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NÁZEV: 

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

v aprotickém prostředí. 

ABSTRAKT: 

Tato diplomová práce se zabývá elektrochemickým výzkumem redox vlastností nové 

sloučeniny 2,2-dinitroethen-l,l-diaminu, která patří mezi výbušniny a je známá také pod 

pojmem FOX-7. Takovýto výzkum nebyl u této látky dosud ještě proveden. Pomocí 

základních elektrochemických metod (dc-polarografie, cyklická voltametrie, preparativní 

elektrolýza, coulometrie) byla zkoumána její redukovatelnost v bezvodém prostředí 

(v acetonitrilu a dimethylformamidu) ze zvláštním zaměřením na pochopení probíhajících 

redukčních, resp. rozkladných mechanismů. Tato studie byla vypracována na Ústavu 

fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
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intramolekulární redox reakce. 
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TITLE: 

Electrochemical investigation of redox reactions of 2,2-dinitroethen-l,l-diamin 

(FOX-7) in aprotic media. 

SUMMARY: 

This diploma thesis is dealing with the electrochemical investigation of redox properties 

of a new compound 2,2-dinitroethen-1,1-diamine, which belongs among explosives and is 

known as FOX-7. Such research up to now was not performed. Using standard 

electrochemical methods (dc-polarography, cyclic voltammetry, coulometry and preparative 

electrolysis) the reducibility of the FOX-7 was investigated in aprotic solvents (in acetonitrile 

and dimethylformamide) with a special stress for understanding the reduction and/or 

decomposition mechanism. The work has been performed at the J. Heyrovský Institute 

of Physical chemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic. 

KEYWORDS: 

Explosives, nitrocompounds, aminocompounds, FOX-7, acetonitrile, 

dimethylformamide, electrochemistry reduction, polarography, cyclic voltammetry, 

preparative electrolysis, intramolelecular redox reaction. 
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2 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) 

v aprotickém prostředí". 

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

jednoduchou sloučeninu zajímavé struktury (Obr. 34, kapitola 3.1). Je to geminální diamin 

a současně geminální dinitrolátka. „Elektronový rozdíl" mezi oxidačními stupni 

aminoskupiny (-III) a nitroskupiny (III) činí šest elektronů. Svoji strukturou je FOX-7 

enaminem. Bude se chovat jako dusíkatá báze nebo jako nukleofil, případně jako jV-kyselina, 

bude podléhat adičním a cykloadičním reakcím, případně oxidačním či redukčním reakcím? 

Přítomnost dvou nitroskupin a dvou aminoskupin a přitom poměrně značná stabilita činí 

z FOXu-7 potenciální výbušninu, která má velmi nízkou citlivost к iniciaci. Proto je někdy 

považována za jakýsi dynamit pro 21. století a je jí věnována značná pozornost ze strany 

syntetiků, experimentálních i teoretických chemiků. Syntetičtí chemici navrhují a prověřují 

nové strategie syntézy, případně optimalizují stávající syntézy. Teoretičtí a experimentální 

chemici předpovídají a studují fyzikální a chemické vlastnosti FOXu-7. 

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

VŠCHT v Praze (F. Liška, A. Šilhánková) ve spolupráci s Ústavem energetických materiálů 

FCHT Univerzity Pardubice (Z. Jalový) a ve spolupráci s Výzkumným ústavem průmyslové 

chemie, Explosia, a. s., Semtín (K. Dudek, P. Mareček) v rámci úkolu „Syntéza 

nitrosloučenin pro použití v energetických materiálech". 

Studiu chemických vlastností FOXu-7 je věnována v literatuře průběžná pozornost, 

zahrnující zkoumání acidobazických vlastností, reakcí substitučních i adičních a reakcí 

oxidačních. Redukce FOXu-7 nebyla doposud v literatuře popsána. Stejně tak nebylo dosud 

studováno elektrochemické chování. Výsledky by mohly být přitom 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 věnovat se 

elektrochemickému výzkumu této látky ve spolupráci s laboratoří molekulární elektrochemie 

Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. (doc. RNDr. Jiří Ludvík, CSc.). 

FOX-7 připravil pro toto studium Ing. Zdeněk Jalový, CSc. z Ústavu energetických materiálů 

FCHT Univerzity Pardubice. 

5 



2.1 Historie výroby výbušnin [1] 

První známou výbušninou byl po staletí černý 

prach, který se dostal do Evropy ve 13.století z Číny 

prostřednictvím Arabů. 

Traduje se, že černý prach objevil v Evropě 

anglický minorita Roger Bacon (1214-1294) (Obr. 1). 

Obr. 1: Roger Bacon (1214-1294) 

Je zajímavé, že složení černého prachu, tj. 75% ledku draselného, 15ó/o dřevěného uhlí 

a 10% síry, se s malými obměnami udrželo až dodnes. V Českých zemích začala výroba 

černého prachu v roce 1432. Malé prachárny byly ve Štěchovicích u Prahy, v Chrástu u Plzně 

a ve Veverské Bitýšce na Moravě. 

Obr. 2: Ukázka různých druhů střelného prachu 
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Československá prachárna v Semtíně vyráběla černý prach v sedmi různých kvalitách 

(Obr. 2). První byl hrubozrnný, rychle hořící a používal se к trhání velkých bloků kamene. 

Druhý byl jemnozrnný, rychle hořící, střelný prach lovecký. Třetí byl jemnozrnný, pomalu 

hořící, к výrobě zápalnic. Čtvrtý byl jemnozrnný, pomalu hořící, určený pro pyrotechnické 

účely. Pátý byl moučkový a sloužil к výrobě pyrotechnických tělísek. Šestý byl jemnozrnný, 

rychle hořící, užívaný к výrobě časovacích a zažehovacích elementů s širokým upotřebením. 

Sedmý druh byl hrubozrnný, rychle hořící a používal se к výrobě zážehových tělísek. 

V druhé polovině 19. století byl objeven bezdýmný 

prach na bázi nitrocelulosy, který se záčal používat jako 

střelivina. Způsob výroby nitrocelulosy spočívající 

v působení kyseliny dusičné na bavlnu vynalezl v Basileji 

roku 1846 německý profesor Christian Friedrich 

Schönbein (1799-1868) (Obr. 3). Vypálil první výstřel 

zdělá nabitého střelnou bavlnou. Střelná bavlna vyvíjela 

třikrát více plynu než černý prach a hořela velmi rychle 

bez vývoje černého dýmu. Nakonec se však ukázalo, 

že nitrocelulosa nebyla jako střelivina pro munici vhodná, 

protože hořela příliš rychle. 

Obr. 3: Christian Friedrich Schönbein (1799-1868) 

Francouzský chemik P.Vieille přišel v roce 1884 na to, že střelná bavlna se rozpouští 

ve směsi 64 dílů etheru a 36 dílů ethanolu. A po odpaření rozpouštědla vzniká kompaktní 

rohovitá hmota, která hoří podstatně mírněji a pravidelněji. Ethanol totiž rozpouštěl různé 

nečistoty, které nerozpustila voda, a přispíval tak ke zlepšení jakosti a ke zvýšení chemické 

stability nitrocelulosy. Nitrocelulosa s obsahem asi 30 % hmotnosti ethanolu byla surovinou 

к výrobě nitrocelulosového bezdýmného prachu. 
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Vletech 1846-1847 vyrobil v Turínu italský chemik Ascanio 

Sorbero (1812-1888) (Obr. 4) poprvé nitroglycerín (nitroglycerol) 

(Obr. 5) účinkem nitrační směsi na glycerin (glycerol). Tato olejovitá 

látka byla vysoce explozivní a velmi citlivá, takže 20 let nenacházela 

praktické použití. 

Obr. 4: Ascanio Sorbero (1812-1888) 

Obr. 5: Nitroglycerin (propan-1,2,3-triyl-trinitrát, C3H5N3O9) 

přijmout až přes 

90% nitroglycerínu. 

Bezdýmné prachy 

všech druhů 

Obr. 6: Alfred Bernhard Nobel (1833 -1886) 

Až teprve švédský chemik, vynálezce a podnikatel 

Alfred Bernhard Nobel (1833-1896) (Obr. 6, 7) začal 

s výrobou nitroglycerínu pro trhací práce v dolech, lomech 

a při stavbách železnic, silnic a průplavů. Výroba 

bezdýmných prachů nitroglycerinových vycházela 

z Nobelova poznatku, že nitrocelulosa bobtná a může 

vyráběla pak 

semtínská prachárna. Např. LOVEX-jemnozrnný 

střelný prach lovecký pro plnění brokových 

a speciálních loveckých nábojů a VITEX-

jemnozrnný střelný prach pro plnění sportovních 

a speciálních nábojů. 

° b r . 7: Alfred Bernhard Nobel (1833 -1886) 
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Obr. 8: Bratři Nobe lové (1846) Robert, Alfred, Ludvig a Emil 

Obr. 9: Dynamit 

Q 
V rodinné továrně v Helenborgu došlo к několika explozím. Při jedné z nich v roce 1864 

zahynul Nobelův mladší bratr Emil (Obr. 8) a několik dalších zaměstnanců. Tehdy se Alfred 

Nobel zapřísáhl, že učiní práci s nitroglycerinem bezpečnější. V roce 1867 snížil Alfred 

Nobel nebezpečnost nitroglycerínu zavedením výroby dynamitu (Obr. 9), který získal 

smícháním 75% nitroglycerínu a 25% infusoriové hlinky (křemeliny). Dynamit ovládl trh 

a Alfred Nobel za 30 let (1856-1896) postavil téměř sto továren na dynamit ve všech 

světadílech. 

První továrna na výrobu dynamitu v Čechách byla založena v roce 1868 hamburskou 

společností Alfred Nobel und Co. Závod byl postaven v údolí vedoucím od Zámků na Vltavě 

к Bohnicím. Byla to pátá výrobna, kde se uplatnil Nobelův vynález a první, která zavedla 

dynamit 

Pro zpracování odpadních kyselin 

z výroby dynamitu postavil Adolf 

Schram (Obr. 10) v Lísku nedaleko 

Roztok u Prahy továrnu na umělé 

hnojivo nitrilsuperfosfát. 
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Začaly se vyrábět různé typy dynamitu. V roce 1925 se pro výrobu nemrznoucího 

dynamitu začala používat směs nitroesterů glycerinu s 20 až 40 % glykolu, která snižovala 

bod tuhnutí dynamitu až do -22 °C. Dalším typem dynamitu byl dynamit sypký, ve kterém 

byla infusoriová hlinka nahrazena dřevěnou moučkou ve směsi s okysličovadly. Dynamit 

želatínový obsahoval příměs ledku amonného, dřevěné moučky a práškového trinitrotoluénu. 

Výhodou např. želatínových dynamitů je to, že nejsou hygroskopické a mohou se používat 

pro trhací práce pod vodou. 

К zážehu střelného prachu nebo к vyvolání detonace trhavin bylo potřeba vhodných 

rozněcovadel nebo-li iniciátorů. Iniciátory obsahují výbušniny, které jsou schopny detonovat 

působením jednoduchého počátečního podnětu jako je úder, tření, nápich, šleh plamene apod. 

Základní rozněcovadla se rozdělují na rozbušky, zápalky a roznětky. 

Zápalky slouží к zažehnutí prachové náplně střeliva. Vynález zápalky se připisuje 

londýnskému puškaři J. Eggovi a skotskému mistrovi A. J. Forsythovi a Američanu 

J.Shawovi. 

