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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

A absorbance [AU] 

AF acifluorfen 

BR pufr Brittonův - Robinsonův pufr 

c molární koncentrace [mol.L-1] 

DPV diferenční pulsní voltametrie 

DPhEH herbicidy strukturně odvozené od difenyletheru 

E½ půlvlnný potenciál [mV] 

Ep potenciál píku [mV] 

ECD detektor elektronového záchytu 

FID plamenový ionizační detektor 

HMDE visící rtuťová kapková elektroda 

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

I.D. vnitřní průměr [mm] 

I elektrický proud [nA] 

Ip proud píku [nA] 

IR infračervená spektroskopie 

LC kapalinová chromatografie 

LC50 50 % letální  koncentrace [mol.L-1] 

LD mez detekce [mol.L-1] 

LD50 50 % letální  dávka [g.kg-1] 

LQ mez stanovitelnosti [mol.L-1] 

M zkratka pro jednotku molární koncentrace [mol.L-1] 

Mr relativní molekulová hmotnost 

NF nitrofen 

NMR nukleární magnetická rezonance 

NPD termoionizační detektor citlivý na dusík a fosfor 

OF oxyfluorfen 

pH záporný dekadický logaritmus koncentrace oxoniových iontů 

RP-HPLC chromatografie s reversní fází 

S/N poměr signál šum 
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t čas [s] 

tR retenční čas [s] 

UV ultrafialová oblast 

ε molární absorpční koeficient [mol-1.L.cm-1] 

λ vlnová délka [nm] 

λmax vlnová délka absorpčního maxima [nm] 



1. Úvod 

 

1.1 Cíl práce 

 

Předkládaná diplomová práce byla vypracována v rámci širšího 

projektu, zabývajícího se studiem elektrochemického chování karcinogenních 

a genotoxických sloučenin, který je řešen na Katedře analytické chemie 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Mezi genotoxické sloučeniny 

patří i nitrované deriváty difenyletheru používané jako herbicidy (DPhEH). 

Acifluorfen (AF) a oxyfluorfen (OF) jsou dosud hojně používanými herbicidy 

z této skupiny. Nitrofen (NF) je pak prvním DPhEH, který začal být komerčně 

vyráběn. Tato práce se zabývá vývojem metod stanovení těchto látek za 

pomoci moderních elektrochemických a separačních metod. 

Cíle této práce jsou především: 

 
1) Nalezení vhodných podmínek pro stanovení zkoumaných DPhEH na 

moderních elektrodových materiálech s cílem dosáhnout co nejnižší meze 

detekce. Za tímto účelem byla použita stříbrná meniskem modifikovaná 

amalgamová elektroda (m-AgSAE) a uhlíková pastová elektroda (CPE) s 

využitím techniky DP voltametrie (DPV) Chování oxyfluorfenu a nitrofenu 

bylo z důvodů jejich malé rozpustnosti ve vodě (1) studováno ve smíšeném 

vodně–methanolickém prostředí. Acifluorfen byl stanovován ve vodném 

roztoku Brittonova – Robinsonova (BR) pufru.  

2) Nalezení vhodných podmínek pro stanovení zkoumaných DPhEH 

metodou HPLC s elektrochemickou detekcí za pomoci detektoru založeného 

na tuhém stříbrném amalgámu s cílem dosáhnout co nejnižší meze detekce.  
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1.2 Biologické účinky a použití zkoumaných herbicidů  

 
1.2.1 Použití studovaných látek 

 

Herbicidy odvozené od difenyletheru jsou  kontaktní herbicidy účinné 

po aktivaci osvětlením. Produkty jejich fotodegradace způsobují inhibici 

rostlinné protoporfyrinogen oxidasy (2). Zasažená rostlina je následně 

poškozena přebytkem protoporfyrinogenu způsobeným jeho nedostatečným 

metabolismem. Podrobným studiem mechanizmu účinku DPhEH a jejich 

interakcí s protoporfyrinogen oxidasou se zabývají např. práce (3, 4). Z velké 

skupiny těchto sloučenin (aclonifen, bifenox, fluoroglycofen, lactofen, 

bifenoxová kyselina, formesafen ap.) jsem si vybral AF a OF pro jejich 

současné široké uplatnění v zemědělství. NF pak z toho důvodu, že jeho 

uvedením na trh v roce 1963 bylo používání herbicidů z této kategorie 

započato. NF byl intenzivně používán v minulosti (5), v roce 1969 se ovšem 

přestal vyrábět a nyní je díky své toxicitě ve většině vyspělých zemí zakázán. 

Jeho zásoby ovšem stále existují a v ojedinělých případech je stále používán.  

OF se ročně spotřebuje kolem 300 t jen v USA. Používaný je zejména 

k ochraně semenáčků ve školkách, v  kulturách ovocných stromů, obilovin, 

luštěnin a podobně (5, 6). V USA je registrován od roku 1979 pro použití na 

výše zmíněné účely. Jeho výrobcem je Dow Agrosciences. Znám je především 

pod obchodním názvem Goal (7). AF se používá v podobných kulturách jako 

OF a rovněž při pěstování luštěnin a rýže.  Je jednou z vůbec 

nejvýznamnějších látek z této skupiny. V devadesátých letech byl v např. v 

USA na 22. místě co se týče plochy ošetřované herbicidy (8). Jeho současným 

výrobcem je United Phosphorus. Prodává se pod obchodním názvem Blazer 

(7).  

V souvislosti s používáním herbicidů by jistě bylo vhodné mít 

dokonale zmapovaný současný stav jejich používání a nepříznivých účinků, 

které mají na lidské zdraví a životní prostředí. Současným stavem a trendy 

v této oblasti se zabývá např. práce (9), podle níž se např. v roce 1995 
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celosvětově spotřeboval 1 milion tun herbicidů. Podle názoru autorů práce (8) 

nejsou však souhrnné a přesné údaje o používání herbicidů dostupné, a není 

proto možné přesně vyhodnotit zátěž a rizika, která tyto látky představují pro 

životní prostředí a člověka.  

S dlouhodobým a intenzivním používáním herbicidů je spojeno 

několik problémů. Předně, takovýto režim aplikace může být nejen 

ekologicky, ale i ekonomicky kontraproduktivní. Na intenzivně ošetřovaných 

lokalitách se totiž rezidua herbicidů stávají toxická pro samotné pěstované 

plodiny, k jejichž ochraně mají sloužit. K tomu navíc přispívá fakt, že plevele, 

proti kterým se těmito prostředky bojuje, naopak postupně za takových 

podmínek získávají proti herbicidům rezistenci, viz práce (5). Nežádoucí 

koncentrace herbicidů v takto produkovaných plodinách pak také nejsou 

příznivé pro zdraví spotřebitele.  Ke kumulaci herbicidů v plodinách 

napomáhá kromě jejich častého dlouhodobého používání i např. jejich 

nechtěná recyklace při používání zdrojů vody kontaminovaných splachy 

z herbicidy ošetřovaných polí pro jejich zavlažování, jak je popsáno v práci 

(10).  

 11



 
1.2.2 Toxicita zkoumaných látek a jejich dopad na životní prostředí 

 

O zkoumané skupině látek lze říci, že všechny DPhEH jsou při úniku 

do životního prostředí nebezpečné pro vodní živočichy, a to jak pro ryby, tak  

zejména pro obojživelníky a pro vodní bezobratlé. Jelikož se jedná o 

herbicidy, tak při úniku do vod z místa aplikace mohou vážně ohrozit i vodní 

vegetaci a  fytoplankton. V práci (11) se uvádí, že takto jsou ohroženy i stavy 

komerčně významných druhů ryb. 

Přejděme nyní k toxickým vlastnostem jednotlivých zkoumaných látek. 

