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Elektrochemická analýza pevných látek

 CPEE vyvinutá na konci 60. let. Smíchá se prášek pevné 

látky, uhlík a olej nebo vodný roztok elektrolytu. Metodu 

používali elektroanalytičtí chemici nejprve ke studiu interakcí 

pevné látky a rozpuštěných specií, později k analýze pevných 

látek

 „suché směsi“ pevné látky, uhlíku a „lepidla“ nalisované

na elektrickém kontaktu. Metodu používají „baterkáři“

 AbrSV = VIM = VMP ke konci 80. let vyvinul F. Scholz

(Berlín-Greifswald): mechanické nanesení malého množství 

analyzované látky na grafitovou pracovní elektrodu. Metoda 

se používá na skutečnou analýzu pevných látek



Provedení voltametrie mikročástic

Nevýhody

Množství vzorku na elektrodě prakticky nelze kontrolovat

Podíl vzorku, který nezreagoval během elektrochemické reakce, se 
nedá zjistit

Výhody

Prakticky žádná úprava vzorků, rychlost, spotřeba < mg



První desetiletí voltametrie mikročástic

1989: F. Scholz (Humboldtova 
Univerzita v Berlíně) publikuje 
první dva články o AbrSV
v Naturwissenschaften. Kovy, 
chalkogenidy, kyanometaláty

90.léta: k uživatelům metody
se připojuje A.M. Bond (Monash, 
Austrálie). Organometalické 
sloučeniny, organické látky. 

1995: začínáme s touto metodou v Řeži. Analyzujeme nejprve čisté 
syntetické oxidy Fe, Cr, Mn, později oxidy Fe v sedimentech a půdách

2000: připojuje se A. Doménech(-Carbó) z University ve Valencii. 
Pouští se zpočátku hlavně do mikroanalýzy barevné vrstvy uměleckých 
děl

Roční počty publikací 1989-2001

voltametrie mikročástic



Voltametrie mikročástic v letech 2000-2010

Počáteční nárůst počtu uživatelů metody nepokračoval, ale kdo 
s metodou jednou začal, nepřestal ji používat.

Tým F. Scholze se zabývá spíš voltametrií mikrokapek: velmi 
jednoduše se tak dají získat informace o DG převodu iontů 
přes rozhraní nemísitelných kapalin (farmakologická aplikace).

A.M. Bond a jeho studenti využívají metodu voltametrie 
mikročástic vedle řady dalších analytických metod ke studiu 
pevných látek s cílem nacházet nové materiálové aplikace.

A. Doménech(-Carbó) a jeho studenti se orientují na 
materiálový průzkum uměleckých děl a na chemické materiály.

Přibývá jen několik dalších skupin (Mexiko, Španělsko, 
Chorvatsko, Maďarsko).



Voltametrie mikročástic v současné konkurenci

První badatelé, kteří analyzovali pevné látky pomocí voltametrie, 

 byli často omezení přístupem k jiným, dnes už konvenčním 
metodám, a finančním prostředkům (první AbrSV práce vznikla
také takto)

 dělali základní výzkum

 studovali elektrochemické vlastnosti pevných látek

Od začátku tohoto století se uživatelé VMP většinou soustřeďují
na problémy, které 

 konvenčními metodami řešitelné nejsou, např. proto, že…

 … mají ryze chemickou povahu, zatímco většina moderních 
metod analýzy pevné fáze je spíše fyzikální povahy (XRD, EM, 
IR/Raman)



Voltametrie mikročástic oxidů Fe(III)

Měří se redukční rozpuštění

FeOOH + 3 H+ + e- → Fe2+ + 2 H2O

EP je daný

 podmínkami měření (v, pH elektrolytu, koncentrace ligandů)

 fázovým složením oxidů (okno široké asi 1000 mV)

 jejich velikostí částic (posun 100-150 mV/dekádu)

Identifikace je založená na srovnání s referenčními látkami.
Je třeba dodržet neměnné podmínky měření - jako ve všech 
kinetických metodách

