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ABSTRAKT 
 
Technika difusního gradientu v tenkém filmu (DGT) je relativně nová in situ technika pro 

stanovení specií prvků v přírodních vodních systémech. Jednotka DGT pasivně akumuluje 
labilní specie z roztoku in situ, čímž jsou eliminovány problémy kontaminace spojené 
s tradičním odběrem vzorků a jejich filtrací (vzorkováním). Klíčem pro speciaci prvků 
technikou DGT je nalézt vhodnou vazebnou fázi a vhodnou difusní vrstvu. Nový sorpční gel 
na bázi iontoměniče Spheron-Oxin® (5-sulfofenyl-azo-8-hydroxychinolin) s větší selektivitou 
k iontům přechodných kovů by měl přinést více informací o jejich speciaci v přírodních 
vodních systémech. Tato nová vazebná fáze byla testována za laboratorních podmínek pro 
stanovení Cd, Cu, Ni, Pb a U. Vrstva poly-2-hydroxyethylmethakrylátového hydrogelu byla 
syntetizována a testována jako nový difusní gel pro techniku DGT. 

 
 

ABSTRACT 
 
Diffusive gradient in thin film technique (DGT) represents a relatively new approach for 

in situ determinations of labile metal-species in aquatic systems. The DGT device passively 
accumulates labile species from the solution while deployed in situ, and therefore 
contamination problems associated with conventional collection and filtration procedures are 
eliminated.  This study deals with a possible modification of DGT technique. The key of 
using DGT technique for speciation analysis of metals is to find out suitable binding phase 
and diffusion layer. The new resin gel based on Spheron-Oxin® (5-sulphophenyl-azo-8-
hydroxyquinoline) ion exchanger with a higher selectivity to trace metals than Chelex 100 
could potentially provide more information on metals speciation in aquatic systems. 
The performance of this new binding phase was tested for the determination of Cd, Cu, Ni, Pb 
and U under laboratory conditions. The hydrogel layer based on 
poly(2-hydroxyethyl methacrylate) was synthesized and tested as a new diffusion gel for 
application in DGT technique. 
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1. ÚVOD 
 
S rozvojem civilizace narůstají průmyslová odvětví, energetika a zemědělství. S tím 

souvisí nárůst kontaminace životního prostředí látkami nebezpečnými pro živé organismy. 
Mezi tyto látky patří i kovy. Ty se nacházejí ve všech složkách životního prostředí, 
nepodléhají biologické degradaci, jsou mobilní a akumulují se v živých organismech.  

Kovy existují v přírodních vodních systémech ve formě jednoduchých hydratovaných 
iontů, komplexů s organickými nebo anorganickými ligandy, koloidů nebo vázané na pevné 
částice. Distribuce, mobilita, biologická dostupnost a toxicita kovů nezávisí pouze na jejich 
celkové koncentraci, ale hlavně na jejich chemické formě, speciaci. 

Běžně využívané spektrometrické metody umožňují stanovit pouze celkové koncentrace 
kovů, které však nepodávají dostatečné informace o jejich ekotoxikologickém působení. 
Mnohé již existující techniky pro stanovení specií mohou být aplikovány pouze v laboratoři a 
vyžadují tedy odběr vzorku z přírodního systému. V průběhu odběru vzorku, jeho skladování 
a zpracování mohou fyzikálně-chemické pochody způsobit změny v rozdělení specií. Proto se 
v poslední době intenzivně rozvíjejí postupy měření in situ pro stanovení specií přímo 
v přírodních vodních systémech. 

Mezi jednoduché postupy měření in situ patří technika difusního gradientu v tenkém filmu 
(DGT - diffusive gradient in thin films technique) a technika difusní rovnováhy v tenkém 
filmu (DET - diffusive equilibrium in thin films technique). Předkládaná práce se zabývá 
studiem možností modifikace techniky DGT pro speciaci kovů významných z hlediska 
životního prostředí. 

Hlavní vliv na stanovení specií prvků technikou DGT má volba vhodného sorpčního média 
a difusního gelu. Z dostupných selektivních sorbentů byl vybrán glykolmethakrylátový 
sorbent s funkčními skupinami 8-hydroxychinolinu, Spheron-Oxin®, pro přípravu nového 
specifického sorpčního gelu s vyšší vazebnou silou k iontům přechodných kovů oproti běžně 
využívanému sorpčnímu gelu se zakomponovaným iontoměničem Chelex 100. Úkolem práce 
bylo optimalizovat přípravu tohoto nového sorpčního gelu, charakterizovat jeho analytické 
vlastnosti a dále prozkoumat selektivitu sorpce vybraných kovů za přítomnosti konkurenčních 
iontů nebo ligandů. 

Některé studie při aplikaci techniky DGT ukázaly na možnost interferující interakce iontů 
kovů s polyakrylamidovým a agarosovým gelem, které jsou používány jako difusní gely. 
Proto dalším úkolem disertační práce bylo studovat tyto interakce na příkladu záchytu uranu 
na difusních gelech a prozkoumat možnosti přípravy nových difusních gelů. 

Na základě získaných výsledků byla v poslední části práce navržena a testována 
modifikovaná komůrková sonda s agarosovým sorpčním gelem obsahujícím Spheron-Oxin® 
pro stanovení hloubkových profilů kovů v sedimentech s vyšším rozlišením. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
 
2.1 Měření in situ specií kovů v životním prostředí  
 
2.1.1 Význam měření in situ specií kovů v životním prostředí 

 
Poznatky toxikologů o různé míře toxických účinků a o kvalitativně rozdílných vlivech 

jednotlivých sloučenin těžkých kovů na živé organismy vedly ke snahám o analytické 
rozlišení (speciační analýzu) různých forem vázaných kovů (specií) ve vzorcích životního 
prostředí. 

Monitoring kovů v přírodních systémech je často spojen se vzorkováním, následnou 
dopravou analytických vzorků do laboratoře, skladováním a vlastní analýzou. Tento postup, 
tzv. analýza on site, je však drahý a neposkytuje mnohdy spolehlivá data o chemických 
formách kovů. Na rozdíl od postupů on site, stanovení in situ eliminují transformaci 
přítomných forem analytů do forem jiných, minimalizují náklady na sběr dat, umožňují 
měření v nepřístupných oblastech a podávají informace o tocích a koncentračních gradientech 
sledovaných analytů v přírodních systémech [1, 2]. 
 
2.1.2 Metody měření in situ specií kovů v životním prostředí 

 
Mezi nejčastěji užívané metody měření in situ specií kovů v životním prostředí patří 

kontinuální průtoková analýza, voltametrie, technika kapalinové membrány na nosiči a 
dialýza. 

 
2.1.2.1 Kontinuální průtoková analýza 

 
Kontinuální průtoková analýza (CFA - continuous flow analysis) je metoda používaná 

často oceánografy na palubách lodí. Tato metoda slouží ke stanovení plynů, kationů, anionů, 
kovů i organických látek. Kontinuální analyzátor byl vyvinut k automatizaci typických kroků 
chemické analýzy. Využívá systém jedné nebo více pump, rozvodné hadičky, reservoáry 
činidel a detektor k monitoringu koncentrace specií analytů. Sada ventilů je používána 
k nadávkování vzorků, činidel nebo standardů. 

První aplikace kontinuální průtokové analýzy při stanovení kovů in situ v mořské vodě 
byla založena na spektrofotometrickém měření vzniklých, světlo absorbujících komplexů. 
Vzorky s činidly byly pumpovány trubičkami o průměru 0,5 mm k fotometrickému detektoru. 
Přitom tato technika měření in situ nevyužívala filtraci k rozdělení rozpuštěné a nerozpuštěné 
frakce analytu. Stopové koncentrace kovů měřené touto technikou byly ve shodě 
s koncentracemi rozpuštěných kovů měřených atomovou absorpční spektrometrií v laboratoři 
[3]. 

 
2.1.2.2 Voltametrie 

 
Voltametrie je vysoce citlivá metoda spojená s nízkými náklady i energetickou náročností, 

schopná miniaturizace a umožňující rozlišení analytů vázaných k mobilním ligandům od 
analytů vázaných na koloidy. Voltametrie umožňuje stanovit současně více prvků s velmi 
nízkými detekčními limity (10-10-10-12 mol.l-1) [4]. 
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Koncentrace labilních kovových specií je určena z měřeného proudu v závislosti na 
vkládaném potenciálu při vylučování nebo elektrolytickém rozpouštění na polarizovatelné 
elektrodě. Tříelektrodový systém se skládá z pracovní, srovnávací a pomocné elektrody. 
Argentchloridová elektroda (Ag/AgCl/KCl) je běžně používána jako srovnávací elektroda, 
platinová drátková jako elektroda pomocná. Pracovní elektrodou je nejčastěji rtuťová kapková 
elektroda (HDME - hanging mercury drop electrode) nebo rtuťová filmová elektroda (MFE - 
mercury film electrode) mezi jejíž výhody patří nízký detekční limit, vysoká spolehlivost a 
citlivost měření [5]. 