AF je velmi toxický pro vodní organismy, např. LC50 (96 hod.) pro pstruha 

severoamerického činí 17 mg·L-1 (12). Pro teplokrevné živočichy ovšem není 

příliš toxický. LD50 orálně pro různé laboratorní kmeny myší a potkanů je 

typicky kolem 1500 mg·kg-1 (12). Mutagenita AF byla potvrzena ve studiích 

na octomilkách (Drosophila melanogaster), u nichž způsobuje  chromosomové 

aberace již při dávkách 10 μg·kg-1 (13). Primárními toxickými efekty OF jsou 

anémie a hepatotoxicita. OF je  na základě kombinované tvorby 

hepatocelulárních adenomů a karcinomů u myší (14) klasifikován jako možný 

lidský karcinogen (EPA skup.  C). Jeho teratogenní účinky jsou prokázaly na 

myších (14).  V některých testech na myších a bakteriích  byly prokázány jeho 

mutagenní účinky (15). Pro vodní organismy je značně toxický, například LC50 

při expozici po 96 hodin pro pstruha duhového je 410 μg·L-1, u krevet a ústřic  

32 μg·L-1 (15). NF je rovněž možný lidský karcinogen (16), je proto zařazen 

IARC do skup. 2B. Mezi jeho nejnepříznivější dopady patří jeho teratogenita. 

U zasažených zárodků narušuje vývoj jater, plic, srdce a dalších orgánů (17). 

Jeho typickým účinkem je však způsobení brániční kýly, a je proto při studiu 

této vývojové vady používán k jejímu vyvolání u pokusných zvířat (18). Jako 

ostatní DPhEH je vysoce toxický pro vodní organismy,  např. LC50 (48 hod) 

pro zlatého  karase činí 1,4 mg·L-1 (15). Ve srovnání  s ostatními látkami z této 

skupiny je i jeho akutní toxicita pro teplokrevné živočichy významně  vyšší, to 

ilustruje např. hodnota LD50 pro kočku perorálně 300 mg·kg-1. 
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1.3 Metody stanovení zkoumaných látek  

1.3.1 Spektrometrické metody 

 
DPhEH díky rozsáhlému aromatickému systému a přítomnosti 

nitroskupiny dostatečně absorbují záření v ultrafialové oblasti a viditelné 

oblasti spektra. Nyní již v literatuře není věnováno příliš pozornosti vyvíjení 

čistě spektrofotometrických metod pro stanovení těchto látek, jelikož jejich 

spektrofotometrické vlastnosti v UV-VIS jsou již dobře prostudovány (19-21). 

Mezi další výhodné metody stanovení organických látek patří IR a NMR 

spektroskopie, této problematice se věnuje např. práce (22). Jednou 

z nejcitlivějších spektrálních metod je fluorimetrie. Naneštěstí nemůže být 

použita přímo pro DPhEH, protože přítomnost nitroskupiny, která jak známo 

fluorescenci intenzivně zháší, činí tuto metodu pro stanovení těchto látek 

neefektivní. 

 

1.3.2 Polarografické a voltametrické metody 

 
Obecné mechanismy elektrochemické redukce aromatických nitrolátek a 

možnost jejího využití k jejich elektrochemickému stanovení jsou již delší 

dobu velmi dobře známy, viz (23,24). Pro monitorování chemických 

karcinogenů obsahujících tuto skupinu tak již byla vyvinuta celá řada 

elektrochemických metod viz. (25). Vzhledem k těmto faktům je u DPhEH 

s podivem, že pro stanovení těchto látek jsou elektrochemické metody 

poměrně málo používané. Výjimku tvoří např. práce (1,26). V těchto pracích je 

polarografické stanovení AF a OF na MDE použito ke kvantifikaci těchto látek 

ve studii jejich adsorpce na lignin. Elektrochemické chování AF, NF, OF a celé 

řady ostatních DPhEH je poměrně důkladně prostudováno v práci (27). Tato 

práce studuje redoxní chování těchto látek za pomoci cyklické voltametrie na 
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pracovní elektrodě ze skelného uhlíku, a to jak v protickém, tak aprotickém 

prostředí.  
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1.3.3 Chromatografické metody 

 
Chromatografické metody představují stěžejní nástroj pro analýzu 

agrochemikálií v environmentálních vzorcích.  

Důležitá je zejména plynová chromatografie, umožňující separaci a 

následnou kvantifikaci velkého množství látek v jedné analýze. Nicméně 

mnohé látky díky jejich netěkavé povaze plynovou chromatografií separovat 

nelze. V tom případě přichází ke slovu HPLC. Pro praxi je proto  nutné vyvíjet 

metody s dostatečně účinným GC nebo HPLC separačním krokem 

kombinovaným s dostatečně citlivou detekcí. V současnosti se tedy i při 

analýze zkoumaných herbicidů obecně uplatňuje do značné míry plynová 

chromatografie. Jako detektor pro GC při stanovení DPhEH se nejčastěji 

používá ECD, NPD, nebo MS detekce. Pro zkoumané látky je NPD velmi 

vhodná, v práci (28) tak byl pro OF při použití NPD dosažen LD 4,1 μg·Kg-1 

zatímco při použití MS detekce v SIM módu činí LD pro OF 9,1 μg·Kg-1. 

V práci (29) je při GC separaci pesticidů po jejich extrakci do 

methylenchloridu použito ECD a je docíleno LD pro OF 1,4 μg·kg-1.  

GC je ovšem nevhodnou metodou pro stanovení AF a některých dalších 

DPhEH, které obsahují karboxylovou skupinu a jsou proto velmi málo těkavé. 

Při HPLC stanovení zkoumaných polutantů se převážně používá 

spektrofotometrická nebo MS detekce. Takovéto způsoby detekce jsou 

použity v pracích (30-35).V práci (36), zabývající se RP-HPLC stanovením 

s předchozí SPE prekoncentrací a fotometrickou (290 nm) nebo MS detekcí 

bylo pro AF a OF dosaženo  LD 7,2, respektive 6,4 ng·L-1.  V této práci je 

uvedeno, že byla sice vypracována řada metod ke stanovení jednotlivých 

DPhEH, ale nebyla vyvinuta metoda pro současné stanovení nedisociujících a 

kyselých difenyletherů. I v práci (36) jsou kyselé a neutrální herbicidy 

stanovovány odděleně. V literatuře jsem nenarazil na metodu používající při 

HPLC separaci zkoumaných DPhEH amperometrické detekce. 
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Co se týče ED obecně, tak elektrochemická metoda jejich detekce je 

popsána v práci (37) a využívá fotochemickou degradaci analytu a následnou 

vodivostní detekci vzniklých anorganických anionů, v případě zkoumaných 

látek dusičnanů. Vzhledem k nedostatečné pozornosti, která byla doposud 

amperometrické detekci zkoumaných látek věnována, mohu tedy prohlásit, že 

vývoj nových detektorů na bázi tuhých stříbrných amalgámů pro 

amperometrickou detekci DPhEH  při HPLC  tedy obohatí současné spektrum 

analytických metod.  
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2. Experimentální část 
 

2.1 Reagencie 

2-chlor-1-(3-ethoxy-4-nitrofenoxy)-4-(trifluormethyl)benzen  

(99%, Sigma–Aldrich Laborchemikalien, Německo). Zásobní roztok OF o 

koncentraci 1·10-3 mol·L-1 byl připraven rozpuštěním 0,0362 g této látky ve 100 

mL methanolu. Roztoky o nižších molaritách byly připravovány přesným 

ředěním zásobních roztoků OF methanolem.  

5-[2-chlor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2-nitrobenzoová kyselina 

(99%, Sigma–Aldrich Laborchemikalien,  Německo). Zásobní roztok AF o 

koncentraci 2·10-4 mol·L-1 byl připraven rozpuštěním 0,0182 g této látky ve 250 

mL vody. Roztoky o nižších molaritách byly připravovány přesným ředěním 

zásobních roztoků AF vodou.  