Grygar et al., Coll. Czech. Chem. Comm. 1995; Grygar, J. Electroanal. Chem. 1996;
Grygar, J. Solid State Electrochem. 1998; Grygar and van Oorschot, Electroanalysis 2002



v=3 mV/s, 1:1 acetátový pufr

 směr měření
pokles napětí=
„redukčnější“
podmínky

 při dostatečně 
negativním potenciálu 
začne reduktivní 
rozpouštění

 termodynamicky a kineticky 
stabilnější oxidy se redukují 
obtížněji

Voltametrie polymorfů Fe2O3 včetně amorfního, 
goethitu (α-FeOOH) a ferrihydritu

 po dostatečně dlouhé 
redukci se spotřebuje 
příslušný oxid a 
vznikne pík



Voltametrie mikročástic v současné konkurenci

by možná byla ztracená, kdyby neexistoval problém



Co je speciace?

Wikipedie, česká verze:

Speciace je proces vzniku nových biologických druhů (= species). 
Procesem speciace se štěpí a větví evoluční linie a vznikají i vyšší 
taxony než druh.

Jak tomu slovu rozumí chemik?

Chemická speciace v roztocích: Formy výskytu iontů, molekul nebo 
komplexů v závislosti na iontovém složení roztoku a vlastnostech 
zkoumaného prvku

Termodynamické výpočty (PHREEQC = A Computer Program for 
Speciation, Batch-Reaction, One-Dimensional Transport, and Inverse 
Geochemical Calculations)

Měření aktivit iontů, rozpustnosti, chemické reaktivity



Speciace v pevné fázi:
Mezi analytickou chemií a alchymií

Analýza forem, ve kterých se studovaný prvek, iont nebo oligomer
vyskytuje v pevné fázi

V praxi je cílem poznat katalytické centrum nebo centra chemisorpce



Speciace Fen+ na nosičích: Často kladené otázky

Který polymorf?

Mocenství? Náboj?
Ve skeletu, nebo na povrchu?
Jaký siting (koordinace k povrchu)?

Mocenství, koordinace, náboj?

Polymerní ionty?
Nanokrystalické oxidy?

 Jaké je přibližné zastoupení forem?

 Které formy jsou katalyticky aktivní nebo na nich dochází k chemisorpci?



Speciace Fen+ na nosičích: Použitelné metody

XRD, TEM, Mössbauerova
a UV-Vis spektroskopie 

Magnetické metody (?), EPR (?)
UV-Vis spektroskopie (?)

Magnetické metody (?), EPR (?),
UV-Vis spektroskopie (?)

HRTEM,
magnetické metody (?),

UV-Vis spektroskopie (?)

 Málokterá metoda „vidí“ všechny formy, takže odhad poměru zastoupení je nemožný.

 Každá metoda má tendenci definovat specie podle své povahy

(velikost částic, reaktivita, mikrostrukura, krystalová struktura)



Speciace Fen+ na nosičích: Použitelnost VMP

XRD, TEM, Mössbauerova a 
UV-Vis spektroskopie 

Magnetické metody (?), EPR (?)
UV-Vis spektroskopie (?)

Magnetické metody (?), EPR (?),
UV-Vis spektroskopie (?)

HRTEM,
magnetické metody (?),

UV-Vis spektroskopie (?)

Ze všech těchto forem Fe můžeme teoreticky získat voltametrický signál

(?) znamená, že metoda tyto formy „vidí“, ale interpretace není „připravena k použití“

a VMP a VMP (?)

a VMP (?)
a VMP (?)



Speciace v pevné fázi: křížovka s tajenkou

V M P

V I S - U V

E P R I R

M o S

 Obvykle vidí každá analytická metoda jen některé specie

 Výsledný obraz proto není úplný

 Analytické informace se proto musejí doplnit

o materiálové vlastnosti nebo použít speciální metody 



Speciace v pevné fázi: křížovka s tajenkou

 Ani s pomocnými metodami není tajenka úplně jasná

 Počet specií musí odpovídat odlišnostem ve vlastnostech

katalyzátoru, jinak jsou specie jen umělé konstrukty

 Výsledky některých přístupů mohou být nesprávné…

V M P

V I S - U V

Y I E LD N OT SO B A D

T P R PR I C E L O W

C O K I N G

M o S

tepelně
programovaná
redukce 

katalytické
vlastnosti



Speciace v pevné fázi: křížovka s tajenkou

 Nakonec je nezbytná dedukce a holistický přístup

 Protože zadání je ryze praktické, musí být v tajence

smysluplné (praktické) sdělení

F V M P

W V I S - U V

O N B

E P R I R L

K S I

H M o S

H Rada Michaela Faradaye
z hloubi 19. století



Speciace v pevné fázi: případová studie 1

ve spolupráci s Liborem Čapkem
dříve Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, Praha,