V roce 1815 J. Egg zalisoval zážehovou slož složenou zchlorečnanu draselného, síry 

a dřevěného uhlí do měděného kalíšku, který přikryl cínovou fólií. Pro zvýšení citlivosti se 

ke složení tohoto typu začala kolem roku 1830 přidávat třaskavá rtuť (fulminan rtuťnatý 

či H g ( O N C ) 2 ) . Třaskavou rtuť poprvé připravil v roce 1799 Edward C. Howard. Třaskavá 

rtuť se vyráběla rozpouštěním čisté rtuti v kyselině dusičné za přídavku ethanolu 

Či acetaldehydu, která se pak vysuší (Obr. 11). 

Obr. 11 : Vysušená třaskavá rtuť 

10 



Výrobna třaskavé rtuti a zápalek tzv. kapslovna (Obr. 12) byla založena v roce 1825 

na Žižkově francouzským velkoobchodníkem Louisem Sellierem (zemřel v roce 1870) 

a francouzským chemikem Nicoiausem Bellotem (1792-1880) (Obr. 12) . V roce 1830 

přesáhla výroba nárazových zápalek 60 miliónů a svého vrcholu dosáhla v roce 1837, 

kdy bylo vyrobeno ohromné množství 156 miliónů zápalek. 

Obr. 12: Louis Sellier, Nicolas Bellot a výrobna třaskavé rtuti a zápalek 

Obr. 13: Značka firmy Sellier a Bellot S É & S k t S, %e£&rt 

Firma Sellier a Bellot (Obr. 13) zdokonalovala své výrobní postupy a dosáhla 

značného rozvoje v pražském závodě. Již roku 1844 vyráběla 193 miliónů zápalek. Za první 

světové války byl závod Sellier a Bellot monopolním dodavatelem zápalek, dělostřeleckých 

roznětek, Nobelových rozbušek, revolverových nábojů a ostatní munice sportovní, lovecké 

i vojenské. Po vzniku Československé republiky získala většinu akcií této společnosti Česká 

průmyslová banka v Praze. 

Třaskavá rtuť v zápalkách se postupně nahrazovala lepšími materiály. V roce 1928 byla 

třaskavá rtuť nahrazena guanylnitrosaminoguanyltetrazenem (1 -amino- l-(2#-tetrazol-5-yl-

diazenyl)guanidin monohydrát, GNGT, tetrazen) (Obr. 14), který předčil rtuť 

v nekorozivnosti a menší erozi střelných zbraní. GNGT byl poprvé připraven v roce 1910 

J. F.Rothem. 

H>N 
\ H 
N — N 

h n = K N n " 4 u 

NH2 N 

Obr. 14: Struktura guanylnitrosaminoguanyltetrazenu 
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Továrna na střelné zápalky a náboje dříve firma Sellier a Bellot, byla v roce 1935 

přemístěna ze Žižkova do Vlašimi a v roce 1945 přejmenována na Blanické strojírny. 

^ ^ в ш «I i 

K \ v vmT 

Obr. 15: Ukázka výrobního štítku - Blanické strojírny Vlašim 

Blanické strojírny Vlašim (Obr. 15) se během doby specializovaly i na dva druhy 

zážehových rozbušek. V zážehových rozbuškách byla primární náplň s třaskavou rtutí 

nejdříve vylepšena trinitroazidobenzenem (Obr. 16), který poprvé připravil a v roce 1927 si 

i patentoval Dr. Ing. Oldřich Turek. Později azidem stříbrným s pomocnou náplní 

diazodinitrofenolu (Obr. 16), který si v roce 1960 patentoval Dr. Antonín Straka. 

Obr. 16: Struktura trinitroazidobenzenu a struktura diazodinitrofenolu 

Po vzniku Československé republiky (28. 10. 1918) založila Živnostenská banka roku 

1920 akciovou společnost Československá akciová továrna na látky výbušné se sídlem 
v Praze a ministerstvo financí ji poskytlo monopol na 30 let [2]. 
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Ještě v roce 1920 byl schválen plán nové továrny na výrobu výbušnin a byly vykoupeny 

pozemky v Semtíně u Pardubic. V roce 1921 se zahájila výstavba prvních dvou oddělení 

a v roce 1922 byla zahájena výroba černého prachu a průmyslových trhavin. V roce 1923 

byla dokončena i výstavba dalších oddělení a v roce 1924 zahájena výroba nitroglycerínu, 

kyselin, nitrocelulózy, tritolu a bezdýmných prachů. 

V roce 1928 byla zahájena výstavba sesterského závodu Synthesia na výrobu 

anorganických surovin nezbytných pro výrobu výbušnin. V roce 1934 byla společnost 

Československá akciová továrna na látky výbušné přejmenována na závod Explosia. 

V roce 1946 se oba závody spojily a vznikla nová Synthesia, která byla pod národní správou. 

V roce 1954 byl založen Výzkumný ústav průmyslové chemie (VÚPCH) (Obr 17). 

V roce 1998 byla opět založena dceřinná společnost Synthesie - Explosia, která se v roce 

1999 spojila s VÚPCH a vznikla tak Výrobně - obchodní jednotka Explosia (VOJ 

Explosia). 

V roce 2002 došlo u VOJ Explosia díky vládnímu rozhodnutí к převedení vlastnických 

práv státu а к zahájení výrobní a obchodní činnosti společnosti Explosie a.s. (Obr. 18) 

jako dceřinné společnosti AliaChem a.s.. 

T/VÜPCH 

Obr. 17: Logo Výzkumného ústavu průmyslové chemie ( V Ú P C H ) 

EXPLOSIA 

Obr. 18: Logo Explosie a.s. jako dceřinné společnosti AliaChem a.s. 
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Obr. 19: Model nitrocelulosy 

V roce 2008 Explosia a.s. nabízí ze střelivin: jednosložkové (90-98% nitrocelulosa 

(Obr. 19)), dvousložkové a bezdýmné prachy pro vojenské aplikace a munice, z trhavin: 

sypké (s obsahem trinitrotoluénu), emulzní, želatínové (dynamitového typu), důlně 

bezpečné trhaviny, trhaviny pro zvláštní použití (Semtex-s účinnou látkou pentrit 

a hexogen), černý prach a další. Ze speciálních výrobků nabízí prvky leteckých 

záchranných systémů (např. pyropatrona, raketový motor), energetické látky a speciální 

produkty (např. listová trhavina či plastická bleskovnice). 

V 
UKAS 
QUAUrV 

MANAGEMENT 

001 

Obr. 20: Certifikovaný systém jakosti Explosie a.s. od roku 1998 
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2.2 Hlavní typy nitro-látek používaných jako výbušniny v České republice 

Výbušniny [3] se dělí na primární a sekundární podle své citlivosti к nárazu. Primární 

výbušniny jsou vysoce citlivé к nárazu. Bývají označovány jako iniciační (roznětkové) 

výbušniny a mohou být používány к roznícení sekundárních výbušnin. Sekundární výbušniny 

se používají v rozbuškách a zápalnicích pro iniciaci výbuchu, protože jsou méně citlivé 

na teplo a na náraz než výbušniny primární. Sekundární výbušniny jsou tak bezpečnější 

pro výrobu a přepravu. Mnoho sekundárních výbušnin při zapálení na vzduchu spíše shoří 

než exploduje a většina z nich se dá odpálit jen předcházející explozí primárního iniciátoru. 

Mezi nej významnější sekundární výbušniny patří např. nitroglycerin (glycerol-trinitát, 

propan-1,2,3-triy 1-trinitrát), 2,4,6-trinitrotoluen (TNT), pentaerythritol-tetranitrát (PETN), 

hexogen (RDX) a další. 

Všechny tyto sloučeniny je možné charakterizovat několika fyzikálně měřitelnými 

parametry, pomocí kterých můžeme navzájem porovnávat sílu i destrukční účinek 

jednotlivých výbušnin. Mezi nej významnější parametry patří např. objem spalných plynů, 

teplota exploze, energie výbuchu, detonační rychlost, hustota výbušniny, brizance a další. 

Podrobné vysvětlení všech zmíněných parametrů se nachází v kapitole 3.2. 

Nitroglycerin [4] (Obr. 5) je po chemické stránce trojnásobným esterem glycerolu 

s kyselinou dusičnou. Je to olejovitá bezbarvá až nažloutlá kapalina, která se velmi snadno 

explozivně rozkládá za uvolnění značného množství energie. Jak již bylo zmíněno v kapitole 

2.1, objevil nitroglycerin italský chemik Ascanio Sorbero v polovině 19. století. 

Jako základní složka dynamitu představuje jednu z klíčových sloučenin ve výrobě trhavin 

v 19. a 20. století a i v současné době je častou surovinou pro výrobu různých plastických 

trhavin. Další využití nachází nitroglycerin v medicíně jako prostředek pro zklidnění 

srdečních arytmií a snižování krevního tlaku. 

Bod tání nitroglycerínu je 13,2 °C a bod varu při sníženém tlaku (cca 50 Torrů) 

je kolem 180 °C. К rozkladu této sloučeniny dochází za normálního tlaku při teplotě 

50-60°C. Hustota kapalného nitroglycerínu je přibližně 1,591 g/cm3 a pevná látka má 

Při teplotě 10 °C hustotu 1,735 g/cm3. 
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Ve vodě je nitroglycerin pouze málo rozpustný (přibližně 2 g/l), dobře se však 

rozpouští ve většině běžných organických rozpouštědel od alkoholů po nepolární alifatické 

uhlovodíky. Dobře se rozpouští i v kyselině sírové, koncentrovaná kyselina však působí jeho 

pomalou hydrolýzu.. 

Čistý nitroglycerin má tyto základní vlastnosti: energii výbuchu 6060 kJ/kg, 

detonaění rychlost 7700 m/s pro kapalinu a až 9000 m/s pro pevný nitroglycerin, objem 

spalných plynů 715 l/kg, kyslíkovou bilanci +3,5 %, teplotu exploze 3100 °C, entalpii -

1632,4 kJ/kg. 

Trinitrotoluén [5] (Obr. 21) (2,4,6-trinitromethylbenzen, 2,4,6-trinitrotoluen) je velmi 

silnou, bezpečnou a často používanou trhavinou, často též označovanou jako tritol nebo TNT. 

Objevil jej roku 1863 německý chemik 

Joseph Wilbrand. 

Trinitrotoluén je nažloutlá krystalická látka o hustotě 1,663 g/cm3 a o bodu tání 

80,7 °C. Lze jej snadno bezpečně roztavit a vzniklá kapalina má bod varu 210-212 °C. Jako 

pevná látka se chová pouze do teploty 35 °C, při zvýšení teploty se postupně stává plastickou 

a může proto docházet i к vytékání ze střeliva. 

Ve vodě je trinitrotoluén prakticky nerozpustný, dobře se však rozpouští ve většině 

běžných organických rozpouštědel kromě ethanolu a sírouhlíku. Je zajímavé, že je velmi 

dobře rozpustný v kyselině sírové, vůči níž je stálý až do teplot nad 150 °C. Působením 

bazických sloučenin přechází TNT do nestabilních forem = trytololáty, které se vyznačují 
velmi snadnou výbušností. Při manipulaci s TNT je proto nutno zabezpečit, aby se nedostal 

do styku s alkalickými látkami za zvýšené teploty. 

N02 

Obr. 21 : Struktura a model trinitrotoluénu 
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Jako výbušnina vykazuje TNT mimořádně dobré vlastnosti. Je velmi stabilní a málo 

citlivý vůči vnějším vlivům. Je proto ideální látkou pro přípravu průmyslových i vojenských 

trhavin. Často se přitom v různém poměru mísí s jinými explozivními látkami, které jsou 

známé pod obchodním názvem např.: Permonit, Permonex, Karpatit či Amatol. 

