrooxidace alifatických aminů probíhá snadno a nebývá tolik 

závislá na podmínkách oxidace, elektrooxidace aromatických aminů na reakčních 

podmínkách značně závisí. Následující schéma ukazuje, jaké mohou vznikat různé 

produkty při oxidaci anilinu v závislosti na pH roztoku. 

\ / NH, 

MeCN 

Et4NCI04 

H2S04 
H2N-

H 20 / KOH 

J — NH2 + 

- N = N 

O 

O 

Elektrochemické chování nitrolátek38 

Nitrosloučeniny jsou vhodnými substráty pro redukci. Nejsnadněji se redukují 

nitroskupiny vázané na benzenové jádro. Tato redukce většinou probíhá při velmi 

nízkém redukčním potenciálu, proto také může selektivně probíhat i v přítomnosti 
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jiných reaktivních skupin, například v přítomnosti karboxylové skupiny. Průběh 

redukce lze ovlivnit pH roztoku základního elektrolytu, řízením potenciálu, volbou 

hustoty proudu, materiálem elektrody (katody). Navíc může být průběh redukce 

ovlivněn výslednými produkty redukce, kterými mohou být různé aminy, azo, azoxy 

nebo hydrazoderiváty. 

-NO, 

4 e, 4 H 
1/, 

NaOH 

6 e, 6 H 

HCl, PbCI2 

5 e, 5 H 

AcONa, EtOH 
1/, 

-N—N + 2 HoO 

-NH2 + 2 H20 

-NH—NH- + 2 H20 

Redukce aromatických nitrosloučenin nejčastěji probíhá v zásaditém prostředí. 

Redukční potenciály nitroderivátů (-0,54 V) a azoxy (-0,55 V) derivátů a azobenzenu 

(-0,31 V) jsou velmi blízko u sebe, proto jejich redukce vede obvykle ke vzniku špatně 

rozpustného azoxyderivátu. Další redukce azoxyderivátu probíhá v nadbytku alkoholu 

nebo v přítomnosti tetraalkylamoniových solí aromatických sulfonových kyselin. 

Redukce o- a p-nitrofenolů a nitroanilinů nastává také v zásaditém prostředí. 

NO, NO NOH NH, 

2 e 
ТУ" 

4 e 

ОН ОН ОН 
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Redukce nitroaromátů substituovaných v para poloze dávají vysoké výtěžky 

aminů. Je tam zabráněno přesmyku. Elektroredukce je proto využívaná к přípravě 

různých aminů. Vhodnou volbou podmínek redukce (potenciál elektrody, teplota, pH 

roztoku) lze ovlivnit vznik výsledného produktu. Je možné provést selektivní redukci 

jednotlivých nitroskupin a připravovat odpovídající hydroxylaminy nebo aminy. 

+ 0, 1 V 

+ 6 e 
if 

CL 

NO2 

Toto chování je možné sledovat na polarografických křivkách, protože redukce 

probíhá ve dvou redukčních vlnách s různými půlvlnovými potenciály. 

Elektrochemické chování FOX-7 

FOX-7 ve své chemické struktuře obsahuje jak aminoskupiny, tak nitroskupiny. 

Podle předchozích řádků týkajících se elektrochemického chování zmíněných funkčních 

skupin, můžeme teoreticky odhadovat elektrochemické chování látky FOX-7. V případě 

elektrochemické redukce FOX-7 se nabízí redukce nitroskupin a v případě 

elektrochemické oxidace by v úvahu mohla přicházet oxidace aminoskupin. 
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V kapitole Fyzikální a chemické vlastnosti FOX-7 jsem uvedla, že FOX-7 je 

velice stabilní látka a že jeho stabilita je vysvětlována konjugací volného elektronového 

páru aminoskupiny s nitroskupinou. Můžeme tedy jinými slovy říci, že nej stabilnější 

struktura látky FOX-7 není ta, ve které je nejčastěji uváděna, ale že nej stabilnější 

struktura je někde mezi tautomerními a rezonančními strukturami. Proto se také nedá 

předpokládat elektrochemická redukce nitroskupin, ale musí se brát v úvahu i možnost 

elektrochemické redukce iminoskupiny, která se také v molekule FOX-7 vyskytuje. 

Podobným způsobem bychom se mohli zamyslet i nad elektrochemickou oxidací látky 

FOX-7. 
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3. Experimentální část 

V teoretické části jsem popsala základní fyzikální a chemické vlastnosti FOX-7, 

jeho syntézu a porovnala jsem jeho vlastnosti s vlastnostmi některých známých 

výbušnin. Při studiu literatury týkající se reaktivity FOX-7 se ukázalo, že dosud nebyla 

zkoumána redukce látky FOX-7, dokonce, že tato látka vůbec ještě nebyla 

elektrochemicky ani charakterizována. Proto jsem experimentální část své diplomové 

práce věnovala elektrochemické charakterizaci této látky se zaměřením na studium 

elektrochemické redukce FOX-7 ve vodném prostředí. К tomu jsem využívala základní 

elektrochemické techniky, tedy polarografii na kapající i statické kapkové rtuťové 

elektrodě, cyklickou voltametrii a preparativní elektrolýzu s konstantním potenciálem 

spolu s coulometrií, po nichž následovaly pokusy o izolaci a identifikaci produktů. 

Elektrochemie je specifická a často nezastupitelná metoda vhodná zejména na 

studium redox vlastností, reakčních mechanismů a rovnováh u organických 

a koordinačních molekul. Protože ale není příliš rozšířená (zřejmě pro svoji 

experimentální a interpretační náročnost), považuji za vhodné se nejdříve zmínit 

o elektrochemii obecně, o její historii, základních principech a experimentálních 

metodách a technikách. 

3 3 



3.1 Historie polarografie39 

Počátky elektrochemie jakožto vědního oboru sahají daleko do minulosti (např. 

již v 18. stol. A. Volta, M. Faraday a další). Historie moderní elektrochemie však 

začíná rtuťovou kapkovou elektrodou, tedy historií polarografie. 

V roce 1873 při studiu závislosti povrchového napětí rtuti v roztoku elektrolytů 

na potenciálu použil G. Lippmann jako polarizovatelnou elektrodu meniskus rtuti 

v kapiláře. Nepolarizovatelnou elektrodu tvořila vrstva rtuti na dně elektrolytické 

nádobky. Lippmannovu metodu měření povrchového napětí polarizované rtuti lze 

označit jako statickou, neboť během změny potenciálu se nastavovala výška rtuťového 

sloupce (výška rezervoáru rtuti) tak, aby se udržoval meniskus rtuti v původní poloze. 

Z výšky rtuťového sloupce se pak vypočítalo povrchové napětí. 

Profesor Karlovy univerzity B. Kučera Lippmannovu metodu měření 

povrchového napětí polarizované rtuti v roce 1903 modifikoval. Místo pozorování 

polohy menisku v kapiláře, jako tomu bylo u Lippmannovy metody, nechal rtuť 

z kapiláry vykapávat, kapky zachycoval, vážil je a sledoval závislost váhy kapky na 

vloženém napětí. (Váha kapky je totiž přímo úměrná povrchovému napětí: rtuťová 

kapka odkápne tehdy, když její váha překoná povrchové síly, které ji drží u ústí 

kapiláry). Kučera přitom zjistil, že při daném potenciálu je váha kapky a tedy i její 

velikost konstantní, nezávislá na výšce sloupce rtuti, tedy na průtokové rychlosti. 

Kučerův způsob získávání elektrokapilárních křivek je označován jako dynamická 

metoda, neboť povrch rtuti je v ustavičném pohybu. 

Ve většině případů se křivky získané Kučerovou dynamickou metodou 

shodovaly s Lippmannovými křivkami. Některé Kučerovy křivky jevily však anomální 

průběh. Proto na konci roku 1918 upozornil B. Kučera tehdejšího asistenta 

J. Heyrovského na tyto anomálie a vyzval jej, aby je blíže prozkoumal. Od roku 1918 

se tedy J. Heyrovský tímto problémem zabýval a přitom si všiml, že po přidání 

některých kationtů do roztoku se objevují na elektrokapilárních křivkách prodlevy při 

potenciálech blízkých hodnotám pro rozkladná napětí těchto iontů. Díky tomu se 

Fleyrovského pozornost obrací к analytickému využití rtuťové kapkové elektrody. Na 
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rozdíl od Kučery zařazuje do elektrického obvodu citlivý galvanometr (= ampérmetr), 

kterým měří proud v závislosti na napětí. 

Objevuje se tak nový způsob elektrochemického výzkumu. Heyrovský zjišťuje, 

že rtuťová kapková elektroda je velmi vhodná pro studium elektrodových dějů, změn 

v roztoku i v mezifází a že poskytuje dobře reprodukovatelné a analyticky využitelné 

křivky závislosti proudu na vloženém napětí. Již první takovéto křivky ukazovaly 

exponenciální nárůst proudu při napětích charakteristických pro jednotlivé kationty. 

Tyto první výsledky Heyrovský uveřejnil po třech letech experimentování v ústavu pro 

anorganickou a analytickou chemii Karlovy univerzity v roce 1922. V první polovině 

dvacátých let pak vzniká první analytický automatický přístroj (zřejmě na světě) 

nazvaný polarograf a nová analytická metoda polarografie se může rozvíjet. 

obr. 2: První Heyrovského polarograf z 20. let 20. století.40 
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obr. 3: Běžné analogové experimentální zařízení z 80. let 20. století (do současnosti 

používané). 

V období mezi válkami působí J. Heyrovský jako profesor fyzikální chemie na 

Karlově univerzitě. Po 2. světové válce pak zakládá Polarografický ústav, který se mezi 

prvními včlenil do nově vzniklé ČSAV. V roce 1959 získává Prof. Jaroslav Heyrovský 

(1890-1967) Nobelovu cenu za polarografii jakožto analytickou metodu, v roce 1967 

pak umírá. Je pochován na Vyšehradě, do současnosti je jediným českým nositelem 

Nobelovy ceny za vědu a jeho ústav (Ustav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, 

v. v. i.) dodnes nese jeho jméno. 
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3.2 Rozdělení experimentálních elektrochemických technik42 

Elektrochemické techniky se dají dělit podle různých parametrů. 

1) Podle toho, co se vkládá na elektrodu. 

Pokud je vkládáno napětí, pak hovoříme o potenciostatických metodách. Pokud 

je vkládán proud, pak se jedná o galvanostatícké metody. V této práci jsou 

využívány prakticky pouze potenciostatické metody. 

2) Kromě rozlišení, co je vkládáno, lze rozlišovat i formu vkládání. 

Daná veličina, ať už proud či napětí, může být vkládána skokem nebo postupně, 

lineárně. Při pomalém lineárním nárůstu (např. při polarografii) čas nehraje 

takovou roli, jako při rychlé lineární změně potenciálu, kdy (mezi)produkty na 

elektrodě mají možnost dále s elektrodou i mezi sebou reagovat. Jde pak 

o metodu LSV (zkratka anglického Linear Sweep Voltammetry), v případě 

cyklizace jde o cyklickou voltametrii. 

3) Rozdělení podle toho, kde jsou sledovány změny. 

Nastalé změny mohou být pozorovány ve dvoj vrstvě, kde se projevují zejména 

nefaradaické děje a adsorpce, nebo je možno pozorovat změny ve složení 

roztoku v difusní vrstvě (případně v objemu roztoku), kde jsou důsledkem 

elektrolytických, faradaických dějů, které se řídí Faradayovým zákonem: 

n-F 

(N - počet přeměněných molů látky; Q - prošlý elektrický náboj; n - počet 

elektronů potřebných к přeměnění jedné molekuly; F - Faradayova konstanta) 

4) Rozdělení podle toho, co se měří v závislosti na čem. 

Ze všech elektrochemických metod uvádím pouze ty, které jsem použila. Asi 

nej důležitější a nej rozšířenější je sledování závislosti proudu na napětí, čímž se 

zabývá voltampérometrie = voltametrie. (Nejstarší voltametrickou metodou je 

polarografie.) Nebo lze zkoumat závislost proudu na čase, což zkoumá 

chronoampérometrie. Naopak chronopotenciometrie se zabývá měřením 

závislosti potenciálu na čase. Závislostí prošlého náboje při elektrolýze na čase, 

resp. na koncentraci výchozí látky či produktů se pak zabývá coulometrie. 
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5) Rozdělení podle látkového transportu. 

Zde se rozlišuje čistá difúze (když roztok je v klidu) nebo konvektivní difúze 

(kdy se roztok pohybuje vůči elektrodě, například u rotujících pevných elektrod 

nebo v průtočných celách). 

6) Rozdělení podle plochy elektrody. 

Běžné elektrody mívají plochu v řádu max. jednotek mm2. Vedle těchto běžně 

používaných elektrod jsou používány pro preparativní elektrolýzy velkoploché 

elektrody, které mají plochu větší než 1 cm2, nebo naopak se v elektrochemii 

můžeme setkat s mikroelektrodami, jejichž rozměry jsou srovnatelné s tloušťkou 

difuzní vrstvy (jednotky až desítky pm2). 

Zapojení obvodu 

К elektrochemickým experimentům se používá původní a nejjednodušší 

dvouelektrodové zapojení zahrnující pracovní a referentní elektrodu (anoda-katoda), 

nebo složitější tříelektrodové zapojení, které vyžaduje zařízení zvané potenciostat. 

Nevýhodou dvouelektrodového uspořádání elektrochemické cely je, že potenciál na 

pracovní elektrodě není přesně znám, protože při průchodu proudu se část vloženého 

napětí ztratí na odporu analyzovaného roztoku (úbytek napětí je roven součinu 

procházejícího proudu a tohoto odporu podle Ohmová zákona). V praxi se proto dnes 

používá standardně tříelektrodového zapojení, kdy měřicí cela je doplněna o třetí, 

pomocnou elektrodu. Proud teče pouze mezi pracovní a pomocnou elektrodou, přičemž 

skutečný potenciál pracovní elektrody se měří mezi pracovní a referentní elektrodou za 

bezproudového stavu. Zdrojem napětí v tříelektrodovém zapojení je potenciostat, což je 

přístroj, který udržuje potenciál pracovní elektrody na nastavené hodnotě tím, že 

požadovaný potenciál neustále porovnává s aktuálním změřeným potenciálem 

a případný rozdíl, způsobený například změnou odporu roztoku, automaticky vyrovnává 

změnou napětí na pomocné elektrodě. 

Elektrochemické reakce, které probíhají při průchodu proudu na pomocné 

elektrodě se ale také musejí brát v úvahu. Pokud jde o analytická měření ve velmi 

nízkých koncentracích nebo o reakci, která má nereaktivní produkty, není třeba se jimi 

3 9 



zabývat. Pokud ale tyto produkty mohou interagovat s výchozí látkou nebo s dalšími 

složkami roztoku, je třeba prostor pracovní a pomocné elektrody oddělit fritou nebo 

jinou iontově vodivou přepážkou. 

obr. 5: Tříelektrodový systém (1 - měření proudu; 2 - měření potenciálu; 3 -

elektrochemická cela: W - pracovní, A - pomocná a R - referentní elektroda). 
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3.3 Typy dějů na elektrodě43 

Děje na elektrodě probíhající při elektrochemických experimentech můžeme 

rozlišovat podle různých kritérií. 