dnes Univerzita v Pardubicích



Voltametrická analýza zeolitů:
Šarvátka z 90. let – pořád bez pointy

V 90. letech, Bedioui et al. publikovali sérii článků o voltametric-

ké analýze zeolitů modifikovaných kovovými ionty a nadšeně 

prohlásili, že ani zanedbatelná elektronová vodivost nosiče pro 

analýzu nepředstavuje problém. Věřili v tzv. intrazeolitový 

transport elektronů.

V roce 1996 Senaratne a Rolison et al. poukázali na nedostatky 

těchto prací a nelítostně Bediouiho zkritizovali – ale kritizované 

články byly hojně a přitom pozitivně citovány (stejně jako ty, 

které je kritizovaly). Kritici upozornili na možnost přenašečů ná-

boje, např. nanočástic kovů, které by mohly vysvětlit, že kovo-

vými ionty modifikované zeolity vůbec poskytují nějaký signál.



A co to vlastně bylo důvodem sporu?

Jak se transportují elektrony 

mezi elektrodou a elektroaktiv-

ními centry v nevodivé matrici 

zeolitu?

 Intrazeolitový mechanismus

 Extrazeolitový mechanismus

V roce 2004 Doménech napsal, 

že nízká vodivost může zpomalit 

reakční kinetiku, ale nemůže za-

bránit analytickému využití; jeho 

elektroanalýzy byly užitečné při 

popisu Fe-modifikovaných zeoli-

tových katalyzátorů.



Fe v zeolitových katalyzátorech

Zeolity (FER a MFI) jsme impregnovali

 vodným roztokem Fe(NO3)3 bez úpravy pH (Fe3+ částečně

spontánně hydrolyzoval), nebo

 roztokem [Fe(acac)3] v EtOH, nebo

 roztokem FeCl3 v acetylacetonu

s různým výsledným poměrem Fe/Al

Po impregnaci následovala kalcinace při 500 °C

Materiály jsme testovali při oxidativní dehydrogenaci etanu 

nebo propanu (nové postupy syntézy alkenů)

Cílem bylo nalezení vztahu mezi strukturou a reaktivitou

a optimalizace Fe zeolitů pro ODH

Čapek et al., Micropor. Mesopor. Mater. 2005; Grygar et al., Clays Clay Miner. 2007;

Smoláková et al., J. Electroanal. Chem. 2010



Fe v zeolitových katalyzátorech: VMP

způsob
modifikace

dosažený
poměr Fe/Al

tj. počet Fe iontů
na jeden náboj

na povrhu zeolitu



Fe v zeolitových katalyzátorech: VMP

způsob
modifikace

dosažený
poměr Fe/Al

tj. počet Fe iontů
na jeden náboj

na povrhu zeolitu

Píky C1-C5 jsme identifikovali pomocí referenčních látek

C1+C2 jsou izolované nebo oligomerní ionty Fe(III)

C3 je amorfní Fe2O3

C4 je nanokrystalický Fe2O3

C5 je hematit α-Fe2O3

… ale všimli jsme si jedné zvláštnosti…



Fe v zeolitových katalyzátorech: VMP

způsob
modifikace

dosažený
poměr Fe/Al

tj. počet Fe iontů
na jeden náboj

na povrhu zeolitu
při přípravě impregnací ⊙FeCl3 vznikla

nějaká elektrochemicky neaktivní specie Fe(III)



Fe v zeolitových katalyzátorech:
UV-Vis spektroskopie



Fe v zeolitových katalyzátorech:
UV-Vis spektroskopie

oxidy Fe(III)

rostoucí rozsah

kondenzace

Fe(III) iontů



Fe v zeolitových katalyzátorech:
UV-Vis spektroskopie

UV absorpční pás ~28 000 cm-1 bez EPT

… po impregnaci FeCl3



Fe v zeolitových katalyzátorech: katalýza

C2H6 + ½ O2 (NO) → C2H4 + H2O (+ C + CO +CO2)