2,4-dichlorfenyl-4-nitrofenylether (99 %, Sigma–Aldrich 

Laborchemikalien, Německo). Zásobní roztok NF o koncentraci 1·10-3 mol·L-1 

byl připraven rozpuštěním 0,0284 g této látky ve 100 mL methanolu. Roztoky 

o nižších molaritách byly připravovány přesným ředěním zásobních roztoků 

NF methanolem. Všechny roztoky byly uchovávány ve tmě v chladničce. 

Stálost zásobních roztoků byla kontrolována spektrofotometricky, roztoky 

všech tří použitých látek jsou za podmínek, ve kterých jsou uchovávány, stálé 

po dobu  minimálně jednoho roku.  

Další použité chemikálie: kyselina boritá, octová kyselina (99%), 

kyselina fosforečná (85%), hydroxid sodný, chlorid draselný, methanol, 

všechny chemikálie čistoty p. a., Lachema Brno, ČR. Brittonovy-Robinsonovy 

pufry o požadovaném pH byly připraveny smísením 0,2 mol·L-1 NaOH s 

roztokem obsahujícím 0,04 M kyselinu boritou, fosforečnou a octovou. 

Hodnota pH byla měřena digitálním pH-metrem Jenway 3510 (Jenway, Essex, 

Velká Británie) s kombinovanou skleněnou elektrodou (typ 924 005) 

kalibrovanou standardními vodnými roztoky pufrů. Pro přípravu vodných 



 

roztoků byla používána deionizovaná voda (Millipore, USA) Používané 

roztoky byly uchovávány ve skleněných nádobách.  

2.1.1 Studované látky 
 
Acifluorfen 

 
5-[2-chlor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2-nitrobenzoová kyselina 

CAS Reg. No.: 50594-66-6 

C14H7ClF3NO5

Mr: 361,70 

Zkratka: AF 
 
Oxyfluorfen 

 
2-chlor-1-(3-ethoxy-4-nitrofenoxy)-4-(trifluormethyl)benzen 

CAS. Reg. No.: 42874-03-3 

C15H11ClF3NO4

Mr : 361.72 

Zkratka: OF 

 

Nitrofen 

 
2,4-dichlorfenyl 4-nitrofenyl ether 

CAS Reg. No.: 1836-75-5 
C12H7Cl2NO2

Mr: 284,10 
Zkratka: NF 
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2.2 Aparatura 
 

Při všech voltametrických technikách byla použita sestava Eco-Tribo 

Polarograf se softwarem PolarPro verze 4.0, firma Polaro-Sensors, Praha, ČR. 

Software pracoval v operačním systému Windows 98 (Microsoft Corp.).  

Jednotlivá měření byla prováděna ve tříelektrodovém zapojení, kdy byla 

jako referentní použita argentochloridová elektroda (1 mol·L-1 KCl) typu RAE 

113, Monokrystaly, Turnov. Jako pomocná elektroda byla pak použita 

platinová drátková elektroda. Použité pracovní elektrody jsou 

charakterizovány níže. 

Při pulsních technikách byly na elektrody vkládány pulsy o šířce 80 ms 

a modulační amplitudě –50 mV.  

2.2.1. Použité pracovní elektrody 
 

Pro studium voltametrického chování AF, NF a OF byla používána 

meniskem modifikovaná tuhá stříbrná amalgamová elektroda (m-AgSAE). Ke 

stanovení AF byla rovněž použita uhlíková pastová elektroda (CPE). 

V následujícím textu jsou stručně charakterizovány používané pracovní 

elektrody a jsou uvedeny specifické pracovní postupy při práci s nimi. 

2.2.1.1 Meniskem modifikovaná stříbrná tuhá amalgamová elektroda 

Voltametrická měření všech zkoumaných látek byla prováděna zejména 

na meniskem modifikované tuhé stříbrné amalgamové elektrodě. Tato 

elektroda byla vyvinuta pro použití při moderních voltametrických metodách, 

zvláště proto, že tuto elektrodu je možné používat tam, kde použití kapalné 

rtuti zakazují právní úpravy. Jedná se o elektrodu tvořenou sloupcem 

práškového stříbra uzavřeného ve skleněné trubičce, který je na povrchu 

elektrody smočen rtutí. S měřícím zařízením je amalgám spojen drátkem 

z inertního kovu. Existují tři druhy pevných stříbrných amalgámových 

elektrod - leštěná (p-AgSAE), rtuťovým filmem pokrytá (MF-AgSAE) a 

meniskem modifikovaná (m-AgSAE). MF-AgSAE je využitelná zejména pro 
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rozpouštěcí voltametrické techniky, jelikož tenkou vrstvou filmu 

při rozpouštění analyt rychle difunduje, což umožní dosažení optimálního 

signálu. Pro běžnou analytickou praxi je nejvhodnější m-AgSAE díky dobré 

reprodukovatelnosti měření (ve srovnání s p-AgSAE). Tato 

reprodukovatelnost je ovšem nižší, než při použití klasické rtuťové kapající 

elektrody. Ta má oproti pevným elektrodám tu výhodu, že povrch rtuti se 

neustále obnovuje a to zaručuje potlačení vlivu historie elektrody a dobrou 

reprodukovatelnost měření. Tuto vlastnost m-AgSAE postrádá, nepozbývá 

však výhodu velkého přepětí vodíku na rtuti a dokonale hladký povrch. 

Reprodukovatelnost měření se však dá udržet jednoduchým a technicky 

snadno realizovatelným elektrochemickým obnovováním povrchu elektrody. 

Toho se dá docílit rychlým vkládáním potenciálových pulsů na elektrodu.  

Dalšími výhodami jsou jednoduchá robustní konstrukce, dlouhá životnost a 

možnost použití v průtokových systémech. Výhodou tuhých amalgámových  

elektrod je také to, že na nich lze provádět adsorpční a rozpouštěcí 

voltametrické techniky. Pro měření voltamogramů oxyfluorfenu byla použita 

m-AgSAE od firmy Polaro Sensors, Praha. Elektrochemická příprava elektrody 

byla prováděna podle postupu uvedeného v práci B. Yosypchuka (38). Tento 

postup zahrnoval následující operace: 

 

Amalgamace: Ponořením elektrody do malé nádobky se rtutí asi na 15 

s se obnovil meniskus elektrody. Amalgamace byla prováděna každý týden, 

také v případě zhoršeného chování elektrody, které nebylo možno jinak 

odstranit.  

 Elektrochemická aktivace: Aktivace byla prováděna v roztoku 0,2 M 

KCl vložením potenciálu –2200  mV na  elektrodu za míchání po dobu 5 min. 

Aktivace byla prováděna po amalgamaci a při přerušení práce delším než 

jedna hodina. 

 Regenerace: Byla prováděna před každým změřením voltamogramu. 

Spočívala ve střídavém vkládání potenciálu minimálně o 50 mV nižšího než 

odpovídá oxidaci základního elektrolytu Ein a potenciálu při kterém se již začal 
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významně vyvíjet vodík Efin. Potenciál byl měněn v pulzech trvajících 50 ms, 

počet pulsů byl 300. V případě problémů s elektrodou jsem jako metodu 

regenerace elektrody používal i cyklické voltametrické skeny s  vysokou 

rychlostí polarizace a s různými hodnotami počátečního a konečného 

potenciálu. Potenciálové meze byly voleny tak, aby  nedocházelo k oxidaci 

materiálu elektrody.  
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2.2.1.2 Uhlíková pastová elektroda 

 

Voltametrická stanovení acifluorfenu byla prováděna rovněž na 

uhlíkové pastové elektrodě. Tato elektroda je tvořena směsí uhlíku a pastovací 

kapaliny. Při výrobě CPE lze použít mnoha různých forem uhlíku a mnoha 

složení pastovací kapaliny. V tomto případě bylo použito směsi 250 mg 

mikrokuliček ze skelného uhlíku o průměru 0,4 - 12 μm (Alpha Aesar, USA) a 

100 μL minerálního oleje (Fluka Biochemika, Švýcarsko). Mikrokuličky mají tu 

výhodu, že umožňují měření v základním elektrolytu s vysokým obsahem 

organického rozpouštědla. Mezi hlavní výhody pastových  elektrod patří 

velice snadná regenerace pasivovaného povrchu elektrody prostým 

vytlačením části pasty a otřením o filtrační papír. Dalšími výhodami jsou 

jednoduchá robustní konstrukce a velmi snadná a různorodá možnost 

chemické a v dnešní době obzvláště biochemické modifikace elektrody.  