К redukci dochází ve chvíli, kdy studovaná látka rozpuštěná v roztoku přijímá 

od elektrody elektrony. Tím dochází ke snížení jejího oxidačního stupně, resp. ke 

vzniku částic s negativním nábojem. Na polarografické (voltametrické) křivce 

pozorujeme při redukci vlnu nad nulovou linií proudu (formálně to je ale záporný 

proud). Tato vlna je nazývána katodická. 

Naopak к oxidaci dochází v případě, že studovaná látka, resp. produkt redukce 

předává elektrodě elektrony. Na polarografické (voltametrické) křivce je probíhající 

oxidace zaznamenána vlnou pod nulovou linií proudu. Tuto vlnu nazýváme anodickou. 

Pokud je produkt redukce stabilní a lze ho při zpětném posunu potenciálu 

reoxidovat, mluvíme o ději reverzibilním. V tomto případě máme na povrchu elektrody 

směs oxidované a redukované formy a celý systém se řídí Nernstovou rovnicí. Ta dává 

do přímé souvislosti potenciál elektrody a poměr koncentrací oxidované a redukované 

formy studované látky na povrchu elektrody: 

R-T foxl 
Nerůstová rovnice : E = E" H In ^ — ^ 

n-F \red J 
(E° - standardní redox potenciál; R - molární plynová konstanta (též univerzální 

plynová konstanta); T - termodynamická teplota (teplota v K); F - Faradayova 

konstanta; n - počet vyměněných elektronů; [ox\ - koncentrace oxidované formy 

u elektrody; [red] - koncentrace redukované formy u elektrody) 

Pokud primární produkt redukce není stálý a podléhá následným reakcím, které 

znemožňují studovanému systému vrátit se do výchozího stavu, nebo pokud je 

elektrodová reakce tak pomalá, že potřebuje značné přepětí, při kterém zpětná reakce 

neprobíhá, takové děje se nazývají ireverzibilní. 

Proud, který při elektrochemických experimentech měříme a interpretujeme, 

může mít velmi různý charakter. Nej základnější rozdělení je na faradaický 

(elektrolytický) proud, který prochází rozhraním elektroda-roztok, který přímo 
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způsobuje oxidaci či redukci molekul v roztoku a který se řídí Faradayovým zákonem 

(viz výše), a na kapacitní (nabíjecí, nefaradaický) proud, kterým je nabíjena 

elektrodová dvoj vrstva a tak polarizována elektroda. Kapacitní proud pozorujeme vždy, 

i v roztoku samotného základního elektrolytu bez elektrolyzované látky. Proud totiž 

neprochází rozhraním elektroda-roztok, zato odráží velmi citlivě změny ve dvojvrstvě 

(např. adsorpci), které se v prvé řadě projeví na její kapacitě. 

V případě faradaických proudů nastává dále otázka, čím je pozorovaný proud 

omezen. Pokud je samotná elektrodová reakce výrazně rychlejší než transport látky 

к elektrodě (který může mít - při potlačení migrace přídavkem základního elektrolytu -

difuzní nebo konvektivně-difuzní charakter), jedná se o děj řízený transportem, difúzí 

(typický pro reverzibilní děje). Tyto difuzní proudy jsou pak lineárně závislé na 

koncentraci a v případě polarografie též závislé na odmocnině z výšky rtuťového 

sloupce. 

Pokud je elektrodová reakce pomalejší než transport látky к elektrodě, potom 

pozorovaný limitní proud je od určité koncentrace látky na koncentraci nezávislý, 

konstantní, a je určen rychlostí reakce. Tehdy se jedná o děj řízený kinetikou a mluvíme 

o tzv. kinetických proudech. 

Kinetické proudy pozorujeme též v případech, kdy redukovatelná částice vzniká 

až předřazenou chemickou reakcí v blízkosti elektrody, jejíž rychlost je nejpomalejším 

krokem celé elektrolýzy. Takovou chemickou reakcí může být např. dehydratace 

(u karbonylových sloučenin) či tautomerizace keto-enol (u některých monooximů 

diketonů). Zvláštní kapitolu zde tvoří předřazená protonizace (u aminů, azinů, oximů, 

iminů, ...), která vede ke vzniku pozitivně nabitých molekul, jejichž redukce probíhá 

snadněji. U těchto látek můžeme v určitém oboru pH pozorovat redukci ve dvou 

oddělených vlnách. Pozitivnější vlna odpovídá redukci protonizované formy 

a negativnější vlna redukci konjugované báze. Výška pozitivnější vlny je omezena 

rychlostí protonizace, která závisí na pH roztoku. Proto se mění i výška těchto 

kinetických proudů s měnícím se pH. 

S adsorpčními proudy se setkáváme, když je studovaná látka nebo produkt 

(meziprodukt) elektrodové reakce adsorbován na povrchu elektrody. Pak příslušný 

proud sice závisí na koncentraci, ale jen do okamžiku plného pokrytí povrchu elektrody. 

Pokud jde o faradaické (= elektrolytické) děje, kdy se redukuje (oxiduje) látka 
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v adsorbovaném stavu, resp. kdy se primární produkt elektrolýzy silně adsorbuje, 

pozorujeme tzv. adsorpční před-vlny nebo post-vlny. Druhou možností je pozorování 

náhlých, nefaradaických (nabíjecích) proudů (např. při cyklické voltametrii), které jsou 

důsledkem změn v kapacitě dvoj vrstvy, způsobených při daném potenciálu adsorpcí či 

desorpcí jedné složky roztoku. 
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3.4 Polarografie44 

Polarografie je elektrochemická metoda, kde pracovní elektrodou je rtuťová 

kapka. Sledují se změny intenzity elektrolytického proudu na potenciálu, který plynule 

měníme. Získané křivky podávají přímou informaci jak o kvalitě, tak i o kvantitě 

elektrochemicky aktivních (= tj. redukovatelných) látek obsažených v roztoku. Díky 

tomu nalezla polarografie široké uplatnění především v chemické analýze. 

Polarografické křivky získáváme při polarografickém měření tak, že při 

pomalém postupném zvyšování napětí, které vkládáme na rtuťovou kapkovou 

elektrodu, zaznamenáváme citlivým měřícím systémem proud. Pokud není v roztoku 

přítomna žádná látka, která by se při vkládaném napětí oxidovala nebo redukovala, 

neprochází roztokem proud a kapková elektroda se polarizuje - nabíjí (rozhraní 

elektroda-roztok zde funguje podobně jako kondenzátor). V přítomnosti látek, které 

podléhají elektrolýze, začne vzrůstat proud při potenciálu, který charakterizuje kvalitu 

elektrochemicky aktivní látky, až dosáhne konstantní hodnoty (tzv. limitní proud). 

Vzniká tak tzv. polarografická vlna, kde hodnota napětí, při kterém dosahuje proud 

právě poloviny limitního proudu se nazývá půlvlnový potenciál (důležitá konstanta 

charakterizující redukovatelnost dané látky, tedy její kvalitu), zatímco velikost limitního 

proudu udává kvantitu, tj. koncentraci analytu ve zkoumaném roztoku. 

i 
A 

p o larografícká^vlr^ 

~ / ч 

E l / 2 - E 

obr. 6: Polarografická vlna (i - proud, E - potenciál, E1/2 - půlvlnový potenciál první 

vlny, il - limitní proud první vlny). 
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Klasická rtuťová kapková elektroda je nejčastěji tvořena silnostěnnou 

skleněnou kapilárou o délce 10-20 cm, vnějším průměru asi 0,5 cm a s vnitřní světlostí 

0,05 až 0,08 mm. Tato kapilára je zasazena do plastové hadice 40 až 80 cm dlouhé, 

která je nahoře zakončena rezervoárem se rtutí. Rtuť z rezervoáru volně vytéká skrz 

kapiláru, na jejímž konci ponořeném do roztoku se tvoří kapky, které pravidelně 

odkapávají. 

Oproti jiným elektrodám má rtuťová kapková elektroda řadu výhod. Jednou 

z nich je ustavičné obnovování povrchu elektrody. Elektroda si tak zachovává ideálně 

hladký a dokonale čistý povrch, nedotčený předchozí elektrolýzou. Kapka po odkápnutí 

přivede к povrchu nové kapky vždy čerstvý roztok, takže děj probíhající při určitém 

potenciálu na jedné kapce probíhá stejným způsobem i na dalších. Díky tomuto faktu 

jsou experimenty na tomto typu elektrody dokonale reprodukovatelné (na rozdíl od 

pevných elektrod). Během měření na takto malých elektrodách prochází roztokem jen 

nepatrný proud, díky tomu se spotřebuje jen velmi malá část rozpuštěné látky a roztok 

se tedy elektrolýzou prakticky nemění. Zaznamenávání křivek intenzity proudu na 

napětí můžeme tedy libovolně často opakovat vždy se stejným výsledkem. 

Další výhodou rtuťové kapkové elektrody je velké přepětí redukce vodíku. Díky 

tomu lze dosáhnout značně negativních potenciálů i ve vodném, dokonce kyselém 

prostředí, aniž dochází к redukci iontů H+, a tedy к extrémnímu nárůstu proudu, který 

znemožňuje další stanovení. Rtuť svou povahou ušlechtilého kovu se chová ke většině 

roztoků zcela indiferentně, mohou tedy na ní nerušeně probíhat oxidačně-redukční děje. 

Navíc malé rozměry kapkové elektrody umožňují provádět analýzu i v nepatrných 

objemech zkoumaného roztoku. Celkově tedy můžeme říci, že polarografie má všechny 

výhody mikro případně semimikroanalytických postupů. 

Hlavním omezením použití rtuťové kapkové elektrody je její elektrolytické 

rozpouštění na kationty rtuti při anodické polarizaci, takže nelze prakticky pracovat při 

kladných potenciálech (vůči kalomelové elektrodě). 

Polarografické metody jsou velmi rychlé a citlivé, navíc nenáročné na prostor, 

čas a peníze, a jsou proto zvláště vyhledávány jako analytické metody pro sledování 

kvality životního prostředí přímo v terénu nebo s přihlédnutím к malému objemu 

potřebného roztoku i jako klinické metody. 
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3.5 Cyklická voltametrie45 

Pro teoretické i praktické účely se hojně využívá tzv. visící, stacionární kapková 

rtuťová elektroda. Dříve se jako stacionární elektroda používala kapička rtuti zavěšená 

na platinovém nebo pozlaceném drátku. V případě zavěšení na pozlaceném drátku 

docházelo ke kontaminaci rtuti zlatem, a tedy i к ovlivnění dějů probíhajících na 

elektrodě. Tuto nevýhodu odstranila až kapilára s malým zásobníkem rtuti, v němž se 

vzduchotěsně pohybuje šroub, jehož otáčením je možné vytlačit z kapiláry kapku rtuti 

různé velikosti, dostatečně lpící k ústí kapiláry. 

Polarografie na stacionární elektrodě se využívá například při cyklické 

voltametrii. Cyklická voltametrie je metoda, při níž se na stacionární elektrodu 

v nemíchaném roztoku vkládá potenciál. Získané křivky mají tvar píku a proud píku 

závisí na rychlosti časové změny potenciálu. V důsledku toho, že difúze je relativně 

pomalý transportní proces, při dostatečně vysoké rychlosti polarizace (rychlost 

polarizace = rychlost změny potenciálu) nestačí produkty reakce zcela oddifundovat od 

elektrody a za vhodných podmínek je lze při opačném směru potenciálové změny 

detekovat. V případě detekce produktů hovoříme o reverzibilní reakci. 

Při cyklické voltametrii se zjišťuje závislost limitních proudů jednotlivých píků 

na rychlosti polarizace, případně na odmocnině z rychlosti polarizace. Podle těchto 

závislostí pak lze poznat, zda-li se jedná o faradaický či adsorpční limitní proud. Pokud 

se jedná o faradaický limitní proud, pak hodnoty naměřeného katodického limitního 

proudu daného píku ipk jsou závislé na odmocnině z rychlosti změny potenciálu V7. 

V případě adsorpčního limitního proudu jsou hodnoty naměřeného katodického proudu 

píku závislé přímo na rychlosti změny potenciálu. 

Při cyklické voltametrii kromě katodických píků lze pozorovat i případné 

anodické píky. Pokud к danému katodickému píku existuje jeho „protipík", tedy 

příslušný anodický pík, pak hovoříme o reverzibilním ději. V případě reverzibilního 

děje je reakce oxidace a redukce rychlá oproti transportu, není tam přepětí a reakce 

probíhá při termodynamické hodnotě standardního redox potenciálu E°. Tato reakce se 

pak řídí Nernstovou rovnicí (viz výše). 
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Při cyklické voltametrii se tedy vyhodnocuje závislost katodického limitního 

proudu na rychlosti (ipk : v), závislost katodického limitního proudu na odmocnině 

z rychlosti ( i k : Vv), závislost potenciálů katodických píků na rychlosti (E k : v) 

a v případě reverzibilních dějů navíc závislost rozdílu potenciálů příslušných 

katodických a anodických píků na rychlosti ( AE = ~Epa\ v)- Pokud je absolutní 

hodnota rozdílu potenciálů příslušného katodického a anodického píku zhruba 60 mV 

(maximálně až 120 mV), pak lze vyhodnotit standardní redox potenciál E° 

(~ El/2...půlvlnový potenciál) jako střed mezi Epa a Epk. 

E + E 
L-" _ Pk P° 

2 

(E° - standardní redox potenciál; Epk - potenciál katodického píku; Epa - potenciál 

anodického píku) 

V případě, že absolutní hodnota rozdílu potenciálů příslušného katodického 

a anodického píku je rovna přibližně 60 mV, pak můžeme říci, že se jedná o jedno-

elektronový reverzibilní systém. Pokud tato hodnota činí přibližně 30 mV, pak lze říci, 

že se jedná o dvou-elektronový reverzibilní systém. Pokud ale katodický a anodický pík 

se nacházejí téměř při stejném potenciálu, neboli jejich rozdíl v absolutní hodnotě se 

blíží nulové hodnotě, pak se jedná o adsorpci a desorpci. 

Při cyklické voltametrii se scházejí dva efekty 

Prvním efektem je voltmetrická, polarografická vlna splňující Nernstovu rovnici. 

Druhým efektem je vyčerpávání roztoku u pracovní elektrody díky lineární difúzi. Toto 

vyčerpávání roztoku u pracovní elektrody se řídí II. Fickovým zákonem - splňuje 

Cottrellovu rovnici, 

. n - F • A- DU2 -c 
i — ° O 

л-"2-/"2 

(id- limitní difuzní proud; n - počet vyměněných elektronů; F - Faradayova konstanta-

A - plocha elektrody; D0 - difuzní koeficient oxidované složky; c0* - koncentrace 

oxidované složky na elektrodě; t - čas) 
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která hovoří o zmenšování proudu v závislosti na čase ( / : \ / t V 2 ) v důsledku 

vyčerpávání roztoku. 

Epa - potenciál anodického píku, Epe - potenciál katodického píku). 
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3.6 Coulometrie a preparativní elektrolýzy46 

Coulometrie patří mezi elektrolytické metody založené na elektrolýze objemu 

roztoku zkoumané látky. Touto elektrolýzou se má na mysli kvantitativní přeměna 

veškeré zkoumané látky v roztoku, ke které dochází v důsledku elektrolýzy probíhající 

na pracovní elektrodě. (Materiálem používaným na pracovní elektrodě nejčastěji bývá 

rtuť, platina a uhlík. Platina a uhlík jsou vhodnými materiály pro anodickou oxidaci, 

zatímco rtuť je vhodným materiálem pro katodickou redukci.) Coulometrie je tedy 

metoda zabývající se měřením závislostí prošlého náboje při úplné elektrolýze na čase, 

respektive na koncentraci výchozí látky či produktů. 