Rtuťovou filmovou elektrodu tvoří rtuť nanesená na uhlíkové, zlaté nebo iridiové 
elektrodě. Jeden z hlavních důvodů využití MFE je pokrytí povrchu elektrody 
semipermeabilní membránou, která propouští ionty a zároveň omezuje přístup interferentům. 
Separační krok, transport analytu skrz komoru a voltametrickou detekci, pak v sobě zahrnuje 
jeden analytický systém, gelem chráněná voltametrická mikroelektroda (GIME - gel-protected 
voltammetric microelectrode) [4]. Jako semipermeabilní membrána může být použit např. 
acetát celulózy [6] nebo agarosa [7].  

Nové možnosti přináší do voltametrie miniaturizace elektrod. Tyto tzv. mikroelektrody 
(r ≤ 10 μm) umožňují přímé měření i ve sladké vodě o nízké iontové síle. Radiální difuse na 
rozdíl od planární difuse makroelektrod zvyšuje transport analytů a umožňuje uskutečnit 
prekoncentrační krok v rozpouštěcí voltametrii bez míchání. Pro stanovení stopových prvků 
v přírodních vodách byly použity zlatá [8, 9], rtutí pokrytá uhlíková [10] a iridiová 
mikroelektroda [11]. Použití voltametrických mikroelektrod in situ v životním prostředí 
souvisí s rozvojem nových mikrotechnologií [4, 12]. 

Mezi dvě nejčastěji využívané varianty voltametrie patří anodická rozpouštěcí voltametrie 
(ASV - anodic stripping voltammetry) a katodická adsorptivní rozpouštěcí voltametrie (AdCSV 
- adsorptive cathodic stripping voltammetry). V případě ASV je kov nejprve zakoncentrován 
ve formě amalgamu na elektrodě a po obrácení směru proudu se sleduje proces anodického 
rozpouštění. AdCSV využívá specifického ligandu, který vytváří rtutí adsorbovatelný komplex 
se sledovaným kovovým prvkem.  

Mezi nevýhody anodické rozpouštěcí voltametrie i katodické adsorptivní rozpouštěcí 
voltametrie patří omezená aplikovatelnost v roztocích s nízkou iontovou silou. Anodická 
rozpouštěcí voltametrie je limitována jen na měření elektroaktivních specií. Katodická 
adsorptivní rozpouštěcí voltametrie je aplikovatelná na větší rozsah prvků, ale na rozdíl od 
ASV se u ní uplatňuje interference konkurenční adsorpcí povrchově aktivních látek [5]. 

Obě varianty voltametrie se uplatňují ve speciační analýze mořské vody. AdCSV byla 
využita pro stanovení redoxních specií As [13], Fe [14, 15] a Cr [16] v mořské vodě, k určení 
labilní frakce stopových prvků, koncentrace přírodních ligandů a jejich konstant stabilit 
[5, 17]. 

 
2.1.2.3  Technika kapalinové membrány na nosiči 

 
Technika kapalinové membrány na nosiči (SLM - Supported liquid membrane) napodobuje 

příjem kovů biotou. Labilní specie kovů jsou transportovány skrz membránu a jsou 
zkoncentrovány v roztoku na druhé straně membrány. Roztok vzorku je vháněn skrz porézní 
membránu obsahující hydrofobní rozpouštědlo. Labilní kovové specie vytvoří komplex 
s ligandy a následně difundují na druhou stranu membrány, kde jsou akumulovány v roztoku 
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s ligandem s větší konstantou stability oproti hydrofobnímu transportnímu ligandu. Transport 
labilních kovových specií je řízen vazebnou silou ligandu, průtokem a objemem roztoku. 

Mezi pozitiva této techniky patří napodobení transportu skrz biologické membrány, 
prekoncentrace umožňující využití v roztocích o velmi nízké koncentraci a možnost volby 
vhodných ligandů. Nevýhodami této techniky jsou potřeba optimalizace postupu pro každý 
kov, náročnost vybavení a omezení využití pro stanovení in situ v terénu [18, 19]. 
 
2.1.2.4 Dialýza 

 
Dialýza je membránový proces transportu iontů skrz iontově selektivní membránu, který je 

založený na Donnanově principu. Hnací silou izolace specií je koncentrační gradient ustavený 
na semipermeabilní membráně. Dialyzační membránou o velikosti pórů 2-5 nm prochází 
nízkomolekulární látky, které jsou tak separovány od nežádoucích vysokomolekulárních látek 
(např. huminových kyselin). Propustnost iontů dialyzační membránou závisí na vlastnostech 
membrány (velikosti pórů, jejich distribuci a na elektrickém náboji membrány), 
hydrodynamice systému a difusi sledovaných analytů [20]. 

Použití dialýzy in situ umožňuje zjištění množství rozpuštěných kovů, tedy jejich forem, 
které jsou dostatečně malé pro difusi membránovými póry. Přítomnost externích ligandů 
ovlivňuje selektivitu procesu dialýzy. Dialýzu lze použít pro monitoring půd, k odhadu 
biologické dostupnosti a příjmu rostlinami [21]. 

Mikrodialýza tvoří speciální aplikaci dialýzy in vivo v extracelulárních tekutinách. Byla 
prozkoumána i její možnost použití v přírodních vodních systémech. Kapiláry používané pro 
analýzu in situ mají průměr 200 μm a délku ≥ 30 mm. Mezi materiály běžně používanými 
v mikrodialýze patří polysulfony, polyethersulfony, polyamidy, celulosa a kopolymer 
polykarbonátu a polyetheru [22]. 

 
2.1.2.5 Chemcatcher® 

 
Pasivní vzorkovač s názvem Chemcatcher® byl vyvinut J.Kingston [23]. Chemcatcher® je 

využíván pro monitoring organických polutantů a kovů (Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)  v přírodních 
vodních systémech. Vzorkovač obsahuje dvě membrány. V případě monitoringu kovů tvoří 
vazebnou fázi disk o průměru 47 mm s funkčními skupinami kyseliny iminodioctové 
(3M EmporeTM). Difusní vrstvu pak tvoří celuloso-acetátová membrána pokrytá Nafionovou 
vrstvou, která zamezuje vzniku bakteriálních povlaků. Během transportu je vzorkovač 
uzavřen, čímž se zabraňuje vysychání membrán [23-25]. 
 
2.1.2.5 Gellyfish 

 
Pasivní vzorkovací technika nazývaná Gellyfish [26] je založena na sorpci kovů na 

chelatujícím sorbentu chráněném polymerním filmem. Sorbent je exponován ve vodním 
sloupci do dosažení rovnováhy. Množství kovů akumulovaných sorbentem odpovídá 
koncentraci volných iontů kovů v roztoku vzorku. Nedostatkem této techniky je dlouhá doba 
expozice potřebná k dosažení rovnováhy a obtížná eluce kovů [26]. 
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2.2 Gelové difusní techniky 
 
Nový pokrok v měření in situ přinesly vzorkovací gelové techniky, jejichž základem je 

ustavování rovnováhy a difuse sledovaných specií v tenkém filmu hydrogelu. Technika 
difusního gradientu v tenkém filmu (DGT - diffusive gradient in thin films technique) a 
technika difusní rovnováhy v tenkém filmu (DET - diffusive equilibrium in thin films 
technique) byla vyvinuta týmem vědců z Univerzity v Lancastru [27]. Obě difusní techniky se 
uplatňují v analýze in situ přírodních vodních systémů, tj. při analýze přírodních vod, půdního 
roztoku a pórové vody sedimentů. Mezi hlavní výhody těchto technik patří jednoduchá 
použitelnost, nízké riziko kontaminace, vysoká citlivost a spolehlivost použití v životním 
prostředí [28]. 
 
2.2.1 Technika difusní rovnováhy v tenkém filmu (DET) 

 
Největší využití techniky DET spočívá ve stanovení hloubkových profilů sedimentů 

s vysokým vertikálním rozlišením. Technika DET byla použita v řadě studií a to především 
pro stanovení stopových prvků, majoritních iontů a nutrientů v pórové vodě sedimentů 
(Tab. 1). Technika DET pracuje na podobném principu jako dialyzační jednotky. 
Ke vzorkování se využívá tenký hydrogel, který je spolu s membránovým filtrem uzavřen 
v plastové sondě. Tenká vrstva hydrogelu je tvořena polyakrylamidovým nebo agarosovým 
gelem. Na rozdíl od dialyzačních jednotek se koncentrace v gelu a okolní vodě vyrovnají 
velmi rychle [28]. 

 
Tab. 1. Přehled prvků stanovovaných v pórové vodě sedimentů pomocí techniky DET. 
 

