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Úvod 

 
Tato práce se zabývá testováním nového typu pracov-

ní elektrody – velkoplošné uhlíkové filmové elektrody 
(ls-CFE), na které byl voltametricky stanovován 
4-nitrofenol (4-NP) v katodické i anodické oblasti za po-
mocí technik DC voltametrie (DCV) a diferenční pulzní 
voltametrie (DPV). 4-NP byl vybrán jako modelový zá-
stupce genotoxických aromatických nitrosloučenin roz-
pustných ve vodě. Velký specifický povrch pracovní elek-
trody byl zvolen za účelem eliminace dříve pozorovaného 
problému s reprodukovatelností nanášení uhlíkového filmu 
na elektrody s malým průřezem1 (řádově desetiny mm2). 

4-NP (obr. 1) je uměle člověkem produkovaná látka, 
která se v přírodě přirozeně nevyskytuje. Hlavním zdrojem 
4-NP jsou průmyslové výroby, při nichž je 4-NP primár-
ním produktem nebo prekurzorem (např. při výrobě léků, 
fungicidů či barviv), a také zpracovatelské závody (např. 
kožedělné)2. 4-NP je klasifikován jako nebezpečný, je 
zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití. 
Má kumulativní účinky. Po požití vyvolává mimo jiné 
nevolnost, zvracení, bolest hlavy, pokles krevního tlaku 
a obrnou dýchacích svalů může přivodit i smrt2. 

4-NP vystupuje v mnoha analytických studiích jako 
strukturně jednoduchá modelová látka, jejíž výzkum pak 
následně slouží jako podklad pro sledování a popis systé-
mů strukturně složitějších (např. makromolekulárních či 
supramolekulárních), a proto již v minulosti byl stanovo-
ván různými analytickými metodami spektrometrickými, 
separačními i elektrochemickými3–8. Při  voltametrickém 
stanovení 4-NP bylo také využito chemicky modifikova-

ných elektrod (např. modifikace skelného uhlíku sodným 
montmorillonitem a antrachinonem9 nebo modifikace skel-
ného uhlíku lithnou solí tetrakyanoethylenu a poly-L-
lysinem10). V posledních letech byl 4-NP také stanovován 
na různých typech stříbrných amalgámových elektrod11–17. 

Cílem práce bylo vyvinout – za pomocí ls-CFE jako 
pracovní elektrody – časově a finančně nenáročné elektro-
analytické metody pro stanovení 4-NP, které by sloužily 
jako alternativní metody k běžně používaným spektrome-
trickými či separačním analytickým metodám, a ověřit 
jejich aplikovatelnost na modelových vzorcích pitné 
a říční vody. 

 
 

Experimentální část 
 
Reagencie 

 
Studovanou látkou byl 4-nitrofenol (4-NP; 98 %, 

Sigma-Aldrich, SRN). Zásobní roztok 4-NP (100 ml o 
koncentraci 1·10–3 mol l–1) byl připraven rozpuštěním 
0,01391 g této látky v deionizované vodě (Milli-Q plus 
systém, Millipore, USA). Zásobní roztok byl uchováván 
ve skleněné nádobě v temnu za laboratorní teploty. 

Brittonovy-Robinsonovy (BR) tlumivé roztoky byly 
připraveny smícháním roztoku kyseliny trihydrogenborité, 
kyseliny trihydrogenfosforečné (85 %) a octové kyseliny 
(80 %) (všechny o koncentraci 0,04 mol l–1) s roztokem 
0,2 mol l–1 hydroxidu sodného (všechny tyto chemikálie 
byly čistoty p.a., Lach-Ner, Neratovice, ČR). Pro přípravu 
BR pufrů byla používána deionizované voda.  

Ostatní použité materiály: obalový pěnový polysty-
ren, mikromletý přírodní grafit CR 2 (99,5 %, zrnitost 3,5 
až 5,5 m, Graphite Týn, Týn nad Vltavou, ČR), 
1,2-dichlorethan (Sigma-Aldrich, SRN). 