Podstatou coulometrických stanovení je určení velikosti elektrického náboje 

potřebného к úplnému průběhu příslušné reakce na pracovní elektrodě za předpokladu, 

že je tato reakce jediná a má stoprocentní proudovou účinnost. Stoprocentní proudová 

účinnost znamená, že veškerý náboj prošlý roztokem je spotřebován na 

elektrochemickou přeměnu zkoumané látky. К zajištění proudové účinnosti přispívá 

oddělení prostoru pracovní elektrody od prostoru pomocné elektrody a volba vhodného 

základního elektrolytu. Oddělení pracovní elektrody od pomocné elektrody (nejčastěji 

skleněnou fritou) brání promíchávání roztoku se zkoumanou analyzovanou látkou 

a produktů elektrodové reakce vznikajících u pomocné elektrody. 

Abychom mohli zjistit velikost náboje, který prošel během elektrolýzy 

roztokem, je potřeba určit konec coulometrického stanovení, neboli okamžik, kdy je 

veškerá zkoumaná látka elektrochemicky přeměněna. Konec elektrolýzy je také možno 

zjistit z poklesu elektrolytického proudu na hodnotu blízkou nule. 

Při popisu dějů probíhajících při potenciostatické coulometrii (coulometrie za 

konstantního potenciálu) lze vycházet z polarografické křivky zkoumaného systému. 

Platí zde obecné vztahy pro velikost proudu procházejícího elektrodou s jediným 

rozdílem, celková koncentrace zkoumané elektrolyzované látky v objemu roztoku 

během experimentu postupně klesá (elektrolýzou se postupně výchozí zkoumaná látka 

přeměňuje na jinou látku), klesá tedy i příslušný limitní proud. Pokles limitního proudu 

v závislosti na čase je exponenciální. 
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Pokles limitního proudu lze vysvětlit pomocí následujících vztahů: 

i = А-с 

dt 

(А, В - konstanty; i - proud; с - koncentrace; t - čas) 

Ze vztahů je patrné, že proud je úměrný koncentraci a času. Dáme-li tyto vztahy 

dc 
do jednoho, dostáváme vztah: — = А- В -с 

dt 

Protože pro koncentraci platí vztah: c = c0-e'k ' ' a protože je proud úměrný 

koncentraci, platí pro proud podobný vztah: / = /„ •e~k ". Dostáváme tedy exponenciální 

závislost proudu na čase. Pokud ale nevychází exponenciální závislost proudu na čase 

pak neprobíhá reakce podle Faradayova zákona. Pak je potřeba zjistit, proč tomu tak je 

zjistit tedy konstantu A v rovnici i = A-c. Touto konstantou může být například vliv 

teploty na průběh elektrolýzy. 

Elektrolýza za konstantního potenciálu představuje způsob provedení úplné 

elektrolýzy, který vede к získání čistého produktu reakce. Je to dáno tím, že potenciál 

elektrolýzy zůstává konstantní a elektrolytický proud je stále rovný aktuálnímu 

limitnímu proudu. 
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3.7 Metodika měření 

DC polarografie 

Experimenty probíhaly v nedělené nádobce o objemu cca 40 ml (při 

experimentech bylo vždy potřeba jen 10 ml roztoku základního elektrolytu) se třemi 

elektrodami: pomocnou, pracovní a referentní elektrodou. Jako referentní elektroda 

sloužila nasycená kalomelová elektroda, jako pomocná elektroda platinový plíšek. 

Pracovní elektrodou byla rtuťová kapková elektroda o průměru 47 pm a délce 20 cm. 

Veškerá měření, vyjma měření závislosti limitních proudů na odmocnině z výšky 

rezervoáru, probíhala při konstantní výšce rezervoáru rtuti a to při výšce 68 cm. Jako 

potenciostat sloužil přístroj PA4 (Polarographic analyzer 4, Laboratorní přístroje Praha). 

Základním elektrolytem při měření ve vodném prostředí jsou roztoky pufrů 

o různých hodnotách pH. Byly použity vodné roztoky kyseliny sírové, pufry fosfátové, 

borátové a acetátové a roztok hydroxidu sodného. Následující schéma naznačuje, které 

pufry jsou použity pro měření při daném pH. 

Roztoky pufrů 

pH roztok 

0-2 H2SO4 (0 ,1M-5M roztok) 

2-3 H3PO4 (0,1 M roztok) + NaH2P04 (0,1 M roztok) 

4-5 AcONa (0,1 M roztok) + AcOH (0,1 M roztok) 

5-8 NaH2P04 (0,1 M roztok) + Na2HP04 (0,1 M roztok) 

8-9 HCl (0,05M roztok) + Na2B407 (0,05M roztok) 

9-10 Na2B407 (0,05M roztok) + NaOH (0,5M roztok) 

10 Na2HP04 (0,1 M roztok) + Na3P04 (0,1 M roztok) 

11 Na2HP04 (0,1 M roztok) + NaOH (0,1 M roztok) 

13 NaOH (0,1 M roztok) 
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Zásobní roztok zkoumané látky o koncentraci 0,01 mol/l byl připraven v DMF 

(každý den čerstvý). V případě roztoku FOX-7 bylo zapotřebí přibližně 3 mg pevné 

látky FOX-7 na 2 ml zásobního roztoku. 

M (FOX-7) = 148,06 g/mol 

c (FOX-7) = 0,01 mol/l 

V (FOX-7) = 2 ml 

n (FOX-7) = c • V = 0,01 • 0,002 = 0,00002 mol 

m (FOX-7) = n • M = 0,00002 • 148,06 = 0,00296 g = 2,96 mg 

Postup při experimentu 

a) Nejprve je potřeba nalít do polarografické nádobky 10 ml roztoku pufru 

a nechat vybublat inertním plynem asi tak 5 minut, abychom se zbavili veškerého 

kyslíku v roztoku. 

b) Než do základního elektrolytu přidáme vzorek roztoku zkoumané látky, je 

potřeba změřit polarografickou křivku základního elektrolytu (tzv. blank). 

c) Teprve pak můžeme přidat mikropipetou vzorek zásobního roztoku zkoumané 

látky tak, abychom dosáhli žádané koncentrace, a změřit jeho polarografickou křivku. 

d) Je-li potřeba, měříme polarografickou křivku opakovaně, abychom zachytili 

případné změny roztoku s časem. 
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Preparativní elektrolýza 

Preparativní elektrolýza se provádí na velkoploché pracovní elektrodě (povrch 

rtuti) v dělené nádobce. Jednotlivé části nádobky jsou odděleny fritou. 

obr. 8: Nádobka na preparativní elektrolýzu (W - pracovní elektroda, Ax - pomocná 
elektroda, R e f - referentní elektroda). 

Postup při experimentu 

a) Podle toho, zda budeme elektrolyzovat ve vodném či nevodném prostředí, je 

důležité, aby byla nádobka čistá a v případě nevodného prostředí i suchá. Dno části 

nádobky, kde je umístěna referentní elektroda, zaplníme opatrně rtutí jen tak, aby mezi 

hladinou rtuti a koncem referentní elektrody byl volný jen malý prostor. 
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b) Do prostoru u pomocné elektrody nalijeme 10 ml základního elektrolytu a do 

prostoru s referentní a pracovní elektrodou nalijeme 10 ml základného elektrolytu se 

zkoumanou látkou. Při nalévání dáváme pozor, aby nedošlo к prostupu roztoku 

základního elektrolytu se zkoumanou látkou do prostoru к pomocné elektrodě. Pokud 

není zkoumaná látka rozpuštěna, pak při sypání pevné látky dbáme na to, aby veškeré 

množství bylo dopraveno do nádobky. 

c) Než spustíme elektrolýzu, necháme oba roztoky, jak v prostoru u pomocné 

elektrody, tak i v prostoru u pracovní elektrody, vybublat inertním plynem asi 5 minut. 

d) Spustíme elektrolýzu při zvoleném potenciálu. Chceme-li získat výsledný 

produkt reakce (redukce), necháme běžet elektrolýzu při potenciálu za poslední 

redukční vlnou. Potenciál elektrolýzy volíme vždy tak, abychom měli jistotu, že 

elektrolyzujeme na limitním proudu zvolené vlny a ne na začátku následující redukční 

vlny. 
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3.8 Záměry a plánované experimenty 

Na začátku každé experimentální práce je potřeba si vytvořit jakýsi souhrnný 

plán práce, aby se během samotného výzkumu něco neopomnělo. Na základě prvních 

předběžných elektrochemických experimentů se sloučeninou FOX-7 byl navržen 

následující rámcový program diplomové práce, který je součástí plánovaného 

rozsáhlejšího základního výzkumu této látky: 

1) Proměřit pH závislost látky FOX-7 přes celou škálu pH, za účelem 

zjištění, jak se mění s kyselostí roztoku půlvlnové potenciály jednotlivých 

redukčních kroků, které děje jsou charakteristické pro'kyselé prostředí 

a které pro zásadité. 

2) V oblastech pH, kde dochází к významnějším změnám, proměřit hustší 

koncentrační závislost FOX-7. 

3) Zjistit počet elektronů v jednotlivých elektrodových krocích redukce látky 

FOX-7 u vybraných pH pomocí srovnání limitních proudů se známými 

látkami - standardy. 

4) Zjistit závislost výšky vln, tedy limitního proudu u FOX-7, na koncentraci 

látky, a to jak v oblasti koncentrací, kde ještě není povrch elektrody plně 

obsazen (с = 1T0"5 až 10-10° mol/l), tak i při vyšších koncentracích (při 

různých pH). 

5) Zjistit závislost výšky vln, tedy limitního proudu u FOX-7, na odmocnině 

z výšky rezervoáru rtuti (při různých pH). 

6) Proměřit redukci látky FOX-7 pomocí cyklické voltametrie za účelem 

zjištění vzájemných souvislostí jednotlivých elektrodových kroků, resp. 

případné reverzibility dějů při různých rychlostech (20, 50, 100, 200, 500 

mV/s) a při různých pH. 

7) Provést preparativní elektrolýzy FOX-7 na Hg - velkoploché elektrodě při 

vybraných pH a při vybraných potenciálech. 

- izolace produktů 

-charakterizace produktů (dc-polarografie, UV-VIS spektra během 

elektrolýzy) 
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-identifikace produktů a jejich struktura (NMR, hmotnostní 

spektroskopie) 

8) Porovnat výsledky se známými a již určenými meziprodukty a produkty. 

9) Popsat mechanismus redukce látky FOX-7 

10) Zkusit jinou elektrodu (Pt, C), popřípadě zkoumat též elektrochemickou 

oxidaci FOX-7. 

Tento plán práce je standardní pro základní elektrochemický výzkum nové 

sloučeniny. Pro svoji časovou a experimentální náročnost a zejména z toho důvodu, že 

jde z elektrochemického hlediska o naprosto nový typ látky, o kterém v literatuře nejsou 

zmínky a při interpretacích nelze vycházet z analogií, tento plán přesahuje možnosti 

diplomové práce a proto nebylo možné jej ve všech směrech v této práci dodržet. Při 

plánovaném dalším studiu se však bude podle něho pokračovat. 

5 6 



4. Výsledky a diskuse 

4.1 Závislost elektrochemické redukce na pH 

Nejprve je potřeba zjistit, jak se redukce dané sloučeniny mění v závislosti na 

měnícím se pH prostředí. Studium závislosti na pH se vždy soustřeďuje na: a) zjištění 

počtu vln = elektrochemických dějů v různém prostředí; b) sledování a vyhodnocení 

případného posunu půl vlnového potenciálu jednotlivých katodických vln; c) změny 

velikosti limitních proudů v závislosti na pH; d) přiřazení vln jednotlivým dějům, na 

jejich zanikání a vznikání nových. 

Při měření závislosti na pH se počet vyskytujících se redukčních vln na 

polarografické křivce závislosti proudu na potenciálu látky FOX-7 lišil. V rozmezí 

hodnot pH od -0,03 do 3,00 bylo možné vyhodnocovat až pět redukčních vln. Od 

zmíněného pH 3,00 dvě redukční vlny zanikají a naopak jiná při vyšším záporném 

potenciálu vzniká. Přibližně do hodnoty pH 7 je možno vyhodnocovat čtyři redukční 

vlny. V zásadité oblasti v rozmezí pH od 7 do 12 se již objevují dvě redukční vlny 

navíc. Celkově tedy bylo pozorováno až osm různých dějů. Pouze dvě vlny a to vlny El 

a E6 existují v celém rozsahu pH. Ostatní redukční vlny se objevují pouze v určitém 

rozmezí hodnot pH. Zatímco vlna E4 se objevuje v rozmezí hodnot pH 0-9, vlna E2 

a E7 se objevují pouze v oblasti pH 0-3. Redukční vlna E8 je vyhodnotitelná až od 

hodnoty pH 3 do pH 12. V zásadité oblasti pH v rozmezí hodnot 7-12 se objevují ještě 

dvě redukční vlny a to vlna E3 a E5. 

Grafy závislosti půl vlnových potenciálů jednotlivých redukčních vln jsou 

uvedeny na obr. 9 pro koncentraci 1,6-10 4 mol/l a na obr. 10 pro koncentraci 3,2-10"4 

mol/l. 
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Závislosti EJ/2 na pH 

Při vyhodnocování závislosti půlvlnového potenciálu na pH bylo obtížné určit 

přiřazení jednotlivých redukčních vln. Jak je patrné na obr. 9 (konc. 1,610~4 mol/l) i na 

obr. 10 (konc. 3,2T0 -4 mol/l), v rozmezí hodnot pH od 3,5 do 5,5 se vlny E4 a E6 

svými půlvlnovými potenciály kříží. Na polarografíckých křivkách se toto jevilo, 

jakoby se vlny vzájemně sčítaly, přelévaly se do sebe. Při pH přibližně 4 se navíc jevilo 

prolínání nejen vlny E4 a E6, ale i vlny E2, která v tomto pH mizí. Pro co nejpřesnější 

proměření pH závislosti bylo využito husté škály pufrů, navíc různého typu: 3 druhy 

fosfátových, acetátový a borátový pufr. Pro pH do 1,5 byla využita kyselina sírová 

různé koncentrace. Pro kontrolu reprodukovatelnosti byla měření v oblasti pH 7-9 

opakována s měsíční přestávkou. (Na obr. 9 prázdné symboly představují data 

z listopadu, plné symboly měření z prosince.) 

pH závislost (konc. 1,6x10 mol/l) 
• E1 (12 
• E2 (12 
• E3 (12 
• E4 (12 
• E 5 ( 1 2 

E6 (12 
• E7 (12 
• E8 (12 
OE1 (11 

E3 (11 
• E4 (11 
OE5 (11 
A E 6 (11 
O E 8 (11 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pH 

obr. 9: Graf závislosti půlvlnového potenciálu redukčních vln na pH. 

