
Chem. Listy 105, s55s57 (2011)                                                                                                                              Cena Merck 2011 

s55 

VALIDACE FOTOMETRICKÝCH STANOVENÍ DUSITANŮ A CHSK-CR POMOCÍ 
SETŮ SPECTROQUANT® V ZASOLENÝCH VODÁCH 

VĚRA PILAŘOVÁ, JOSEF TRÖGL a VÁCLAV 
SYNEK 
 
Katedra technických věd, Fakulta životního prostředí, 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L. 
Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem 
 
 
Úvod 

 
 Stanovení  chemické  spotřeby  kyslíku  (CHSK) 

i dusitanů patří mezi základní ukazatele hodnocení biolo-
gického čištění odpadních vod (OV). Pro analytické meto-
dy existují limitující podmínky (rušivé vlivy), které je 
třeba pro získání spolehlivého výsledku respektovat. Zvý-
šenou pozornost je třeba věnovat rozborům OV, u kterých 
může být matrice atypická nebo proměnlivá. Naše praco-
viště se již několik let podílí na aplikovaném výzkumu 
biologického odstraňování dusíku z vod pomocí mikroor-
ganismů imobilizovaných do polyvinylalkoholové matrice 
(Biotechnologie  lentikats)  se  zaměřením  na  vody 
s vysokou salinitou (eluáty iontoměničových kolon, OV 
z odsiřování spalin)1. Při experimentech jsou sledovány 
koncentrace NO3

–, NO2
–, rozpuštěného O2, pH, teplota 

a obsah organických látek (CHSK), které jsou limitujícími 
faktory denitrifikace. Pro stanovení těchto parametrů bylo 
nutné zvolit  takové analytické metody, které poskytují 
výsledky s potřebnou přesností a správností s přihlédnutím 
k matrici vzorků, vybavení laboratoře, náročnosti analýz2 

apod. Pro NO2
– a CHSK-Cr bylo vybráno spektrofotomet-

rické stanovení pomocí komerčních analytických souprav 
MERCK  Spectroquant  (Test  pro  stanovení  dusitanů 
v mořské vodě, rozsah 0,07 až 3,28 mg l1 NO2

–, k.č.: 
1.14776.0002, Test pro stanovení CHSK, roztok A + B, pro 
rozsah 10 až 150 mg l1, k.č.: 1.14538.0065 + 1.14682.0495). 

Cílem práce byla validace těchto metod pro účely 
monitorování denitrifikace v zasolených vodách (20 g l1 
NaCl + 2 g l1 Na2SO4, NO3

– až 10 g l1, NO2
– až 2,5 g l1).  

 
 

Experimentální část 
 
 Pro validaci byla provedena série měření zahrnující 

kalibrační  křivky  (KK)  s  odlišným  složením  matrice 
(tabulka  I  a  II)  a  opakovaná  měření  (10 )  roztoků 
s  koncentracemi  odpovídajícími  vybraným kalibračním 
bodům KK. S každou sérií měření bylo provedeno slepé 
stanovení. Roztoky byly připravovány ředěním standardních 
zásobních roztoků (100 mg l1 NO2

–, resp. 1000 mg l1 
CHSK-Cr)  a  zásobních  roztoků  pro  simulaci  matrice 
(20 g l1 NaCl, 2 g l1 Na2SO4, 10 g l1 NO3

–, 2 g l1 NO2
–). 

Pro přípravu roztoků byly použity chemikálie s čistotou 
p.a. (Lach-Ner), předem vysušené při 105 °C, a demine-
ralizovaná voda (Demi Ultra 20, Goro). Absorbance rozto-
ků byla měřena ve skleněné kyvetě s optickou dráhou 1 cm 
pomocí spektrofotometru UV–VIS (Cary 50 Conc, VARI-
AN).  

Z naměřených absorbancí roztoků byly vyhodnoceny: 

Tabulka I 
Stanovení dusitanů – relativní vychýlení středních hodnot opakovatelnosti 

a RV= (x – r) / r · 100 (x = aritmetický průměr hodnot opakovatelnosti, r = referenční hodnota) 

  Matrice  měřených roztoků Relativní vychýlení [%] a 

NaCl Na2SO4 NO3
– opakovaně měřené roztoky NO2

– [mg l1] 
[mg/] [mg/] [mg/] 0,05 0,10 0,20 1,00 

1 demineralizovaná voda 4,90 1,18 –0,34 1,32 

2 40 4 0 4,87 1,53 0,90 2,29 

3 200 20 0 6,27 0,89 0,30 1,41 

4 800 80 0 6,50 1,45 0,54 0,50 

5 4 000 400 0 14,49 4,67 3,42 4,64 

6 4 000 400 2 000 10,73 9,79 1,94 3,09 

7 800 80 400 4,19 1,60 1,23 1,07 

8 800 80 100 5,35 –0,33 –1,42 –0,44 

9 800 80 20 4,77 –0,37 –0,25 –0,17 
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a)  Korelace   koncentrací  a  naměřených   absorbancí   
jednotlivých   bodů   kalibračních roztoků pro všech-
ny druhy matrice ( = 0,05). 