 
Aparatura 

 
Pro měření byla použita sestava Eco-Tribo Polarograf 

se softwarem Polar Pro 5.1 (obojí Polaro-Sensors, Praha, 
ČR), který pracoval v operačním systému Windows XP 
(Microsoft Corporation, USA). Všechna měření byla pro-
váděna v tříelektrodovém zapojení. Jako referentní elek-
troda byla použita argentchloridová elektroda typu 
RAE 113 (3 mol l–1 KCl), jako pomocná elektroda byla 
použita platinová drátková elektroda typu PPE (obojí Mo-
nokrystaly, Turnov, ČR). Pracovní elektrodou byla plati-
nová pevná elektroda18 typu 6.1204.120 (Metrohm, Švý-
carsko) pokrytá vrstvou uhlíkového filmu (ls-CFE) 
(obr. 2). 

Rychlost nárůstu potenciálu byla pro obě techniky 
(DCV i DPV) 20 mV s–1. Při měření technikou DPV byly 
na pracovní elektrodu vkládány pulzy o modulační ampli-

VOLTAMETRICKÉ STANOVENÍ 4-NITROFENOLU NA VELKOPLOŠNÉ UHLÍKOVÉ 
FILMOVÉ ELEKTRODĚ 

Obr. 1. Strukturní vzorec 4-nitrofenolu 
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tudě –50 mV (pro katodickou oblast potenciálů) a 50 mV 
(pro anodickou oblast potenciálů) a šířce 100 ms. 

Přesná hodnota pH byla měřena digitálním 
pH-metrem Jenway 4330 (Jenway, Velká Británie) s kom-
binovanou skleněnou elektrodou (typ 924 005). 

 
Pracovní elektroda 

 
Ke studiu chování 4-NP ve vodných roztocích byla 

použita ls-CFE tvořená uhlíkovým filmem pokrývajícím 
povrch podkladové platinové pevné elektrody (obr. 2). 
Rozměr platinového disku elektrody byl 2,0 ± 0,1 mm 
a celkový průměr aktivní plochy byl 7,0 mm (průřez 
38,5 mm2). Tělo podkladové elektrody bylo zhotoveno 
z polyetheretherketonu (PEEK). 

Uhlíkový inkoust byl připraven smícháním 0,09 g 
uhlíku CR 2 a 0,01 g polystyrenu s 0,5 ml 1,2-dichlor-
ethanu. Toto složení uhlíkového filmu bylo přejato 
z práce19, bylo testováno na možné modifikace (použití 
jiného rozpouštědla či typu uhlíku)20 a bylo opětovně zvo-
leno za nejvhodnější. Uhlíkový inkoust byl homogenizo-
ván mícháním pomocí třepačky Vortex-Genie 2 (Scientific 
Industries, USA) po dobu 2 min. Pomocí automatické 
pipety (Biohit, Finsko) byla na podkladovou elektrodu 
nanesena vrstva inkoustu o objemu 10 l. Po 2 min, kdy 
došlo k úplnému vytěkání rozpouštědla, se na povrchu 
podkladové elektrody vytvořil film a takto vzniklou 
ls-CFE bylo možné použít. Došlo-li během měření 
k pasivaci filmu nebo jeho mechanickému poškození, byl 
tento film odstraněn otřením o filtrační papír a nanesen 
film nový. Pro výrazně lepší opakovatelnost voltametric-
kých odezev stanovovaného analytu v katodické oblasti 
byla před každou sadou měření třikrát proměřena oblast 
potenciálů 0 až –400 mV jako elektrochemická předúprava 
ls-CFE. Pracovní elektroda byla také před každým měře-
ním, při kterém docházelo k výměně měřeného roztoku, 
opláchnuta v deionizované vodě a ponechána oschnout. 
Při měření vzorků v anodické oblasti potenciálového okna 
byl film po každém měření obnovován. 

Pracovní postupy 
 
Roztoky pro měření pH závislosti a opakovatelnosti 

stanovení 4-NP (c = 1·10–4 mol l–1) byly připravovány 
v 10,0ml odměrné baňce. Pomocí automatické pipety byl 
odpipetován 1,0 ml zásobního roztoku 4-NP o koncentraci 
1·10–3 mol l–1 a baňka byla doplněna po rysku BR pufrem 
o požadovaném pH. Roztoky pro měření koncentračních 
závislostí byly připravovány obdobným způsobem 
v 10,0ml odměrných baňkách (doplňovány BR pufrem 
o optimální hodnotě pH), ve kterých byla postupně zvyšo-
vána koncentrace 4-NP. 

