
Abstrakt 
 

 Tato diplomová práce se zabývá studiem elektrochemického chování 2,4,6-trinitrotoluenu 

(TNT) a 2,4,6-trinitrofenolu (kyselina pikrové), nalezením optimálních podmínek pro jejich 

stanovení technikami DC voltametrie (DCV) a diferenční pulzní voltametrie (DPV) 

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

v prostředí Brittonova-Robinsonova (BR) pufru a nalezením co nejnižší meze stanovitelnosti 

(LQ) těchto látek. Dalším cílem bylo ověření praktické použitelnosti nově vyvinutých metod 

pro stanovení obou látek v pitné a říční vodě a v neposlední řadě bylo studováno 

elektrochemické chování látek pomocí cyklické voltametrie (CV). 

 Optimální prostředí pro stanovení TNT na m-AgSAE v deionizované vodě je  

methanol-BR pufr o pH 4,0 (1:9). Při stanovení technikou DCV je vhodné použít regenerační 

potenciály Ereg,1= 0 mV a Ereg,2= -1100 mV a pro techniku DPV regenerační potenciály  

Ereg,1= 0 mV a Ereg,2= -600 mV. Pro obě tyto techniky byly nalezeny lineární koncentrační 

závislosti proudu píku TNT v koncentračním rozmezí 1·10-6-1·10-4 mol/l. LQ dosažená 

technikou DCV byla v deionizované vodě 0,54 µmol/l, v pitné vodě 0,93 µmol/l a říční vodě  

2,5 µmol/l. Metodou DPV bylo dosaženo LQ v deionizované vodě 0,46 µmol/l, v pitné vodě  

1,0 µmol/l a říční vodě 0,92 µmol/l. 

 Pro kyselinu pikrovou byly pro DCV i DPV na m-AgSAE nalezeny vhodné podmínky 

v prostředí BR pufru o pH 2,0. Koncentrační závislosti byly proměřeny v rozmezí  

1·10-7-1·10-4 mol/l. Dosažená LQ kyseliny pikrové technikou DCV byla v deionizované vodě  

0,11 µmol/l, v pitné vodě 0,13 µmol/l a říční vodě 0,19 µmol/l. U techniky DPV bylo 

dosaženo LQ v deionizované vodě 0,12 µmol/l, v pitné vodě 0,10 µmol/l a říční vodě  

0,14 µmol/l. 

 Výsledky voltametrického stanovení TNT byly porovnány s UV-VIS spektrofoto-

metrickým stanovením methanolu v koncentračním rozmezí 1·10-7-1·10-4 mol/l s dosaženou 

LQ 0,56 µmol/l. Kyselina pikrová byla také stanovována UV-VIS spektrofotometrií 

v deionizované vodě v koncentračním rozmezí 4·10-7-1·10-4 mol/l. Vypočtená LQ měla 

hodnotu 0,073 µmol/l. 

 