Fe v zeolitových katalyzátorech: katalýza

C2H6 + ½ O2 (NO) → C2H4 + H2O + C + CO +CO2

zvýšená „přeoxidace“

až na CO2

… po impregnaci FeCl3



Chvíle pro dedukci

Nejjednodušší vysvětlení elektro-

chemicky neaktivní specie Fe(III):

 je elektricky izolovaná od kon-

taktu s elektrodou, přitom ale je 

katalyticky aktivní, takže není 

uvnitř nosiče

 nedává při reakci se základním 

elektrolytem (octanový pufr,

pH 4.7) Fe3+, takže nejde o ionty

 nemá Vis spektrální pásy jako 

oxid, takže to není normální 

krystalický oxid Fe(III)

e-



Případová studie 1: Závěry

Speciační studie v kombinaci s UV-Vis spektroskopií a kata-

lytickými testy identifikovala v Fe-zeolitech

 monomerní nebo dimerní Fe(III) ionty

 amorfní Fe2O3 a nanokrystalický α-Fe2O3

(nebylo je možné spolehlivě rozlišit pomocí VMP)

 krystalický α-Fe2O3

 elektrochemicky neviditelnou specii s charakteristickou

UV absorbcí kolem 28 000 cm-1, patrně nanočástice Fe2O3

uvnitř pórů zeolitu, tj. izolované od elektrody nevodivým

skeletem



Speciace v pevné fázi: případová studie 2

ve spolupráci s Bárou Doušovou
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha



Fe-oxidy pilířované jíly:
Jiná šarvátka z 90. let, snad vyřešená

V 90. letech 
Pinnavaia et al. popsali 
„pillared clays“. Stal se 
z nich hit a množství 
badatelů v nich vidělo 
perspektivní nanoma-
teriály

1995 Chen et al. navrhli model „house 

of cards“, který se jim zdál pro většinu 

kompozitů jílových minerálů a oxidů kovů 

mnohem realističtější

Ještě dnes se píše o „pillared clays“, a to 

dokonce i ve velmi sporných případech



Fe v sorbentech arzénu

Nanokrystalické oxidy Fe(III) jsou výborné sorbenty. Abychom 

zlepšili jejich nevalnou filtrovatelnost, snížili cenu sorbentu,

a zlepšili využití Fe iontů k sorpci (tj. dosáhli maximálního 

podílu povrchových Fe(III) k neaktivním jádrům částic Fe(III) 

oxidů), impregnovali jsme různé alumosilikátové nosiče (zeolity 

a hlavně různé jílové materiály)

 vodným roztokem Fe(II) 

 vodným roztokem Fe(III) bez úpravy pH nebo s úpravou pH

Materiály jsme testovali při sorpci As(III) a As(V) z vodných 

roztoků

Doušová et al., J. Colloid Interface Sci. 2006; Grygar et al., Clays Clay Miner. 2007; 

Doušová et al., J. Hazard. Mater. 2009; Doušová et al., Acta Geodyn. Geomater. 2009



Fe specie v modifikovaném smektitu



Méně obvyklé specie

fh

růst pH a obsahu Fe



Fe specie v smektitových matricích
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i neaktivní při katalýze ODP

neaktivní při sorpci As
Fe specie: vyměnitelné izolované ionty

neaktivní při katalýze ODP
reaktivní sorbent As
Fe specie: kondenzované ionty s EPT

místo ODP katalyzuje totální oxidaci C3H8

vynikající sorbent As
Fe-specie: ferrihydrit, který obtížně krystaluje



Případová studie 2: Závěry

 Smektit pilířovaný Fe2O3 se nepodařilo připravit a patrně 

ani neexistuje

 Voltametrie v kombinaci s UV-Vis spektroskopií identifi-

kovala neobvyklou strukturu kondenzované mezivrstvy 

[Fe(O,OH,H2O)6]. Je elektrochemicky aktivní patrně proto,

že umožňuje transport náboje elektronovými přeskoky 

(podobně jako normální krystaly oxidů)