  



 

2.2.3 Použité amperometrické detektory 
 

Při amperometrické detekci byl vyzkoušeny postupně čtyři typy 

amperometrických detektorů používající stříbrný tuhý amalgam jako 

elektrodový materiál. Konkrétně p-AgSAE Polaro Sensors, p-AgSAE vlastní 

výroby a dva typy tubulárních detektorů. 

 

2.2.3.1 Komerčně dostupná p-AgSAE 

První byl zkoušen detektor, založený na komerčně dostupné 

velkoplošné AgSAE od firmy Polaro-Sensors, Praha. Průměr disku činil 3 mm 

a elektroda byla používána jako p-AgSAE. Leštěna a aktivována v roztoku KCl 

byla před každou sérií měření. Na Obr. 1 Je schématicky znázorněno 

uspořádání, ve kterém probíhala měření. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.  

Schéma amperometrického wall-jet detektoru s komerční p-AgSAE: 

 1) velkoplošná  p-AgSAE 2) referentní argentochloridová elektroda 3) platinová 

drátková pomocná elektroda 4) kapilára přívodu z HPLC 5) přepad přebytečné mobilní 

fáze 6) Ag amalgám. 
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2.2.3.2 Wall jet detektor na základě p-AgSAE vlastní výroby 

 Druhý amperometrický detektor byl zkonstruován za použití 

nerezového bloku starého splitteru pro HPLC. Byla vytvořena improvizovaná 

pracovní p-AgSAE elektroda a argentchloridová referentní elektroda. Jako 

pomocná elektroda byla použita nerezová kapilára sloužící zároveň jako odtok 

mobilní fáze. Schéma detektoru je uvedeno na Obr. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.  

Schéma  wall jet detektoru  s p-AgSAE vlastní výroby: 

 1) velkoplošná  p-AgSAE 2) referentní argentchloridová elektroda 3) kontakt pomocné 

elektrody tvořené nerezovou kapilárou 4) kapilára přívodu z HPLC 5) odtok přebytečné 

mobilní fáze 6) Ag amalgám 7) nerezové tělo detektoru. 

 

2.2.3.3 Tubulární detektor s vnitřním průměrem 2,5 mm 

 

 Jako další byl zkonstruován tubulární amalgamový amperometrický 

detektor s vnitřním průměrem 2,5 mm (1/16“). Detektor byl vyroben 

napěchováním práškového Ag do skleněné vialky s provlečenou předem 

naříznutou  a opět spojenou HPLC kapilárou, přidáním rtuti a dalším 

upěchováním. Rtuť byla přidávána, dokud ji stříbro bylo schopné absorbovat. 

Poté jsem nechal detektor po dobu 2 dnů ztvrdnout a nakonec jsem odstranil 
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přebytečnou část HPLC kapiláry. Detektor jsem před každou sérií měření 

aktivoval v 0,2 M KCl analogicky s AgSAE. Schéma tohoto detektoru je 

zachyceno na Obr. 3. 

 

2.2.3.4 Tubulární detektor s vnitřním průměrem 0,19 mm 

 

 Vzhledem ke stálé nespokojenosti s parametry výše popsaného 

detektoru jsem zkonstruoval ještě další, naprosto analogické konstrukce. Lišil 

se od předchozího jen vnitřním průměrem kanálku 0,19 mm. Ten byl vybrán 

tak, aby se příliš nelišil od vnitřního průměru použité HPLC kapiláry 0,05“. 

HPLC kapilára s takovýmto vnějším průměrem není k dispozici. K vymezení 

průtokového kanálku pro elektrolyt byla proto použita křemenná kapilára pro 

CZE s vnějším průměrem 0,19 mm. Schéma takto zkonstruovaného detektoru 

je na Obr. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.  

Průřez tubulárním detektorem s průměrem detekčního kanálku 1 mm: 

 1) Ag amalgam 2) kontakt- Pt drátek 3) kapilára výstupu z HPLC 4) skleněný obal 

detektoru (vialka s upilovaným dnem). 
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Obr. 4.   

Průřez tubulárním detektorem s průměrem detekčního kanálku 0,3 mm: 

 1) Ag amalgam 2) kontakt- Pt drátek 3) kapilára výstupu z HPLC 4) skleněný obal 

detektoru (vialka s upilovaným dnem). 
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2.3  Pracovní postupy 
 

2.3.1 Polarografie a voltametrie 
 

Při měření voltametrických křivek bylo v případě NF a OF postupováno, 

pokud není uvedeno jinak, následujícím způsobem: do odměrné baňky o 

objemu 10 mL bylo odpipetováno příslušné množství zásobního roztoku 

zkoumané látky  v methanolu, methanol do celkového objemu 5 mL a nakonec 

byla baňka doplněna roztokem BR pufru o příslušném pH na 10 mL. Takto 

připravený roztok byl po promíchání převeden do polarografické nádobky 

a zbaven kyslíku pětiminutovým probubláváním dusíkem. Před vstupem 

dusíku do nádobky byla zařazena promývačka obsahující směs vody a 

methanolu ve stejném poměru jako analyzovaný roztok, tj. 1:1. Poté byl 

proveden záznam voltametrické křivky. Všechny křivky byly měřeny třikrát. 

V případě měření voltamogramů AF bylo do odměrné baňky o objemu 10 mL 

odpipetováno příslušné množství zásobního vodného roztoku zkoumané 

látky  a doplněno roztokem BR pufru o příslušném pH po rysku. Při měření 

voltamogramů AF na CPE se mi osvědčilo probublávání 10 min dusíkem, 

čímž došlo k dokonalému odstranění kyslíku. Všechna měření byla prováděna 

za laboratorní teploty.  

Mez stanovitelnosti (LD) byla počítána jako trojnásobek směrodatné 

odchylky stanovení sledované látky o koncentraci odpovídající nejnižšímu 

bodu příslušné kalibrační přímky (15). 



 

 27 

2.3.2 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

 
Měření technikou HPLC byla prováděna na kapalinovém chromatografu     

ve složení: vysokotlaká gradientová pumpa L-2130, dávkovací ventil s 20 μL 

smyčkou, detektor s diodovým polem L-2450, termostat kolony L-2300 (vše 

Hitachi, Japonsko). Byla použita kolona Lichrospher 100 RP 18 C-18, velikost 

náplně 5 μm, délka 12,5 cm, vnitřní průměr 4,6 mm. Jako ovládací software byl 

použit EZChrom Elite, Agilent Technologies, USA, pracující pod operačním 

systémem Windows XP (Microsoft Corp.). Pro dávkování byla použita 5 mL 

skleněná laboratorní injekční stříkačka. Zásobní roztoky látek byly stejné jako 

pro vsádkové stanovení. Roztoky o nižší koncentraci byly připraveny přesným 

ředěním zásobních roztoků příslušnou mobilní fází. Mobilní fáze pro 

kapalinovou chromatografii byly připraveny smísením příslušných 

objemových dílů vodné složky a organického modifikátoru. Obsah organické 

složky - acetonitrilu - byl vyjádřen v objemových procentech. pH mobilních 

fází bylo upravováno změnou pH vodné složky, takže údaje, týkající se pH 

mobilní fáze, udávají pH vodné složky fáze. Před použitím byl z mobilní fáze 

odstraněn kyslík 10 min v ultrazvukové lázni za současného probublávání 

dusíkem. 