Modelové vzorky pitné vody byly připraveny přidá-
ním odpovídajícího množství zásobního roztoku 4-NP do 
pitné vody (vodovodní řad v budově Chemického ústavu, 
PřF UK Praha). Odebraných 9,0 ml pitné vody 
s přídavkem 4-NP bylo doplněno do 10,0 ml BR pufrem 
o optimální hodnotě pH (faktor zředění 0,9). Stejný postup 
byl uplatněn při přípravě modelových vzorků říční vody 
(říční voda byla odebrána z Vltavy na lokalitě Výtoň, Praha).  

Připravené vzorky byly převedeny do voltametrické 
nádobky a následně (pouze v případě měření v katodické 
oblasti potenciálů) zbaveny kyslíku probuláním dusíkem 
(čistota 4.0, Linde, Praha, ČR) po dobu 2 min. Poté byl 
proveden záznam voltamogramu. Všechna měření byla 
provedena za laboratorní teploty a opakována nejméně 
pětkrát. Mez stanovitelnosti (LQ) byla počítána jako kon-
centrace studované látky odpovídající desetinásobku smě-
rodatné odchylky (10σ; pro počet měření n = 10) stanovení 
sledované látky o koncentraci odpovídající nejnižšímu 
bodu příslušné kalibrační přímky21. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Nejprve byl sledován vliv pH na voltametrické cho-

vání 4-NP na ls-CFE v prostředí BR pufru. Pufry byly 
připraveny v rozmezí hodnot pH 2,0 až 13,0. Koncentrace 
4-NP v měřených roztocích byla vždy 1·10–4 mol l–1. 

Obr. 2. Podkladová platinová pevná elektroda; fotografie elektrody poskytovaná výrobcem18 (A) a technický nákres elektrody (B) a 
fotografie podkladové elektrody před a po nanesení uhlíkového filmu (C) 
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V celém měřeném rozsahu pH látka poskytovala jeden 
voltametrický pík (v katodické i anodické oblasti potenciá-
lů). Jako optimální prostředí, ve kterých 4-NP poskytoval 
nejvyšší a nejlépe vyhodnotitelný DCV či DPV pík, byla 
zvolena pro katodickou oblast potenciálů prostředí BR 
pufru o pH 6,0 (pro techniku DCV) a 7,0 (pro techniku 
DPV) a pro anodickou oblast potenciálů prostředí BR puf-
ru o pH 3,0 (pro techniku DCV) a 7,0 (pro techniku DPV). 
Ukázka výběru optimálního prostředí pro techniku DPV je 

znázorněna na obr. 3. 
Dále byla sledována opakovatelnost katodického sta-

novení 4-NP (c = 1·10–4 mol l–1) na ls-CFE pro dvacet po 
sobě následujících měřeních v optimálním prostředí. Zís-
kané relativní směrodatné odchylky (sr) činily 2,2 % 
(DCV) a 0,4 % (DPV). Při opakovaných měřeních 4-NP 
v anodické oblasti potenciálů docházelo k pasivaci elektro-
dy, a tím i k poklesu výšky píků. Proto byla opakovatel-
nost stanovení 4-NP (c = 1·10–4 mol l–1) měřena na deseti 
nově nanesených filmech a hodnoty sr byly 3,6 % (DCV) 
a 3,7 % (DPV). 

Kalibrační závislosti 4-NP byly proměřeny v koncen-
tračním rozmezí 1 až 100 mol l–1, pro které jsou parame-
try kalibračních přímek a meze stanovitelnosti (LQ) shrnu-
ty v tab. I (pro katodickou oblast potenciálů) a v tab. II 
(pro anodickou oblast potenciálů). Ukázka kalibrační zá-
vislosti naměřené technikou DPV v anodické oblasti po-
tenciálů v rozmezí koncentrací analytu 1 až 10 mol l–1 je 
znázorněna na obr. 4. 

Využitelnost nově vyvinutých metodik voltametrické-
ho stanovení 4-NP na ls-CFE byla testována na modelo-
vých vzorcích pitné a říční vody. Měřené roztoky byly 
připraveny z 9,0 ml pitné nebo říční vody s přídavkem 
příslušného množství zásobního roztoku 4-NP a 1,0 ml BR 
pufru o optimálním pH. Při měření v katodické oblasti 
potenciálů bylo možné stanovit 4-NP v modelových vzor-
cích ve stejném koncentračním rozmezí jako v ideální 
matrici – deionizované vodě, tedy přibližně od 1 do 
100 mol l–1 (tab. I). Rovněž dosažené LQ se liší jen nepa-
trně. Ze získaných hodnot směrnic je však patrné, že citli-
vost stanovení je v pitné a říční vodě nižší, což je možné 