(Konc. látky 1,6-10~4 mol/l, prázdné symboly - data z listopadu 2007, plné symboly 

data z prosince 2007.) 
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pH závislost (konc. 3,2x10"4 mol/l) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pH 

obr. 10: Graf závislosti půlvlnového potenciálu redukčních vln na pH (konc. látky 

3,2-10~4 mol/l). 

Z počtu pozorovaných vln je zřejmé, že se jedná skutečně o velmi komplikovaný 

systém, kde lze uvažovat až o 18-elektronové mnohostupňové redukci až na výsledný 

produkt ethan-1,2-diamin (2x nitroskupina po šesti elektronech a tři dvojné vazby). 

0,N 

0,N 

NH, 

NH, 

12 e-
H,N 

H,N 

NH, 

NH, 

2 e-
H,N 

H,N 

NH, 

NH, * 2 N H 3 

4 e-
NH=CH-CH=NH NH2-CH2-CH2-NH2 

schéma: Předpokládaný průběh elektrochemické redukce látky FOX-7. 
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Posun půlvlnových potenciálů s rostoucím pH к negativnějším hodnotám je 

známkou toho, že tyto děje představují redukce s předřazenou protonací. Zjištěné 

směrnice (tabulka 1), jež se velice různí, ukazují na to, že redukující se látky jsou 

protonizovány do různých stupňů a navíc ne vždy přímo na redukující se centrum, ale 

do různých poloh různě vzdálených od redukovaného centra. Zatímco nezávislost Em 

na pH u vlny E4 odpovídá redukci neprotonizované molekuly, směrnice posunu vlny El 

odpovídá zhruba předřazené monoprotonaci. Směrnice vlny E2 může znamenat 

diprotonaci samotného redukujícího se centra.47 

Tabulka 1 : Směrnice závislostí Em na pH 

vlna č. pH dE,/2 vs. dpH (mV) 

0-1,5 0 

El 1,5-7,5 87 

>7,5 0 

E2 
0-1,5 0 

E2 
>1,5 140 

E3 >7,5 0 

E4 0-12 * 

E5 7,5-11,5 0 

0-2 0 

E6 2-7,5 87 

7,5-12 0 

E7 0-2,5 0 

0-2 0 

E8 2-7,5 87 

>7,5 0 

* těžko vyhodnotitelné 
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Závislosti i|im na pH 

První redukční vlna (El) v oblasti pH 0 až 11 vykazovala prakticky konstantní 

limitní proud, který při ještě vyšších hodnotách pH klesá к nule (obr. 11). Na 

polarografické křivce v kyselé oblasti pH bylo možné navíc u této první redukční vlny 

pozorovat tzv. maximum. Toto maximum je poměrně výrazné až do hodnot pH 6,82, 

kdy se začíná pomalu ztrácet. U hodnoty pH 7,58 již toto maximum patrné není vůbec. 

V oblasti pH 7-12 se na závislosti limitního proudu na pH objevuje propad (červená 

křivka na obr. 11), který je zřejmě způsoben kovalentní hydratací dvojné vazby jednoho 

z redukujících se center (iminu nebo mtroskupiny).48 

Chování redukční vlny E6 při různých pH je z hlediska potenciálu i proudu 

analogické к vlně El . Limitní proud je v celé oblasti pH zhruba stejně vysoký (obr. 16). 

Je zde ale pozorována silná závislost na koncentraci (viz kapitola 4.3). 

Následující grafy závislostí limitního proudu jednotlivých redukčních vln na pH 

(obr. 11-18) popisují chování jednotlivých redukčních vln pouze při koncentraci 

roztoku látky 3,2-10 4 mol/l. Při nižší koncentraci 1,6T(T4 mol/l jevily limitní proudy 

jednotlivých redukčních vln stejný průběh. 

i [pA] Závislost limitního proudu E1 na pH 

2 • • 
9 4 p • ' V 

* л 
6 

3 

n 1 —T 1 1 1 1 \ 

• i1 

•1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 1 3 pH 

obr. 11 : Graf závislosti limitního proudu první redukční vlny (El ) na pH. 

(Konc. látky 3,2-10"4 mol/l, teoretická křivka - modrá, propad způsobený zřejmě 
kovalentní hydratací - červená.) 
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j [|jA] Závislost limitního proudu E2 na pH 

1 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 pH 

obr. 12: Graf závislosti limitního proudu vlny E2 na pH. 

(Konc. látky 3,2-10~4 mol/l.) 

obr. 13: Graf závislosti limitního proudu vlny E3 na pH. 

(Konc. látky 3,2-10~4 mol/.) 
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i [MA] 
б - т -

j [|jA] Závislost limitního proudu E2 na pH 

"1 г "1 г 

i4 

•1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 
pH 

obr. 14: Grafy závislosti limitního proudu vlny E4 na pH. 

(Konc. látky 3,2-10"4 mol/l.) 

j [|jA] Závislost limitního proudu E5 na pH 

• i5 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 P H 

obr. 15: Graf závislosti limitního proudu vlny E5 na pH. 

(Konc. látky 3,2-10"4 mol/l.) 
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i [MA] 
Závislost limitního proudu E6 na pH 

12 

"1 1 1 1 г "1 г 

i6 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 P H 

obr. 16: Graf závislosti limitního proudu vlny E6 na pH. 

(Konc. látky 3,2-10 4 mol/l.) 

i [pA] Závislost limitního proudu E7 na pH 

ID 

12 

9 

6 

3 1 

• iľ 

3 PH 
у 1 1 1 1 1 ! 1 í 1 I I 1 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 

• iľ 

3 PH 

obr. 17: Graf závislosti limitního proudu vlny E7 na pH. 

(Konc. látky 3,2-10"4 mol/l.) 
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j [|jA] Závislost limitního proudu E2 na pH 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 p H 

obr. 18: Graf závislosti limitního proudu vlny E8 na pH. 

(Konc. látky 3,2-10"4 mol/l.) 

Elektrochemický děj E8 probíhá při nejnegativnějších potenciálech (obr. 9 

a obr. 10), proto jeho proud - zejména v kyselejších prostředích - může být již ovlivněn 

rozkladem elektrolytu - redukcí vodíkových iontů. Na grafu závislosti limitního proudu 

vlny E8 na pH (obr. 18) je v oblasti pH 4-7 patrný vysoký limitní proud spojený 

s velikým rozptylem hodnot. Tento jev (několikrát ověřovaný) je především patrný při 

vyšších koncentracích FOX-7. Jde tedy zřejmě o redukci iontů H+, která je katalyzovaná 

aminoskupinami. V této oblasti pH jde zřejmě o systém složitých rovnováh, které 

neumožní dobrou reprodukovatelnost. Od pH 7 je však vlna dobře reprodukovatelná, 

nabývá konstantní výšky, stejné jako tomu bylo u vln El a E6 a kolem pH 10-12 klesá 

pomalu k nule. 

Podobně, jako bylo u redukční vlny El pozorováno v kyselé oblasti tzv. 

polarografické maximum, v oblasti pH 4 až 6 a potom dále v oblasti 8,5-12 se takovéto 

maximum vyskytuje při všech použitých koncentracích i u redukční vlny E8. Při 

vyšších koncentracích látky FOX-7 je toto maximum patrné už u hodnoty pH 3,5. 
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4.2 Odhad spotřeby elektronů 

Zjišťování počtu elektronů v jednotlivých redukčních vlnách z praktického 

hlediska znamená srovnání limitního difusního proudu (velikosti redukčních vln) 

studované látky, v mém případě tedy sloučeniny FOX-7, s velikostí difusního proudu 

jiné látky o známém počtu elektronů za stejných podmínek. Stejnými podmínkami jsou 

na mysli stejná kapilára, stejná koncentrace roztoku dané látky, stejná výška rezervoáru 

a stejná teplota.49 

Abych tedy mohla zjistit počet elektronů v jednotlivých redukčních vlnách 

sloučeniny FOX-7, bylo potřeba použít nějakou sloučeninu podobnou zkoumané 

sloučenině FOX-7, tedy látku obsahující nitroskupinu, u které je znám počet elektronů 

v jednotlivých redukčních vlnách. Z naměřených hodnot zjistit jaká velikost limitního 

difusního proudu, nebo-li jaká výška redukční vlny odpovídá jednomu elektronu a díky 

této hodnotě pak zjistit, kolika elektronům odpovídají jednotlivé redukční vlny 

u sloučeniny FOX-7. 

Jak již bylo řečeno, ke zjištění výšky redukční vlny odpovídající jednomu 

elektronu, bylo potřeba vybrat látku obsahující ve své struktuře nitroskupinu. Nakonec 

jsem použila к tomuto účelu třech nitrosloučenin: />nitrotoluenu, ^-dinitrobenzenu 

a p-nitroanisolu. 

CH, 

A 

NO, 

NO2 

l 4 ! 

N02 

OCH3 

л 

NO, 

/?-nitrotoluen p-dinitrobenzen /?-nitroanisol 
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Organická sloučenina /7-dinitrobenzen byla vybrána z důvodu podobnosti se 

zkoumanou látkou FOX-7, která má též dvě nitroskupiny ve své molekule. 

Abych mohla porovnávat naměřené hodnoty limitních proudů redukčních vln 

FOX-7 a hodnoty u výše zmíněných nitrosloučenin, musela jsem zachovat stejné 

podmínky měření, jako jsem měla při měření sloučeniny FOX-7. Stejně jako jsem 

к měření FOX-7 používala jeho 0,01 M roztok, tak i při měření zmíněných 

nitrosloučenin jsem používala jejich 0,01 M roztoky. Zachovala jsem stejnou výšku 

rezervoáru h = 68 cm a stejnou kapiláru. Výšku redukčních vln jednotlivých 

nitrosloučenin jsem měřila při třech různých hodnotách pH: v kyselém prostředí (pH ~ 

1,55), v neutrální oblasti (pH ~ 6,13) a v zásaditém prostředí (pH ~ 10,87). Pro kontrolu 

jsem výšku redukčních vln měřila při třech různých koncentracích: 0,8-10~4 mol/l, 

1,6-10"4 mol/l a 3,2-10 4 mol/l. Výsledné hodnoty jsem následně přepočítala na 

koncentraci 3,2-10 4 mol/l a citlivost S = 11, při které jsem za daných podmínek měla 

již naměřený FOX-7. 

Tabulka 2: Tabulky závislostí limitních proudů jednotlivých standardů na pH. 

Tabulky závislosti proudu na pH -/?-nitroanisol 

0,01 M /j-nitroanisol (0,0079 g v 5 ml) 

p H = 1,55 

S = 11 

с = 3,2-10"4 mol/l 

výška vlny ~ 6 elektronů 

0,01 M p-nitroanisol (0,0079 g v 5 ml) 

pH = 10,87 

S = 11 

с = 3,2-10"4 mol/l 

výška vlny ~ 4 elektrony 

i [pA] průměr 

9,2 

9,6 9,6 9,6 

10 

9,6 

1 e" ~ 1,6 pA 

i [pA] průměr 

6 

6,033 6,1 6,033 

6 

6,033 

le"~ 1,508 pA 
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0,01 M p-nitroanisol (0,0079 g v 5 ml) 

pH = 6,13 

S = 11 

с = 3,2-10~4 mol/1 

výška první vlny ~ 4 elektrony 

výška druhé vlny ~ 2 elektrony 

il [pA] průměr i2 [pA] průměr 

6,6 3,2 

6,8 6,7 3,2 3,133 

6,7 3 

le"~ 1,58 pA 

Tabulky závislosti proudu na pH -/»-nitrotoluen 

0,01 M /7-nitrotoluen (0,0068 g v 5 ml) 

pH = 1,55 

S = 11 

с = 3,2-10"4 mol/l 

výška vlny ~ 6 elektronů 

0,01 Mp-nitrotoluen (0,0068 g v 5 ml) 

pH = 10,87 

S = 11 

с = 3,2-10~4 mol/l 

výška vlny ~ 4 elektrony 

i [pA] průměr 

8,2 

8,633 8,8 8,633 

8,9 

8,633 

le" ~ 1,439 pA 

i [pA] průměr 

6 

5,933 6 5,933 

5,8 

5,933 

l e - 1,483 pA 

6 8 



0,01 M /7-nitrotoIuen (0,0068 g v 5 ml) 

pH = 6,13 

S = 11 

с = 3,2-10"4 mol/1 

výška první vlny ~ 4 elektrony 

výška druhé vlny ~ 2 elektrony 

il [pA] průměr i2 [pA] průměr 

6 2,8 

6,3 6,1 3 2,917 

6 2,95 

le" ~ 1,492 p A 

Tabulky závislosti proudu na pH -p-dinitrobenzen 

0,01 M /7-dinitrobenzen (0,0084 g v 5 ml) 

pH = 1,55 

S = 11 

с = 3,2-10"4 mol/l 

výška první vlny ~ 4 elektrony 

výška druhé vlny ~ 8 elektronů 

il [pA] průměr i2 [pA] průměr 

6,8 

6,35 

12,8 

12,267 6,25 6,35 12,5 12,267 

6 

6,35 

11,5 

12,267 

1 e' ~ 1,554 pA 
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0,01 M p-dinitrobenzen (0,0084 g v 5 ml) 

pH = 6,13 

S = 11 

с = 3,2-10~4 mol/1 

výška první vlny ~ 4 elektrony 

výška druhé vlny ~ 6 elektronů 

výška třetí vlny ~ 2 elektrony 

il [pA] průměr i2 [pA] průměr i3 [pA] průměr 

6,4 10,6 3,2 

6,5 6,3 10 10 2,975 

6 9,4 2,75 

1 e"~ 1,576 pA 

0,01 M p-dinitrobenzen (0,0084 g v 5 ml) 

pH = 10,87 

S = 11 

с = 3,2-10"4 mol/l 

výška první vlna ~ 2 elektrony 

výška druhá vlna ~ 1 elektron 

výška třetí vlna ~ 9 elektronů 

il [pA] průměr i2 [pA] průměr i3 [pA] průměr 

3,2 

3,317 

1,2 

1,27 

14 

14,133 3,5 3,317 1,36 1,27 14,4 14,133 

3,25 

3,317 

1,25 

1,27 

14 

14,133 

1 e" ~ 1,56 pA 
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Můžeme celkově výsledky shrnout a říci, že jednomu elektronu při výšce 

rezervoáru h = 68 cm, citlivosti S = 11 a koncentraci 3,2-10"4 mol/l (160 pl) odpovídá 

ve všech třech případech, jak u p-nitrotoluenu, p-dinitrobenzenu, tak i u /?-nitroanisolu, 

velikost limitního proudu přibližně 1,56 pA. 

Kolik elektronů odpovídá výšce redukčních vln u sloučeniny FOX-7 

Při zjišťování počtu elektronů byly brány v úvahu pouze hodnoty naměřené při 

koncentraci 3,2-10 4 mol/l (160 pl), citlivosti S = 11 a výšce rezervoáru h = 68 cm. 

Vybrala jsem tři hodnoty pH, při kterých zjišťuji počet elektronů odpovídající 

jednotlivým redukčním vlnám a to následující hodnoty: pH 1,55; 6,13 a 10,87. 

Hodnoty limitních proudů redukčních vln při zvolených pH u sloučeniny FOX-7 
jsou uvedeny v následujících tabulkách hodnot limitních proudů (hodnoty limitních 

proudů jsou uvedeny v pA) jednotlivých redukčních vln FOX-7 pro koncentraci 

3,2-10"4 mol/l ( 160 pl) a citlivosti S = 11. 