Všechna měření byla prováděna při teplotě termostatu kolony 40 °C. 
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2.4 Stálost zásobního roztoku oxyfluorfenu, acifluorfenu a 

nitrofenu 

 

Spektrofotometrická měření byla prováděna na přístroji Hewlett-Packard 

8453 Diode Array Spectrophotometer (Nizozemí). Stálost zásobních roztoků 

oxyfluorfenu a nitrofenu o koncentraci 3·10-3 mol·L-1 v methanolu byla 

sledována spektrofotometricky v křemenných kyvetách o měrné tloušťce 1 

mm. Referentní kyveta byla naplněna methanolem. Absorbance zásobního 

roztoku byla měřena při vlnové délce  od 190 do 700 nm a koncentrace látky 

byla určena z absorbance při vlnové délce λmax absorpčního maxima látky. Pro 

OF je hodnota λmax 273 nm, pro NF 293 nm. Absorpční spektrum OF je 

uvedeno na Obr. 5. Absorpční spektrum NF je uvedeno na Obr. 6. Absorpční 

spektrum AF je uvedeno na Obr. 7. Výsledky měření stálosti zásobního 

roztoku jsou shrnuty v Tab. 1.  

Z výsledků v Tab. 1 vyplývá, že v zásobním roztoku OF v methanolu, 

uchovávaném za nepřístupu světla, nedošlo během 2 let k významnému 

poklesu koncentrace studované látky. V roztoku NF v methanolu nedošlo za 

stejných podmínek k významnému poklesu koncentrace studované látky 

během 1 roku. Ve vodném roztoku AF se od ostatních hodnot lišila pouze 

hodnota absorbance v den přípravy. Tuto změnu lze přičíst na vrub změnám 

pH. To se zřejmě od přípravy čerstvého roztoku v důsledku disociace AF 

měnilo, až po 24 hod. od přípravy dosáhlo ustálené hodnoty. V zásobním 

roztoku poté po dobu 1 roku rovněž nedošlo k významnému poklesu 

koncentrace této látky. Je tedy patrné, že zásobní roztoky jsou při uchovávání 

ve tmě a za nízké teploty dostatečně stálé. 



 

 

Tab. 1. 
Spektrofotometrické studium stálosti zásobního roztoku OF, NF a AF. Číselné hodnoty 

udávají relativní hodnotu absorbance v % proti hodnotě absorbance čerstvě 

připraveného roztoku, v případě AF proti hodnotě absorbance druhý den. Absorbance 

zkoumaných látek byla měřena při vlnové délce absorpčního maxima (λmax,OF = 273 

nm, λmax,NF = 293 nm a λmax,AF = 299 nm). 

Den 1 2 3 12 16 33 52 344 362 696 
OF [%A] 100 102 100 96 --- 100 --- --- 110 105 
NF [%A] 100 98 100 --- 97 --- 102 106 --- --- 
AF [%A] 140 100 100 --- 113 --- 94 97 --- ---  
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Obr. 5 

Absorpční spektrum roztoku OF (c = 1·10-3 mol·L-1) v methanolu. Měřeno proti 

methanolu v křemenných kyvetách o měrné tloušťce 1 mm. 
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Obr. 6. 

Absorpční spektrum roztoku NF (c = 1·10-3 mol·L-1) v methanolu. Měřeno proti 

methanolu v křemenných kyvetách o měrné tloušťce 1 mm. 

 

 

200 250 300 350 400 450 500
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

A

λ [nm]

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. 
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Absorpční spektrum roztoku AF (c = 2·10-4 mol·L-1) ve vodě. Měřeno proti 

deionizované vodě v křemenných kyvetách o měrné tloušťce 1 mm. 



3.3  Diferenční pulsní voltametrie 

3.1. Diferenční pulsní voltametrie acifluorfenu na stříbrné tuhé 

amalgamové elektrodě 

 
Vliv pH na chování acifluorfenu při DP voltametrii na AgSAE byl studován 

v BR pufru při pH 2-12 a koncentraci AF 1·10-5 mol·L-1. Zaznamenané 

voltametrické křivky ukazuje Obr. 8. Látka poskytuje při pH 6 dva píky, ty se při 

pH 7 téměř spojují v jeden. Jinak se v celém rozsahu pH objevuje pouze jeden pík. 

Proud píku od pH 2 k vyšším hodnotám roste, ovšem při pH 2 tento pík již leží v 

oblasti úniku základního elektrolytu a není tedy vhodný pro vyhodnocování. 

Optimální vyhodnotitelnost výšky píku je při hodnotě pH 12, pH 3 je téměř 

ekvivalentní. Koncentrační závislosti byly naměřeny v rozmezí 2·10-7 – 1·10-6 

mol·L-1 (Obr. 9 ) a 2·10-6 – 1·10-5 mol·L-1 (Obr. 10) Pro koncentraci nižší než 2·10-7 

mol·L-1 již nebylo možno kvůli vysoké hodnotě šumu získané voltamogramy 

vyhodnotit. Dosažený LD je uveden v Tab. 2. 
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Obr. 8.  

DP voltamogramy AF (c =1·10-5 mol·L-1) na m-AgSAE. Měřeno v  BR pufru v rozmezí pH 
2-12. Hodnoty pH BR pufru udává příslušné číslo  křivky.  
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Obr. 9.  

DP voltamogramy AF na m-AgSAE rozmezí koncentrací  
2·10-5 – 1·10-4 mol·L-1. Křivky: 2·10-5 (1), 4·10-5 (2), 6·10-5 (3),8·10-5 (4) a 1·10-4 mol·L-1 (5). 
Měřeno v BR pufru o pH 12. Ve výřezu je odpovídající kalibrační křivka. 
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Obr. 10.  

DP voltamogramy AF na m-AgSAE v rozmezí koncentrací 1·10-6 – 1·10-5 mol·L-1. Křivky: 
koncentrace AF 1·10-6  (1), 2·10-6 (2), 4·10-6 (3), 6·10-6 (4), 8·10-6 (5), 1·10-5 mol·L-1 (6). 
Měřeno v BR pufru o pH 12 Ve výřezu je odpovídající kalibrační křivka. 
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3.2. Diferenční pulsní voltametrie acifluorfenu na uhlíkové 

pastové elektrodě 
 

Vliv pH na chování AF při DPV na CPE byl studován v BR pufru. Byla 

zvolena koncentrace látky 1·10-5 mol·L-1. S touto koncentrací bylo proměřeno 

voltametrické chování AF v rozmezí pH 2-12. Zaznamenané voltametrické křivky 

v rozmezí pH 2-6 ukazuje Obr. 11. Záznamy při vyšším pH jsou pro přehlednost 

uvedeny na Obr. 12. Látka poskytuje v celém rozsahu pH pouze jeden pík. Proud 

píku s posunem k vyšším hodnotám pH vykazuje klesající tendenci. Nejlépe 

vyhodnotitelné voltamogramy byly získány v BR pufru o pH 2. 