b)  Pracovní rozsah metody, linearita porovnáním rezidu-
álního součtu čtverců  přímkového a kvadratického 
modelu (F-test,  = 0,05 a  = 0,01) (cit.3,4).  

c)  Selektivita porovnáním směrnice regresních přímek 
s proměnlivým složením matrice s regresní přímkou 
připravenou v demineralizované vodě. Testován byl 
parametr ,,b“ přímkové rovnice regrese (t-test,  = 
0,05 a  = 0,01) (cit.3,4). Testovány byly regresní 
přímky v lineárním rozsahu kalibrace.  

d) Základní statistické parametry vyhodnocené z opako-
vatelnosti. 
Koncentrace roztoků měřených pro opakovatelnost 

byla odečítána z KK připravené v demineralizované vodě. 
Pro další statistická vyhodnocení byly z výsledků jednotli-
vých souborů opakovatelnosti vyloučeny odlehlé hodnoty, 
k jejichž zjištění byl použit Grubbsův test (T-test) (cit.4,5). 

Mez detekce a mez stanovitelnosti byly vypočítány 
z kvadratického průměru výběrových směrodatných od-
chylek (SD) vyhodnocených z hodnot opakovatelnosti 
roztoků s koncentrací 0,05 mg l1 NO2

– a 20 mg l1 CHSK-
Cr všech testovaných matric (mez detekce: 3 SD, mez 
stanovitelnosti: 10 SD) (cit.2).  

Dále bylo vyhodnoceno relativní vychýlení (RV) 
středních hodnot opakovatelnosti roztoků vybraných kon-
centrací připravených ve všech testovaných matricích. 
Významnost RV byla vyhodnocena t-testem porovnáním 
střední hodnoty opakovatelnosti s referenční hodnotou 
( = 0,05 a  = 0,01) (cit.3).  

 
 

Výsledky  
 
Validace zvolené metody pro stanovení dusitanů 
(testovaný rozsah 0,05 až 3,00 mg l1) 

 
 Přímkový regresní model je vhodný pro všechny tes-

tované druhy matrice v rozsahu 0,05 až 1,00 mg l1 
NO2

– 
 ( = 0,05). 

 Nebyla nalezena shoda regresních přímek pro kalib-
rační roztoky, které byly připraveny v prostředí matri-
ce č. 4 až 6 (tabulka I) s regresní přímkou, jejíž kalib-
rační  roztoky  byly  připraveny  v  demineralizované 
vodě. 

 Mez detekce  = 0,004 mg l1 NO2
–, mez stanovitelnos-

ti = 0,014 mg l1 NO2
–. 

 RV (tabulka I) pro koncentraci 0,05 mg l1 NO2
– ně-

kolikanásobně převyšuje hodnoty RV opakovatelnosti 
s vyšší koncentrací dusitanů, a to ve všech matricích. 
RV je vyšší i u všech testovaných koncentrací opako-
vatelnosti v roztocích s matricí č. 5 a 6. 

 Byla  prokázána  významnost  RV  středních  hodnot 
opakovatelnosti NO2

– pro většinu výsledků RV uvede-
ných v tabulce I, a to i na hladině významnosti  = 
0,01.  
 

Validace zvolené metody pro stanovení CHSK-Cr 
(testovaný rozsah 10 až 300 mg l1) 

 
 Přímkový  regresní  model  pro  matrici  č.  1  platí 

v rozsahu 20 až 250 mg l1 CHSK-Cr ( = 0,05), 
a proto byl tento model v daném rozsahu testován i 
pro ostatní matrice. Analýza prokázala vhodnost přím-
kového regresního modelu v uvedeném rozsahu pro 

Tabulka II 
Stanovení CHSKCr – relativní vychýlení středních hodnot opakovatelnosti 

   a RV= (x – r) / r · 100 (x = aritmetický průměr hodnot opakovatelnosti, r = referenční hodnota) 

Matrice  měřených roztoků Relativní vychýlení [%] a 

  NaCl Na2SO4 NO3
– NO2

– opakovaně měřené roztoky CHSKCr [mg l1] 
  [mg/] [mg/] [mg/] [mg/] 20 250 

1 0 0 0 0 –10,60 –3,24 

2 2 000 200 0 0 –9,59 –0,85 

3 1 000 100 0 0 4,44 –1,30 

4 0 0 1 000 0 –14,83 –3,22 

5 0 0 500 0 –2,89 –1,98 

          opakovaně měřené roztoky CHSKCr [mg l1] 
      20 200 

6 0 0 0 200 –10,52 –4,61 

7 0 0 0 100 –16,74 –1,95 
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matrice č. 2 a 3. U matric obsahujících NO2
– (č. 6 a 7) 

byl regresní přímkový model testován i pro rozsah 20 
až 200 mg l1 CHSK-Cr, neboť dichroman draselný, 
jehož přebytek je stanovován, je částečně spotřebován 
na oxidaci dusitanů a při koncentraci 250 mg l1 CHSK 
je jeho dávkované množství nedostatečné pro oxidaci 
všech látek přítomných v roztoku. Výsledky prokáza-
ly, že pro tyto matrice je přímkový regresní model ve 
zkoumaném rozsahu vhodný.   