Trinitrotoluén jako výbušnina má tyto základní vlastnosti: energii výbuchu 4100 -

4220 kJ/kg, detonační rychlost 6900 m/s, objem spalných plynů 730 l/kg, teplotu exploze 

3100 °C, specifické spalné teplo 4,184 MJ/kg, kyslíkovou bilanci -73,9 %, entalpii -

295,3 kJ/kg a hustotu 1,654 g/cm3. 

Díky tomu, že explozivní vlastnosti TNT jsou velmi dobře prozkoumány, uvádí se 

pro vyjádření síly jaderného nebo termojaderného výbuchu ekvivalentní množství TNT 

v kilotunách (kt) či megatunách (Mt) (Obr. 22 - 26). TNT se obtížně zapaluje. Na volném 

prostranství pomalu shoří čadivým plamenem bez výbuchu. Kdetonaci lze trinitrotoluén 

přivést pouze silným impulsem např. rozbuškou. 

Obr. 22: Exploze 11 kt TNT 
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Obr. 23: Exploze 15 kt T N T 

z* 

4K* 
f jfr . . 

f f 

24. Jedna 1957, Nevadská poušť, 37 k t TNT 

Obr. 24: Exploze 37 kt T N T 
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Obr. 25: Exploze 210 kt TNT 

Obr. 26: Exploze 8,9 Mt TNT 
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Pentaerythritol-tetranitrát [6] (Obr. 27) je silnou výbušninou označovanou též jako 

pentrit či zkratkou PETN, PENT, PENTA, TEN. Chemicky je pentrit nitroester 

čtyřmocného alkoholu pentaerythritolu o sumárním složení C(CH20NC>2)4. 

Obr. 27: Struktura pentritu 

t PENTRIT 1 
Pentrit je bílá 

krystalická látka o hustotě 
o 

1,76 g/cm s bodem tání 

141,4 °C. Při této teplotě se pentrit také samovolně 

explozivně rozkládá, což znemožňuje jeho odlévání 

do forem. 

Ve vodě je pentrit prakticky nerozpustný 

a špatně se rozpouští v běžných nepolárních 

rozpouštědlech jako benzin nebo tetrachlormethan. Z obvyklých organických rozpouštědel je 

nejlépe rozpustný v acetonu, přibližně 20 g pentritu ve 100 ml acetonu při teplotě 20°C. 

Pentrit je značně stálý, nehydrolyzuje ani dlouhodobějším působením vody nebo alkalických 

vodných roztoků. 

Pentrit je poměrně značně stabilní vůči mechanickým impulsům. Proto se používá 

na výrobu detonátorů a roznětných náloží, na výrobu tříštivých a trhavě tříštivých náloží 

menších kalibrů. 

Pentrit (Obr. 28, 29) jako výbušnina má tyto základní vlastnosti: energii výbuchu 

5810 kJ/kg, detonační rychlost 8350 m/s, objem spalných plynů 790 l/kg, teplotu exploze 

4230 °C, kyslíkovou bilanci-10,1 %, entalpii-1704,7 kJ/kg. 

Obr. 28: Pentrit 

Obr. 29: Mikroskopické foto krystalů pentritu 
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Hexogen [7] je přesným chemickým názvem 1,3,5-

cyklotrimethylentrinitramin (1,3,5-trinitro-l ,3,5-triazinan) 

(Obr. 30). Sumární chemický vzorec této sloučeniny je СзНбОб^. 

Hexogen je velmi silnou, bezpečnou, často používanou trhavinou 

a často se označuje jako Cyklonit, RDX či T4. ^ 

Obr. 30: Struktura hexogenu 

Obr. 31 : Model hexogenu 

Hexogen (Obr. 31) je jemná bílá krystalická 

prášková látka o hustotě 1,76 g/cm3 a bodu tání 

203 °C. Ve vodě i ve většině běžných organických 

rozpouštědel je prakticky nerozpustný (ve vodě je 

rozpustný při 0 °C 0,01 % a při 100 °Č 0,15 %). Dobře 

se však rozpouští v acetonu (6,81% při 20°C a 15,3% 

při 58°C). 

Hexogen je chemicky značně stabilní, nereaguje s kovy, zředěnými minerálními 

kyselinami a hydroxidy. Kyselina sírová hexogen rozkládá při koncentraci vyšší než 70 %. 

A proto při výrobě hexogenu nelze použít nitrační směs na bázi H 2 S O 4 / H N O 3 . 

Jako výbušnina vykazuje hexogen mimořádně dobré vlastnosti. Hexogen je totiž velmi 

stabilní a zároveň málo citlivý vůči vnějším vlivům. Hexogen je proto ideální látkou pro 

přípravu průmyslových i vojenských trhavin. Často se přitom v různém poměru mísí s jinými 

explozivními látkami. 

E ) K £ g e 
Hexogen (Obr. 32) jako výbušnina vykazuje tyto 

základní vlastnosti: energii výbuchu 5810 kJ/kg, 

detonační rychlost 8800 m/s, objem spalných plynů 

910 l/kg, teplotu exploze 3400 °C, kyslíkovou bilanci -

21,6 %, entalpii +301,4 kJ/kg a hustotu 1,82 g/cm3. 

Obr. 32: Hexogen 
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3 FOX-7 - teoretická část 

Jeden z hlavních směrů vývoje výbušnin je v dnešní době hledání takových nových 

výbušnin, které mají vysoký výkon a současně nízkou citlivost к nárazu. Mezi tyto výbušniny 

můžeme zařadit i FOX-7 (2,2-Dinitroethen-l,l-diamin) [8] (Obr. 33, 34), který byl 

syntetizován v roce 1998 N. V. Latypovem. Protože jde o relativně novou sloučeninu, náplní 

mé diplomové práce je elektrochemické studium této látky, konkrétně tedy studium 

redukovatelnosti FOXu-7 v nevodném prostředí. 

3.1 Základní charakteristika 

Щ Л 

I ? . 
FOX-7 (2,2-Dinitroethen-1,1 -diamin, DADNE) [8] (Obr. 33, 

34) je žlutá krystalická látka s grafitovou strukturou, velmi stabilní 

s aktivační energii rozkladu 243 kJ/mol, tepelně odolná 

s rozkladem při 238°C a s hustotou 1,885 g/cm3. 

Obr. 33: Žlutá krystalická látka - FOX-7 

FOX-7 má slučovací teplo -53,14 kJ/mol. Při výbušné HsN NO: 

přeměně produkuje plynné produkty: CO, H20, N2. Objem spalných 

plynů je 900 l/kg. Molekuly FOXu-7 mají dobře rozvinutý systém 

inter a intra molekulárních vodíkových vazeb. 
HjN M02 

Obr. 34: Strukturní vzorec FOXu-7 

FOX-7 se může nacházet ve čtyřech krystalických modifikacích a, ß, x, 5 v závislosti 

na teplotě. Z chemického hlediska je FOX-7 velmi slabá kyselina o pKa = 10,6. FOX-7, 

je téměř nerozpustný ve vodě (ve 100 ml vody se rozpustí méně než 0,1 g) a v běžných 

organických rozpouštědlech jako jsou alkoholy, aceton nebo chlorovaná rozpouštědla. 
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FOX-7 se rozpouští v dimethylformamidu (DMF) (Obr. 35), v dimethylsulfoxidu 

(DMSO) (Obr. 35), v cyklických laktonech, v TV-methylpyrrolidonu (NMP) a ve zředěné 

kyselině chlorovodíkové. Rozpustnost FOXu-7 je mnohem vyšší v zásaditém prostředí. 

* 

• • 

Obr. 35: Modely DMF, D M S O 

Citlivost к nárazu FOXu-7 к vnějším podnětům je větší než 30 J a citlivost ke tření 

F O X U - 7 К vnějším podnětům je větší než 350 N. Hodnota detonaění rychlosti a tlaku 

u FOXu-7 je 8870 m/s a 33,96 GPa. FOX-7 má kyslíkovou bilanci -21,61% a entalpii -

904,17 kJ/kg. 

3.2 Porovnání FOXu-7 s nitro-výbušninami 

Aby bylo možné vzájemně porovnat [9] sílu a destrukční účinek jednotlivých 

sloučenin a výbušných směsí, je třeba nejdříve exaktně definovat fyzikálně měřitelné 

parametry, podle kterých se bude toto porovnání provádět. Porovnáním těchto hodnot může 

Pak např. pyrotechnik pro určitý konkrétní úkol vybrat vhodnější z dostupných typů náloží, 

které má právě к dispozici. 

Objem spalných plynů po výbuchu (V) je definován jako množství plynů v litrech, 

které vzniknou výbuchem 1 kg látky při přepočtu na normální teplotu 20 °C. 

V praxi je potom objem plynů řádově vyšší vzhledem к teplotě v místě výbuchu kolem 
4 000 °C. Hodnoty V pro běžně užívané trhaviny leží v rozmezí 500 - 1000 l/kg, prakticky se 
ale výbuchem zvětší objem látky až 10 000 násobně. 
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Teplota tání (bod tání) je teplota, při které krystalická pevná látka přechází ze 

skupenství pevného do skupenství kapalného. 

Teplota varu (bod varu) je teplota, při které kapalina vře. 

Teplota exploze (t) udává nejvyšší teplotu, které dosáhnou plyny vzniklé výbuchem. 

Uvádí se obvykle ve °C. Tato hodnota se pohybuje v rozmezí 2500 - 5000 °C. 

Průmyslové trhaviny vykazují obvykle nižší t, vojenské naopak vyšší. Prakticky je tento 

parametr důležitý především pro charakterizaci důlních trhavin při posuzování rizika 

možného následného výbuchu důlních plynů. 

Energie výbuchu (E) udává, jaké množství energie se uvolní výbuchem 1 kg trhaviny. 

Uvádí se v kJ/kg. Běžné průmyslové trhaviny vykazují E asi 4000 kJ/kg, vojensky 

využívané trhaviny dosahují hodnot kolem 6000 kJ/kg. Uvedený parametr má význam 

zvláště pro porovnávání trhavin používaných v uzavřených prostorech. 

Detonační rychlost (D) je rychlost šíření exploze v okamžiku výbuchu udávaná v m/s 

nebo v km/s. 

Průmyslové trhaviny vykazují D v rozmezí 2000 - 5000 m/s, vojenské 6000 - 8000 m/s. 

Speciální nálože dosahují až 12 000 m/s. Pro porovnání je detonační rychlost 8000 m/s 

přibližně 24 krát vyšší než rychlost zvuku ve vzduchu za běžného atmosférického tlaku, je to 

1 kosmická rychlost. 

Hustota výbušiny (h) je totožná s klasickou fyzikální vlastností hustotou udávanou 

v g/cm3. 

Její hodnota je závislá na finálním zpracování dané výbušiny a pro stejnou chemickou 

látku se může lišit podle toho, zda se jedná o volně sypané krystaly, litou substanci nebo 

lisovaný materiál. Hustota výbušiny velmi významně rozhoduje o průběhu výbuchu. 

Při překročení hustoty materiálu nad určitou mez dochází к poruchám detonace a výbušina 

exploduje pouze částečně nebo vůbec ne. 
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Brizance (tříštivost) (В) označuje schopnost výbušniny rozdrtit materiál ve svém 

okolí. Brizance působí v tzv „pásmu drcení", což je obvykle několik centimetrů bezprostředně 

u výbušiny. Obecně platí, že čím je větší detonační rychlost, tím je vyšší brizance. Brizanci 

lze jen těžko měřit a to hlavně proto, že se jedná o obtížně uchopitelný pojem. 