Koncentrační závislosti byly naměřeny v rozmezí 2·10-6 – 1·10-5 mol·L-1 (Obr. 13.) a 

1·10-7 – 1·10-6 mol·L-1 (Obr. 14.). Pro koncentraci nižší než 4·10-7 mol·L-1 již nebylo 

možno získané voltamogramy vyhodnotit. Charakteristiky kalibrační závislosti a 

LD jsou uvedeny v Tab. 2. 
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Obr. 11.  
DP voltamogramy AF (c =1·10-5 mol·L-1) na CPE. Měřeno v roztoku BR pufru o pH v 
rozmezí 2-6. Číslo u křivky udává příslušnou hodnotu pH použitého pufru. 
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Obr. 12. 
 DP voltamogramy AF (c =1·10-5 mol·L-1). Měřeno v roztoku BR pufru o pH v rozmezí 7-
12. Ve zvláštním grafu jsou uvedeny pro přehlednost. Hodnotu pH udává příslušné číslo u 
křivky.  
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Obr. 13.  
DP voltamogramy AF na CPE v rozmezí koncentrací 2·10-6 – 1·10-5 mol·L-1 a příslušná 
kalibrační závislost. Křivky: ze (1), 2·10-6 (2), 4·10-6 (3), 6·10-6 (4), 8·10-6 (5)  
a 1·10-5 mol·L-1 (6). Měřeno v roztoku BR pufru o pH 2. Ve výřezu je odpovídající 
kalibrační křivka. 
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Obr. 14.  
DP voltamogramy AF v rozmezí koncentrací 2·10-7 – 1·10-6 mol·L-1 a příslušná kalibrační 
závislost. Křivky: 1·10-7 mol·L-1 (1) 2·10-7 (2), 4·10-7 (3), 6·10-7 (4), 8·10-7 (5), 1·10-6 (6),  . 
Měřeno v roztoku BR pufru o pH 2.  
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3.3. Diferenční pulsní voltametrie oxyfluorfenu na stříbrné tuhé 

amalgamové elektrodě 

 
Vliv pH na chování OF při DP voltametrii na AgSAE byl studován ve směsi 

methanolu a BR pufru v poměru 1:1. Koncentrace látky byla 1·10-5 mol·L-1. S touto 

koncentrací bylo proměřeno voltametrické chování OF v rozmezí pH použitého 

BR pufru 2-12. Zaznamenané voltametrické křivky ukazuje Obr. 15. Látka 

poskytuje v celém rozsahu pH pouze jeden pík. V rozmezí pH 8-11 je tvar píku 

mírně deformovaný.   Potenciál píku s klesajícím pH monotónně roste. Proud píku 

s posunem k nižším hodnotám pH vykazuje klesající tendenci. Nejlépe 

vyhodnotitelné voltamogramy byly získány v roztoku, který obsahoval  BR pufr o 

pH 12 a methanol (1:1). Koncentrační závislosti byly naměřeny v rozmezí 2·10-6 – 

1·10-5 mol·L-1 (Obr. 16) a 2·10-7 – 1·10-6 mol·L-1 (Obr. 17 ) Pro koncentraci nižší než 

2·10-7 mol·L-1 již nebylo možno získané voltamogramy vyhodnotit. To je patrné i 

z vysoké hodnoty úseku závislosti proudu píku na koncentraci analytu v tomto 

rozmezí, viz Tab. 2. 
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Obr. 15.  

DP voltamogramy OF (c =1·10-5 mol·L-1). Měřeno v roztoku BR pufru o pH v rozmezí 2-

12 a  methanolu 1:1. Hodnotu pH BR pufru označuje číslo příslušné křivky 
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Obr. 17. 

 DP voltamogramy OF na m-AgSAE v rozmezí koncentrací 2·10-6 – 1·10-5 mol·L-1 a 
příslušná kalibrační závislost. Křivky: , 2·10-6 (1), 4·10-6 (2), 6·10-6 (3), 8·10-6 (4) a 1·10-5 

mol·L-1 (5). Měřeno v roztoku BR pufr o pH 12 – methanol 1:1.  
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Obr. 16.  
Kalibrační závislost a DP voltamogramy OF v rozmezí koncentrací 2·10-7 – 10-6 mol·L-1. 
Křivky: ze (1), 2·10-6 (2), 4·10-6 (3), 6·10-6 (4), 8·10-6 (5), 1·10-5 mol·L-1 (6). Měřeno v 
roztoku BR pufr o pH 12 – methanol 1:1.  
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3.4. Diferenční pulsní voltametrie nitrofenu na stříbrné tuhé 

amalgamové elektrodě 

 
Vliv pH na chování nitrofenu při DPV na AgSAE byl studován v základním 

elektrolytu tvořeném  směsí methanolu a BR pufru v poměru 1:1. Koncentrace 

látky činila 1·10-5 mol·L-1. S touto koncentrací bylo proměřeno voltametrické 

chování NF v rozmezí pH použitého BR pufru 2-12.  Zaznamenané voltametrické 

křivky ukazuje Obr. 18. Látka poskytuje v celém rozsahu pH pouze jeden pík. 

Potenciál píku se se stoupajícím pH posouvá k negativnějším hodnotám. Proud 

píku s ohledem na pH nevykazuje žádnou zřetelnou tendenci. 

Nejlépe vyhodnotitelné voltamogramy byly získány v roztoku, který 

obsahoval  BR pufr o pH 3 a methanol (1:1).  

Koncentrační závislosti byly naměřeny v rozmezí 6·10-6 – 1·10-4 mol·L-1 (Obr. 

19 ) a 6·10-7 – 6·10-6 mol·L-1 (Obr. 20 ) Pro koncentraci nižší než 6·10-7 mol·L-1 již 

nebylo možno získané voltamogramy vyhodnotit. V Tab. 2. jsou uvedeny 

charakteristiky kalibrační závislosti a dosažený LD. 
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Obr. 18. 

 DP voltamogramy NF (c =1·10-5 mol·L-1). Měřeno v roztoku BR pufru o pH v rozmezí 2-

12 a methanolu 1:1. Hodnoty pH BR pufru pro jednotlivá měření jsou vyjádřeny 

příslušným číslem křivky. 
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Obr. 19.  

 DP voltamogramy NF na m-AgSAE v rozmezí koncentrací 8·10-6 – 1·10-4 mol·L-1  a 

příslušná kalibrační závislost.  Měřeno v roztoku BR pufr o pH 3 – methanol 1:1. 

Koncentrace: 1.10-4  (1), 8·10-5 (2), 6·10-5 (3), 4·10-5 (4), 2·10-5 (5) , 1·10-5 (6)  a 8·10-6 

mol·L-1 (7). Ve výřezu je příslušná kalibrační závislost. 
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Obr. 20.  

DP voltamogramy NF v rozmezí koncentrací 6·10-7 – 6·10-6 mol·L-1 a příslušná kalibrační 

závislost. Měřeno v roztoku BR pufr o pH 3 – methanol 1:1. 6·10-6 (1), 4·10-6 (2), 2·10-6 (3), 

1·10-6 (4),  8·10-7 (5), 6·10-7 mol·L-1 (6).Ve výřezu je příslušná kalibrační závislost.  
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4. HPLC stanovení acifluorfenu, nitrofenu a oxyfluorfenu s 

amperometrickou detekcí na detektorech založených na 

tuhém stříbrném amalgámu 

 
Metoda HPLC stanovení AF, NF a OF byla zvolena vzhledem ke složitosti 

reálných vzorků a matric, v nichž se zkoumané látky často vyskytují . Byla ověřena 

možnost elektrochemické detekce zkoumaných látek na čtyřech různých 

detektorech. Při volbě optimálních podmínek pro HPLC separaci jsem vycházel 

zejména z práce (31), ve které je použita gradientová eluce v systému ACN:H2O od 

62% do 70% organické složky. Vzhledem ke koeluci kyslíku s AF jsem byl oproti 

autorům nucen použít mobilní fáze o nižší eluční síle k umožnění separace kyslíku 

a AF. K zajištění vodivosti a pro úpravu pH byl použit elektrolyt tvořený 0,01 M 

HCl. I při tomto složení mobilní fáze byly hodnoty retenčních časů všech 

zkoumaných látek poměrně nízké. 
 