Prvek Ref. 
As, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn [29-31]  
Ca [32] 
Tl [29, 33]  
Ag, Ba, Bi, Cr, Mo, Sb, Se, Sr, V [29] 
Mo, Re, U [34] 
Br-, Cl-, NO3

-, SO4
2- [29, 32]  

 
 
V původně používaných sondách DET (Obr. 1) vyplněných polyakrylamidovým 

hydrogelem byl koncentrační profil po vyjmutí ze sedimentu deformován v důsledku laterální 
difuse. Tento jev byl potlačován rychlou poaplikační fixací iontů kovů hydrolýzou v roztoku 
NaOH nebo KOH. Nežádoucí jev lze potlačit použitím dělených sond DET obsahujících 
komůrky s výškou 1 mm (zářezy), které jsou vyplněny agarosovým gelem. Po expozici je 
sonda DET rozebrána, jednotlivé kousky agarosového gelu jsou z komůrek vyjmuty a pak 
vloženy do vhodné nádoby, zváženy a eluovány známým objemem elučního média. Obsahy 
prvků v eluátu jsou stanovovány např. metodou atomové absorpční spektrometrie nebo 
hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem [29, 35]. 
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Obr. 1. Dělená a nedělená sonda DET (produkt DGT Research Ltd., UK). Dělená sonda DET 
obsahuje 75 komůrek (0,1 x 0,1 x 1,8 cm3) a expoziční okénko o velikosti 1,8 x 15 cm2. 

 
 

2.2.2 Technika difusního gradientu v tenkém filmu (DGT) 
 
Technika DGT je založena na difusních charakteristikách kovů v hydrogelu, Fickových 

zákonech a na sorpčních vlastnostech iontoměniče. Po ponoření vzorkovací jednotky do 
roztoku difundují mobilní specie kovů z roztoku přes okénko jednotky difusní hraniční 
vrstvou (DBL - diffusive boundary layer), membránovým filtrem a difusním gelem 
k sorpčnímu gelu, kde se váží na specifických funkčních skupinách iontoměniče (Obr. 2). 
V krátké době několika minut se v difusním gelu jednotky DGT ustaví lineární koncentrační 
gradient. Koncentrace labilních specií kovů může být vypočtena z množství kovů 
akumulovaných v sorpčním gelu, difusních koeficientů kovů a doby expozice. Kovy 
akumulované v sorpčním gelu z vnějšího roztoku jsou obvykle eluovány 1 ml 1 mol.l-1 
kyseliny dusičné a následně stanoveny metodami jako ICP-MS, ET AAS. Technika DGT 
umožňuje měřit v širokém rozsahu koncentrací ve sledovaném systému. Prekoncentrace kovů 
na iontoměniči vede ke snížení detekčního limitu a vlivu interferentů [36, 37]. 
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Obr. 2. Schematické zobrazení průběhu koncentračního gradientu iontů v difusním gelu po 

kontaktu jednotky DGT s vnějším roztokem. Tloušťka difusní hraniční vrstvy δ je u 
tekoucích vod oproti tloušťce difusní vrstvy Δg zanedbatelná [36, 37]. 

 
 

2.2.2.2 Stanovení koncentrace analytů ve vodách 
 
Technika difusního gradientu v tenkém filmu využívá jednoduchou vzorkovací jednotku 

tvaru pístu (Obr. 3). V této jednotce jsou mezi pístovým tělem a svrchní uzavírací válcovitou 
částí s okénkem uzavřeny dvě vrstvy gelu. Spodní vrstvu tvoří polyakrylamidový gel se 
zakomponovaným iontoměničem, tzv. sorpční gel. Na něm je umístěn difusní gel o přesně 
definované tloušťce. Membránový filtr (velikost pórů 0,45 μm) překrývající difusní gel v celé 
ploše okénka zabraňuje mechanickému poškození gelu při expozici jednotek DGT 
v přírodních vodních systémech [36]. 
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Obr. 3. Řez vzorkovací jednotkou DGT [36, 37]. 
 
 

Technika DGT vychází z principu 1. Fickova zákona difuse: 
 

dx
dCDF =          (1) 

 
kde F je tok iontů kovů (mol.cm-2.s-1), D je difusní koeficient (cm2.s-1) a dC/dx je 
koncentrační gradient (mol.cm-4).  

 
Mezi difusním gelem známé tloušťky Δg a vnějším roztokem se nachází difusní hraniční 

vrstva tloušťky δ. Pak lze vyjádřit tok iontů kovů vztahem: 
 

)(
)(

δ+Δ
′−

=
g

CC
DF b         (2) 

 
kde Cb je koncentrace iontů kovů ve vnějším roztoku (mol.l-1), C´ je koncentrace iontů kovů 
na rozhraní sorpčního a difusního gelu (mol.l-1), Δg je tloušťka difusní vrstvy a δ je tloušťka 
difusní hraniční vrstvy (cm). 

Za předpokladu rychlé sorpce iontů kovů na iontoměnič je koncentrace C´nulová. V dobře 
míchaných roztocích je tloušťka difusní hraniční vrstvy δ zanedbatelně malá v porovnání 
s tloušťkou difusní vrstvy. V případě, že sorpční gel není nasycen, může být předcházející 
rovnice zjednodušena: 

 

g
DC

F b

Δ
=          (3) 
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Hmotnostní tok kovů je definován jako množství kovů M (mol), které prošly danou 
plochou exponované části gelu A (cm2) za danou časovou jednotku t (s): 

 

At
MF =          (4) 

 
Množství kovů akumulovaných v sorpčním gelu je dáno vztahem: 
 

( )
e

ege

f
VVC

M
+

=         (5) 

 
kde Ce je koncentrace kovů v eluátu ze sorpčního gelu, Vg objem sorpčního gelu (cm3), Ve 
objem roztoku 1 mol.l-1 kyseliny dusičné (cm3),  fe je eluční faktor, který udává, jaké množství 
kovu z celkového sorbovaného množství se vyluhuje v jednom elučním kroku. 

 
Spojením rovnic (3) až (5) se získá jednoduchý vztah pro výpočet koncentrace kovu ve 

vnějším roztoku: 
 

DtA
gMCb

Δ
=          (6) 

 
kde M je množství kovu akumulovaného v sorpčním gelu (mol), Δg je tloušťka difusní vrstvy 
(cm), D je hodnota difusního koeficientu při dané teplotě měření (cm2.s-1), t je doba expozice 
jednotky DGT (s) a A je plocha exponované části gelu (obvykle 3,14 cm2 pro komerčně 
dostupné sondy s průměrem okénka 20 mm) [36, 37]. 

 
 
2.2.2.3 Stanovení koncentrace analytů v půdách a sedimentech 

 
Technika difusního gradientu v tenkém filmu využívá nedělenou plastovou jednotku DGT 

pro stanovení hloubkových profilů prvků v pórové vodě sedimentů (Obr. 4). V jednotce je 
uzavřen spolu sorpční a difusní gel chráněný membránovým filtrem. Po rozebrání 
exponované jednotky je sorpční gel rozkrájen, jednotlivé díly eluovány a množství kovů 
v eluátu stanoveno obvyklými metodami. Množství kovu vázaného v sorbentu může být také 
stanoveno přímo po vysušení sorpčního gelu metodou PIXE nebo ICP-MS s laserovou ablací, 
čímž je získán hloubkový profil se submilimetrovým rozlišením.  

Půdní roztoky a pórové vody sedimentů představují nepromíchávané systémy, kde 
transport iontů probíhá pouze difusí. Na rozdíl od tekoucích vod se tedy mohou v půdním 
roztoku a v pórové vodě sedimentů průběžně měnit koncentrace prvků v okolí vzorkovací 
jednotky DGT. Hlavní vliv při stanovení prvků technikou DGT mají procesy spojené 
s uvolňováním prvků z pevné fáze a jejich difuse. Na Obr. 4 jsou znázorněny tři možné 
průběhy koncentračních gradientů v blízkosti vzorkovací jednotky DGT. 
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Obr. 4. Schématické znázornění koncentračního gradientu ve vzorkovací jednotce DGT a 

jejím okolí při aplikaci v sedimentech a půdách [38]. 
 
Po aplikaci jednotky DGT se snižuje koncentrace kovů v její blízkosti v důsledku 

transportu iontů kovů vrstvou difusního gelu a následné vazby v sorpčním gelu. Má-li pevná 
fáze dostatečnou kapacitu a dostatečnou rychlost při uvolňování kovů, pak koncentrace 
v pórové vodě sedimentů nebo v půdním roztoku není ovlivněna během expozice jednotky 
DGT. Pro interpretaci výsledků lze pak použít 1. Fickův zákon difuse (viz kapitola 2.2.2.2). 
Tento stav se nazývá ustálený (sustained case) a je zobrazen na Obr. 4 variantou A. 

Pokud pevná fáze nemá schopnost uvolňovat kovy a úbytek kovů v okolí jednotky DGT je 
doplňován pouze difusí, snižuje se v okolí jednotky DGT s rostoucí dobou expozice 
koncentrace kovů (Obr. 5). V tomto případě nastává neustálený stav (unsustained case), který 
je znázorněn variantou C na Obr. 4. 