Brizance je definována jako součin detonační rychlosti v km/s, hustoty výbušniny 

v g/cm3 a energie výbuchu v kcal/kg (tedy ve starých, již nepoužívaných jednotkách energie). 

B = D . h . E 

Vzhledem k tomu, že určení všech uvedených veličin bývá zatíženo určitou chybou, 

která se finálně projeví ve značné nepřesnosti hodnoty B, používalo se v praxi pro určování 

brizance trhavin praktických zkoušek. 

Základním brizančním testem byla zkouška podle Hesse, která spočívala v měření 

deformace olověných válečků definované velikosti výbuchem 50 g zkoumané trhaviny 

v přesně určeném prostorovém uspořádání. Srovnání výsledků těchto zkoušek pro jednotlivé 

trhaviny poskytlo mnohem přesnější porovnání jejich brizance než výše uvedený teoretický 

výpočet. 

Kyslíková bilance [11] se vyjadřuje v % a lze ji vypočítat ze sumárního vzorce 

výbušniny CaHbOcNd. 

„Kladná" kyslíková bilance se vyjadřuje znaménkem + a vyjadřuje množství kyslíku, 

které se uvolní při úplné přeměně výbušniny na spalné produkty (C02, H20, N2). 

„Záporná" kyslíková bilance se vyjadřuje znaménkem - a nastává tehdy, pokud 

množství kyslíku vázaného na výbušnině nepostačí ke kompletní oxidaci přítomných atomů. 

Slučovací energie a entalpie jsou termodynamické veličiny, které představují teplo 

v kJ/mol, které se uvolní (nese znaménko - ) nebo spotřebuje (nese znaménko + ) při vzniku 

1 mol sloučeniny přímým sloučením z prvků, ze kterých se skládá. 

Prvky i sloučenina se nacházejí ve standardním stavu, tzn. jsou stálé ve svém 

Přirozeném skupenství při 298,15 K. Proběhne-li reakce při stálém objemu, jedná se 
0 slučovací energii, proběhne-li za konstantního tlaku, jedná se o slučovací entalpii. 

Svedené veličiny umožňují výpočítat množství tepla při explosi a další termodynamické 
výpočty rozkladných reakcí. 
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Porovnání FOXu-7 z kapitoly 3.1 s nitro-výbušninami z kapitoly 2.2 [10] (Obr. 36) 

Výbušnina / 

parametr 
FOX-7 Nitroglycerin TNT Pentrit RDX 

Chemická 

struktura К HjN NOj 

CH/ NO, 
1 

C H / VNO? 

Г 
V 

no2 

l ŕ ° O ^ O - ^ O ' V 
?. 

0*% 

NOj 
i n ̂  

OJN NO; 

V [l/kg] 900 715 730 790 910 

t [ ° c ] 
-

3100 3100 4230 3400 

E [kJ/kg] 
-

6060 4100-4220 5810 5810 

D [m/s] 8870 7700 - 9000 6900 8350 8800 

Kyslíková 

bilance [%] 
-21,61 +,3,5 -73,9 -10,1 -21,6 

Entalpie 

[kJ/kg] 
-904,17 -1632,4 -295,3 -1704,7 +301,4 

h [g/cm3] 1,885 1,591 1,654 1,76 1,82 

Obr. 36: Tabulka porovnání vlastností FOXu-7 s některými nitro-výbušninami 

Z tabulky je vidět, že FOX-7 se svými parametry v porovnání s těmito čtyřmi nitro-

výbušninami nejvíce podobá RDX. 

FOX-7 má jeden z největších objemů spalných plynů, tedy má vysokou explozivní sílu. 

Detonační rychlost (rychlost šíření exploze v okamžiku výbuchu) má FOX-7 hned 

Po nitroglycerínu nejvyšší. Kyslíkovou bilanci má FOX-7 nejvíc zápornou, což znamená, 

že množství kyslíku vázaného na výbušnině nepostačí ke kompletní oxidaci FOXu-7 a musí 

se tak potřebný kyslík dodat. Entalpie je velmi záporná, takže se při vzniku FOXu-7 uvolní 

značné množství tepla. A hustota FOXu-7 je nevyšší, proto je účinnost exploze vysoká. 
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3.3 Syntetický postup přípravy FOXu-7 [11] 

V současné době existují tři strategie vícestupňové syntézy FOXu-7. U každé z nich se 

hledají optimální podmínky pro dosažení maximálního výtěžku FOXu-7 a optimální 

podmínky pro bezpečnou výrobu většího množství než 100 g FOXu-7. Nejdůkladněji 

prověřené jsou následující dvě syntézy FOXu-7. 

První syntéza vychází znitrace 2-methyl-l#-imidazolin-4,5-dionu (Obr. 37), 

který bývá ve směsi s 2-methoxy-2-methylimidimidazolidin-4,5-dionem (Obr. 38). Nitrace 

2-methyl-lH-imidazol-4,5-dionu se provádí nitrační směsí a vzniklý 

2-(dinitromethylen)imidazolidin-2,5-dion (Obr. 39) se hydrolýzou převádí na FOX-7 

a amonium-oxalát. FOX-7 se získává v celkovém výtěžku 60%. 

CH3 

Obr. 37: Struktura 2-methyl- l tf-imidazolin-4,5-dionu 

H3C OCH3 

Obr. 38: Struktura 2-methoxy-2-methylimidimidazolidin-4,5-dionu 

°br . 39: Struktura 2-(dinitromethylen)imidazolidin-2,5-dionu 
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Druhá syntéza vychází z 2-methylpyrimidin-4,6-diolu (Obr. 40), který je enolformou 

odpovídajícího 2-methylpyrimidin-4,6-(l//,5//)dionu (Obr. 41). Reakce probíhá přes 

2-(dinitromethylen)dihydro-5,5-dinitropyrimidin-4,6-dion (Obr. 42), který je v reakční 

směsi nerozpustný a při reakci se vylučuje jako pevná látka. 2-(Dinitromethylen)dihydro-5,5-

dinitropyrimidin-4,6-dion lze odsát a po rozkladu vodou převést na FOX-7, oxid uhličitý 

a dinitromethan. FOX-7 se získává v celkovém výtěžku až 95 %, protože díky pevnému 

2-(dinitromethylen)dihydro-5,5-dinitropyrimidin-4,6-dionu se posouvá rovnováha reakce 

ve prospěch produktu. Nevýhodou tohoto postupu je vznik jedovatého a výbušného 

dinitromethanu, který lze však izolovat a synteticky využít, nebo jej přeměnit na neškodné 

produkty(C02, H20, N20). 

CH3 

Obr. 40: Struktura 2-methylpyrimidin-4,6-diolu 

CH3 

Obr. 41: Struktura 2 -methy lpyr imid in-4 ,6 - ( l / / , 5 / / )d ionu 

O2N NO2 

Obr. 42 : Struktura 2-(dini tromethylen)dihydro-5,5-dinitropyrimidin-4,6-dionu 
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3.4 Oxidační a redukční reakce FOXu-7 

Oxidací FOXu-7 [8] ve směsi 30 % peroxidu vodíku a konc. kyselině sírové se získá 

jako oxidační produkt kyselina amino(imino)octová (Obr. 43). Také reakcí FOX-7 

s kyselinou peroxytrifluoroctovou v bezvodém prostředí se získá amino(imino)octová 

kyselina. Kyselina amino(imino)octová existuje ve své amfiiontové (zwitteriontové) formě 

(Obr. 43). 
H 

H O NH \ + 
\ / / 0 N H 

И И 
O NHo ff \ u 2 о NH2 

Obr. 43: Struktura amino(imino)octové kyseliny a její amfiiontová forma 

Informace o redukčních reakcích FOXu-7 nebyly v literatuře nalezeny. 

3.5 Elektrochemické chování nitro-látek [12] 

V chemické literatuře jsme nenašli doposud jakékoliv údaje o elektrochemickém 

výzkumu vlastností FOXu-7. Vzhledem к tomu, že tato molekula obsahuje dvě snadno 

redukovatelné nitroskupiny na dvojné vazbě, je třeba si napřed uvědomit standardní 

elektrochemické chování nitro-látek při redukci. 

Primární a sekundární nitroalkany se v kyselém a neutrálním prostředí redukují 

čtyřmi elektrony na příslušný hydroxylamin. Meziproduktem po přenosu dvou elektronů 
advou protonů je protonovaná forma nitroso derivátu, který je schopen tautomerizace 

naoxim. Ten je pak redukovatelný dalšími čtyřmi elektrony na amin nebo hydrolyzuje 

na karbonylovou sloučeninu a amin. a,P-Nenasycené nitrolátky (např. nitrostyren) se redukují 

ve dvou krocích. Nejdříve čtyřmi elektrony na fenylacetaldoxim, který se dalšími čtyřmi 

elektrony redukuje na amin. Redukcí 1 -nitro- 1-alkenů v DMF lze získat též nitrily. 

1,1-Dinitroethan se redukuje šesti elektrony na příslušný hydroxylamin za odštěpení 

dusitanového aniontu. 

Aromatické nitrosloučeniny se v aprotických prostředích nejčastěji redukují ve dvou 
stupních. V prvním reverzibilním kroku vzniká stabilní radikálový anion, který se pak značně 
negativněji redukuje třemi elektrony na hydroxylamin. 

29 



4 FOX-7 - experimentální část 

Na začátku experimentální činnosti po předběžných experimentech byl pro tuto 

diplomovou práci stanoven následující rámcový plán postupu základního výzkumu 

elektrochemického studia redukovatelnosti FOXu-7 v nevodném prostředí. 

1. Polarografické studium redukce FOXu-7 v acetonitrilu a v dimethylformamidu 

(DMF). Závislost limitních proudů FOXu-7 na koncentraci (v obou rozpouštědlech) 

v rozmezí od 2 x 10"5 M, kdy ještě spolehlivě není plné pokrytí povrchu elektrody, do 1 x 10"3 

M, kdy je pokrytí elektrody bohatě zaručeno. Zjištění počtu redukčních dějů (vln). Zjištění, 

zda jsou limitní proudy řízené difúzí. Porovnání obou rozpouštědel. 

2. Stanovení, kolika přeneseným elektronům na jednu molekulu látky odpovídají 

limitní proudy polarografických vln FOXu-7 porovnáním se standardy (p-nitroanisol, 

P-nitrotoluen, p-dinitrobenzol). 

3. Cyklická voltametrie na visící rtuťové elektrodě (HMDE), závislost výšky 

a potenciálů píků na rychlosti změny potenciálu a na potenciálu obratu (použité rychlosti 20 -

500 mV/s). 

4. Cyklická voltametrie na stacionární platinové elektrodě, oxidovatelnost, 

porovnání materiálu elektrody. 

5. Sledování změn na polarografických křivkách při postupném přidávání 

Protondonoru do aprotického prostředí (podle stoupající kyselosti přidávat např. vodu, 

fenol, kyselinu octovou a kyselinu chloristou). 

6. Preparativní elektrolýzy na velkoploché rtuťové elektrodě, coulometrie, izolace 

a identifikování produktů redukce FOXu-7, případné následné určení struktury produktů 

Pomocí NMR. 