 

4.1 Hydrodynamické voltamogramy acifluorfenu, nitrofenu a 

oxyfluorfenu na tubulárním amalgámovém detektoru 

 
Hydrodynamické voltamogramy všech zkoumaných látek byly měřeny 

současně, a to v mobilní fázi o složení 60% ACN a 40% 0,01 M HCl pH 2,28. Ze 

získaných hydrodynamických voltamogramů vyplývá, že optimální potenciál pro 

současnou detekci zkoumaných látek je -1300 mV. Rovněž byly zaznamenány 

hydrodynamické voltamogramy pozadí. Hydrodynamické voltamogramy 

zkoumaných látek jsou uvedeny na Obr. 21. hydrodynamický voltamogram 

pozadí je na Obr. 22. 
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Obr. 21. 
Hydrodynamické voltamogramy AF, NF a OF o koncentraci 1·10-4 mol·L-1 na tubulárním 
detektoru o I.D. 2,5 mm . Mobilní fáze 60% MeCN 40% 0,01 M HCl pH  2,28 průtok 1 
mL·min-1 E  
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Obr. 22. 
Hydrodynamické voltamogramy  čisté mobilní fáze 60% ACN 40% 0,01 M HCl pH  2,28 
průtok 1 mL·min-1 na tubulárním detektoru o I.D. 2,5 mm.  
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4.2 Výběr vhodného pH pro  HPLC separaci a detekci zkoumaných 

látek 

Optimální z hlediska zkoumané směsi látek je pH o co nejnižší hodnotě, a to 

ze dvou důvodů. AF totiž při vyšších pH disociuje, což má za následek značně 

sníženou retenci a koeluci s kyslíkem. Kyselá oblast pH je rovněž výhodná 

z hlediska elektrochemické detekce z důvodu snadné redukce všech zkoumaných 

látek v kyselém prostředí. Podobně vhodné podmínky pro elektrochemickou 

detekci by bylo možné očekávat při pH 12, toto pH je ovšem nedostupné kvůli 

nedostatečnému pH rozsahu kolony Lichrospher 100 RP-18 (40). Navíc je při takto 

vysokých hodnotách AF (hodnota pKA 3,5 (1)) již plně disociován. To má za 

následek velmi nízkou retenci a koeluci s kyslíkem. Při pH 7,4, což je nejvyšší 

hodnota nezatěžující kolonu, byla sice separace zkoumaných látek dostatečná, ale 

vyskytly se problémy právě s koelucí kyslíku a AF. 

 
4.3 Vývoj nových typů amperometrických detektorů 
 

V rámci této práce jsem původně plánoval vypracovat kompletní metodu 

stanovení zkoumaných DPhEH pomocí HPLC s amperometrickou detekcí za 

použití amperometrického detektoru založeného na velkoplošné p-AgSAE. 

V průběhu práce jsem však zjistil, že vypracování takovéto metody by nebylo 

vhodné v důsledku velmi velkého zatížení  tohoto detektoru šumem. Dosažitelná 

hodnota LD řádově 10-4 mol·L-1 (pouze optimistický odhad) by byla v příkrém 

rozporu s účelem metody – stanovením stopových množství zkoumaných 

polutantů. Zpočátku jsem na vývoji této metody spolupracoval s kolegou 

Daňhelem a ten se rozhodl vzhledem k uvedeným nedostatkům prvního 

uspořádání vyvinout detektor nový. Bohužel ani tento detektor nebyl příliš 

úspěšný, jak je vidět na jeho srovnání s první verzí tubulárního detektoru na 

Obr.23. Po špatných zkušenostech s wall-jett uspořádáním jsem se tedy odhodlal 

vyzkoušet zcela novou koncepci a sestrojil jsem první model tubulárního 

detektoru. Toto uspořádání bylo zatíženo šumem o poznání méně než druhý 

model wall-jet detektoru, jak vyplývá ze srovnání právě na Obr. 23. Došlo však ke 



znatelnému poklesu hodnot signálu. Proto jsem sestrojil ještě jeden detektor stejné 

koncepce, avšak s užším průtokovým kanálkem v Ag amalgamu.  Toto uspořádání 

mělo za cíl usnadnit kontakt analytu s povrchem elektrody. Na Obr. 24. je jasně 

vidět, že se signál poskytovaný detektorem snížil, opět však značně poklesla 

hodnota šumu.  Tato hodnota však stále ještě nebyla dostatečně nízká. Domníval 

jsem se, že tuto hodnotu půjde snížit zamezením kontaktu základního elektrolytu 

s Ag amalgamem mimo kanálek. Proto byl detektor zaslepen polystyrénovým 

filmem tak, aby docházelo ke kontaktu roztoku s elektrodou pouze uvnitř kanálku. 

Toto mělo sice opět za následek pokles šumu a vzrůst hodnoty S/N, došlo ovšem  i 

k poklesu hodnot signálu. Chromatogram zkoumaných látek na takto zaslepeném 

detektoru v porovnání s chromatogramem v klasickém uspořádání je na Obr. 24.  
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Obr. 23. 
Porovnání HPLC chromatogramů AF (2) NF (3) a OF (4) o koncentraci 10-4 M. Pík 1 je 
pík kyslíku. Tečkovaně p-AgSAE ve wall-jet uspořádání, plnou čarou tubulární detektor o 
průměru kanálku 2,5 mm. Průtok 1 mL·min-1 mobilní fáze 60% MeCN 40% 0,01 M HCl 
pH 2,45 E  -1300 mV 
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Obr. 24. 
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Porovnání HPLC chromatogramů AF (1) NF (2) a OF (3) o koncentraci 1·10-4 M na 
neupraveném tubulárním detektoru (I.D. 0,19 mm) a detektoru zaslepeném styrenovým 
filmem. Pík (1) je pík kyslíku. Tečkovaně užší tubulární detektor, plnou čarou užší 
tubulární detektor zaslepený styrenovým filmem. Průtok 1 mL·min-1 mobilní fáze 60% 
MeCN-40% 0,01 M HCl pH 2,45, E  -1300 mV. 
 
 

  



5. Výsledky a diskuse  
 

5.1 Stanovení acifluorfenu DPV na m-AgSAE 

 

Při stanovení AF na m-AgSAE bylo zjištěno, že látka poskytuje v prostředí 

BR pufru jeden pík v rozsahu pH 2-5 a 9-12. Při pH 6 poskytuje dva zřetelně 

oddělené píky, které při hodnotách pH 7 a 8 splývají v jeden široký pík. Při pH 9-

12 se opět jedná o jeden úzký pík. Voltametrické chování látky však nebylo 

dopodrobna studováno a tak nelze říci nic s určitostí o mechanismu probíhající 

elektrochemické reakce. Lze však předpokládat, že v rozsahu pH 2-5 je protonizací 

redukce nitroskupiny natolik usnadněna, že probíhá jako jednostupňové přijetí 

šesti elektronů. Cílem práce bylo dosažení co nejnižších mezí detekce na použitých 

elektrodách. V případě AF na m-AgSAE bylo však dosaženo o řád horších 

výsledků než u ostatních stanovení v důsledku značného kolísání signálu při 

nízkých koncentracích (Tab. 2.). To má zřejmě za příčinu zvýšenou adsorpci této 

látky na elektrodu. Citlivost je ovšem zcela srovnatelná s citlivostí na ostatní dvě 

látky, což ukazuje, že příčinou není ztížená možnost redukce této látky na m-

AgSAE.  
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5.2 Stanovení acifluorfenu na CPE 

 

Při stanovení AF na CPE je náznak druhého píku patrný již při hodnotě pH 

2. Z toho je vidět, že na této elektrodě neprobíhá redukce této látky příliš snadno a 

ani při vysokých koncentracích protonu neprobíhá v jednom kroku. Proud píku 

s rostoucím pH velmi rychle klesá, což indikuje značně ztíženou redukci látky při 

těchto hodnotách pH. Od pH 6 se již proud píku prakticky nemění V důsledku 

velké plochy použité elektrody je však citlivost pro tuto látku i na této elektrodě 

značná, čemuž odpovídá i dosažený limit detekce, viz Tab. 2. Je překvapivé, že na 

tomto materiálu, který je vhodný zejména pro oxidace, se tak úspěšně podařilo 

vyvinout stanovení využívající redukci. Z hlediska času potřebného na provedení 

analýzy však není toto stanovení zcela optimální. Vzhledem ke kolísání signálu při 

době probublávání dusíkem 5 min jsem tuto zvýšil na 10 min. Tím se ale bohužel 

za cenu spolehlivějších měření značně prodlužil čas potřebný na jednu analýzu. 