Koncentrace iontů u povrchu gelu v daném čase jsou v tomto případě definovány 
2. Fickovým zákonem difuse: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

⋅=
∂
∂

2

2

x
cD

t
c         (7) 

 
Jednotka DGT pak měří střední hodnotu toku z pórové vody či půdního roztoku, kterou je 

možné vypočítat integrací 2. Fickova zákona difuse pro dobu expozice (0, t) [37, 38]: 
 

( )
( )

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂

∂
⋅=

x
c

DF xt
xt

,
,         (8) 
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Obr. 5. Schematické zobrazení průběhu koncentračního gradientu iontů v difusním gelu a jeho 

blízkosti v závislosti na čase pro případ chemicky nepufrované pórové vody, pro 
případ řízený pouze difusí (x=0 odpovídá hranici difusního a iontoměničového gelu, 
tloušťka difusního gelu 0,4 mm, difusní koeficient 5.10-6 cm2s-1; přejato z [39]). 

 
 
Úbytek iontů kovů v okolí jednotky DGT je obvykle do určité míry kompenzován jejich 

uvolňováním z pevné fáze do půdního roztoku a pórové vody sedimentů. Schématicky je 
tento stav, nazývaný částečně ustálený (partially sustained), znázorněn na Obr. 4 variantou B. 
Je-li příspěvek difuse ke kompenzaci úbytku kovů v blízkosti sondy zanedbatelný, pak tok 
kovů zachycených sorpčním gelem reprezentuje kinetiku uvolňování kovů z pevné fáze do 
roztoku. Měřené koncentrace CDGT pak představují průměrnou koncentraci kovu Ca 
na povrchu difusního gelu za daný čas expozice: 

 

( )dttC
t

C i

t

t
aDGT

i

∫
=

=
0

1        (9) 

 
kde  Ca(ti)  je koncentrace na povrchu difusního gelu vyjádřená jako funkce času a t je doba 
expozice [37, 38]. 
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2.2.2.4 Speciační analýza technikou DGT 
 
Hlavní vliv na stanovení specií prvků technikou DGT má volba vhodného difusního gelu a 

sorpčního média. Speciace prvků technikou DGT je nejprve ovlivněna velikostí částic. 
Částice větší než 0,45 μm (particulate matter) nemohou procházet membránovým filtrem. 
Rovněž velikost pórů difusního gelu určuje velikost specií schopných procházet gelem. 

Jednotlivé specie prvků mají i různé difusní toky. Difusní tok je závislý na difusním 
koeficientu, který klesá s rostoucí hmotností specií, a na koncentraci daných specií v roztoku 
(rovnice 3). Některé specie mohou rychle difundovat difusním gelem k sorpčnímu gelu, kde 
se rychle vážou na specifických funkčních skupinách sorbentu. Na funkční skupiny sorbentu 
se zachytávají volné kovové ionty a ty frakce kovů, které jsou vázány v tzv. kineticky 
labilních komplexech, t.j. komplexech disociujících v průběhu difuse vrstvou difusního gelu. 
Zvýšení tloušťky difusního gelu pak poskytuje čas pro disociaci i některých kineticky 
stabilnějších komplexů. 

Vazebná síla sorpčního média zakomponovaného do struktury sorpčního gelu rovněž 
ovlivňuje labilitu komplexů (viz kapitola 2.4.2.). Kombinací jednotek s různými sorpčními 
médii a difusními gely lze pak rozšířit množství specií stanovených pomocí techniky DGT 
[27, 28, 36, 38]. 
 
 
2.3 Difusní gely nejčastěji používané v technice DGT a DET 

 
Tenký hydrogelový film je v technice DGT a DET využíván jako difusní gel. Hydrogely 

jsou ve vodě botnající zesítěné polymery s 3D strukturou. Zesítění může být realizováno 
kovalentní vazbou (chemické hydrogely), vodíkovými můstky, hydrofóbní nebo van der 
Waalsovou interakcí (fyzikální hydrogely). Hydrogely mohou absorbovat vysoké množství 
vody. Uvnitř struktury hydrogelu lze rozlišit vodu chemicky vázanou a vodu volnou 
umožňující difusi rozpuštěných látek. Póry hydrogelu existují uvnitř sítě hydrogelu nebo 
mohou být vytvořeny fázovou separací v průběhu syntézy. Hlavní oblast využití hydrogelů se 
nachází v medicíně a farmacii [40, 41].  

 
 
2.3.1 Polyakrylamidový difusní gel 

 
Nejčastěji využívaným difusním gelem v gelových vzorkovacích technikách je 

polyakrylamidový hydrogel (Tab. 2) obsahující 15 % akrylamidu a 0,3 % patentovaného 
agarosového síťovadla (DGT Research Ltd.). Velikost pórů závisí na množství síťovadla, 
které je přidáváno společně s katalyzátorem (tetramethylethylendiamin) a iniciátorem 
polymerace (peroxosíran sodný) k roztoku monomerního akrylamidu. Botnací faktor 
polyakrylamidového gelu, který určuje obsah vody v hydrogelu, se v rozsahu hodnot pH 2-9 
nemění. Hydratované ionty (průměru 0,2-0,3 nm) a organické molekuly až do velikosti 
100 000 Da hydrogelem snadno difundují [27]. Difusní koeficienty v polyakrylamidovém 
gelu byly zjištěny pro většinu iontů kovů významných z hlediska životního prostředí [36, 37]. 
Difuse huminových látek a jejich komplexů s kovy je slabě omezována [42, 43]. 
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2.3.2 Restrikční difusní gel 
 

Restrikční gel (Obr. 6) tvoří jednotky akrylamidu propojené bis-akrylamidovým 
síťovadlem (N,N´- methylen-bis-akrylamid). Množství síťovadla ovlivňuje zesítění a velikost 
pórů difusního gelu. Restrikční gel umožňuje téměř volnou difusi jednoduchých iontů kovů a 
silně omezuje difusi labilních organických specií. Použitím polyakrylamidového difusního 
gelu a restrikčního gelu v difusních gelových technikách pak umožňuje rozlišit labilní 
organické a anorganické specie [42, 43]. 

 
 

 
Obr. 6. Příprava restrikčního difusního gelu radikálovou polymerací akrylamidu iniciovanou 

peroxosíranem amonným (síťovadlo: bis-akrylamid) [44]. 
 
 
2.3.3 Agarosový difusní gel 

 
Agarosa (Obr. 7) je lineární polysacharid obsahující opakující se jednotky agarobiosy. 

Agarosový gel tvoří 3D strukturu propojenou vodíkovými vazbami a hydrofóbními 
interakcemi. Agarosový gel obsahuje také stopová množství vázaných sulfonových, 
sulfátových, pyruvátových a karboxylových skupin, které dávají agarosovému gelu charakter 
slabého kationtového iontoměniče s velmi nízkou sorpční kapacitou. 
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Obr. 7. Strukturní jednotka agarosy. 

 
Agarosový difusní gel (Tab. 2) se využívá v dělených sondách DET pro stanovení 

hloubkových profilů prvků v pórové vodě sedimentů [29]. Stanovení rtuti pomocí gelových 
technik je realizováno pouze s agarosovým difusním gelem pro silnou afinitu iontů rtuti 
k amidovým skupinám polyakrylamidového gelu [45, 46]. Velikost pórů v agarosovém gelu 
je ovlivňována obsahem agarosy v hydrogelu. Složení agarosového difusního gelu 
používaného v gelových difusních technikách umožňuje relativně volnou difusi fulvinových 
kyselin. Difuse huminových látek agarosovým gelem je méně ovlivněná oproti difusi 
akrylamidovým difusním gelem [47, 48]. 

 
Tab. 2 Charakteristiky difusních gelů nejčastěji využívaných v technikách DGT a DET [47]. 

APA – polyakrylamidový difusní gel, AGE – agarosový difusní gel, RG – restrikční 
difusní gel. 

 

Hydrogel Monomer 
(%) 

Síťovadlo 
(%) 

Velikost 
pórů (nm) Typ pórů Botnací 

faktor 
Obsah 

vody (%) 
APA 15 0,3 >5 otevřené 3,2 95 
AGE 1,5 0 >20 omezující 1,0 98 
RG 15 0,8 <1 otevřené 1,0 84 

 
 

2.4 Specifické analytické skupiny v sorpčním gelu 
 
Technika DGT je dnes běžně používanou technikou umožňující stanovení řady labilních 

specií prvků in situ v přírodních vodních systémech. Klíčovou roli pro stanovení specií prvků 
technikou DGT hraje nalezení vhodného sorpčního média umožňujícího stanovení širšího 
spektra chemických specií. Mezi sorpční materiály patří iontoměniče, iontové sloučeniny a 
minerální fáze. Přehled sorpčních materiálů používaných v technice DGT a příslušných 
specifických analytických skupin je shrnut v tabulce 3. 