Obr. 3. DP voltamogramy 4-NP (c = 1·10–4 mol l–1) na ls-CFE 
v prostředí BR pufru o pH 3,0 (1); 5,0 (2); 7,0 (3); 9,0 (4); 11,0 
(5) a 13,0 (6); voltamogram reprezentující optimální prostředí pro 
DPV stanovení 4-NP je znázorněn červenou barvou  

Tabulka I 
Parametry kalibračních přímek pro stanovení 4-NP v prostředí BR pufru (deionizovaná voda jako ideální matrice) 
a v modelových vzorcích pitné a říční vody (o složení voda – BR pufr (9:1)) pomocí katodické voltametrie na ls-CFE; smě-
rodatné odchylky hodnot směrnic a úseků jsou vypočteny pro n = 5 

Technika 
(matrice; pH BR pufru) 

c 
[mol l–1] 

Směrnice 
[mA l mol–1] 

Úsek 
[A] 

R a LQ b 
[mol l–1] 

DCV 
(deionizovaná voda; 6,0) 

(1–10)·10–5 –141,5 ± 1,2   0,74 ± 0,08 –1,000 –– 

(2–10)·10–6 –123,7 ± 2,8 –0,03 ± 0,02 –0,999 2,3·10–6 

DCV 
(pitná voda; 6,0) 

(1–10)·10–5 –127,9 ± 2,9   0,34 ± 0,17 –0,999 –– 

(1–10)·10–6 –105,7 ± 3,0 –0,10 ± 0,02 –0,998 1,0·10–6 

DCV 
(říční voda; 6,0) 

(1–10)·10–5   –14,2 ± 0,6 –0,03 ± 0,03 –0,992 –– 

(2–10)·10–6   –28,9 ± 1,2   0,20 ± 0,06 –0,996 1,9·10–6 

DPV 
(deionizovaná voda; 7,0) 

(1–10)·10–5   –90,0 ± 1,0 –0,10 ± 0,06 –0,999 –– 

(2–10)·10–6 –107,3 ± 4,5   0,16 ± 0,03 –0,997 1,8·10–6 

DPV 
(pitná voda; 7,0) 

(1–10)·10–5   –63,4 ± 2,5 –0,07 ± 0,15 –0,996 –– 

(1–10)·10–6   –62,9 ± 2,2 –0,03 ± 0,01 –0,997 1,3·10–6 

DPV 
(říční voda; 7,0) 

(1–10)·10–5   –82,7 ± 1,9 –0,24 ± 0,12 –0,999 –– 

(1–10)·10–6   –81,8 ± 2,3 –0,06 ± 0,01 –0,998 1,0·10–6 

a Korelační koeficient, b mez stanovitelnosti (10σ;  = 0,05) 
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vysvětlit matricovým efektem. Ten se pak více projevuje 
u metody DCV, zatímco u metody DPV není tak patrný. 
To by nasvědčovalo přítomnosti povrchově aktivních látek 
v pitné a říční vodě, které mohou ovlivňovat adsorpci ana-
lytu na povrch ls-CFE; adsorpcí bývá více ovlivněna právě 
technika DCV. 

Při anodické oxidaci 4-NP byly některé kalibrační 
závislosti změřené v modelových vzorcích vod nelineární, 
avšak bylo je možné s vysokým korelačním koeficientem 
proložit polynomem druhého stupně (tab. II). Pokud 
bylo možné proložit oba měřené koncentrační řády (tedy 
10–6 mol l–1 a 10–5 mol l–1) dvěma přímkami, lišily se vzá-
jemně jejich směrnice, přičemž vyšší směrnice byla vždy 
získána u nižšího koncentračního řádu. Toto chování rov-
něž vypovídá o možném vlivu adsorpce analytu na povrch 
pracovní elektrody. Dosažené LQ i zde odpovídají hodno-
tám získaným při stanovení 4-NP v matrici deionizované 
vody.  