Toto je běžný postup při základní elektrochemické charakterizaci nové látky. Tato 

experimentální činnost je časově náročná, protože jde o novou sloučeninu, o jejímž 

elektrochemickém chování není nic známo. Z toho důvodu tento plán nebylo možné ve všech 

směrech v této práci dodržet. Při plánovaném dalším studiu se však bude podle něho 

Pokračovat. 
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4.1 Základy elektrochemických technik 

Základem chemie jsou reakce spojené s přenosem elektronu, tedy oxidace a redukce. 

V klasické chemii redukční činidlo předá elektron oxidačnímu činidlu a tím dojde к reakci. 

V elektrochemii se redukčním činidlem stává katoda, tedy záporně nabitá elektroda, 

na které probíhá redukce studované molekuly. Jako oxidační činidlo naopak působí kladně 

nabitá anoda, která odebírá elektrony ze studované látky, čímž ji oxiduje. Elektrochemicky 

tedy lze provádět a tedy i studovat velké množství běžných redox reakcí, navíc s tou výhodou, 

že potenciál elektrody (tedy "sílu" redukčního, resp. oxidačního činidla) můžeme spojitě 

měnit a tím reakci zrychlit, zpomalit, případně i obrátit její směr, a to i v reálném čase. 

4.1.1 Polarografie 

Obr. 44: Jaroslav Heyrovský (20. 12. 1890 - 27. 3. 1967) 

Polarografie [13] patří mezi elektrochemické analytické metody. 

Vznikla začátkem dvacátých let 20. století díky profesoru Jaroslavu 

Heyrovskému (Obr. 44, 46, 47), který za její objev a za sestrojení 

prvního polarogafu (Obr. 45) dostal v roce 1959 Nobelovu cenu 

za chemii (je to dosud jediná naše 

Nobelova cena za vědu). Díky 

polarografii došlo ve 40. až 70. letech к prudkému rozvoji _ 

Elektrochemie na celém světě, která se stala standardní ^ V ^ u w f j w 

disciplínou pro studium redox dějů a současně je jednou j ^ ^ ^ B ^ E f l K ^ ' i 

z nej citlivějších analytických metod vůbec. ^ ^ Я Н И Н И И И г 

Obr. 45: Jeden z prvních modelů polarografu (1924) 

Polarografie [14] je metoda, kde pracovní elektrodou je odkapávající rtuť. Na tuto 

elektrodu se vkládá pomalu rostoucí napětí a měří se procházející proud. Polarografie 
v dnešní době slouží nejen к analytickému stanovení látek, ale i к měření různých fyzikálně 

chemických veličin а к určování mechanismů redox dějů zejména organických látek 
a komplexů. 
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Obr. 46: Jaroslav Heyrovský (vpravo) a Rudolf Brdička u polarografu 

Princip polarografie spočívá ve vyhodnocování závislosti elektrického proudu 

na vkládaném napětí na dvojici elektrod, z nichž jedna je pracovní, na které probíhá žádaná 

reakce, a druhá referentní, podle které se určuje potenciál 

elektrody pracovní. Jako pracovní katoda při polarografii 

slouží rtuťová kapková elektroda. Při zvyšování 

potenciálu mezi anodou a katodou dochází na záporně 

nabité katodě к redukci příslušných molekul či iontů a tím 

к nárůstu proudu. Jakmile se množství redukujících se 

iontů rovná počtu přicházejících iontů z roztoku, proud 

přestane růst (tzv. limitní proud). Získané závislosti mají 

tvar vln (Obr. 48), jejichž poloha (tzv. půlvlnový 

potenciál) je termodynamická veličina, která vyjadřuje 

"snadnost" redukce a která je charakteristická pro danou 

látku (kvalitativní analýza). Velikost limitního proudu 

procházejícího nádobkou pak odpovídá koncentraci 

příslušné látky. 

Obr. 47: Pamětní deska Jaroslava Heyrovského v Kaprově ulici v Praze 
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dlASU 

Obr. 48: Ukázka polarografické křivky 

Do roztoku se přidává základní (indiferentní) elektrolyt, tedy sůl, která musí být 

v daném prostředí disociována (např. pufr, kyselina, tetraalkylamonné soli), aby se vodivost 

roztoku zvýšila. Důležité je i probublávání vzorku v elektrochemické nádobce inertním 

plynem kvůli odstranění kyslíku, jehož redukce by jinak překryla a tím znehodnotila záznam. 

Srovnáním polarografických křivek prázdného roztoku a roztoku po přidání určitého 

množství látky se určí, jaký nárůst proudu odpovídá tomuto množství. 

Rtuťová kapková elektroda má proti jiným elektrodám výhodu naprosto čistého 

Povrchu, neboť se neustále obnovuje. Další výhodou je jednoduchá konstrukce a spolehlivost. 

Povrch kapek je tak malý, že množství látky, které se na elektrodě přeměňuje, je nepatrné -

koncentrace analyzovaného roztoku se při měření prakticky nemění. 

Analyzovaný roztok 
s nadbytkem inertní soli 

-i 
U 

0-

Katoda - H® kapková 
elektroda 

I 

Anoda - vmva Hg s velkým 
povrchem 

Obr. 49: Schéma polarografické aparatury 
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4.1.2 Cyklická voltametrie 

Cyklická voltametrie [15] probíhá zásadně na stacionárních elektrodách, ať už to je 

rtuťová visící kapková elektroda nebo elektroda z pevného materiálu (platina, zlato, uhlík 

a další). Nárůst proudu je rychlejší (v této práci v rozmezí 20-500 mV/s), tím dochází 

к většímu proudu, ale i к rychlejšímu vyčerpávání roztoku kolem elektrody, a proto získaná 

křivka závislosti proudu na napětí nemá tvar vlny, ale nesymetrického píku. Po dosažení 

žádaného koncového potenciálu se směr změny potenciálu obrátí (tzv. trojúhelníkový průběh 

vkládaného potenciálu), redukovaný produkt má možnost se re-oxidovat a systém se vrací 

do výchozího stavu - cyklus se uzavírá, proto "cyklická voltametrie". Toto měření probíhá 

v reálném čase, díky možnosti měnit rychlost změny potenciálu umožňuje kinetická měření 

a představuje spolu s polarografií dvojici vzájemně se doplňujících metod. 

Cyklický voltamogram (Obr. 64) má katodickou a anodickou větev. Katodická větev 

se zaznamenává při posunu potenciálu do záporných hodnot, anodická větev pak při jeho 

zpětném chodu do kladnějších hodnot. Na základě polohy a proudů píků, případě z jejich 

změn v závislosti na rychlosti změny potenciálu, potenciálu obratu, na koncentraci látky apod. 

lze charakterizovat elektrochemicky přeměňovanou látku a hlavně studovat samotný 

elektrodový děj. Proto je cyklická voltametrie základní metodou studia mechanismů 

elektrodových reakcí. 

Cyklická voltametrie se používá konkrétně ke zjištění reverzibility děje, ke stanovení 

standardního redoxního potenciálu, к rozlišení adsorpčních a Faradaických vln, к určení 

kinetických parametrů redukce a oxidace apod. 

Při cyklické voltametrii se skládají 2 vlivy. Prvním je závislost proudu na potenciálu, 

což je voltametrická (polarografická) vlna, kde (v případě reverzibilního děje) platí 

Nernstova rovnice (Obr. 50). Druhým efektem je vyčerpávání roztoku díky lineární difúzi, 

kde platí II. Fickův zákon s Cottrellovou rovnicí. 

n * F [red.\ 

Obr. 50: Nernstova rovnice 
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Cyklická voltametrie se nejčastěji měří alespoň při čtyřech různých rychlostech, aby se 

zjistilo, jak katodický a anodický proud závisí na rychlosti. Pokud anodický a katodický 

proud závisí na rychlosti přímo, pak se jedná o adsorpci. Pokud anodický a katodický proud 

závisí na odmocnině z rychlosti, pak se jedná o Faradaický děj řízený difúzí. 

Jestliže ke katodickému píku existuje příslušný anodický "protipík", pak je tento děj 

reverzibilní. Je-li pak rozdíl potenciálů katodického a anodického píku v absolutní hodnotě 

v rozmezí 60 až 120 mV, je možné vyhodnotit i standardní redoxní potenciál. Standardní 

redoxní potenciál se značí E°, odpovídá půl vlnovému potenciálu, a vypočte se jako 

aritmetický průměr potenciálů katodického a anodického píku. Je-li reakce reverzibilní, pak je 

oxidace a redukce velmi rychlá (oproti transportu) a reakce se řídí podle Nernstovy rovnice. 

Je-li rozdíl potenciálů katodického a anodického píku v absolutní hodnotě roven 

přibližně 59 m V, jedná se o jednoelektronový reverzibilní systém. 

Je-li rozdíl potenciálů katodického a anodického píku v absolutní hodnotě roven 

Přibližně 30 m V, jedná se o dvouelektronový reverzibilní systém. 

Je-li rozdíl potenciálů katodického a anodického píku v absolutní hodnotě roven 

přibližně 0 mV, píky jsou symetrické a jedná se o píky adsorpce a desorpce. 
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4.1.3 Preparativní elektrolýza 

Preparativní elektrolýza je nezbytnou součástí elektrochemického studia. Na rozdíl 

od polarografie a cyklické voltametrie, pracovní elektroda je zde velká, poměr plochy 

elektrody ku objemu roztoku je co největší, procházející proud je také velký a tím během 

elektrolýzy dochází к daleko rychlejším změnám složení celého objemu roztoku. To umožní 

během desítek minut nechat elektrolýzu proběhnout do vysokého stupně konverze a z roztoku 

pak izolovat produkt elektrolýzy. Pokud ještě navíc měříme během elektrolýzy prošlý náboj, 

mluvíme pak o coulometrii, ze které lze zodpovědně určit např. počet vyměněných elektronů 

na molekulu. 

4.2 Použité přístroje 

K polarografickým experimentům а к cyklické voltametrii byl používán 

potenciostat PA 4 (Laboratorní přístroje Praha) spolu s X-Y zapisovačem téže firmy 

(Obr. 51). 

Obr. 51 : Potenciostat PA 4 a X-Y zapisovač spolu s polarografickou nádobkou používaný při polarografii 
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Zapojení bylo tříelektrodové. Pracovní elektroda pro polarografii byla rtuťová kapající 

elektroda, elektrický odtrhávač kapek nastaven na 2 s., kapilára o průměru 58 pm, délce 

18 cm a výšce rezervoáru 67 cm. Pracovní elektroda pro cyklickou voltametrii byla jednak 

tzv. visící kapková elektroda řízená stojánkem SMDE (Laboratorní přístroje Praha) 

(Obr. 52), jednak pevná platinová elektroda o průměru 1 mm. Jako pomocná elektroda sloužil 

vždy platinový plíšek o ploše zhruba 1 cm2, jako referentní elektroda nasycená kalomelová 

elektroda (SCE) oddělená můstkem s týmž aprotickým prostředím jako zkoumaný roztok. 

Nádobka pro polarografii i voltametrii byla tzv. typu Metrohm probublávaná proudem argonu 

o objemu 10 ml. 