Tabulka 3: Hodnoty limitních proudů (hodnoty v pA) jednotlivých redukčních vln látky 

FOX-7 při vybraných hodnotách pH, konc. 3,2-10"4 mol/l. 

pH il i2 i3 i4 i5 i6 i8 il—i8 

1,55 11,5 2 7,25 7,75 28,5 

6,13 8,75 2 6,75 8,75* 26,25 

10,87 6,25 3,875 2,25 7,75 5,5 25,75 

* hodnota pro pH 7,1 

pH 1,55 

V pH 1,55, kde u sloučeniny FOX-7 jsou patrné 4 vlny a to vlna E l , E2, E6 

aE4 , můžeme konstatovat následující: První redukční vlna (El) hodnoto h 

limitního proudu odpovídá 7 elektronům. V pořadí druhá redukční vlna (E2) hodnotou 

svého limitního proudu odpovídá 1 elektronu. Limitní proudy následujících dvou 
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redukčních vln (vlny E6 a E4) dosahují přibližně totožné hodnoty, která odpovídá 

5 elektronům. 

Celkem je tedy na redukci látky FOX-7 v prostředí v kyselém prostředí při pH 

1,55 potřeba 18 elektronů, což by odpovídalo teoretické hodnotě - podle kapitoly 4.1. 

pH 6,13 

Jak již bylo v kapitole 4.1 ukázáno, redukce FOX-7 je závislá na pH prostředí, 

ve kterém probíhá, proto také v pH 6,13 se již neobjevuje redukční vlna E2 jako tomu 

bylo při pH 1,55. Navíc se zde již objevuje redukční vlna E8. Podíváme-li se do 

tabulky 3 s hodnotami limitních proudů jednotlivých redukčních vln, zjistíme, že 

i hodnoty limitních proudů jednotlivých redukčních vln se podstatně liší od kyselého 

pH. První redukční vlna (El) při pH svou hodnotou limitního proudu odpovídá 

menšímu počtu elektronů, a to 5 6 elektronům. Zdá se, jako by s ní následující redukční 

vlna (E4) nějak souvisela. Limitní proud redukční vlny E4 totiž odpovídá svou 

hodnotou 1-2 elektronům. 

Co se následující redukční vlny týče (E6), ta hodnotou limitního proudu 

odpovídá 4 elektronům, což se liší od počtu elektronů v kyselé oblasti pH. 

Až к této vlně součet limitních proudů odpovídá zhruba 12 elektronům na 

molekulu. Jak už bylo výše zmíněno (viz obr. 18), poslední redukční vlna (E8) je v této 

oblasti pH nereprodukovatelně a velmi výrazně zvýšená - podle kapitoly 4.1 - proto 

také nelze s určitostí přesně říci, kolika elektronům její limitní proud odpovídá. 

Kdybychom brali hodnotu limitního proudu u sousedního pH 7, pak by výška vlny 

odpovídala 6 elektronům. 

Celková výška redukční polarografické křivky, nebo-li součet limitních proudů 

všech redukčních vln, by pak odpovídala opět asi 18 elektronům. 

pH 10,87 

Čím více se dostáváme do zásadité oblasti pH, začíná se FOX-7 chovat jiným 

způsobem než tomu bylo dosud. První redukční vlna (El) se neustále zmenšuje. 

Zatímco v kyselém pH 1,55 její limitní proud odpovídal 7 elektronům, v pH 10,87 se dá 
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již říci, že první redukční vlna hodnotou svého limitního proudu odpovídá 

4 elektronům. V předchozím pH následovala za první redukční vlnou vlna E4. 

5 rostoucím pH však tato vlna mizí a místo ní se objevují dvě různé redukční vlny (vlna 

E3 a E5. Redukční vlna E3, která hned následuje za první redukční vlnou odpovídá 

3 elektronům. Kdyby spolu první dvě redukční vlny (El a E3) souvisely, odpovídal by 

součet jejich limitních proudů 7 elektronům, což by odpovídalo hodnotě zjištěné 

v kyselém pH. 

Co se následujících redukčních vln týče, v pořadí třetí redukční vlna (E5) 

hodnotou svého limitního proudu odpovídá 1-2 elektronům. Následující v pořadí čtvrtá 

redukční vlna (E6) hodnotou svého limitního proudu odpovídá 5 elektronům. Kdyby 

spolu souvisely tyto dvě redukční vlny (E5 a E6), celková hodnota jejich limitního 

proudu by odpovídala 7 elektronům. 

Poslední redukční vlna (E8) je v tomto pH menší než v předchozím pH 6,13. 

Svým limitním proudem by odpovídala 4 elektronům. 

Celková spotřeba elektronů na redukci látky FOX-7 při pH 10,87 by činila 17-

18 elektronů. 

Shrnutí 

Polarografická křivka FOX-7 odpovídá 18-ti elektronům. К redukci FOX-7 je 

tedy potřeba 18 elektronů, což by odpovídalo teoretické spotřebě elektronů na redukce 

látky FOX-7 - podle kapitoly 4.1. 
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4.3 Časová a koncentrační závislost 

Aby bylo možné interpretovat elektrochemické výsledky pH závislostí, je třeba 

zjistit, zda jde o difúzí řízené děje, které jsou lineárně závislé na koncentraci studované 

látky a u nichž výchozí látka i meziprodukty jsou v roztoku časově stálé (v řádu 

jednotek až tisíců vteřin), nebo zda jde o procesy ovlivněné kinetikou či adsorpcí. 

Proto byla provedena při různých pH měření časové závislosti (výška vln byla 

zjišťována ihned po nástřiku vzorku, pak přibližně po 15 minutách a nakonec po cca 

30 minutách), a to vždy při třech koncentracích roztoku FOX-7: 0,8T0~4 mol/l (kdy 

ještě není úplně pokryta elektroda a kdy lze sledovat projevy adsorpce), 3,2-10~4 mol/l 

(kdy už je spolehlivě elektroda pokryta) a ještě při trojnásobné koncentraci 9,6-10"4 

mol/l (kdy už by se mohla projevit i molekularita homogenních reakcí). 

Z naměřených výsledků časové závislosti je patrné, že výška ani poloha vln se 

při redukci FOX-7 s časem nemění. 

Koncentrační závislost však ukázala, že některé vlny nerostou s koncentrací 

lineárně. Proto musela být koncentrační závislost proměřena v prakticky celé škále pH 

(při pH 12,3; 10,87; 8,51; 7,58; 6,77; 6,13; 5,95 a 4,74), aby bylo možno sledovat 

příslušné trendy a pokusit se o jejich interpretaci. 

Navíc v kapitole 4.1 na obr. 14 bylo z grafu závislosti limitního proudu redukční 

vlny E4 na pH zřejmé, že její limitní proud téměř v celém rozsahu pH je pouze 

zlomkem výšky sousedících vln, navíc - podle kapitoly 4.2 -hodnota jejího limitního 

proudu odpovídá spotřebě jednoho až dvou elektronů na molekulu. Nabízela se tedy 

myšlenka, zda tato vlna E4 nějakým způsobem nemůže souviset s některou z okolních 

redukčních vln, zda nepředstavuje к ní konkurenční reakci. Podobným způsobem bylo 

možno se zamyslet i nad vlnami E2 (obr. 12), E3 (obr. 13), E5 (obr. 15) a vlnou E7 

(obr. 17). 
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Výsledky měření 

Hned z prvních výsledků měření koncentrační závislosti bylo znát, že velikost 

limitního proudu v pořadí první redukční vlny El a redukční vlny E3 a stejně tak 

i velikost limitního proudu vlny E5 a vlny E6 spolu nejspíše nějakým způsobem souvisí. 

Naměřené hodnoty koncentrační závislosti byly proto vyhodnoceny tak, aby 

byla patrná tato souvislost první vlny El a v pořadí druhé redukční vlny E3 a souvislost 

v pořadí třetí vlny (E5) a čtvrté redukční vlny (E6). 

Nej výraznější závislost výše zmíněných redukčních vln byla patrná při hodnotě 

pH 10,87. Tato závislost je přiblížena na obr. 19 v grafech závislosti limitních proudů 

jednotlivých redukčních vln na koncentraci roztoku FOX-7. Na obr. 19a je možné si 

povšimnout, že velikost limitního proudu první redukční vlny El se začíná výrazně 

zmenšovat. Oproti tomu velikost limitního proudu v pořadí druhé redukční vlny, vlny 

E3, se zvyšuje. Zdá se, jako by zmenšení limitního proudu první redukční vlny El 

a zvýšení limitního proudu následující vlny E3 na sobě opravdu záviselo. Podobná 

závislost se jeví mezi redukčními vlnami E5 a E6 (obr. 19b). 

Po vynesení do grafu závislost součtu limitních proudů vlny El a vlny E3 na 

koncentraci (obr. 19c) je možné pozorovat, že tento součet v porovnání s velikostí 

limitního proudu součtu vlny E5 a vlny E2 je stejný. Oba součty limitních proudů 

dosahují stejné hodnoty, která podle kapitoly 4.2 odpovídá 7 elektronům. 

Na obr. 19d je uvedeno porovnání velikosti limitního proudu první redukční 

vlny El vůči součtu limitních proudů následujících třech redukčních vln (E3, E5 a E6). 

Z naměřených hodnot se totiž ukázalo, že se velikost limitního proudu první redukční 

vlny El se změnou pH mění a kolem hodnot pH 6,13 je již tato vlna velikostí svého 

limitního proudu porovnatelná s velikostí limitního proudu následujících 2-3 

redukčních vln (obr. 20). 
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obr. 19: Grafy závislostí limitních proudů redukčních vln na koncentraci látky při pH 

10,87. (il odpovídá vlně El , i2 vlně E2 atd., srv. obr. 9) 

Nárůst limitního proudu redukční vlny E3 oproti zmenšování limitního proudu 

redukční vlny El je možné pozorovat i ve vyšších hodnotách pH. Nejvíce je ale patrná 

při již výše zmíněném pH 10,87. 

Tendence zmenšování limitního proudu první redukční vlny El a zvětšování 

limitního proudu redukční vlny E3 je patrná v rozmezí hodnot pH 8,51-12,3 (obr. 20). 

V pH 7,58 se již tato vlna E3 neobjevuje (dokonce mizí i vlna E5). Místo toho se ale 

v tomto pH objevuje již vlna E4, která se jeví, že má podobnou závislost s vlnou El 

jako měla vlna E3 ale jen do hodnoty pH 6,13 (obr. 20). Do této hodnoty pH je velikost 

limitního proudu součtu první a redukční vlny E4 totožná s velikostí limitního proudu 

vlny E6. Od pH 6,13 do nižších hodnot pH se začíná spíše projevovat závislost redukční 

vlny E4 s redukční vlnou E6 (obr. 20). Velikost limitního proudu první redukční vlny 
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El se totiž od tohoto pH (pH 6,13) rovná velikosti limitního proudu součtu limitních 

proudů vlny E4 a E6. Zdá se tedy, jako by se v tomto pH měnil mechanismus redukce. 

pH 10,87 

obr. 20: Grafy závislosti limitních proudů redukčních vln na koncentraci FOX 

odpovídá vlně El , i2 vlně E2 atd., srv. obr. 9) 
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pH 6,77 

pH 6,77 

• И + i4 
i6 
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pH 6,13 
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• i1 

Ж i4 + i6 

О 2 4 6 8 1 0 с х Ю mol / l 

pH 5,95 

pH 4,74 

i [MA] PH 4,74 

0 2 4 6 8 10 с х Ю 4 mol / l 

' pH 4,74 
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3 0 
• i1 

Ж i4 + i6 
2 0 

10 

0 * ' i 1 1 
0 2 4 6 8 10 с х Ю 4 m o l / l 

obr. 20 - pokračování: Grafy závislosti limitních proudů redukčních vln na koncentraci 

FOX-7. (il odpovídá vlně El , i2 vlně E2 atd., srv. obr. 9) 
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Shrnutí 

V zásadité oblasti pH mezi hodnotami pH 6,77 a 12,3 vlna El vykazuje 

výraznou anomálii - její proud není lineárně závislý na koncentraci. Protože vlny E3 

příp. E4 mají к vlně El „komplementární chování", v této oblasti pH tvoří první 

redukční vlna (El) a vlny E3, resp. E4 „celek" (celek 1). Podobně následující redukční 

vlna E6 (případně s vlnou E5) tvoří také „celek" (celek 2). V rozmezí hodnot pH 12,3 

až 10 jsou tyto 2 celky spolu s poslední redukční vlnou (E8) vůči sobě v poměru zhruba 

2 : 2 : 1. Od pH 10 do pH 7 se vlna E8 stává vyšší a vzájemný poměr se blíží к poměru 

2 : 2 : 2 . Redukční vlna E8 je v celé oblasti pH 7-12 řízena difúzí. 

Při pH 4,74 až 7,58 již není na polarografické křivce patrna redukční vlna E3 

ani E5, zřejmě byly překryty vlnou E4. První redukční vlna El se stává na koncentraci 

lineárně závislou a „celek" začíná tvořit vlna E4 a vlna E6. První redukční vlna 

a „celek" tvořený součtem vlny E4 а E6 jsou v této oblasti pH stejně veliké. Vlna E8 

v oblasti pH 4-7 opticky výrazně vzrůstá (zřejmě díky své blízkosti rozkladu 

elektrolytu), ale není reprodukovatelně vyhodnotitelná. 

je v zásadité oblasti pH více rozpustný. Užitím U V spektroskopie bylo ukázáno, že 

FOX-7 reaguje jako typická kyselina, tedy v rozmezí pH 1-13, se v roztoku FOX-7 

objevují dvě odlišné formy této látky (disociovaná a nedisociovaná). 

Je tedy možné, že v zásadité oblasti pH (nad pH 7) redukce FOX-7 závisí na 

koncentraci zastoupení jednotlivých svých forem. Podle toho, která z těchto forem při 

Možná vysvětlení 

Z již dříve měřených studií50 acidobazických reakcí FOX-7 se zjistilo, že FOX-7 

pH 1 - 9 pH 11 -13 
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dané koncentraci převládá, podle toho se i redukuje příslušná funkční skupina molekuly 

FOX-7. 

Situaci navíc komplikují tautomerní rovnováhy - je patrné, že i u aci-nitroformy 

se může redukovat jak nitroskupina, tak i iminoskupina. 