 



   

Tab. 3 Přehled sorpčních médií používaných v technice DGT. 
 

Název / označení Specifická analytická  
skupina Popis Prvek Ref. 

AG 50W-X8 Kyselina sulfonová 
Bio-Rad Lab., H-forma, průměr 
zrn 63-150 μm,  
kapacita 1,7 meq.ml-1 

Cs, Sr [49, 50]  

AMP Fosfomolybdenan amonný  Cs [51] 

Dowex 
Dimethyl-2-
hydroxyethylbenzyl 
ammonium 

Sigma-Aldrich, 200-400 mesh, 
Cl-forma, kapacita 0,4 meqv.ml-1 U [52, 53]  

Duolit GT73 
(Amberlite® GT73) Thiol 

Sigma-Aldrich, průměr zrn 
0,5-0,7 mm,  
kapacita 1,4 meqv.ml-1 

Hg [54] 

Ferihydrit Železité ionty Minerál o složeni: 5Fe2O3.9H2O Orthofosfáty, polyfosfáty, 
organické sloučeniny fosforu [55, 56] 

Hydroxid železitý Železité ionty  As (III, V) [57] 

Chelex 100 Kyselina iminodioctová 
Bio-Rad Laboratories, Na-forma, 
100-200 wet mesh,  
kapacita 0,4 meqv.ml-1 

Mg, Ca, Sr, Ba, V, Cr(III), Mn, Fe, 
Co, Ni, Cu, Zn, Ag, Cd, Al, Pb, 
As(III), Ga, Ti,  Mo, U, Th, La, 
Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, 
Ho, Er, Tm, Tb, Lu, Y 

[58-62]  

Iodid stříbrný Stříbrné ionty 
Gel obsahující 6 μmol.cm-2 AgI 
(Ks = 8,51.10-17)   
kapacita 3 μmol.cm-2 

sulfidy [63, 64]  

 
 
 



   

Tab. 3 Přehled sorpčních médií používaných v technice DGT  - pokračování. 
 

Název / označení Specifická analytická  
skupina Popis Prvek Ref. 

Iontosorb AV-MP 6-merkaptopurin Modifikovaný Iontosorb AV  Hg [54] 

PAM-PAA Kopolymer akrylamidu a 
akrylové kyseliny  Cu, Cd [65] 

Polyakrylát sodný Polyakrylát Sinopharm Chemical Reagent, 
kapacita pro Cu 0,416 μmol.cm-3 Cu, Cd [66] 

Poly(4-styrensulfonát) 
(PSS) Sulfonát Aldrich, 0,02 mol.l-1  

kapacita 13 μmol.cm-2 Cd, Cu  [67, 68]  

poly(AAGA-co-AAm) 
Kopolymer 
akrylamidoglykolové kyseliny 
a akrylamidu 

 Cu [69] 

Směsná sorpční vrstva Kyselina iminodioctová + 
železité ionty Viz Chelex 100 a oxid železitý P, Cd, Cu, Mn, Mo, Zn [70, 71]  

Spheron-Thiol Thiol Lachema Brno, kapacita 
0,5-1 mmol Hg.g-1  Hg, Cd, Cu, Ni, Pb [46, 72, 73] 

Suspendovaný 
iminodiacetát Kyselina iminodioctová CETAC Technologies Inc., 

0,2 μm, kapacita 2,4 meq.g-1 Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Zn [74-76] 

TEVA Trialkylmethylamonium -
nitrát (chlorid) Eichrom Technologies Tc [77, 78] 

Whatman P81 Kyselina fosforečná 
Whatman International Ltd., 
tloušťka membrány 0,23 mm, 
18 µeq.cm-2 

Cd, Cu, Co, Mn, Ni, Zn [79-81] 

Whatman DE81 Diethylaminoethyl 
Whatman International Ltd., 
tloušťka 0,20 mm, kapacita 
1,7 µeq.cm-2 

U (VI) [79, 82, 83]  
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2.4.1 Chelex 100 
 
Technika DGT nejčastěji využívá jako sorpční gel polyakrylamidový difusní gel 

s imobilizovaným iontoměničem Chelex 100 (Bio-Rad Laboratories, Na-forma, 100-200 wet 
mesh, kapacita 0,4 meqv.ml-1). Slabě kyselý měnič kationtů Chelex 100 je selektivní k iontům 
řady přechodových prvků, tzv. těžkých kovů. Chelex 100 obsahuje jako specifické funkční 
skupiny kyselinu iminodioctovou (Obr. 8), které jsou navázány na styren-divinylbenzenovém 
kopolymeru. Selektivita iontoměniče Chelex 100 vůči iontům kovů odpovídá selektivitě 
kyseliny iminodioctové. Aktuální selektivita závisí na pH, iontové síle a přítomnosti 
komplexačních činidel [58].  

Obr. 8. Změna struktury vázané kyseliny iminodioctové (iontoměnič Chelex 100) v závislosti  
na hodnotě pH [58]. 

 
Pro stanovení kovů technikou DGT za použití iontoměniče Chelex 100 bylo nalezeno 

optimální pH v rozmezí 4,5-9, což odpovídá hodnotám pH většiny přírodních vod [36]. 
Technika DGT s iontoměničem Chelex 100 poskytuje spolehlivé výsledky v roztocích o 
iontové síle větší než 1.10-4 mol.l-1. Ve vodách s velmi nízkou iontovou silou (< 2.10-4 mol.l-1) 
se zvyšují hodnoty difusních koeficientů kadmia a niklu z důvodu transportu sodných iontů 
uvolňovaných z funkčních skupin iontoměniče Chelex 100 [59].  
 
2.4.2 Porovnání iontoměniče Chelex 100, Whatman P81, poly(4-styrensulfonát) a 

kopolymerů PAM-PAA a poly(AAGA-co-AAm) 
 
Z dostupných konstant stability byla vyhodnocena vazebná síla některých sorpčních gelů 

uvedených v tabulce 3, a to v pořadí PSS>Chelex 100>P81>PAM-PAA a poly(AAGA-co-
AAm). Jednotka DGT s těmito sorpčními gely byla schopná akumulovat anorganickou frakci 
kovů z roztoku obsahujícího konkurenční ligandy (EDTA, huminové kyseliny). V přírodních 
vodách s použitím jednotek DGT s různými sorpčními gely byly nalezeny rozdílné 
koncentrace kovů v důsledku rozdílné afinity kovů k jednotlivým sorpčním gelům [84]. Při 
expozici jednotek DGT ve slané vodě (Runaway Bay Marina) klesala vazebná síla sorpčních 
gelů v pořadí Chelex 100>PSS~P81>PAM-PAA pro kadmium i měď. Po aplikaci ve sladké 
vodě (Parkwood Pond, Australia) se pořadí síly vazby změnilo pro kadmium na PSS>P81> 
Chelex 100>PAM-PAA a pro měď na poly(AAGA-co-AAm)~P81>PSS> Chelex 100 >PAM-
PAA [84]. 
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2.5 Sorbenty na bázi nosičů Spheron 
 
Mezi výhody glykolmethakrylátových gelů Spheron®, které byly před lety zahrnuty ve 

výrobním programu o.p. Lachema Brno, patří jejich hydrofilní vlastnosti, vysoká porozita 
(objem pórů 1,25-1,5 ml.g-1), dostatečná šířka pórů (desítky až stovky nm), malé botnací 
efekty a hydrolytická stálost. Z těchto vlastností vyplývá rychlá kinetika sorpčního procesu. 
Glykolmethakrylátové gely Spheron® byly původně určené pro gelovou a adsorpční 
chromatografii. 

Na glykolmethakrylátový gel s vysokým obsahem hydroxylových skupin byly 
polymeranalogickými reakcemi navázány boční řetězce obsahující různé funkčně-analytické 
skupiny. Tímto procesem byly získány selektivní sorbenty se zvýšenou selektivitou 
k jednotlivým iontům nebo jejich skupinám v závislosti na charakteru zabudovaných 
funkčních skupin. 

Při modifikaci základních gelů se nejprve na akrylátovou -OH skupinu adují vinylsulfony 
(Obr. 9), poté se -NH2 skupina takto vzniklého bočního řetězce diazotuje a diazoniová sůl se 
kopuluje s vhodně zvolenými analytickými činidly. Takto byly navázány na 
glykolmethakrylátový skelet např. 8-hydroxychinolin, kyselina salicylová, pyrokatechin a 
kyselina chromotropová. 

Thiolové skupiny jsou vázány odlišným způsobem. Akrylátové skupiny jsou modifikovány 
reakcí s epichlorhydrinem. Aktivní -Cl skupina bočního řetězce je poté převedena na 
isothiuroniovou sůl, která je následně štěpena v alkalickém prostředí na thiolové skupiny [85]. 