 Nebyla nalezena shoda regresních přímek pro kalib-
rační roztoky, které byly připraveny v prostředí matri-
ce č. 4 a 5 s regresní přímkou, jejíž kalibrační roztoky 
byly připraveny v demineralizované vodě.  

 Mez detekce = 5,64 mg l1 CHSK-Cr, mez stanovitel-
nosti = 18,8 mg l1 CHSK-Cr. 

 Relativní  vychýlení  (tabulka  II)  pro  koncentraci 
20 mg l1 CHSK-Cr několikanásobně převyšuje  hod-
noty RV opakovatelnosti s vyšší koncentrací CHSK-
Cr. 

 Byla  prokázána  významnost  RV  středních  hodnot 
opakovatelnosti CHSK-Cr pro většinu výsledků RV 
uvedených v tabulce II, a to i na hladině významnosti 
 = 0,01.  
 
 

  Diskuse 
  
Validovaná metoda pro stanovení dusitanů je výrob-

cem určena pro rozsah 0,07 až 3,28 mg l1 NO2
– (kyveta 

1 cm). Regresní analýza ale prokázala vhodnost regresního 
přímkového  modelu  pro  rozsah  koncentrací  0,05  až 
1,00 mg l1 NO2

–. Přestože mez stanovitelnosti je pouze 
0,014 mg l1 NO2

–, z výsledků RV vyplývá, že reálná mez 
stanovitelnosti (při srovnatelných hodnotách RV na růz-
ných koncentračních hladinách) je 0,1 mg l1. Z výsledků 
RV dále vyplývá, že pro eliminaci rušivého vlivu solí je 
vzorky nutné ředit 25 (dle testovaného ředění matrice). 
Mez stanovitelnosti se tak zvýší na 2,5 mg l1 NO2

–. 
Analytický set pro stanovení CHSK-Cr je určen pro 

rozsah koncentrací 10 až 150 mg l1, ale validací metody 
byla prokázána vhodnost regresního přímkového modelu 
pro rozsah koncentrací 20 až 250 mg l1 CHSK-Cr. Rela-

tivní vychýlení pro koncentraci 20 mg l1 CHSK-Cr se 
pohybuje v rozmezí 5 až 17 % v závislosti na složení mat-
rice a jejím ředění. Výsledky na této koncentrační hladině 
jsou tedy méně přesné. Vzhledem k vysokému obsahu 
chloridů, které ruší stanovení, je nutné vzorky při obsahu 
20 g l1 NaCl ředit minimálně 10, v případě vysokých 
koncentrací dusitanů ve vzorku až 20. Mez stanovitelnos-
ti se tím zvýší na 200, resp. 400 mg l1 CHSK-Cr. Přesnost 
výsledků CHSK-Cr v matrici obsahující dusitany, které se 
také činidlem oxidují, je po korekci na jejich obsah srov-
natelná s přesností stanovení v ostatních matricích. 

 
 

Závěr 
 
Zvolené analytické metody pro stanovení dusitanů 

a CHSK-Cr jsou pro sledování průběhu denitrifikace ve 
slaných vodách (až 20 g l1 NaCl) dostatečně přesné, 
nicméně vysoké koncentrace solí jsou příčinou vyšší meze 
stanovitelnosti, neboť vzorky je nutné pro rušivý vliv solí 
ředit, a to pro stanovení dusitanů 25 a pro stanovení 
CHSK-Cr 10, respektive 20. 

 
Poděkování patří doc. Ing. Pavlu Janošovi, CSc. za 

konzultace při validaci analytických metod. 
 

LITERATURA 
 

1. Trögl J., Pilařová V., Dáňová P., Holíček R., Kruden-
cová J., Měchurová J., Kohlová M., Krhůtková O., 
Boušková A., Mrákota J., Stloukal R.: Chemag. 5, 9 
(2010). 

2. Suchánek M. (ed.).: Kvalimetrie 9. Vhodnost analytic-
kých metod pro daný účel. Eurachem ČR, Praha 1999.  

3. Meloun M., Militký J.: Statistická analýza experimen-
tálních dat. Academia, Praha 2004.   

4. Popelka J., Synek V.: Úvod do statistické analýzy dat. 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad La-
bem, Ústí nad Labem 2009.   

5. Suchánek M., Plzák Z., Šubrt P., Koruna I.: Kvalimet-
rie 7. Validace analytických metod. Eurachem ČR, 
Praha 1997.  