HON 

HON 

NO, 
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HN v 
H2N 

N 0 2 H2N 

—H < > 
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4.4 Závislost na výšce rezervoáru rtuti 

Závislost na výšce rezervoáru rtuti je jedním ze snadno přístupných kritérií pro 

určení proudů řízených difúzí. Pokud jde o proud řízený difúzí, je závislost na výšce 

rezervoáru rtuti, přesněji na odmocnině z výšky rezervoáru rtuti, lineární.M 

Měníme-li výšku rezervoáru rtuti při konstantní koncentraci zkoumané látky, 

mění se současně průtoková rychlost a doba kapky. Protože průtoková rychlost je přímo 

úměrná výšce rezervoáru a doba kapky je nepřímo úměrná výšce rezervoáru, měla by 

v případě difuzního proudu vycházet přímá úměra velikosti proudu na druhé odmocnině 

výšky rezervoáru.52 

2 [ 
id = K-m3 -tf = k-yfh 
m = к'-h 

t. = к'-— 1 h 

{id - difuzní proud; m - průtoková rychlost; ti - doba kapky; h - výška rezervoáru; К, к, 

к', A:" - konstanty) 

Závislost na výšce rezervoáru u FOX-7 

Závislost na výšce rezervoáru byla provedena pro tři různé hodnoty pH, aby bylo 

možné popsat chování redukci sloučeniny FOX-7 v celé oblasti pH. Byly zvoleny 

následující hodnoty pH: kyselé pH 0,93; jedno z pH v blízkosti neutrálních hodnot 6,13 

a jedno pH ze zásaditých hodnot 12,3. Aby bylo možné výsledky porovnat, byla 

zvolena jedna koncentrace roztoku látky FOX-7, a to koncentrace 3,2-10~4 mol/l, 

a citlivost S =11. Při těchto podmínkách byly vyhodnocovány velikosti limitních 

proudů v závislosti na čtyřech různých výškách rezervoáru: 49 cm, 60 cm, 68 cm 

a 78 cm. 
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Výsledky měření 

Z grafů závislosti limitních proudů jednotlivých redukčních vln na odmocnině 

z výšky rezervoáru (obr. 21) lze říci následující: limitní proudy redukčních vln El , E2, 

E3, E6 a E8 jsou závislé na odmocnině z výšky rezervoáru, můžeme tedy říci, že se 

jedná o difúzí řízené děje. Limitní proud redukční vlny E4 není závislý na odmocnině 

z výšky rezervoáru, tento děj zřejmě difúzí řízen není. 

Na grafech závislosti limitního proudu redukčních vln na odmocnině z výšky 

rezervoáru nejsou uvedeny redukční vlny E5 a E7. Tyto redukční vlny nebylo možné na 

polarografíckých křivkách vyhodnotit. Nelze tedy o nich nic říci ze závislosti na 

odmocnině z výšky rezervoáru. 

i [pA] pH 12,3 

0 1 

o 2 4 6 8 1 0 Vh [cm] 

c) 

obr. 21: Graf závislosti limitního proudu jednotlivých redukčních vln látky FOX-7 

odmocnině z výšky rezervoáru při pH 1,55. Konc. 3,2- 1(T4 mol/l. 
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4.5 Cyklická voltametrie 

Abych mohla cyklickou voltametrií zjistit závislost katodického proudu 

u FOX-7 na rychlosti, případně odmocnině z rychlosti změny potenciálu, provedla jsem 

měření při čtyřech různých rychlostech, a to 20, 50, 100 a 200 mV/s. Při cyklické 

voltametrii jsem opět zvolila jednu koncentraci, při které jsem FOX-7 měřila, a to 

koncentraci 3,2-10 4 mol/l, a tři oblasti hodnot pH. Chtěla jsem, aby byla pokryta celá 

část stupnice hodnot pH, proto jsem zvolila následující hodnoty pH: 0,93; 6,13 a 11,43. 

Výsledky cyklické voltametrie 

pH 0,93 

V kyselé oblasti pH se při cyklické voltametrii objevil těsně před prvním 

katodickým pikem, tedy při nižším (v absolutní hodnotě) potenciálu, další děj. V grafu 

závislosti proudu katodického píku na odmocnině z rychlosti změny potenciálu je tento 

pík označen jako nultý pík (ipk 0). Tento nultý katodický pík jako jediný vykazuje 

anodický „proti-pík", který se ale objevuje zhruba při tomtéž potenciálu, jde tedy 

pravděpodobně o děj spojený s adsorpcí. Všechny ostatní píky jsou ireverzibilní. 

Abych mohla zjistit, zda se jedná o faradaické či adsorpční píky, vynesla jsem 

hodnoty katodických píků do grafů v závislosti na odmocnině z rychlosti i v závislosti 

na rychlosti změny potenciálu. Zjistila jsem: 

První katodický pík, tedy pík první redukční vlny El , a katodický pík vlny E6 

jsou lineárně závislé na odmocnině z rychlosti změny potenciálu, jedná se tedy 

o faradaické vlny řízené difúzí (obr. 22). Limitní proud katodického píku druhé 

redukční vlny E2 a vlny E4 není závislý ani na odmocnině z rychlosti změny potenciálu 

ani na rychlosti změny potenciálu (obr. 22 a obr. 23). Tyto děje budou zřejmě 

představovat redukci produktů kineticky pomalých reakcí. 

Zmíněný nultý redukční pík je závislý na rychlosti změny potenciálu (obr. 24), 

což potvrzuje domněnku o adsorpčním ději. 
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Závislost katodického proudu na odmocnině z 
. . , Д 1 rychlosti změny potenciálu 
I P K L M J pH 0,93 

20 

8 10 12 14 16 

OipkO 
• ipk 1 
• ipk 2 

ipk 6 
• ipk 4 

Vv [mV/s] 

obr. 22: Graf závislosti proudů katodických píků na odmocnině z rychlosti změny 

potenciálu. (Konc. roztoku 3,2-10~4 mol/l.) 

Závislost katodického proudu na rychlosti změny 
potenciálu 

pH 0,93 

obr. 23: G r a f závislosti proudů katodických píků na rychlosti změny potenciálu. (Konc. 

roztoku 3,2-10-4 mol/l.) 
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Kromě chování proudů jednotlivých katodických píků jsem sledovala případný 

posun potenciálů jednotlivých katodických píků v závislosti na rychlosti změny 

potenciálu. V grafu závislosti potenciálu katodických píků na rychlosti změny 

potenciálu (obr. 24) je patrné, že к žádnému výraznému posunu potenciálů v závislosti 

na rychlosti změny potenciálu nedochází. 

Závislost potenciálu na rychlosti 
změny potenciálu 

Epk [V] pH 0,93 

-1,20 -1,20 
• • Epk 0 

-1,00 • Epk 1 

-0,80 

-0,60 

A A • Epk 2 
Epk 6 

-0,80 

-0,60 
Á 

• Epk 2 
Epk 6 

-0,80 

-0,60 
л ф • • Epk 4 

-0,40 • 

-0,20 A ф 
0,00 

f • 
V = Ф = i 

0 50 100 150 200 250 v [mV/s] 

obr. 24: Graf závislosti potenciálů katodických píků jednotlivých redukčních dějů 

na rychlosti změny potenciálu. (Konc. roztoku 3,2-10"4 mol/l.) 

pH 6,13 

V oblasti pH 6,13 se již výše zmíněný nultý pík nevyskytl. Žádný z katodických 

píků zaznamenaných při tomto pH nebyl reverzibilní. Po vynesení grafů závislosti 

katodických proudů jednotlivých píků na rychlosti změny potenciálu (obr. 26) 

a odmocnině z rychlosti změny potenciálu (obr. 25) se potvrdilo chování jednotlivých 

píků z předchozího pH. 

První katodický pík vlny El je závislý na odmocnině z rychlosti změny 

potenciálu, můžeme tedy říci, že děj El je faradaický, řízený difúzí. Stejně jako vlna El 

jsou i vlny E6 а E8 faradaické. Jejich katodické píky jsou závislé na odmocnině 
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z rychlosti změny potenciálu. Co se týče píku E4, situace je i zde podobná předchozímu 

pH. 

Závislost katodického proudu na odmocnině z 
rychlosti změny potenciálu 

ipk [pA] pH6,13 
20 

15 

10 

10 12 14 16 Vv[mV/s] 

obr. 25: G r a f závislosti proudů katodických píků na odmocnině z rychlosti změny 

potenciálu. (Konc. roztoku 3,2-10~4 mol/l.) 

Závislost katodického proudu na rychlosti změny 
ipk [pA] potenciálu 

pH6,13 

250 v t m V / s ] 

obr. 26: G r a f závislosti proudů katodických píků na rychlosti změny potenciálu. (Konc. 
roztoku 3,2-10"4 mol/l.) 
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Co se potenciálů jednotlivých katodických píků týče, v tomto pH se zdá, ž 

hodnoty potenciálů s rychlostí posouvají do pozitivnějších hodnot (obr. 27), co: 

velmi neobvyklé a pro což nemám vysvětlení. 

• t 

П 

• • 

-Г- Г 

Závislost potenciálu na rychlosti 
Epk [V] změny potenciálu 

2 pH6,13 

-1,8 
-1,6 
-1,4 
-1,2 

- 1 

-0,8 

-0,6 

-0,4 
-0,2 

0 

• Epk 1 
• Epk 4 

Epk 6 
• Epk 8 

0 50 100 150 200 250 v [mV/s] 

obr. 27: Graf závislosti potenciálů katodických píků jednotlivých redukčních vln 

na rychlosti změny potenciálu. (Konc. roztoku 3,2-10~4 mol/l.) 

pH 11,43 

V zásaditém pH 11,43 při cyklické voltametrii vycházely opět všechny 

katodické píky, stejně jako tomu bylo při pH 6,13, ireverzibilní. Jak již v předchozích 

kapitolách občas zaznělo, v zásadité oblasti pH se objevují redukční děje E3 а E5. Tyto 

píky jsem sice vyhodnotila, ale jak je na grafech závislosti proudů katodických píků na 

rychlosti či na odmocnině z rychlosti (obr. 29 a obr. 28) možné pozorovat, dosahovala 

hodnota katodického proudu těchto redukčních dějů velice nízkých hodnot, nebylo tedy 

možné je vyhodnotit. 

V grafech závislosti katodického proudu na rychlosti a na odmocnině z rychlosti 

změny potenciálu opět vychází, že vlny E l , E6 а E8 jsou faradaické a difúzí řízené. 

Pouze zmíněné vlny E3 а E5 se zdají být nezávislé jak na rychlosti tak i na odmocnině 

z rychlosti změny potenciálu. 
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Závislost katodického proudu na odmocnině z 
rychlosti změny potenciálu 

ipk [pA] pH 11,43 

20 j 

15 

10 

5 

0 -
0 8 10 12 14 16 Vv [mV/s] 

obr. 28: Graf závislosti proudů katodických píků na odmocnině z rychlosti změny 

potenciálu. (Konc. roztoku 3,2-10~4 mol/l.) 

Závislost katodického proudu na rychlosti 
změny potenciálu 

pH 11,43 

• ipk 1 
• ipk 3 
• ipk 5 

ipk 6 
• ipk 8 

100 150 200 250 v [mV/s] 

obr. 29: G r a f závislosti proudů katodických píků na rychlosti změny potenciálu. (Konc. 
roztoku 3,2-10-4 mol/l.) 
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Na grafu závislosti potenciálů jednotlivých katodických píků na rychlosti zrněny 

potenciálu (obr. 30) je patrné, že potenciály se s rychlostí změny potenciálu nemění, 

zůstávají nezávisle na rychlosti změny potenciálu konstantní. 

Epk 

- 2 

-1,8 
-1,6 
-1,4 
-1,2 

- 1 

-0,8 

-0,6 
-0,4 
-0,2 

0 

Závislost potenciálu na rychlosti 
změny potenciálu 

M pH 11,43 

• Epk 1 
Epk 3 

• Epk 5 
Epk 6 

• Epk 8 

50 100 150 200 250 v [mV/s] 

obr. 30: Graf závislosti potenciálů katodických píků jednotlivých redukčních vln na 

rychlosti změny potenciálu. (Konc. roztoku 3,2-10~4 mol/l.) 

Shrnutí 

Cyklickou voltametrii jsem zjistila, že redukční děje El , E6 a E8 jsou faradaické 

a difúzí řízené. Další redukční píky E2, E3, E4 a E5 nejsou závislé na rychlosti změny 

potenciálu ani na odmocnině z rychlosti změny potenciálu. 

V kyselém pH se před první redukční vlnou vyskytuje adsorpční vlna E0, která 

má adsorpční povahu a může způsobovat maximum pozorované u první redukční vlny 

na polarografické křivce v kyselé oblasti pH. 

Díky tomu, že jsem měřila cyklickou voltametrii při různých hodnotách pH. 

mohla jsem sledovat závislost limitních proudů a potenciálů jednotlivých katodických 

píků na pH a porovnat tuto závislost se závislostí limitních proudů a půlvlnových 
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potenciálů jednotlivých polarografíckých redukčních vln na pH - ad. kapitola 4.1. Obě 

závislosti vycházely totožně. Můžeme tedy říci, že posun potenciálů katodických píků 

a změny jejich limitních proudů v závislosti na pH odpovídají posunům půlvlnových 

potenciálů a změnám limitních proudů jednotlivých redukčních vln, že tedy výsledky 

polarografíckého studia jsou ve shodě s cyklickou voltametrii. 
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4.6 Preparativní elektrolýza 

Preparativní elektrolýzy ve vodném prostředí jsem prováděla v kyselině sírové 

při třech různých potenciálech. Většinu elektrolýz (při třech různých potenciálech) jsem 

provedla v 5M kyselině sírové. Z důvodů preparace produktů jsem navíc několik 

elektrolýz (pouze při jednom potenciálu) provedla v méně koncentrované kyselině 

sírové a to v 0,5M kyselině sírové. 

Elektrolýza v kyselině sírové 

a) elektrolýza v 5M H 2S0 4 při potenciálu -1,05 V (za poslední redukční vlnou E6) 

Preparativní elektrolýzu jsem provedla s 25 mg FOX-7 v 10 ml 5M kyseliny sírové. 

Pozorovala jsem změny v roztoku. Původní roztok měl slabou žlutou barvu způsobenou 

rozpuštěným FOX-7. Po skončení elektrolýzy byl výsledný produkt bezbarvý (obr. 31). 

Z počátku nebylo rozpuštěno veškeré množství pevné látky FOX-7. Aby se rozpouštění 

FOX-7 urychlilo, začala jsem aparaturu zahřívat na vodní lázni (přibližně na teplotu 

45 °C). Procházející proud se výrazně zvýšil. Rozpouštění FOX-7 ve vodném prostředí 

je tedy podle očekávání závislé na teplotě. Během elektrolýzy jsem navíc zjistila, že 

procházející proud je závislý i na míchání roztoku, jedná se tedy o faradaický proud 

řízený transportem. 

а) ОС, Os b) 0 C, 0 s с ) - 1 1 2 С, 12 620 s 

obr. 31 : Průběh elektrolýzy 25 mg FOX-7 v 10 ml 5M kyseliny sírové při potenciálu 

g _ 05 V. (a, b - začátek elektrolýzy, ještě není vše rozpuštěno; с - těsně před 

ukončením elektrolýzy, roztok bezbarvý) 
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Celkový náboj prošlý roztokem během elektrolýzy za čas 13 000 s byl 

-113,75 C, což odpovídá 7 elektronům (výpočet viz rámeček). Podle kapitoly 4.2 je 

potřeba na celkovou redukci látky FOX-7 18 elektronů. Je tedy zřejmé, že při 

elektrolýze bylo potřeba na zredukování látky FOX-7 daleko méně elektronů než 

ukazuje polarografie. 

M (FOX-7) = 148 g/mol = 148 000 mg/mol 
m (FOX-7) = 25 mg 
1 eVmol ~ 96 000 С 

л 25 2400 
96 000 = 16,22 С 

148 000 148 

Z výpočtu nám tedy vychází, že prošlý náboj přibližně 16 С odpovídá projití jednoho 

elektronu. Prošlo-li tedy celkem během elektrolýzy -113,75 C, tak to odpovídalo 

7 elektronům. 

b) elektrolýza v 5M H 2S0 4 při potenciálu -0,4V (za první redukční vlnou El) 

Preparativní elektrolýzu v 5M kyselině sírové jsem provedla i při nižším potenciálu a to 

při potenciálu -0,4V. Opět jsem při elektrolýze použila roztok 25 mg FOX-7 v 10 ml 

5M kyseliny sírové. Od počátku elektrolýzy jsem roztok zahřívala přibližně na teplotu 

45 °C. Díky zahřívání byla na začátku elektrolýzy již většina pevné látky, FOX-7, 

rozpuštěna, čímž se elektrolýza urychlila. 