Mezi kritéria sloužící k vyhodnocení vlastností chelatačních iontoměničů patří jejich 
selektivita v podmínkách dostatečného přebytku sorbentu, rychlost ustavení rovnováh a 
sorpční kapacita. 

 



   25

 
 

Obr. 9. Příprava iontoměniče Spheron-Oxin® [85]. 
 
 
K posouzení selektivity chelatačního ionexu pro zvolené ionty slouží především znalost 

závislostí hodnot distribučních koeficientů Dg na složení kapalné fáze, zejména aciditě. 
Distribuční koeficient Dg (ml.g-1) je definován jako poměr rovnovážných celkových 
koncentrací sledovaného kovu (cM)S (mmol.g-1) v pevné (ionexové) a v (cM)L (mmol.ml-1) 
kapalné fázi po ustavení rovnováhy: 

 
( )
( )LM

SM
g c

c
D =          (10) 

 
Při dostatečném přebytku sorbentu v systému nabývá distribuční koeficient povahy 

zdánlivé konstanty, která umožňuje posouzení selektivity daného sorbentu pro jednotlivé 
ionty (Obr. 10). 
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Obr. 10. Závislost distribučních koeficientů řady iontů na pH roztoku při sorpci na 

Spheron-Oxin®. Měřeno v acetátových a glycinových tlumivých roztocích o iontové 
síle 0,1 a v roztocích kyseliny chlorovodíkové. Přejato z [73]. 

 
Ze skutečnosti, že Spheron-Oxin® neobsahuje kromě 8-hydroxychinolinových skupin 

žádná jiná sorpční centra, vyplývá, že ionty kovů jsou výhradně vázány na základě tvorby 
komplexů. Sorpce na Spheron-Oxin® tedy prakticky není vůbec ovlivňována přítomností i 
vysokých koncentrací amonných solí, solí alkalických kovů a alkalických zemin. Chování 
iontoměniče Spheron-Salicyl® je odlišné. Karboxylová skupina kyseliny salicylové disociuje 
již ve slabě kyselém prostředí. Při použití sorbentu Spheron-Salicyl® je proto třeba uvažovat 
i neselektivní sorpci iontů. Sorpční rovnováhy na sorbentech Spheron-Oxin® i Spheron-
Salicyl® mají reverzibilní charakter s výjimkou sorpce Co2+ na Spheron-Oxin [73].  

Spheron-Thiol® vykazuje výraznou selektivitu sorpce ve značně kyselém prostředí pro 
Hg2+, As3+, Sb3+ a Bi3+. Desorpce kovů je velmi obtížná (Hg) nebo nemožná z důvodu 
ireversibilní povahy sorpce. 

Ustavení sorpčních rovnováh je díky výše zmíněným vlastnostem velmi rychlé. Rychlost 
sorpce je ovlivňována především velikostí dostupného povrchu, resp. transportem iontů 
k povrchu. Nejvyšších rychlostí sorpce je dosaženo na materiálech s nejmenším zrněním a 
největší šíří pórů. Průběh sorpčních isotherem pro sorbenty Spheron-Oxin® resp. Spheron-
Salicyl® ukazuje, že sorpce je účinná i na materiálech značně nasycených sorbovanými ionty. 
V praxi je tedy možné využít bez zřetelného poklesu hodnot distribučních koeficientů až 25 % 
celkové kapacity. Při průměrné celkové kapacitě 0,25-0,30 mmol Cu.g-1 to odpovídá 
využitelné části kapacity asi 50 μmol.g-1 iontů.  

Modifikované Spherony® jsou nadějnou skupinou selektivních sorbentů pro stopovou 
analýzu sloužící k zakoncentrování a oddělení stopových množství kovů od rušivých složek 
matrice analyzovaných roztoků [85]. 
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2.6 Potenciální zdroje chyb v technice DGT 
 
Potenciální zdroje chyb v technice DGT zahrnují změny teploty během expozice v roztoku, 

difusního koeficientu a tloušťky difusní hraniční vrstvy, dále variabilitu tloušťky difusního 
gelu, úroveň obsahu kovů v sorpčních gelech a elučního faktoru.  

Některé z těchto zdrojů chyb mohou být eliminovány za kontrolovaných laboratorních 
podmínek. Užití distančních fólií s uniformní tloušťkou a rovněž hladkých skel pro přípravu 
difusních gelů zaručuje konstantní tloušťku gelů po nabobtnání. Příprava roztoku a jeho 
ustálení po dostatečně dlouhou dobu před vlastní expozicí jednotek DGT umožňuje dosažení 
stabilní teploty a pH [86]. Použití polyakrylamidového difusního gelu v technice DGT je 
limitováno rozmezím teplot  5-35°C, při kterém nemění gel svou strukturu a vlastnosti.  

 
2.6.1 Difusní koeficient 

 
Několik studií se zabývalo stanovením difusních koeficientů iontů kovů a jejich komplexů 

v difusním gelu [47, 48, 87]. Difusní koeficienty komplexů Pb klesaly s rostoucí velikostí 
ligandů. Příspěvek huminových látek na koncentraci nalezenou technikou DGT by měl být 
tedy zvažován v přírodních sladkých vodách. Difusní koeficienty Cu a Cd mají stejnou 
hodnotu v polyakrylamidovém difusním gelu a v polysulfonovém membránovém filtru. 
Použití restrikčního gelu v kombinaci s membránovým filtrem zvyšuje hodnotu tzv. 
efektivního difusního koeficientu oproti hodnotě získané při použití samotného restrikčního 
gelu. Rozdílnou difusi iontů v restrikčním gelu a v membránovém filtru můžeme vyjádřit: 
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kde dg a df  je tloušťka difusního gelu a membránového filtru, Dg, Df a De je difusní koeficient 
pro difusní gel a membránový filtr, a efektivní difusní koeficient [88]. 
 
2.6.2 Eluční faktor 
 

Eluční faktor vyjadřuje účinnost eluce kovů ze sorpčního gelu. Poprvé eluční faktor 
stanovili Zhang a Davison [36] pro eluci sorpčních gelů obsahujících Chelex 100  2 mol.dm-3 
HNO3. Hodnota elučního faktoru 0,80 byla přijata pro sorpční gely se zakomponovaným 
iontoměničem Chelex 100. Hodnoty elučních faktorů byly zjišťovány v dalších studiích. 
V práci [89] nebyl pozorován významný rozdíl v množství kovů eluovaných ze sorpčního 
gelu v časovém rozmezí 0,2-8 hodin za použití 1-2,5 mol.dm-3 HNO3 o objemu 1-50 ml. 
V práci [90] byly popsány hodnoty elučních faktorů 0,86 ± 0,029 pro Co, 0,87 ± 0,016 pro Ni, 
0,85 ± 0,023 pro Cd a 0,83 ± 0,013 pro Pb pro jednotky DGT exponované při nízkém zatížení 
a eluci 1 mol.dm-3 HNO3 po dobu 24 hodin. 

Hodnoty elučních faktorů se liší pro jednotlivé ionty dle použitého sorpčního média, druhu 
elučního činidla a poměru fází [50, 55, 57, 80, 81]. 
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2.6.3 Iontová síla 
 
Technika DGT poskytuje spolehlivé informace o speciaci prvků ve vodách o iontové síle 

větší než 1 mmol.dm-3. Vliv nízké iontové síly na množství kovů akumulovaných jednotkou 
DGT byl v literatuře hojně diskutován.  

Měření ve vodách s iontovou silou 0,2 mmol.dm-3 je dle [60] ovlivněno sodíkovými ionty 
uvolněnými z funkčních skupin iontoměniče Chelex 100, což vede ke kladné chybě měření 
technikou DGT. Polyakrylamidové gely mohou mít dle [91] a [92] v roztocích s nízkou 
iontovou silou negativní náboj v důsledku přítomnosti látek iniciujících polymeraci. 
Publikovaná teorie předpokládá vyšší rychlost difuse iontů kovů v důsledku jejich distribuce 
na rozhraní gelu a roztoku za tvorby Donnanova potenciálu: 
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pro gel s vázanými nabitými skupinami o náboji zg , hustotou nabitých míst N v elektrolytu 
o koncentraci c a náboji  z- = z+ = z.  

Závislost difusních a rozdělovacích koeficientů organických a anorganických (Cd, Cu, Pb 
a Tl) iontů na iontové síle byla zkoumána také v agarosovém difusním gelu [93]. S růstem 
iontové síly klesaly rozdělovací koeficienty kationů a stoupaly rozdělovací koeficienty anionů 
v důsledku přítomnosti záporně nabitých skupin ve struktuře gelu. Difusní koeficienty 
kationtových specií se snížily při nízké iontové síle [93]. 