 

5.3 Stanovení nitrofenu na m-AgSAE 

 

Při stanoveních NF na m-AgSAE bylo zjištěno, že látka poskytuje 

v prostředí BR pufru jeden pík, jehož výška je maximální při pH 3. Tuto 

nemonotónní závislost nejsem schopen vysvětlit, jelikož tato látka nemá v blízkosti 

nitroskupiny disociující či protonizovatelnou funkční skupinu, jejíž interakce 

s nitroskupinou by mohla takovéto elektrochemické chování látky vysvětlovat. 

Primárně jsem se ovšem věnoval dosažení co nejnižšího limitu detekce nitrofenu 

použitou voltametrickou metodou a dosaženou hodnotu LD (Tab. 1.) považuji za 

zcela uspokojivou. 
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5.4 Stanovení oxyfluorfenu na m-AgSAE 

OF poskytuje v celém rozsahu pH jeden pík jehož výška s rostoucím pH 

systematicky stoupá. Pouze při pH 8-11 se objevuje náznak druhého píku, což by 

mohlo napovídat změnu reakčního mechanismu při těchto hodnotách pH. 

Dosažená hodnota LD 7·10-7 mol·L-1 (uvedeno v Tab. 2.) je naprosto uspokojivá a 

odpovídá výsledkům dosaženým při stanovení ostatních látek na této elektrodě. 

To také ukazuje, že výpočet LD na základě hodnoty chyby predikce z kalibrační 

přímky, použitý pro OF, je ekvivalentní výpočtu ze směrodatné odchylky a 

směrnice kalibrační přímky, použitému pro ostatní látky.  

 

Tab. 2. 
Parametry kalibračních závislostí zkoumaných látek 

 
Látka / 

elektroda 
c 

[mol·L-1] 
k 

[nA·L·mol-1] 
q 

[nA] 
s 

[nA] 
R. LD 

[mol·L-1] 
AF/m-AgSAE 1·10-6-1·10-5 -6,69·105 0,228 0,70 0,9978 3·10-6

AF/CPE 1·10-7-1·10-6 -1,10·108 11,10 16,41 0, 9577 5·10-7

NF/m-AgSAE 6·10-7-6·10-6 -7,07·105 -0,397 0,21 0,9667 9·10-7

OF/m-AgSAE 2·10-7-10·10-7 -9,53·105 -0,397  0,9667 7·10-7

 
Kde k je směrnice kalibrační přímky, q hodnota úseku na proudové ose, 
s směrodatná odchylka 10 měření nejnižší vyhodnotitelné koncentrace a R 
korelační koeficient. 
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5.5 HPLC stanovení AF, NF a OF s amperometrickou detekcí 

 

Při HPLC stanovení směsi zkoumaných látek jsem se zaměřil na vývoj 

optimálního uspořádání detektoru založeného na elektrodě ze stříbrného tuhého 

amalgámu. Vyzkoušeny byly dva druhy uspořádání – wall-jet a tubulární. Použity 

byly postupně komerčně dostupná p-AgSAE, p-AgSAE vlastní výroby, a dva typy 

tubulárního detektoru. Důvod pro postupný vývoj nových elektrod byl přílišný 

šum prvního uspořádání.  Ten umožňoval při nástřiku 20 μL vyhodnocení píků 

látek při koncentracích 1·10-3 až 1·10-4 mol·L-1, což je naprosto nedostačující. Druhé 

uspořádání, používající nerezového bloku bylo zatíženo nižším šumem, přesto 

bylo stále nedostačující. Poměr S/N pro toto uspořádání dosahoval hodnoty 

kolem tří, což přibližně odpovídá LD, při koncentraci 1·10-4 mol·L-1 zkoumaných 

látek. Proto jsem se odhodlal k sestrojení detektoru zcela nového typu. Sestrojený 

tubulární detektor vykazoval zřetelně nižší hodnoty šumu a byl i mnohem 

spolehlivější než oba předešlé detektory. U těch totiž často docházelo k velmi 

silnému driftu nebo jiné náhlé a nepředvídatelné deformaci signálu. Poměrně často  

bylo měření ve větší míře zkresleno náhodnými „spiky“, nebo dočasně detektor na 

zkoumané látky reagoval s řádově nižší či nulovou odezvou. Ani tento detektor 

však nedosahoval kýžených parametrů, a tak byl sestrojen ještě poslední detektor. 

Jedná se o tubulární detektor s vnitřním průměrem 0,3 mm. Tento detektor již 

dosahuje poměru S/N odpovídajícího LD při koncentraci zkoumaných látek 1·10-5 

mol·L-1. To je zatím nejlepší dosažený výsledek. I ten je ovšem v rozporu 

s očekáváním, jelikož pro použitelnou moderní metodu ke stanovení polutantů je 

zapotřebí dosáhnout LD v řádu nejvýše 1·10-7 mol·L-1. Musím tedy konstatovat, že 

detektor umožňující stanovení submikromolárních koncentrací zkoumaných 

genotoxických polutantů se mi v důsledku nedostatku času k experimentování 

vyvinout nepodařilo. Věřím však, že tohoto cíle je možné dosáhnout a v budoucnu 

se o to pokusím.  
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6. Závěr 

 

Prvním cílem práce bylo nalezení optimálních podmínek pro voltametrické 

stanovení zkoumaných látek na meniskem modifikované stříbrné amalgamové 

elektrodě a acifluorfenu na uhlíkové pastové elektrodě a dosažení co nejnižšího 

limitu detekce. Byla vypracována metoda voltametrického stanovení 

acifluorfenu na stříbrné amalgamové elektrodě, dosažený LD činil 3·10-6 mol·L-1.  

Dále  byla vypracována metoda voltametrického stanovení acifluorfenu na 

uhlíkové pastové elektrodě a dosažený LD činil 5·10-7 mol·L-1. Rovněž byla 

vypracována metoda voltametrického stanovení nitrofenu na stříbrné amalgamové 

elektrodě, dosažený LD činil 9·10-7 mol·L-1. Byla také vypracována metoda 

voltametrického stanovení oxyfluorfenu na stříbrné amalgamové elektrodě, 

dosažený LD činil 7·10-7 mol·L-1. Dosažené výsledky jsou zcela ve shodě s mým 

očekáváním a mohu proto konstatovat, že prvního cíle práce bylo úspěšně 

dosaženo.  

Druhá část práce se soustředila na vývoj metody stanovení zkoumaných 

látek pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí. Byly vyvinuty dva nové 

amperometrické detektory založené na stříbrném tuhém amalgámu pro detekci 

zkoumaných látek po HPLC separaci. Oba mnou sestrojené detektory dosahují při 

detekci zkoumaných látek řádově většího poměru S/N než výchozí komerčně 

dodávaná tuhá amalgamová elektroda ve wall-jet uspořádání. Nejlepší dosažený 

výsledek však ukazuje, že při současném uspořádání nebude možné zkoumané 

látky stanovovat při koncentracích nižších než 1·10-6 mol·L-1. Metoda v současné 

konfiguraci tak nemůže být použita ke stanovení stopových koncentrací 

zkoumaných látek. To je bohužel v rozporu s jejím zamýšleným použitím 

k monitorování těchto škodlivých látek v životním prostředí. V budoucnu proto 

hodlám vyvinout ještě účinnější způsob detekce, který by toto umožňoval. 
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