Celkový náboj, který během elektrolýzy za čas 9 550 s prošel roztokem, byl 

-71,7 C, což odpovídá 4 elektronům (výpočet obdobný jako v předchozím případě). 

Během opakované elektrolýzy s 50 mg vzorku byly průběžně odebírány vzorky 

elektrolyzované směsi, které byly polarograficky analyzovány, stejně jako výsledný 

produkt. Zjistila jsem, že během elektrolýzy došlo ke zmenšování všech katodických 

redukčních vln, přestože se jednalo o produkt elektrolýzy pouze za první redukční 

vlnou. Zdá se tedy, že jednotlivé redukční vlny spolu souvisí, jinak by se zmenšila 

pouze první vlna a ostatní by zůstaly zachovány. 
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c) elektrolýza v 5M H 2 S 0 4 při potenciálu -0 ,8 V (za druhou redukční vlnou E2) 

V 5M kyselině sírové jsem provedla ještě elektrolýzu při potenciálu -0 ,8 V. Při této 

elektrolýze jsem tentokráte použila větší množství látky - 50 mg FOX-7 v 10 ml 

kyseliny sírové. Od začátku elektrolýzy jsem zahřívala přibližně na teplotu 45 °C. 

Celkový náboj, prošlý během elektrolýzy roztokem, byl -210,6 C. Elektrolýza 

trvala 11 100 s. Protože se jednalo o dvojnásobné množství pevné látky oproti 

předchozím elektrolýzám, projití jednoho elektronu odpovídá dvojnásobnému množství 

prošlého náboje. Jednomu elektronu tedy odpovídá 33 C. Během elektrolýzy, kdy 

prošlo -210,6 С prošlo tedy 6 elektronů. 

Polarografické křivky produktu této elektrolýzy ukázaly, že došlp opět к poklesu 

limitního proudu všech redukčních vln, což je zajímavé. Teoreticky se totiž měly 

zelektrolyzovat pouze první dvě redukční vlny a poslední redukční vlna E6 měla zůstat 

zachována. 

d) elektrolýza v 0,5M H 2 S0 4 při potenciálu -0 ,4 V (za první redukční vlnou El ) 

Preparativní elektrolýzu jsem kromě v 5M kyselině sírové provedla i v méně 

koncentrované kyselině a to v 0,5M kyselině sírové. Tuto elektrolýzu jsem prováděla 

pouze při potenciálu -0 ,4 V (za první redukční vlnou El) , protože v předchozích 

měřeních byl výsledek elektrolýzy při potenciálu -0 ,4 V i při potenciálu -0 ,8 V i při 

-1 ,05 V stejný. 

Průběh elektrolýzy v 0,5M kyselině sírové odpovídal průběhu elektrolýzy v 5M 

kyselině sírové. I zde byly průběžně odebírány vzorky elektrolyzované směsi, které byly 

polarograficky analyzovány, stejně jako výsledný produkt. Jediným rozdílem byl vznik 

nové vlny E9 na polarografických křivkách měřených v průběhu elektrolýzy (obr. 33 

a obr. 34). 

Polarografie během elektrolýzy 

Během elektrolýzy jak v 5M tak i v 0,5M kyselině sírové jsem měřila 

polarografické křivky odebraných vzorků elektrolyzované směsi (40pl nebo 50pl). 

Výsledné limitní proudy naměřených polarografických vln jsem vynesla do grafu 
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závislosti limitního proudu jednotlivých redukčních vln na prošlém náboji (obr. 32, 33 

a obr. 34). 

i[MA] Závislost limitních proudu na náboji 

oblast "galvanostatického" režimu oblast 
(nerozpuštěná látka, různá teplotaK potenciostatického 

režimu 

• \ * 
• 

O 
-— 1 1 1 I 

• i1 
• i2 

i6 

-40 - 8 0 - 1 2 0 - 1 6 0 -200 
Q[C] 

obr. 32: Graf závislosti limitních proudů jednotlivých redukčních vln na prošlém 

náboji. Elektrolýza 50 mg FOX-7 v 10ml 5M kys. sírové při E = -0 ,4 V. (teor. konec 

elektrolýzy při Q = -195C ~ 6 elektronům) 

i[pA] Závislost limitních proudů na náboji 

oblast "galvanostatického' režimu oblast 
(nerozpuštěná látka, různá teplota) potenciostatického 

režimu 
• • 

n \ 
A \ 

HL 
O 

— 1 1 1— 

í < 

• i1 
• i2 

i6 
• i9 

-10 - 2 0 -30 -40 -50 - 6 0 -70 Q[C] 

obr. 33: Graf závislosti limitních proudů jednotlivých redukčních vln na prošlém 

náboji. Elektrolýza 25 mg FOX-7 v 10ml 0,5M kys. sírové při E = -0 ,4 V. (teor. konec 

elektrolýzy při Q = -67C ~ 4 elektronům) 
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i [мА] Závislost limitních proudů na náboji 

8 

6 

• И 
• i2 

i6 
• i9 

4 

2 

0 
0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 Q [С] 

obr. 34: Graf závislosti limitních proudů jednotlivých redukčních vln na prošlém 

náboji. Elektrolýza 100 mg FOX-7 v 10ml 0,5M kys. sírové při E = -0,5 V. (teor. konec 

elektrolýzy při Q = -275 С ~ 4 elektronům) 

Z rozboru tří analyticky (polarografícky) sledovaných elektrolýz plyne, že vždy 

prošlo daleko méně elektronů na molekulu než by bylo možné očekávat 

z polarografického studia. Počet elektronů závisel též na potenciálu, ale málo výrazně, 

přitom se zmenšovaly všechny vlny a nikoli jenom ty o nižším potenciálu. Průběh 

elektrolýzy v koncentrovanější kyselině sírové (5M H2S04) se od průběhu elektrolýzy 

v méně koncentrované kyselině (0,5M H2S04) liší hlavně tím, že během elektrolýzy 

v méně koncentrované kyselině byl zaznamenán při potenciálu -0,95 V vznik nové vlny 

E9, jejíž limitní proud v závislosti na prošlém náboji pravidelně rostl (obr. 33 a obr. 34). 

Charakterizace produktů elektrolýzy 

preparativní elektrolýza byla provedena v kyselině sírové. Proto při 

charakterizaci produktů preparativní elektrolýzy bylo nejprve potřeba zneutralizovat 

získaný produkt přidáním hydrogenuhličitanu sodného. Po té byl roztok odpařen do 

sucha. Byla provedena ninhydrinová reakce (reakce к detekci aminoskupin), ale 
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přítomnost aminokyselin v odpařeném rotoku se neprokázala. Získaný odparek byl 

extrahován následujícími rozpouštědly: ethylacetátem, ethanolem a chloroformem. 

Chromatografie na tenké vrstvě neprokázala přítomnost žádného produktu (ani pod UV 

lampou, ani po aplikaci jodových par). Byla proto provedena i NMR spektroskopie 

odparku, kde kromě zbytků základního elektrolytu nebyl nalezen žádný další organický 

produkt. 

Shrnutí 

Během elektrolýzy v kyselině sírové se zjistilo, že rozpouštění a následná 

elektrolýza látky FOX-7 je ovlivnitelná teplotou. Zahříváním elektrolyzovaného roztoku 

se totiž urychlila elektrolýza roztoku. V průběhu elektrolýzy se navíc zjistilo, že proud 

procházející elektrolyzovaným roztokem je faradaický a řízený transportem. 

Elektrolýza byla provedena při třech různých potenciálech. Průběh elektrolýzy 

roztoku FOX-7 ale nezaznamenal žádný rozdíl v závislosti na zvoleném potenciálu. 

Průběh elektrolýzy je stále stejný, procházející proud exponenciálně klesá až к limitní 

hodnotě, kdy roztokem teče pouze zbytkový proud (obr. 35 a obr. 36). Jediným 

rozdílem při elektrolýze za různého zvoleného potenciálu je spotřeba elektronů ke 

kompletní elektrolýze klátky FOX-7. Zatímco к elektrolýze při potenciálu -0 ,4 V bylo 

potřeba 4 elektronů, к elektrolýze při -0 ,8 V bylo již potřeba 6 elektronů a při 

nejvyšším možném potenciálu, za poslední redukční vlnou, činila již spotřeba 

7 elektronů. 

Během elektrolýzy, nezávisle na zvoleném potenciálu, dochází ke snížení 

limitního proudu všech redukčních vln. Pouze v závislosti na koncentraci kyseliny 

sírové, v níž byla prováděna elektrolýza, dochází ke vzniku nové vlny E9, jejíž limitní 

proud v průběhu elektrolýzy lineárně roste. Tato vznikající vlna E9 (vzniká v méně 

koncentrované kyselině sírové) odpovídá produktu elektrolýzy, který se dosud 

nepodařilo zachytit a identifikovat. 

V závislosti na koncentraci použité kyseliny sírové к elektrolýze je odlišná 

i spotřeba elektronů. V méně koncentrované kyselině sírové je potřeba elektronů ke 
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kompletní elektrolýze látky FOX-7 menší (4 elektrony) než při elektrolýze ve více 

koncentrované kyseline sírové (6 elektronů). 

Po charakterizaci produktů elektrolýzy (izolace na tenké vrstvě, NMR, 

hmotnostní spektroskopie) se zjistilo, že výsledný produkt neobsahuje žádnou látku. 

Tato skutečnost ukazuje na to, že se látka FOX-7 během elektrolýzy rozložila na plynné 

produkty, které unikly s inertním plynem z nádobky. Při dalších experimentech bude 

tedy třeba vznikající plyny jímat a analyzovat. Pokud se tento výsledek potvrdí, pak při 

elektrochemickém experimentu se látka v nádobce částečně rozkládá analogickým 

způsobem jako při explozi, což nabízí lákavou možnost tuto „explozi" natolik zpomalit, 

že bude možné detailněji prozkoumat příslušný velmi složitý mechanismus. 

(Průběh elektrolýzy 25 mg FOX-7 v 10 ml 5M kyselině sírové při E = -0 ,4 V.) 

9 7 



1 . 0 0 0 0 j ::::::::::::::::::::: ŕ::::::::::::::::::::: 
< 

"5 o 
0 . 1 0 0 0 

"5 o 
0 . 1 0 0 0 

0 . 0 1 0 0 0 . 0 1 0 0 
IMÉH 
Wmm "Hfrvn 

штщ штщ 
0 . 0 0 1 0 :::::::::::::::::::::: 

-

O.OOOlj 
) 0 0 

O.OOOlj 2 5 0 0 5 0 0 0 СП 0 0 ЮС 
t / s 

) 0 0 

obr. 36: Graf závislosti logaritmu prošlého proudu na čase. (Průběh elektrolýzy 25 mg 

FOX-7 v 10 ml 5M kyselině sírové při E = -0 ,4 V.) 
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4.7 Shrnutí redukce FOX-7 

Redukce FOX-7 ve vodném prostředí probíhá poměrně snadno. Její průběh je 

závislý na pH prostředí a na koncentraci roztoku FOX-7. Redukce probíhá až v osmi 

různých redukčních ireverzibilních vlnách, jejichž výskyt je ovlivněn pH prostředí, 

v němž redukce probíhá. Velikost limitních proudů jednotlivých redukčních vln 

(s výjimkou limitních proudů vln E5 a E7, které nebylo možné vyhodnotit) je závislá na 

výšce rezervoáru rtuti. Velikost limitního proudu redukčních vln El , E6 a E8 je závislá 

na odmocnině z rychlosti změny potenciálu. Ostatní redukční vlny se jeví být nezávislé 

jak na rychlosti změny potenciálu tak i na odmocnině z rychlosti změny potenciálu. 

Vlny El , E6 a E8 jsou tedy faradaickými ději řízenými transportem. 

V zásaditém prostředí se projevuje závislost mezi limitními proudy některých 

redukčních vln. V závislosti na koncentraci látky FOX-7 dochází к „přelévání" 

některých redukčních vln mezi sebou. Hodnota součtu limitních proudů takto se 

„přelévajících" redukčních vln se nemění. V zásaditém prostředí, při vyšších hodnotách 

pH, se zdá být součet limitních proudů vlny El а E3, součet limitních proudů vln E5 

а E6 a limitní proud poslední redukční vlny E8 v poměru 2 : 2 : 1. Naopak v kyselém 

prostředí tento poměr limitních proudů nebyl shledán. 

V oblasti pH 4-7 se chová zvláštně poslední redukční vlna (E8). S rostoucí 

koncentrací výrazně a přitom nepravidelně a nereprodukovatelně narůstá hodnota jejího 

limitního proudu. Tento nárůst je zřejmě ovlivněn rozkladem elektrolytu - redukce 

vodíkových iontů, která je katalyzována aminoskupinami. 

Výsledky preparativní elektroredukce FOX-7 se liší od výsledků 

polarografických pokusů prováděných rovněž ve vodném (protickém) prostředí. Při 

polarografických pokusech bylo možno zaznamenat v celém rozsahu pH až osm 

redukčních dějů s celkovou spotřebou 18 elektronů, což by odpovídalo teoretické 

spotřebě 18 elektronů nutných pro přeměnu FOX-7 až na ethan- 1,2-diamin. Při 

preparativní elektrolýze se však ukazuje spotřeba elektronů nižší, například 4, 6 a 7 

elektronů. 

Navíc je zajímavé, že úplná elektrolýza roztoku FOX-7 v kyselém prostředí 

nezávisí na volbě potenciálu elektrolýzy. К úplné redukci FOX-7 dochází i při nižším 
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zvoleném potenciálu, například při potenciálu odpovídajícímu potenciálu za první 

redukční vlnou El. Na tuto elektrolýzu je dokonce potřeba menší množství elektronů, 

a to pouze 4 elektrony. 

Počet elektronů potřebných ke kompletní elektrolýze látky FOX-7 také závisí na 

koncentraci prostředí, v němž elektrolýza probíhá. Ukázalo se, že při elektrolýze v méně 

koncentrované kyselině sírové je potřeba méně elektronů к úplné elektrolýze látky 

FOX-7 než v koncentrovanějším prostředí. 

Po pokusu o charakterizaci výsledných produktů preparativní elektrolýzy se 

zjistilo, že se FOX-7 rozložil nejspíše na plyny, které ale nebyly zatím sledovány. 

Ukazuje se, že ve vodném prostředí dochází ke konkurenci dvou dějů. Jedním je 

mechanismus intramolekulárních redox reakcí (vedoucích к jakémusi „zpomalenému 

výbuchu" v nádobce), ke kterým není potřeba ani elektronů ani protonů a jako produkt 

úplného rozkladu vznikají plyny. Druhým je redukce doprovázená protonací 

„zvnějšku", tedy redukce spojená s protonizací. Zatímco při polarografických 

experimentech převládá redukce spojená s protonizací, při preparativní elektrolýze se 

spíše projevuje intramolekulární redukce FOX-7. 