Obr. 52: Visící rtuťová kapková elektroda řízená stojánkem SMDE (spolu s potenciostatem a 

zapisovačem) používaná při cyklické votametrii 

Preparativní elektrolýzy probíhaly za pomoci počítačem řízeného potenciostatu 

POSTAT 30 (ECOCHEMIE, Nizozemí), v tříelektrodovém zapojení. Nádobka byla "typu H" 

(Obr. 53) o objemu pracovního prostoru 15 ml, s anodovým a katodovým prostorem 

odděleným fritou. Pracovní elektroda byla velkoplochá, rtuťová (cca 2 cm2) míchaná 

magnetickým míchadlem. Jako pomocná elektroda sloužil vždy platinový plíšek o ploše 

zhruba 2 cm2, jako referentní elektroda nasycená kalomelová elektroda (SCE) oddělená 

Můstkem s týmž aprotickým prostředím jako zkoumaný roztok. 
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Obr. 53: Nádobka "typu H" používaná při preparativní elektrolýze (s pracovní rtuťovou a s referentní 

elektrodou, ale bez roztoku a bez pomocné elektrody) 

4.3 Použité chemikálie 

FOX-7 (2,2-Dinitroethen-1,1 -diamin) (připravil Ing. Zdeněk Jalový, CSc. z Ústavu 

energetických materiálů FCHT Univerzity Pardubice), p-nitroanisol (L. LIGHT, England), 

P-nitrotoluen (FLUKA, purum, použitý bez dalšího čištění), p-dinitrobenzen (FLUKA, 

Purum, použitý bez dalšího čištění), acetonitril (Riedel-de Haën, puriss. p. a. Reag., použitý 

bez dalšího čištění), DMF (ALDRICH, wasserfrei 99,8 %, použitý bez dalšího čištění), 

tetrabutylammoniumhexafluorofosfát (FLUKA, purum, použitý bez dalšího čištění), kyselina 

octová (LACHEMA, p. a., použitá bez dalšího čištění), argon (Messer, 99,998 %), 

Polarografícká rtuť (BOME, ČR, 99,9995 %), destilovaná voda. 

4.4 Použité postupy 

Pro polarografii a cyklickou voltametrii se před otevřením nechal FOX-7 (uchovávaný 
v mrazničce) asi 30 minut vytemperovat (Obr. 54), pak se navážilo 2,96 mg FOXu-7 
na analytických vahách a připravil se tak každý den nový zásobní roztok FOXu-7 v DMF 

(v acetonitrilu) o 0,01 M koncentraci a přibližném objemu 2 ml (Obr. 54). 
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Potom se v polarografické nádobce nechalo vybublat argonem minimálně 5 minut asi 

10 ml základního elektrolytu (acetonitril, DMF). Před přidáním roztoku zkoumané látky, se 

nejdříve změřila polarografická křivka základního elektrolytu (tzv. blank). Byl-li blank 

„čistý", přidal se mikropipetou (Hamilton) předem zvolený objem roztoku FOXu-7, nechalo 

se vše v nádobce opět vybublat argonem a pak se teprve měřila polarografická křivka. 

Při preparativní elektrolýze se připravil vždy nový roztok FOXu-7 podobným 

způsobem jako při již zmíněné polarografii. Měření probíhala s navážkou 50mg FOXu-7 

rozpuštěného v bezvodém acetonitrilu s tetrabutylammonium hexafluorofosfátem jako 

základním elektrolytem. Na dno suché nádobky „typu H" s referentní elektrodou se přidala 

rtuť, tak aby byl mezi rtutí a referentní elektrodou volný malý prostor. Dále se do prostoru 

nádobky s pomocnou elektrodou přidalo 10 ml základního elektrolytu a do pracovního 

prostoru s referentní a pracovní elektrodou se přidalo 10 ml základního elektrolytu s roztokem 

FOXU -7 . Nyní se nechaly obě části nádobky vybublat argonem minimálně 5 minut. 

Elektrolýza probíhala při potenciálu limitního proudu jednak první, jednak druhé redukční 

vlny. 

V průběhu preparativní elektrolýzy se odebíraly vzorky, které byly polarograficky 

analyzovány, roztok po elektrolýze byl pak zpracován za účelem izolace produktů. 

V případě roztoku FOXu-7 v acetonitrilu (DMF) se při izolaci produktu nejdříve roztok 

odpařil do sucha, zbytek byl extrahován etherem (v případě ^ 

Obr. 54: Fox-7 uchovávaný v mrazničce a 0,01 M roztok FOX-7 v DMF 
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5 FOX-7-výsledky 

5.1 Nevodné prostředí 

Elektrochemické experimenty v nevodném prostředí (tzv. aprotickém, tedy 

bez přítomnosti protonů) mají velký význam pro studium mechanismů, a to zejména 

redukčních reakcí. Je to proto, že studovaná molekula ani meziprodukty jejich 

elektrodových reakcí nemohou být protonizovány. To má za následek zablokování 

chemických reakcí následných po přenosu elektronu a vedoucích к rychlé redukci = 

hydrogenaci molekuly. V aprotickém prostředí se tak stabilizují radikálové meziprodukty, 

což umožní jejich zachycení, případně jejich identifikaci. To je nezbytné pro pochopení 

a formulaci detailního mechanismu chování molekuly po přijetí jednoho (či více) elektronů, 

lze pozorovat změny v rozmístění elektronů a jejich delokalizaci, je možné sledovat změny 

struktury celé molekuly vyvolané přenosem elektronu a vedoucí к její reorganizaci, к tvorbě 

nových vazeb, případně ke štěpení na další meziprodukty. Pokud bychom zanedbali vliv 

solvatace, můžeme říci, že tímto způsobem vlastně bezvodé prostředí jakoby simuluje reakce 

ve vakuu, tedy reakce skutečně jednotlivých izolovaných molekul a výsledky těchto 

experimentů jsou též lépe korelovatelné s teoretickými kvantově chemickými výpočty. 

Jako aprotické (bezvodé) prostředí byla vybrána dvě rozpouštědla: dimethylformamid 

(Obr. 55) (výhodnější pro redukce, ale s vysokým bodem varu, což komplikuje izolaci 

Produktů po elektrolýze) a acetonitril (Obr. 55) (výhodnější pro oxidace a snadněji 

oddestilovatelný). Obě tato rozpouštědla jsou dostatečně polární na to, aby se v nich 

rozpustila (tedy disociovala) sůl základního elektrolytu (v našem případě chloristan, 

tetrafluoroboritan nebo hexafluorofosforečnan tetraalkylamonia) a současně jsou dobrými 

rozpouštědly pro většinu organických molekul. 

O H v 
H 

n 
^ C H 

С — C = N 
i 

CH3 H 

Obr. 55: Struktura dimethylformamidu a acetonitrilu 
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5.2 Polarografická redukce v acetonitrilu - koncentrační závislost 

Polarografická redukce FOXu-7 v acetonitrilu při koncentraci 0,2 - 10 x 10"4 probíhá 

ve třech až čtyřech vlnách (Obr. 56). 

0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 V 

Obr. 56: Typická polarografická křivka redukce FOXu-7 v acetonitrilu při koncentraci 5 x 10"4 mol/l 

(na křivce j sou patrné vlny i l , i2 a i3, vlna i4 u -0,8 V se objevuje pouze při velmi nízkých koncentracích) 

Aby bylo možné interpretovat reakce probíhající v jednotlivých vlnách, je třeba nejdříve 

zjistit, které limitní proudy jsou řízené difúzí (obecně transportem), které souvisí s adsorpcí, 

Případně které závisejí na kinetice. K tomu slouží v prvé řadě závislost limitního proudu 
na koncentraci studované látky. Koncentrační závislost FOX-7 na rtuťové kapkové elektrodě 

byla proměřena jak v acetonitrilu, tak i v DMF, aby bylo možné porovnat jejich případné 

rozdíly. 

Při rychlosti nárůstu potenciálu 5 m V/s byly polarograficky měřeny následující 

koncentrace: 2 x 10"5 mol/l, 5 x 10"5 moVl, 1 x 10"4 mol/l, 2 x 10"4 mol/l, 5 x 104 mol/l, 
1 * 10"3 mol/l. Koncentrace se lišily v rozmezí téměř dvou řádů. Tak velký rozdíl je nutný 

Proto, aby se rozlišily následující možné situace. 
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První nastane, když ještě není zcela pokryt povrch elektrody a kdy hraje velkou roli 

adsorpce, neboť přenos elektronu probíhá pouze z povrchu elektrody (koncentrace je nižší 

než cca 1 x 10"4). Jiná situace je, když už je povrch elektrody bohatě pokryt studovanou 

látkou a přenos elektronu může probíhat i z roztoku. 

Po vyhodnocení polarografických měření FOXu-7 v acetonitrilu byly získány 

následující výsledky znázorněné na obr. 57, 58 a 59. 

Závislost proudu ua koncentrací FOX-7 v A N 

100 - — 

90 -

80 -i 
• il 

70 - • i4 

60 - A i2 

50 -
• i3 

4 0 -

30 -

20 -

B á o p j t 

8 9 10 11 
c (mol/1) x 10-4 

Obr. 57: Graf závislosti limitních proudů na koncentraci FOX-7 v acetonitrilu 
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Závislost proudu na koncentraci FOX-7 v AN 
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Obr. 58: Graf závislosti limitních proudů 1.+2. vlny a proudu 3.vlny na koncentraci FOX-7 v acetonitrilu 
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°br . 59: Graf závislosti půlvlnových potenciálů jednotlivých redukčních vln na koncentraci FOX-7 v acetonitrilu 
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První vlna redukce (il) u potenciálu -0,60 V (vs. SCE) je lineárně závislá 

na koncentraci pouze do koncentrace kolem 1 x 10"4 M/l (Obr. 57), pak už se její limitní proud 

nemění. Hlavní vlna redukce (i2) u potenciálu kolem - 1,05 V se naopak objeví právě 

až při koncentraci kolem 1 x \0A M/l a dále lineárně roste se stoupající koncentrací. Tyto dvě 

vlny tedy zřejmě spolu souvisejí. První redukční vlna představuje elektrochemickou redukci 

molekul na čisté elektrodě, kdy se produkt elektrolýzy silně adsorbuje na elektrodu. Tato 

adsorpce je spontánní a zřejmě dost silná, tedy energeticky výhodná a proto posouvá první 

redukční potenciál к méně negativním hodnotám. Tato situace trvá až do dosažení takové 

koncentrace, kdy se právě povrch elektrody pokryje adsorbovanou látkou. Při vyšší 

koncentraci se musí solvatované molekuly rozpuštěné výchozí látky redukovat skrz vrstvu již 

naadsorbovaných molekul produktu na elektrodě, navíc se produkt už nemůže stabilizovat 

adsorpcí (povrch elektrody je již obsazen) a musí oddifundovat od elektrody zpět do roztoku. 

Proto je tento děj méně energeticky výhodný a potenciál redukce je negativnější (i2). 

Skutečnost, že děje il a i2 na sebe navazují a že při součtu limitních proudů vln il a i2 

získáme pouze jednu přímkovou závislost (Obr. 58), ukazuje na to, že jde o redukci 

s adsorpční před-vlnou, tedy o chemicky tentýž děj, který v obou oblastech koncentrací je 

řízený difúzí (v následujících schématech A = FOX-7). 

A(ads) B(ads) El 

A(solv) -» B(solv) E2 

Další výrazná redukční vlna i3 při potenciálech kolem -1,4 V také roste lineárně 
s rostoucí koncentrací v celém koncentračním rozsahu, u ní už ale žádný efekt spojený 

s adsorpcí nebyl pozorován, zřejmě díky již obsazenému povrchu elektrody. Nejspíše se jedná 
0 následnou redukci látky B. Vzhledem k tomu, že obě závislosti sledují tutéž přímku, 

je zřejmé, že oba limitní proudy jsou stejně vysoké a že tedy počet přenesených elektronů je 

v obou vlnách stejný. 