 Výjimečně dobré vlastnosti Fe-modifikovaných alumosili-

kátů pro sorbci As zajišťuje vysoce dispergovaný ferrihydit 



Speciace v pevné fázi: případová studie 3

ve spolupráci s Liborem Čapkem
Univerzita v Pardubicích



V v katalyzátorech

Zdánlivě obstarožní téma

Optimalizace výběru 

nosiče a způsobu modi-

fikace jsou ale i dnes 

předmětem mnoha studií

WOS, title: „V2O5 AND (catalyt* OR catalys*)“

stav v březnu 2009

V v jiných oblastech

Elektrochromní materiály a zdroje proudu

V2O5 + x M+ + x e- ↔ 2 MxV2O5

žlutý modrý



V v katalyzátorech

Zeolity, aluminu, mezoporézní oxid křemičitý a další nosiče 

jsme impregnovali etanolovým roztokem VO(acac)2 a následně 

kalcinovali při 500 °C.

Materiály jsme testovali při oxidativní dehydrogenaci etanu

C2H6 + ½ O2 (NO) → C2H4 + H2O (+ C + CO +CO2)

Cílem bylo posouzení vhodnosti V katalyzátorů pro strategic-

ký cíl nové metody přípravy alkenů. Proto jsme hledali vztah 

mezi strukturou a reaktivitou katalyzátorů.

Čapek et al., Applied Catal. A 2008; Grygar et al., J. Electroanal. Chem. 2009



V v katalyzátorech

[VO2,5]x (s) + e- = VO2+ (aq)C1:

MxV2O5 (s) - x e- → VO2
+ (aq) + x M+A1:

V2O5 (s) + x e- + x M+ ↔ MxV2O5 (s)C3:
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mechanická směs
V2O5 s SiO2

V(V) silně interagující
s aluminou

(V2O5 na XRD není
ani při obsahu 4%)

QA1 ~ QC3

Tyto ionty jsou detekovány jen

v případě, že je pokrytí nosiče 

dostatečně velké, patrně souvislé



V v mezoporézním SiO2

QA1 < QC3

Takto se choval jen V(V) na mezoporézním SiO2, především po jejich přípravě

s VO(acac) přidaným do gelového prekurzoru před jeho hydrotermálním zráním.

Na XRD nebyl normální V2O5, nebo byl patrný nanokrystalický V2O5
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Specie V(V) v mezoporézním SiO2

a

b

c

d

izolované ionty [VO4]a

nanočástice V2O5b

souvislá vrstva iontů [VO2.5]c

normální krystalický V2O5

na povrchu nosičed



Případová studie 3: Závěry

 Elektrochemicky neaktivní jsou izolované [VO4] silně 

sorbované na povrchu např. aluminy – jsou izolované

od pracovní elektrody nevodivou matricí a jsou příliš silně 

sorbované na povrchu substrátu

 Redukčně se rozpouští (a je identifikovatelná) souvislá 

vrstva [VO4] kompletně pokrývající nosič (např. aluminu)

 V2O5 se elektrochemicky redukuje na pevný produkt 

(dává reverzibilní signál), podobně se chová i nanokrys-

talický a amorfní V2O5 (obtížně identifikovatelné XRD)



Závěry

 Speciace v pevné fázi vyžaduje holistický přístup

 Její studium má smysl, když mají formy iontů nebo malých 

fragmentů rozhodující vztah k vlastnostem pevné fáze, např.

k jejich vlastnostem materiálově chemickým

 Ke speciaci se obzvlášť hodí metody s přímým vztahem k che-

mickým vlastnostem, tj. ke struktuře a vlastnostem valenčních 

elektronů (elektrochemie i UV-Vis spektroskopie)

 Voltametrie mikročástic může přispět k řešení, jsou-li specie 

elektrochemicky aktivní (redukovatelné nebo oxidovatelné)



Závěry

V případě nanomateriálů s nevodivou matricí se může uplatnit 

„prostorová specificita“ – elektroaktivní specie musí být buď

v kontaktu s elektrodou nebo mít rozpustné intermediáty 

(žádný intrazeolitový transport)

a

b

c

d

souvislé transportní dráhy
pro elektrony
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