Je nutné zdůraznit, že stabilita FOX-7 je způsobena již zmíněnou push-pull 

konjugací. Narušením této struktury, například přijetím elektronu a protonací vzniklého 

anion-radikálu, vznikne meziprodukt, který se v objemu elektrolytu rozloží na plynné 

složky. Pro objasnění průběhu preparativní elektroredukce bude nutné během 

elektrolýzy sledovat případný únik plynných látek a dále bude nutné pokusit se 

o redukci FOX-7 nějakým klasickým postupem, například redukcí zinkem v kyselině 

sírové nebo redukcí tetrahydridohlinitanem lithným v diethyletheru. 
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5. Závěr 

Během zkoumání redox reakcí FOX-7 ve vodném prostředí jsem se seznámila 

s různými experimentálními elektrochemickými technikami. Sice se mi nepodařilo 

objasnit mechanismus redukce FOX-7, zato se podařilo získat pozoruhodné a někdy 

i nečekané výsledky, pro jejichž vysvětlení bude potřeba ve studiu elektrochemické 

redukce FOX-7 v budoucnu pokračovat. Jsem ráda, že jsem se mohla zapojit do 

výzkumu této látky, v budoucnu možná hojně využívané. 

Během práce na diplomové práci jsem získala praxi v elektrochemických 

technikách, za což děkuji Doc. RNDr. Jiřímu Ludvíkovi, který se mi na Ústavu 

fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v. v. i., kde mi bylo umožněno na výzkumu 

FOX-7 pracovat, po celou dobu věnoval. 

Chtěla bych také poděkovat Prof. Ing. Františku Liškovi za to, že mi umožnil 

zapojit se do této vědecké experimentální práce. 

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v. v. i. 

1 0 1 



Použitá literatura 

1) ZUMAN, P. a HEYROVSKÝ, J , Úvod do praktické polarografie, československá 

akademie věd, Praha 1964. ISBN 21-014-64. 

2) HOLUB, L. a kol.: Vývoj chemického průmyslu v Československu 1918-1990. 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2000. ISBN 80-7080-388-6. 

3) LUČANOVÁ, K.: 2,2-Dinitroethen-l,l-diamin (FOX-7). Bakalářská práce, Ústav 

energetických materiálů, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, 

Pardubice 2007. 

4) HEYROVSKÝ, J. a KÚTA, J , Základy polarografie, československá akademie 
věd, Praha 1962. 

5) CIBULKA, R. a kol , U-Diamino-2,2-dinitroethen (FOX-7), strategie a taktiky 

syntézy. Práce podle smlouvy č. 4621/2004/VÚPCH mezi Explosia, a. s., a VŠCHT, 

Praha listopad 2004. 

6) CIBULKA, R. a kol . Využití dinitromethanu v syntéze 1,1-diaminodinitroethenu 

(FOX-7). Práce podle smlouvy č. 4621/2004/VÚPCH mezi Explosia, a. s., 

a VŠCHT, Praha prosinec 2006. 

7) CIBULKA, R. a kol , U-Diamino-2,2-dinitroethen, dinitromethan, syntézy 

a vlastnosti. Práce podle smlouvy č. 4621/2004/VÚPCH mezi Explosia, a. s., 

a VŠCHT, Praha prosinec 2005. 

8) VOLKE, J. and LÍŠKA, F , Elebrochemsby in Organic Synthesis. Springer-Verlag 
Berlin 1994. ISBN 0-387-57533-2. 

9) J. Chem. Educ. 80, (2003). 

10) CHURCHILL, DAVID G , J. Chem. Educ. 83, (2006). 

11) BUMPUS, JOHN A. et a l , J. Chem. Educ. 84, (2007). 

12) BARNUM, DENIS W , J. Chem. Educ. 80, (2003). 

13) Tetrahedron. 6J_, (2005). 

14) Tetrahedron. 63, (2006). 

15) LIŠKA, F. a ŠILHÁNKOVÁ, A , Souhrnná zpráva o syniéze 2,2-dinitroethen-l, 1-
-diaminu za leta 2004-2007. Praha, 2007 

1 0 2 



16) MEYER, R. et al.: Explosives, fifth, completely revise edition. Wiley-VCH Verlag 

GmbH, Weinmheim 2002. ISBN 3-527-30267-0. 

17) OPEKAR, F.; JELÍNEK, I.; RYCHNOVSKÝ, P. a PLZÁK, Z.: Základní analytická 

chemie. Karolinum, Praha 2003. ISBN 80-246-0553-8. 

18) BAREK, J.; OPEKAR, F. a STULÍK, K.: Elektroanalytická chemie. Karolinum, 

Praha 2005. ISBN 80-246-1146-5. 

19) J. Phys. Chem. В. Д 0 , (2006). 

20) J. Electroanal. Chem. 457, (1998). 

1 0 3 



Seznam citací 

1 MARTEN J TEN HOOR: The Relative Explosive Power of Some Explosives. J. Chem. 
Educ. 80, 1397 (2003). 

2 DAVID, G. CHURCHIL: Chemical Structure and Accidental Explosion Risk in the 
Research Laboratory. J. Chem. Educ. 83, 1798 (2006). 

3 DAVID, G. CHURCHIL: Chemical Structure and Accidental Explosion Risk in the 
Research Laboratory. J. Chem. Educ. 83, 1799 (2006) 

« DAVID, O. CHURCHIL: Chemical Structure and Accidentai Expia,ion Risk in the 
Research Laboratory. J. Chem. Educ. 83. 1799 (2006) 

' DAVID, G. CHURCHIL: Chemical Structure and Accidental Explosion Risk in the 
Research Laboratory. J. Chem. Educ. 83, 1799 (2006) 

6 HOLUB, L. a kol . Vývoj chemického průmyslu v Československu 1918-1990 Vysoká 

škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2000, str. 544-565. ISBN 80-7080-388-6 
7 BARNUM, D. W , W History of Nitrates. Saltpeter on Walls. J. Chem. Educ 80 
1393 (2003). 

« BARNUM, D. W , Some History of Nitrates. Ancient Uses af Saltpeter. J, Chem 
Educ. 80, 1393 (2003). 

» LUČANOVÁ, L , 2,2-Dimtroethen-JJ.diamin (FOX-7). Bakalářská práce, ústav 

energetiekých materiálů, Fakulta chemicko-technologická. Univerzita Pardubice 
Pardubice 2007, str. 9-21 a 26. 
10 CIBULKA, R. a kol.: 1 1-Diammn ? ? ^ 

1,1 uiamino-2,2-dinitroethen (FOX-7), strategie a taktika 
syntézy. Práce podle smlouvy č. 4621/2004/VÚPCH mezi Explosia, a. s., a VŠCHT 
Praha listopad 2004, str. 1. 
11 CIBULKA, R. a kol.: 1 1-Diamir,n ~> ~> 

1,1 Uiamino-2,2-dinitroethen (FOX-7), strategie a taktika 
syntézy. Práce podle smlouvy č. 4621/2004/VÚPCH mezi Explosia, a. s., a VŠCHT 
Praha listopad 2004, str. 1-2. 
12 HERVÉ, G.; JAKOB, G. and LATYpnv лт ™ 

L A1 YPOV, N.: The reaktivity of l,l-diamino-2,2-
-dinitroethene (FOX-7). Tetrahedron. 6[. 6743 (2005). 

1 0 4 



CIBULKA, R. a kol.: l,l-Diamino-2,2-dinitroethen, dinitromethan, syntézy 

a vlastnosti. Práce podle smlouvy č. 4621/2004/VÚPCH mezi Explosia, a. s., a VŠCHT, 

Praha prosinec 2005, str. 12. 
14 CIBULKA, R. a kol.: l,l-Diamino-2,2-dinitroethen (FOX-7), strategie a taktika 

syntézy. Práce podle smlouvy č. 4621/2004/VÚPCH mezi Explosia, a. s., a VŠCHT, 

Praha listopad 2004, str. 17-19. 

15 CIBULKA, R. a kol.: ll-Diamino-2,2-dinitroethen, dinitromethan, syntézy 

a vlastnosti. Práce podle smlouvy č. 4621/2004/VÚPCH mezi Explosia, a. s., a VŠCHT, 

Praha 2005, str. 9. 

16 CIBULKA, R. a kol.: 1, l-Diamino-2,2-dinitroethen (FOX-7), strategie a taktika 

syntézy. Práce podle smlouvy č. 4621/2004/VÚPCH mezi Explosia, a. s., a VŠCHT, 

Praha listopad 2004, str. 17. 

17 Přednášky Prof. Františka Lišky. 
18 LUČANOVÁ, L.: 2,2-Dinitroethen-l,l-diamin (FOX-7). Bakalářská práce, Ústav 

energetických materiálů, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, 

Pardubice 2007, str. 18. 

14 CIBULKA, R. a kol.: 1,l-Diamino-2,.2-dinitroethen (FOX-7), strategie a taktika 
syntézy. Práce podle smlouvy č. 4621/2004/VÚPCH mezi Explosia, a. s., a VŠCHT, 

Praha listopad 2004, str. 20. 

20 LUČANOVÁ, K.: 2,2-Dinitroethen-1,1-diamin (FOX-7). Bakalářská práce, Ústav 
energetických materiálů, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, 
Pardubice 2007, str. 9-11. 

21 MEYER, R. et a l . Explosives, fifth, completely revise edition. Wiley-VCH Verlag 
GmbH, Weinmheim 2002, str. 226. ISBN 3-527-30267-0 
22 MEYER, R. et a l . Explosives, fifth, completely revise edition. Wiley-VCH Verlag 
GmbH, Weinmheim 2002, str. 339. ISBN 3-527-30267-0 
23 MEYER, R. et a l . Explosives, fifth, completely revise edition. Wiley-VCH Verlag 
GmbH, Weinmheim 2002, str. 68. ISBN 3-527-30^67-0 

24 MEYER, R. et a l . Explosives, fifth, completely revise edition. Wiley-VCH Verlag 
GmbH, Weinmheim 2002, str. 256. ISBN 3-527-30267-0. 

1 0 5 



23 Information from Dr. Randall J. Frajer, Naval Surface Warfare Center, Indian Head 

Division. 
26 CIBULKA, R. a kol.: l,l-Diamino-2,2-dinitroethen (FOX-7), strategie a taktika 

syntézy. Práce podle smlouvy č. 4621/2004/VÚPCH mezi Explosia, a. s., a VŠCHT, 

Praha listopad 2004, str. 2. 
27 EXXPERTS: Charakteristiky výbušnin. Chemie, pyrotechnika, trhaviny, [online] 

dostupné na internetu 

<http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/vybusnin/PXD/cl/charakte.htm> [cit. 2008-02-

-27] 
28 EXXPERTS: Charakteristiky výbušnin. Chemie, pyrotechnika, trhaviny, [online] 

dostupné na internetu 

<http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/vybusnin/PXD/cl/charakte.htm> [cit. 2008-02-

-27] 
29 MARTEN, J. TEN HOOR: The relative Explosive Power of Some Explosives. 

J. Chem. Educ. 80, 1398 (2003). 
30 MARTEN, J. TEN HOOR: The relative Explosive Power of Some Explosives. 

J. Chem. Educ. 80, 1398 (2003). 
31 MEYER, R. et al.: Explosives, fifth, completely revise edition. Wiley-VCH Verlag 

GmbH, Weinmheim 2002, str. 242. ISBN 3-527-30267-0. 
32 CIBULKA, R. a kol.: l,l-Diamino-2,2 -dinitroethen, dinitromethan, syntézy 

a vlastnosti. Práce podle smlouvy č. 4621/2004/VÚPCH mezi Explosia, a. s., a VŠCHT, 

Praha prosinec 2005, str. 2-8. 
33 LUČANOVÁ, K.: 2,2-Dinitroethen-l,l-diamin (FOX-7). Bakalářská práce, Ústav 

energetických materiálů, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, 

Pardubice 2007, str. 9. 

34 LATYPOV, N.; BERGMAN, J.; LANGLET, A.; WELMAR, U.; EMM, U.: 

Tetrahedron. 54, И 525 (1998). 

35 CAI, H.; SHU, Y.; HUANG, H.; CHENG, В.; LI, J.: Study on Reaction of 

2-(dinitromethylene)-4,5-imidazolidinedione. J. Org. Chem. 69, 4369 (2004). 
36 LISKA, F. a SILHANKOVA, A.: Souhrnná zpráva o syntéze 2,2-dinitroethen-l,l-

-diaminu za léta 2004-2007. Praha 2007, str. 1-3. 

1 0 6 

http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/vybusnin/PXD/cl/charakte.htm
http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/vybusnin/PXD/cl/charakte.htm


37 VOLKE, J. and LIŠKA, F.: Electrochemistry in oraganic synthesi. Springer-Verlag, 

Berlin 1994, str. 68-70. ISBN 0-387-57533-2. 
38 VOLKE, J. and LIŠKA, F.: Electrochemistry in oraganic synthesi. Springer-Verlag, 

Berlin 1994, str. 94-98. ISBN 0-387-57533-2. 
39 HEYROVSKÝ, J. a KÚTA, J.: Základy polarografie. Československá akademie věd, 

Praha 1962, str. 15-21 a 29. 
4U Celkový pohled na jeden z prvních komerčních polarografických přístrojů V 301. 
[online] dostupné na internetu 

<http://sf.zcu.cz/rocnik04/cislo03/cislo3.967/wj3ola.html> [cit. 2008-02-27] 
41 [online] dostupné na internetu <http://www.tretipol.cz/img/pic/18/pg05_02.JPG> [cit. 

2008-04-10] 
42 Přednášky Doc. Jiřího Ludvíka. 
43 Přednášky Doc. Jiřího Ludvíka. 
44 ZUMAN, P. a HEYROVSKÝ, J.: Úvod do praktické polarografie. Československá 

akademie věd, Praha 1964, str. 11-13 a 32-41. ISBN 21-014-64. 
45 Přednášky Doc. Jiřího Ludvíka. 
46 BAREK, J.; OPEKAR, F.; ŠTULÍK, K : Elektroanalytická chemie. Karolinum, Praha 

2005, str. 133. 
47 CELÍK, H.; EKMEKCI, G.; LUDVÍK, J.; PÍCHÁ, J.; ZUMAN, P.: J. Phys. Chem. В. 

ПО, 6785 (2006). 
48 LUDVÍK, J.; RIEDL, F.; LIŠKA, F.; ZUMAN, P.: J. Electroanal. Chem. 457, 177 

(1998). 
49 HEYROVSKY, J. a KÚTA, J .: Základy polarografie. Československá akademie věd, 

Praha 1962, str. 67. 
50 LUČANOVÁ, L.: 2,2-Dinitroethen-lJ-diamin (FOX-7). Bakalářská práce, Ústav 

energetických materiálů, Fakulta chemicko-technologická. Univerzita Pardubice, 

Pardubice 2007, str. 12. 
51 HEYROVSKY, J. a KÚTA, J.: Základy polarografie. Československá akademie věd, 

Praha 1962, str. 67, 
» H E Y R O V S K Ý , j. a KÚTA, J.: Základy polarografie. Československá akademie věd, 
Praha 1962, str. 67-68. 

1 0 7 

http://sf.zcu.cz/rocnik04/cislo03/cislo3.967/wj3ola.html
http://www.tretipol.cz/img/pic/18/pg05_02.JPG