B(solv) -> C(solv) E3 
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Při nízkých koncentracích (pod 1 x ÍO^M/I) se objevuje u potenciálů kolem -0,8 V 

drobná redukční vlna, která při obsazení povrchu elektrody zaniká. Možné vysvětlení je, 

že na povrchu dosud neobsazené elektrody probíhá konkurenční reakce typu "otec-syn". 

A(ads) + B(ads) AB(ads) 

A vzniklý adukt se redukuje. 

AB(ads) 2 B(ads) E4 

Půlvlnové potenciály se v závislosti na koncentraci nemění (Obr. 59). 

5.3 Polarografická redukce v dimethylformamidu - koncentrační závislost 

Polarografická redukce látky FOX-7 dimethylformamidu probíhá analogicky jako 

v acetonitrilu, pouze s drobnými rozdíly: vlny il a i2 opět představují redukční vlnu 

s adsorpční předvlnou a probíhají při stejném potenciálu jako v acetonitrilu. Pouze 

koncentrace, při níž dochází к nasycení povrchu elektrody, je poloviční, vlna i 1 se tedy stane 

konstantní již od koncentrace 5 x 10"5 mol/l. Vlna i3 (s limitním proudem stejným jako součet 

il a i2) probíhá o 200 mV negativněji (zatím není jasné proč) a vlna i4 se vůbec neobjevuje. 

(Obr. 60,61). 

Půlvlnové potenciály se v závislosti na koncentraci prakticky nemění ani 

v dimethylformamidu (Obr. 62). 
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Závislost proudu na koncentraci FOX-7 v DMF 
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Obr. 60: Graf závislosti limitních proudů na koncentraci FOX-7 v DMF (pouze oblast nízkých koncentrací) 
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Obr. 61: Graf závislosti limitních proudů 1.+2. vlny a proudu 3.vlny na koncentraci FOX-7 v DMF 
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Obr. 62: Graf závislosti půlvlnových potenciálů jednotlivých redukčních vln na koncentraci FOX-7 v D M F 
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5.4 Standardy 

Pro základní elektrochemickou charakterizaci každé nové sloučeniny a pro jakékoliv 

úvahy ohledně mechanismu elektrodového děje je třeba vždy nejdříve zjistit, kolik elektronů 

je v jednotlivých krocích (vlnách) na jednu molekulu přenášeno. Nejjednodušší způsob tohoto 

odhadu je srovnání s redukčními vlnami standardních látek, u nichž je mechanismus a tedy 

i počet vyměněných elektronů znám. 

Jako standardní látky byly vybrány tři nitrované sloučeniny (p-nítroanísol, 

p-nitrotoluen, p-dínítrobenzen) (Obr. 63) se srovnatelnou velikostí molekuly (aby bylo 

možné předpokládat, že difúzni koeficient je podobný). První dva standardy se v aprotickém 

prostředí redukují ve dvou vlnách, kde první redukční vlna je reverzibilní a jedná se 

o jednoelektronový děj (při kterém vzniká radikálový anion), druhá vlna je tříelektronová, 

kdy se nitroskupina redukuje na příslušný hydroxylamin. Dinitrobenzen se redukuje obtížněji, 

první dvě redukční vlny jsou obě reverzibilní a jednoelektronové, které odpovídají vzniku 

radikálového aniontu a dianiontu. 

Obr. 63: Strukturap-nitroanisolu, /?-nitrotoluenu, /?-dinitrobenzenu 

Všechny tři standardy byly proměřeny za stejných podmínek, na které byly pak 

Přepočteny i ostatní limitní proudy. Porovnáním limitních proudů, které vychází z několika 

desítek nezávislých experimentů plyne, že u látky FOX-7 součet limitních proudů il + i2, 

stejně jako i3 odpovídá nejspíše přenosu jednoho elektronu. Vzhledem k tomu, že redukce 

nitroskupiny zahrnuje zpravidla 4 elektrony, je tento výsledek překvapivě nízký. 
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5.5 Cyklická voltametrie 

Cyklická voltametrie roztoku FOX-7 byla měřena v acetonitrilu na rtuťové visící 

kapkové elektrodě a na platinové stacionární diskové elektrodě vždy při třech různých 

koncentracích (1 x 10"4 mol/l, 2 x 10"4 mol/l a 5 x 10"4 mol/l) a každý experiment pak 

při rychlostech 20, 50, 100 a 200 mV/s. Na visící rtuťové kapkové elektrodě se proměřovaly 

jednak proudy katodických a anodických píků, jednak posuny jejich potenciálů. Takto získané 

závislosti dovolí zjistit, zdaje děj difúzni či adsorpční, navíc lze takto odhalit i případný vliv 

kinetiky. U každého děje byla zjišťována případná reverzibilita, vždy s potenciálem obratu 

cca 200 mV za každým pikem. Při každé rychlosti byla každá křivka měřena třikrát 

bez přerušení za sebou, aby byly zachyceny případné projevy následných reakcí. 

Obr. 64 : Průběh cyklické voltametrie FOXu-7 v acetonitrilu při koncentraci 1 x 1 0 4 

Cyklický voltamogram (Obr. 64) látky FOX-7 vykazoval tři elektrodové děje. První 

dčj s potenciálem katodického píku kolem -0,65 V je reverzibilní, jeho anodický proti-pík se 

však objevuje prakticky při stejném potenciálu jako pík katodický. To je známka toho, že jde 
0 adsorpční pík, tedy redox děj v adsorbovaném stavu. Tento závěr podporuje i to, že proud 

tohoto píku roste s rostoucí rychlostí změny potenciálu daleko rychleji než proud ostatních, 

difúzí řízených píků, navíc tato závislost prochází počátkem. Při porovnání 
s polarografickými výsledky je zřejmé, že tento děj odpovídá adsorpční předvlně. 
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Druhý elektrodový děj pozorovaný na cyklickém voltamogramu (při koncentraci 

1 x 10"4 mol/l), který probíhá u -0,85 V, byl dobře sledovatelný pouze při prvním cyklu. 

Tehdy jeho proud katodického píku je lineárně závislý na odmocnině z rychlosti nárůstu 

potenciálu, což by ukazovalo na proces řízený difúzí. Tento děj vykazuje reverzibilitu, tedy 

dvojici píků, které jsou od sebe vzdáleny kolem 80 m V, což opět ukazuje 

na jednoelektronový děj. Tvar anodického píku je však narušen ostrým proudovým 

"zásekem" (Obr. 64), způsobeným nejspíše výraznou změnou v dvoj vrstvě (adsorpce-

desorpce). Při vyšších rychlostech nárůstu potenciálu proud dosahuje limitní hodnoty, což 

napovídá, že tento děj bude přecházet v proces řízený kinetikou. Při srovnání 

s polarografickými výsledky tento děj odpovídá vlně u -0,85 V, která se vyskytuje pouze 

při koncentracích do 1 x 10"4 M, a která pak přechází do hlavní jednoelektronové redukční 

vlny u -1,05 V. Toto bylo pozorováno i při cyklické voltametrii při druhém a dalších cyklech, 

kdy se objevuje další pík u -1,05 V, který je ale nedostatečně reprodukovatelný. Rozdíl 

ve velikosti odezvy dějů u -0,85 a -1,05 V při polarografickém experimentu a při cyklické 

voltametrii vyplývá zřejmě z rozdílných časových parametrů obou metod a z toho, 

že po prvním cykluje povrch visící kapkové elektrody již ovlivněn předchozími povrchovými 

reakcemi. To opět ukazuje na to, že jde o složitý sled dějů, kde hraje roli kinetika následných 

reakcí a adsorpce na elektrodě. 

Třetí děj na cyklickém voltamogramu u potenciálu -1,55 V je difúzí řízený (lineární 

závislost proudu katodického píku na odmocnině z rychlosti změny potenciálu), je tzv. 

kvazireverzibilní (quasi-reversibilní), kdy rozdíl mezi anodickým a katodickým pikem je 100-

150 mV. Jedná se opět o jednoelektronový děj, který odpovídá vlně i3 na dc-polarogramu. 

Všechny tyto výsledky cyklické voltametrie souhlasí s interpretací dc-polarografie, kde byly 

zjištěny dva jednoelektronové děje, z nichž ten první - díky silné adsorpci primárního 

Produktu - vykazuje tzv. adsorpční předvlnu. 

Potenciál píků se s rychlostí změny potenciálu prakticky nemění, kromě třetího píku, 

který se při vyšších rychlostech posouvá к negativnějším potenciálům. Tento jev zřejmě 

souvisí s jeho kvazireverzibilitou, kdy jednoelektronový produkt je stálý, jeho vznik (přenos 

elektronu) je však provázen větší reorganizací molekuly, tedy pomalejší elektrodovou reakcí. 
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Obr: 65: Grafy závislostí proudů katodických píků na odmocnině z rychlosti změny potenciálu 

při koncentraci FOX-7 1 x 10"4 mol/l 
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Obr: 66: Grafy závislostí potenciálů katodických píků na rychlosti změny potenciálu při koncentraci 

FOX-7 1 x 1 0 - 4 mol/l 
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Cyklická voltametrie byla měřena též na platinové stacionární diskové elektrodě. 

Získané křivky však nebyly reprodukovatelné a vyhodnotitelné, zřejmě proto, že povrch 

platiny není obnovován a v elektrodovém mechanismu hraje adsorpce a další reakce vedoucí 

к povrchovým filmům na elektrodě příliš významnou roli. To je zřejmé už z cyklické 

voltametrie na rtuti, kdy získaná křivka rozhodně nesleduje teoretický tvar (Obr. 64). 

5.6 Přidávání kyselin do aprotického prostředí 

Při redukci v aprotickém prostředí jsou stabilizovány meziprodukty aniontového 

charakteru, protože nedostatek protonů v roztoku brání jejich protonizaci a tím i další redukci. 

Pro lepší celkové pochopení průběhu redukce v různých prostředích je třeba proměřit oblast 

propojující aprotické a vodné (případně až kyselé) roztoky. Za tím účelem se do aprotického 

rozpouštědla přidává postupně kyselina (do několikanásobného stechiometrického nadbytku 

oproti studované látce) a sledují se (např. polarograficky) případné změny v průběhu redukce. 

Je výhodné začít s velmi slabou kyselinou a postupně sílu kyseliny zvyšovat. Proto byla 

použita voda a kyselina octová. 

Do roztoku FOX-7 o koncentraci 5 x 10"4 M byla postupně přidávána voda až 

do koncentrace 5 x 10"' M. Závislost limitních proudů a potenciálů na koncentraci vody 

v acetonitrilu je na následujících obrázcích (Obr. 67, 68). Protože jde o velmi slabou kyselinu, 

redukci studované látky to prakticky neovlivnilo. Proud prvních tří vln zůstával neovlivněn, 

pouze u potenciálu kolem -2 V se začal objevovat nový redukční děj, který odpovídá redukci 

protonů z vody a roste s přídavky protondonoru. Potenciál první a třetí vlny se s přídavkem 

vody mírně posouvá к snadnější redukci, což je typické, potenciál druhé vlny a redukce 

vodíku zůstává při přidávání vody konstantní. 
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Obr. 67: Graf závislosti proudu na koncentraci vody v acetonitrilu 
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Obr. 68: Graf závislosti E l / 2 na koncentraci vody v acetonitrilu 

Při přídavcích kyseliny octové se chování látky FOX-7 měnilo výrazněji (Obr. 69, 70). 