 
2.6.4 Difusní hraniční vrstva 

 
V nejjednodušším uspořádání je difusní hraniční vrstva (DBL) dostatečně tenká, aby mohla 

být zanedbána vzhledem k tloušťce difusní vrstvy Δg ve vztahu (2). V případě klidných vod 
nebo při použití tenkých difusních gelů nemůže být difusní hraniční vrstva zanedbána a vztah 
(6) lze nahradit: 

( )
At

DDDM
c Wffgelgel

DGT

δ+Δ+Δ
=      (13) 

 
kde Δgel a Δf  je tloušťka gelu a membránového filtru, δ je tloušťka DBL, Df a DW difusní 
koeficienty ve filtru a DBL. Pro nejčastěji využívaný polyakrylamidový gel a membránový 
filtr platí Dgel = Df, pak množství kovů akumulových v sorpčním gelu lze vyjádřit [90]: 
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Při použití jednotek DGT s různou tloušťkou difusních gelů, lze vynést do grafu lineární 

závislost 1/M jako funkci Δg, kde z hodnot směrnice m a úsek b vyťatého přímkou na ose 1/M 
lze vyjádřit tloušťku DBL a koncentraci nalezenou technikou DGT vztahy: 

 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

gel

W

D
D

m
bδ         (15) 



   29

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

AtmD
1c
gel

DGT         (16) 

 
Efektivní plocha sorpčního gelu, která akumuluje kovy, je ve skutečnosti větší než 

geometrická plocha expozičního okénka jednotky DGT (Obr. 3). Proto při měření s různými 
tloušťkami difusních gelů je třeba do výpočtů zahrnout efektivní plochu 3,8 cm2 [90]. V dobře 
míchaných systémech má tloušťka DBL velikost 0,23 ± 0,023 mm. Při použití difusního gelu 
o tloušťce 0,8 mm v dobře míchaných systémech může být geometrická plocha zahrnuta 
ve výpočtu, protože chyba spojená se zanedbáním DBL kompenzuje chybu použití 
geometrické plochy [86, 90]. 

 
2.6.5 Tvorba biofilmu 

 
Biofilm se tvoří růstem řas nebo adhezí suspendovaných částic sedimentu na povrchu filtru 

při dlouhodobé expozici jednotek DGT ve vodách s vysokým obsahem fosforu. Měď či iodid 
stříbrný zakomponovaný do membránového filtru může snížit růst řas na povrchu 
expozičního okénka jednotky DGT. Pro stanovení kovů technikou DGT nemůže být měď 
z důvodu interference použita. 

Za předpokladu, že biofilm se tvoří na povrchu jednotky DGT rovnoměrně a má stejnou 
geometrii jako filtr, lze vyjádřit sumu tloušťek biofilmu a DBL vztahem: 
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kde Δg1 a Δg2 jsou tloušťky dvou difusních gelů o rozdílných tloušťkách použitých 
ve vzorkovacích jednotkách, M1 a M2 jsou příslušná množství kovů akumulovaných 
sorpčními gely [90, 94]. 

 
2.6.6 Interakce kovů s difusními gely a membránovými filtry používanými v  technice 

DGT a DET 
 
Aplikace techniky DGT a DET předpokládá inertnost použitých difusních gelů a 

membránových filtrů. Současné studie ukazují, že za určitých podmínek mohou ionty kovů 
interagovat  s polyakrylamidovým [95] a agarosovým gelem [93] a také s membránovým 
polyethersulfonovým filtrem Supor® [96]. V difusních gelech mohou být pozorovány dva 
typy interakce, a to specifická vazba kovů v hydrogelu (chemická interakce) a elektrostatická 
interakce iontů kovů s fixovanými nabitými skupinami hydrogelu. Efekt elektrostatické 
interakce roste s rostoucí hustotou náboje v gelu a klesá s rostoucí iontovou silou v roztoku 
dle vztahu: 

( )RTFz
c
c

M
W

gel ψ−= exp        (18) 

 
kde zM je náboj iontů kovů, F a R je Faradayova a plynová konstanta, T absolutní teplota a ψ 
Donnanův potenciál [96]. 
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Polyakrylamidové gely obsahují místa, která jsou přes svůj nízký obsah schopna selektivně 
vázat kationy některých kovů. Vazba kovů v gelu se vyznačuje vysokou afinitou, která klesá 
v pořadí: Cu > Pb > Ni ≈ Cd ≈ Co. Celková kapacita vazebných míst je však nízká. 
Polyakrylamidový gel rovněž interaguje s fulvinovými kyselinami i jejich komplexy, což 
může ovlivňovat výsledky měření. 

Agarosový gel a membránový polyethersulfonový filtr Supor® obsahují negativně nabitá 
místa schopná zachytávat kovy v závislosti na iontové síle roztoku. Afinita agarosového gelu 
je nižší pro komplexy kovů s fulvinovými kyselinami než pro volné ionty kovů. Naproti tomu 
membránový filtr Supor® má stejnou afinitu k oběma speciím [96]. Membránový filtr 
vzhledem k svému objemu 0,07 cm3 vůči objemu 0,18-0,9 cm3 difusního gelu méně ovlivňuje 
správnost techniky DGT. Volbou jiného typu membránového filtru bez interakcí s ionty 
přechodných kovů může být tento problém vyřešen [97].  

Výsledky získané technikou DGT při krátkodobé expozici jsou silně ovlivněny tím, jestli je 
jednotka DGT rozebrána ihned po expozici nebo až po 24-48 hodinách. Ponechají-li se 
nerozebrané jednotky po expozici delší dobu stát, pak ionty kovů obsažené v difusním gelu se 
zachytí na sorpčním gelu. Výsledkem je minimalizace vlivu afinity difusního gelu k iontům 
přechodných kovů. Přesto z důvodu interakce iontů kovů s difusní vrstvou není doporučována 
krátkodobá expozice jednotek DGT, obzvláště pro silně vázané kovy jako je Cu. Pokud je 
doba expozice dostatečně dlouhá, pak např. pro difusní vrstvu tloušťky 1,0 mm, difusní 
koeficient 5,5.10-6 cm2.s-1, expozici po dobu 64 hodin a koncentraci 0,1 nmol.l-1 Cu se 
koncentrace nalezená technikou DGT  liší od koncentrace v roztoku jen zanedbatelně, o 5 %. 
[97]. 

 



   31

3. CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 
 
Disertační práce si klade za cíl prozkoumat možnosti využití selektivních sorbentů pro 

přípravu nových specifických sorpčních gelů pro techniku difusního gradientu v tenkém filmu 
(DGT). Tyto nové sorpční gely s vyšší vazebnou silou k iontům přechodných kovů oproti 
běžně využívanému sorpčnímu gelu se zakomponovaným iontoměničem Chelex 100 by měly 
přinést více informací o speciaci prvků v přírodních vodních systémech.  

Část práce je věnována problematice přípravy nových sorpčních a difusních gelů a 
charakterizaci jejich analytických vlastností využitelných v technice DGT. V disertační práci 
je studováno použití modifikované techniky DGT s novým sorpčním gelem, obsahujícím 
Spheron-Oxin®, a s různými difusními gely pro stanovení stopových množství kadmia, mědi, 
niklu, olova a uranu v definovaných roztocích za laboratorních podmínek. Cílem práce je 
rovněž porovnat předpokládaný teoretický model vlivu síly vazby kovu v sorpčním gelu na 
výtěžek záchytu v technice DGT s experimentálně získanými daty v přítomnosti 
konkurenčních iontů a ligandů obsažených ve vnějším analyzovaném roztoku. 

Dalším záměrem disertační práce je prověřit možnosti využití modifikované techniky DGT 
pro stanovení vybraných kovů a také isotopových poměrů uranu v hloubkových profilech 
sedimentů. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 
 
4.1 Chemikálie 

 
Pro přípravu gelů byly použity následující chemikálie: 

 akrylamid 40%, Merck, Darmstadt, SRN   
 N,N,N´,N´ - tetramethylethylendiamin (TEMED), Merck, Darmstadt, SRN 
 agarosové síťovadlo (cross-linker), DGT Research Ltd., Lancaster UK 
 peroxosíran amonný, Merck, Darmstadt, SRN 
 agarosa s nízkou elektroosmosou, pro elektroforezu, Merck, Darmstadt, SRN 
 2-hydroxyethylmethakrylát (HEMA), Röhm GmbH, SRN  
 ethylendimethakrylát (EDMA) Ugilor S.A., Francie 
 N,N´-azobis(isobutyronitril) (AIBN), Fluka, Buchs, Švýcarsko 
 methanol p.a., Lach-Ner, Neratovice, ČR 

 
Pro přípravu sorpčních gelů byly využity selektivní sorbenty: 

 Chelex 100, Biorad Laboratories, Hercules, USA 
 Spheron-Oxin® 1000, Lachema Brno (průměr zrn 63-100 μm), ČR 
 Spheron-Salicyl® 1000, Lachema Brno (průměr zrn 40-63 μm), ČR 