 
 

Závěr 
 
V předložené práci byly nalezeny optimální podmín-

ky pro stanovení 4-nitrofenolu (4-NP) pomocí DC volta-
metrie (DCV) a diferenční pulzní voltametrie (DPV) na 
velkoplošné uhlíkové filmové elektrodě (ls-CFE). Kalib-
rační závislosti 4-NP byly proměřeny za těchto podmínek 
v koncentračním rozmezí 1 až 100 mol l–1 a nově vyvinu-
té metody byly úspěšně aplikovány při stanovení 4-NP 
v modelových vzorcích pitné a říční vody. Přestože meze 
stanovitelnosti (LQ) těchto metod zdaleka nedosahují hod-
not LQ získaných pomocí citlivějších voltametrických me-
tod, např. adsorpční rozpouštěcí voltametrie na visící rtu-
ťové kapkové elektrodě4 (LQ ≈ 0,28 nmol l–1), pro stopo-

Tabulka II 
Parametry kalibračních přímek pro stanovení 4-NP v prostředí BR pufru (deionizovaná voda jako ideální matrice) a 
v modelových vzorcích pitné a říční vody (o složení voda – BR pufr (9:1)) pomocí anodické voltametrie na ls-CFE; směro-
datné odchylky hodnot směrnic a úseků jsou vypočteny pro n = 5 

Technika 
(matrice; pH BR pufru) 

c 
[mol l–1] 

Směrnice 
[mA l mol–1] 

Úsek 
[A] 

R a LQ b 
[mol l–1] 

DCV 
(deionizovaná voda; 3,0) 

(1–10)·10–5   84,8 ± 2,9   1,63 ± 0,18 0,994 –– 

(6–10)·10–6 242,5 ± 8,9 –0,23 ± 0,07 0,997 1,5·10–6 

DCV 
(pitná voda; 3,0) 

(1–10)·10–5 –– c,d –– c,d –– c,d –– 

(4–10)·10–6   88,8 ± 4,4   0,82 ± 0,03 0,993 1,6·10–6 

DCV 
(říční voda; 3,0) 

(1–10)·10–5   80,6 ± 2,5   1,00 ± 0,15 0,995 –– 

(6–10)·10–6 111,5 ± 1,2   0,67 ± 0,01 1,000 1,7·10–6 

DPV 
(deionizovaná voda; 7,0) 

(1–10)·10–5   51,9 ± 1,5   0,19 ± 0,09 0,998 –– 

(1–10)·10–6   64,1 ± 1,8 –0,01 ± 0,01 0,998 4,6·10–7 

DPV 
(pitná voda; 7,0) 

(1–10)·10–5   44,7 ± 1,9   0,30 ± 0,12 0,995 –– 

(1–10)·10–6   64,1 ± 1,4 –0,10 ± 0,08 0,999 4,6·10–7 

DPV 
(říční voda; 7,0) 

(1–10)·10–5 –– c,e –– c,e –– c,e –– 

(1–10)·10–6   71,5 ± 0,9 –0,01 ± 0,06 0,999 6,0·10–7 

a Korelační koeficient, b mez stanovitelnosti (10σ;  = 0,05), c koncentrační závislost s nelineárním průběhem vyjádřená 
formální polynomickou rovnicí, d Ip [A] = (–290 ± 110)c2 [mmol2 l–2] + (102 ± 12)c [mmol l–1] + (1,04 ± 0,27) (R = 
0,998), e Ip [A] = (–245 ± 49)c2 [mmol2 l–2] + (75,1 ± 5,5)c [mmol l–1] + (–0,03 ± 0,12) (R = 0,999) 

Obr. 4. DP voltamogramy 4-NP na ls-CFE v prostředí BR 
pufru o pH 7,0. Koncentrace 4-NP (mol l–1): 0 (1), 1·10–6 (2), 
2·10–6 (3), 4·10–6 (4), 6·10–6 (5), 8·10–6 (6) a 10·10–6; příslušná 
kalibrační závislost je zobrazena ve vloženém grafu; konfidenční 
pásy jsou sestrojeny na hladině významnosti  = 0,05 (n = 5) 
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vou analýzu v mikromolárním měřítku se jeví ls-CFE jako 
využitelný elektrochemický senzor aplikovatelný i na jed-
noduché reálné vzorky. 

Při použití elektrody v anodické oblasti se uplatňuje 
jedna z předností ls-CFE, a to snadná obnovitelnost elek-
trodového povrchu mechanickým otřením a nanesením 
nového uhlíkového filmu. V současné době je 
v navazujícím výzkumu zkoumána možnost snížení hod-
not LQ prekoncentrací 4-NP pomocí předřazené extrakce 
na tuhou fázi. 

 
Na tomto místě bychom rádi poděkovali za finanční 

podporu Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Čes-
ké republiky (projekt MSM0021620857) a Grantové agen-
tuře České republiky (projekt P206/12/G151). 
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