Limitní proud první redukční vlny (adsorpční předvlna) se ani s přídavkem kyseliny octové 

nemění. Mění se zato ale hlavně ta druhá, jejíž proud s rostoucím obsahem kyseliny strmě 

roste minimálně na šestinásobek. Současně s růstem i2 však klesá i3. Zřejmě se druhý stupeň 

Původní redukce (i3) v kyselém prostředí již neuplatní. Redukční potenciály se s rostoucím 

obsahem kyseliny posouvají к méně záporným hodnotám, na místo čtvrté vlny redukce 
vodíku z rozpouštědla se posouvá hranice použitelného rozsahu potenciálů. 
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Obr. 69: Graf závislosti proudu na koncentraci kyseliny octové v acetonitrilu 

Závislost půlvlnových potenciálů na koncentraci 
E1/2 AcOH v acetonitrilu 

-1.8 

- 1 . 6 -

-1.4 -

-1 .2 -

-0 .8 -

- 0 . 6 -

-0.4 

-0.2 

0 

• E1 
aE2 
• E3 

c x 10-3 

Obr. 70: Graf závislosti půlvlnového potenciálu na koncentraci kyseliny octové v acetonitrilu 
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5.7 Preparativní elektrolýzy 

Velmi důležitým experimentálním údajem pro charakterizaci elektrochemického 

chování a pro formulování redukčního mechanismu jsou preparativní elektrolýzy, 

které by jednak měly poskytnout produkt elektrochemické reakce za daných podmínek, 

jednak množství prošlých coulombů (coulometrie), z nichž lze snadno vypočítat počet 

vyměněných elektronů na jednu molekulu. Měření probíhala s navážkou 50 mg FOX-7 

rozpuštěného v bezvodém acetonitrilu s tetrabutylammoniumhexafluorofosfátem 

jako základním elektrolytem. Pro elektrolýzy byly zvoleny dva potenciály. První na 2. vlně, 

tedy u -1,3 V, druhý potenciál až za třetí redukční vlnou (i3), tedy těsně před rozkladem 

elektrolytu, u -2,5 V. 

Při potenciálu elektrolýzy -1,3 V bylo třeba na přeměnění cca 95 % látky FOX-7 

v acetonitrilu opakovaně 28 - 30 Coulombů, což odpovídá 1 elektronu na molekulu. 

Při potenciálu elektrolýzy -2,5 V bylo na stejné množství látky spotřebováno 58 C, 
tedy zhruba dva elektrony na molekulu. Tento výsledek byl pozorován i u polarografie 

a cyklické voltametrie. 

Na počátku preparativní elektrolýzy při -2,5 V měl roztok FOX-7 v acetonitrilu světle 

žlutou barvu (Obr. 71, 72). Po průchodu přibližně 1/3 F/mol se celý roztok zbarvil 

na oranžovou barvu (Obr. 73) a při spotřebě zhruba 1 F/mol se celý roztok zbarvil na sytě 

zelenou barvu (Obr. 74, 75). Při ukončení preparativní elektrolýzy se produkt reakce ihned 

odbarvil z oranžové na bezbarvou (Obr. 76). Tyto změny barvy svědčí o přítomnosti řady 

různých meziproduktů nesoucích výrazný chromofor, pravděpodobně jde o přítomnost 

relativně stabilních radikálů (oproti elektrolýze ve vodném prostředí, kdy roztok svoji 

nažloutlou barvu neměnil). Jejich identifikace bude též předmětem dalšího studia. 
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Obr. 71: Světle žlutá barva v prostoru 

pracovní elektrody na začátku preparativní 

elektrolýzy (vlevo j e prostor pomocné 

elektrody, kde probíhá oxidace) 
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Obr. 74: Světle zelená barva 

při preparativní elektrolýze a oranžový 

produkt reakce na pomocné elektrodě vlevo 

Obr. 75: Trnavě zelená barva 

při preparativní elektrolýze a oranžový 

produkt reakce na pomocné elektrodě vlevo 

.•к. 
Obr. 76: Tmavě zelená barva 

při preparativní elektrolýze a odbarvený 

produkt reakce na pomocné elektrodě vlevo 
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Podobné výsledky se ukázaly i při obdobné preparativní elektrolýze na rtuťové 

velkoploché elektrodě při -2,5 V, ale v DMF , kde měl roztok FOX-7 v DMF na samém 

začátku (0 C) světle žlutou barvu (Obr. 77). Po průchodu přibližně(10 C) 1/3 F/mol se celý 

roztok zbarvil na oranžovou barvu (Obr. 78) a při spotřebě zhruba (35 С) 1 F/mol se celý 

roztok zbarvil na červenou (Obr. 79), pak při (50 C) zpět na oranžovo-hnědou (Obr. 80) 

a nakonec na tmavě zelenou barvu (Obr. 81). Všechny barvy jsou čiré, což je nejspíše 

způsobeno lepší rozpustností FOXu-7 v DMF než v acetonitrilu. 

Obr. 77: Žlutá barva v prostoru 

pracovní elektrody na začátku preparativní 

elektrolýzy (vlevo je prostor pomocné 

elektrody, kde probíhá oxidace) 
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Obr. 80: Oranžovo-hnědá barva 

při preparativní elektrolýze a nažloutlý produkt 

reakce na pomocné elektrodě v levo 
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Jednoelektronová první redukce i barevné změny při elektrolýze ukazují, že FOX-7 

je schopen tvořit stálý aniontový radikál, který pak v řadě následných reakcí a rovnováh, 

které budou kineticky řízené, dále reaguje. Vzhledem ke struktuře výchozí molekuly je možné 

uvažovat o následující pravděpodobné struktuře aniontového radikálu (Obr. 82). 

h ? n 5 j m o 2 h 2 n n o 2 

h 2 n n o 2 h 2 n n o 2 

+e 
h 2 n n o 2 H 2 N L N - 0 

У—(© ij)—4© 
H o N N 0 2 M S N r Ň - 0 

I / o 

Obr. 82: Vznik pravděpodobného stálého aniontového radikálu FOXu-7 

Tento delokalizovaný radikálový anion zřejmě reaguje s povrchem rtuti za vzniku 

povrchového komplexu, který způsobuje tu adsorpční předvlnu. Vysvětlení další redukce je 

zatím předmětem studia. 

Během preparativní elektrolýzy byl sledován počet prošlých coulombů a pokles proudu 

s časem a tento pokles byl logaritmován (Obr. 83). 
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Obr. 83: Graf závislosti proudu na čase (ve vloženém obrázku graf závislosti logaritmu proudu na čase) 

během elektrolýzy 50 mg FOXu-7 v acetonitrilu při E = - 1 , 3 V 

Z obrázku je zřejmé, že do cca 500 s neprobíhá elektrolýza standardně - zřejmě nebyla 

ještě všechna látka rozpuštěná (průběh není lineární v grafu závislosti logaritmu proudu 

na čase). V čase od cca 500 s do 3000 s klesal proud exponenciálně v závislosti na čase 

(na grafu závislosti logaritmu proudu na čase je přímka) a elektrolýza probíhala podle teorie. 

Od času kolem 3000 s do konce elektrolýzy teče pouze zanedbatelný zbytkový proud. 

Po všech elektrolýzách byla reakční směs zpracována za účelem izolace produktů 

a jejich identifikace. Bylo pozoruhodné, že ačkoli proud protékal a barva se měnila, v žádném 

roztoku po elektrolýze nebyl zachycen žádný organický produkt (byl identifikován pouze 

základní elektrolyt tetrabutylammonium-hexafluorofosfát), což napovídá, že ty elektrolýzy 

vedly zřejmě к plynným jednoduchým produktům (nejspíš CO, H20, N20). V aprotickém 

prostředí se tedy zdá, že primární redukce aktivuje samotnou molekulu a iniciuje řadu dalších 

následných intramolekulárních redox reakcí, které nakonec vedou к totálnímu rozkladu 

molekuly na plyny, podobně jako při explozi. V dalších experimentech bude třeba analyzovat 

vznikající plyny. 
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6 Závěry a shrnutí 

Mezi významné organické molekuly s více redox centry, jejichž vzájemné interakce 

hrají skutečně klíčovou úlohu v jejich vlastnostech, jsou výbušniny. Moderní výbušniny jsou 

z hlediska redox dějů velmi pozoruhodné látky. Jde zpravidla o molekuly, které nesou silně 

oxidativní a současně i silně reduktivní centra. Aby mohly pracovat za nepřístupu kyslíku, 

jejich žádanou reakcí není hoření, ale intramolekulární redox děj, kdy je molekula sama sebou 

zoxidována, resp. zredukována za vzniku plynných produktů. Jejich vývoj spolu s uvolněným 

teplem pak představuje důvod účinnosti těchto látek. 

Jeden z hlavních směrů vývoje výbušnin je v dnešní době hledání takových sloučenin, 

které mají vysoký výkon a současně nízkou citlivost к nárazu. Mezi tyto výbušniny můžeme 

zařadit i FOX-7 (2,2-Dinitroethen-l,l-diamin), který byl poprvé syntetizován v roce 1998. 

I když byla tato látka již podrobně testována z hlediska svých explozivních vlastností, 

detailnějšímu studiu jejích chemických vlastností (včetně elektrochemického chování) dosud 

nebyla věnována pozornost. Dostupná literatura se zabývá zejména otázkami její průmyslové 

syntézy, která zatím zůstává problémem. Praktické využití této látky je z toho důvodu dosud 

vzdálené. O to lákavější je výzkum mechanismu intramolekulárních redox interakcí této 

molekuly, pro který je velmi vhodný právě elektrochemický přístup. 

Náplní mé diplomové práce bylo nejprve charakterizovat elektrochemicky tuto látku 

v aprotickém, tedy bezvodém prostředí. Zabývala jsem je nejprve její redukcí za využití 

standardních elektrochemických metod (dc-polarografie, cyklická voltametrie, preparativní 

elektrolýza a coulometrie). Ačkoli redukce dvou nitroskupin představuje u běžných nitrolátek 

spotřebu minimálně osmi elektronů, tato látka se v aprotickém prostředí na rtuťové 

kapkové elektrodě redukuje pouze ve dvou jednoelektronových krocích, které navíc 

vykazují známky reverzibility. 

Polarografické experimenty navíc prokázaly, že produkt primární redukce se silně 

adsorbuje, což se projevuje adsorpční před-vlnou. Přítomnost malého množství vlhkosti 

na redukci nemá velký vliv, přídavek kyseliny octové však dramaticky mění mechanismus, 

který se stane tzv. multielektronovým. 
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Cyklická voltametrie potvrdila polarografické výsledky, prokázala reverzibilitu obou 

jednoelektronových dějů, ukázala však i na problém pomalých reakcí a jejich projevů 

při různých metodách. Byla navržena struktura primárního radikálového aniontu 

a jeho interakce se rtuťovou elektrodou. 

Preparativní elektrolýzy na první a na druhé vlně a příslušná coulometrická měření opět 

potvrdily, že oba pozorované redukční děje jsou jednoelektronové. V každém případě však lze 

říci, že elektrochemická redukce neprobíhá „stechiometricky", protože u molekuly se dvěma 

nitroskupinami se očekává daleko větší spotřeba elektronů. V tomto případě však příjem 

elektronu molekulou je zřejmě pouze startovacím mechanismem řady následných 

intramolekulárních redox dějů, které vlastně představují „zpomalenou explozi". Právě 

vznik pouze plynných produktů by mohl být vysvětlením skutečnosti, proč ani 

po opakovaných preparativních elektrolýzách za různých podmínek a po četných pokusech 

o zachycení nebyl dosud identifikován žádný organický produkt. 
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