 
Pro přípravu modelových roztoků byly použity následující chemikálie: 

 standardní roztok Cd 1 mg.ml-1, Astasol®-Cd, Analytika Praha, ČR 
 standardní roztok Cu 1 mg.ml-1, Astasol®-Cu, Analytika Praha, ČR 
 standardní roztok Ni 1 mg.ml-1, Astasol®-Ni, Analytika Praha, ČR 
 standardní roztok Pb1 mg.ml-1, Astasol®-Pb, Analytika Praha, ČR 
 hexahydrát dusičnanu uranylu, Lachema Brno, ČR 
 ICP standard Bi 1 mg.ml-1, CertiPUR®, Merck, Darmstadt, SRN 
 dusičnan sodný p.a. 99,8%, Lachema Brno, ČR 
 pentahydrát síranu měďnatého p.a., Lachema Brno, ČR 
 oktahydrát síranu kademnatého, Merck, Darmstadt, SRN 
 hexahydrát chloridu nikelnatého p.a., Lachema Brno, ČR 
 hexahydrát dusičnanu hořečnatého p.a., Lachema Brno, závod Neratovice, ČR 
 hydrogenuhličitan sodný p.a., Lachema Brno, ČR 
 dekahydrát uhličitanu sodného p.a., Lachema Brno, ČR 
 kyselina octová Suprapur® 96%, Merck, Darmstadt, SRN   
 hydroxid sodný Suprapur® 30%, Merck, Darmstadt, SRN   
 kyselina iminodioctová 99%, Fluka Chemika, Buchs, Švýcarsko 
 směs huminových kyselin, Prod. Num. 53680, Fluka, Buchs, Švýcarsko  
 kyselina dusičná 65%, Penta výrobní divize Chrudim, ČR 
 kyselina dusičná 65% Suprapur®, Merck, Darmstadt, SRN 

 
Ve všech experimentech byla použita ultračistá voda připravená přístrojem Ultra Clear 

firmy SG Barsbüttel. Kvalita takto připravené deionizované vody na výstupu dosahovala 
v jednotkách specifické vodivosti hodnot 0,055 μS.cm-1.  
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4.2 Instrumentace 
 
Při uskutečňování experimentů a pro analýzu vzorků byly použity následující přístroje: 
 

 atomový absorpční spektrometr AAnalyst 600, Perkin Elmer 
 atomový absorpční spektrometr AA 3110, Perkin Elmer 
 atomový absorpční spektrometr ContrAA 300, Analytik Jena 
 hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem Agilent 7500 Series 
 pH metr OP-211/1, Radelkis 
 analytické váhy PI-314, série Pinnacle, Denver Instrument 
 laboratorní míchačka MR Hei-Mix S, Heidolph 
 MS3 Minishaker basic, IKA  
 topná deska s programovatelným regulátorem teploty Flexius, Altec s.r.o. Praha 
 mikropipety, Labsystems Helsinky 
 vakuová sušárna, model VS 10 

 
4.2.1 Podmínky stanovení na atomovém absorpčním spektrometru AAnalyst 600,  

Perkin Elmer 
 
Stanovení nízkých obsahů sledovaných kovů (kadmium, měď, nikl a olovo) ve vzorcích 

bylo prováděno na atomovém absorpčním spektrometru AAnalyst 600 firmy Perkin Elmer 
Analytical Instruments vybaveném elektrotermickým atomizátorem, podélnou Zeemanovskou 
korekcí pozadí a automatickým dávkovačem AS-800. Spektrometr umožňoval plně 
automatické sekvenční stanovení prvků. Pro řízení, sběr dat a vyhodnocení výsledků byl celý 
systém ovládán počítačem pomocí programu AAWin Lab 32. K atomizaci vzorku byl 
používán příčně vyhřívaný grafitový atomizátor (THGA - Transverse Heated Graphite 
Atomizer) s integrovanou L´vovovou platformou firmy Perkin Elmer (B3000641). Zdroji 
záření při stanovení Cd, Cu, Ni a Pb byly odpovídající výbojky s dutou katodou. Dávkovaný 
objem analyzovaného roztoku činil 20 μl. Základní instrumentální parametry pro jednotlivé 
kovy jsou uvedeny v tabulce 4. Teplotní programy pro stanovení kovů ve vzorcích vycházely 
z doporučení výrobce. 
 
Tab. 4 Základní parametry stanovení kadmia, mědi, niklu a olova na AAnalyst 600. 
 

Parametr Cd Cu Ni Pb 

Proud výbojky [mA] 8 15 25 10 

vlnová délka [nm] 228,8 324,8 232,0 283,3 

spektrální šíře štěrbiny [nm] 0,7 0,7 0,7 0,7 

teplota pyrolýzy [°C] 300 900 1100 500 

teplota atomizace [°C] 1600 2100 2300 1800 
 
 

U většiny vzorků byla kalibrace pro stanovované prvky provedena metodou kalibrační 
křivky, pro Cd v rozmezí koncentrací 0-2 μg.l-1 a pro Cu, Ni a Pb v rozmezí 0-50 μg.l-1.  
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V případě analýzy roztoků obsahujících značné množství solí, např. při měření vlivu 
iontové síly, iontů Mg2+ a huminových kyselin, kdy je vlivem rozpuštěných látek snížena 
směrnice kalibrační křivky, byla kalibrace provedena metodou přídavku standardu. 
 
4.2.2 Podmínky stanovení na atomovém absorpčním spektrometru Perkin Elmer  

AA 3110 a ContrAA 300, Analytik Jena 
 
Analýza vzorků s vyšším obsahem sledovaného prvku, např. pro stanovení kapacity 

kruhových disků či proužků (sedimentové sondy) sorpčního gelu, byla prováděna atomovou 
absorpční spektrometrií s atomizací v plameni, jednak na přístroji 3110 firmy Perkin Elmer 
s korekcí pozadí pomocí deuteriové výbojky, a jednak na přístroji ContrAA 300, Analytik 
Jena pracujícím s vysokým spektrálním rozlišením a s xenonovou obloukovou výbojkou jako 
kontinuálním zdrojem primárního záření. Jako zdroje primárního záření byly v prvém případě 
použity příslušné výbojky s dutou katodou. Základní parametry stanovení jsou uvedeny 
v tabulkách 5 a 6. 
 
 
Tab. 5 Základní parametry stanovení mědi a niklu přístrojem Perkin Elmer AA 3110.  
 

Parametr  Cu Ni 

Druh plamene  acetylen – vzduch, oxidační 

Průtok acetylenu [l.min-1]  2 

Průtok vzduchu [l.min-1]  10 

Proud výbojky [mA]  15 25 

Vlnová délka [nm]  324,8 232,0 

Spektrální šíře štěrbiny [nm]  0,7 0,2 
 
 
Tab. 6 Základní parametry stanovení mědi přístrojem ContrAA 300, Analytik Jena. 
 

Parametr  Hodnota 

Druh plamene  acetylen – vzduch, oxidační 

Zmlžovač  Pneumatický koncentrický 

Délka štěrbiny hořáku [cm]  10 

Vlnová délka [nm]  324,8 

Detektor  CCD 

 
 
Kalibrace při stanovení mědi a niklu na přístroji Perkin Elmer 3110 byla provedena 

metodou kalibrační křivky v rozmezí 0-6 mg.l-1, na přístroji ContrAA 300 v rozmezí 
0-5 mg.l-1.  
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4.2.3 Podmínky stanovení na hmotnostním spektrometru s indukčně vázaným 
plazmatem Agilent 7500 Series   

 
Stanovení obsahu uranu ve vzorcích bylo realizováno na přístroji Agilent 7500 Series, 

kvadrupólovém hmotnostním spektrometru s ionizací v indukčně vázaném plazmatu 
vybaveném mikrocentrickým zmlžovačem a Scottovou mlžnou komorou, v normálním 
režimu měření bez kolizní cely. Podmínky měření jsou uvedeny v tabulce 7. 

Kalibrace při stanovení uranu na hmotnostním spektrometru s indukčně vázaným 
plazmatem byla provedena metodou kalibrační křivky v rozmezí 0-500 μg.l-1. Roztok 
standardu porovnávacího prvku 209Bi („interního standardu“) byl kontinuálně přisáván 
ke kalibračním roztokům a vzorkům a mísil se s nimi před vstupem do zmlžovače.  

 
Tab. 7 Základní parametry stanovení uranu přístrojem Agilent 7500 Series. 

 
Parametr Hodnota 

Příkon do plazmatu [W] 1500 

Průtok nosného plynu [l.min-1] 0,85 

Rychlost nasávání vzorku [ml.min-1] 0,4 

Počet opakování 15 

Integrační doba celkem [s] 3 

Měřící režim bez kolizní cely 

Zmlžovač Micromyst® 
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4.3 Pracovní postupy 
 

4.3.1 Příprava gelů pro techniku DGT a DET 
 
Difusní gel a sorpční gel s iontoměničem Chelex 100 byl připravován dle ověřených 

doporučovaných postupů DGT Research Ltd. Tyto postupy zajišťují přípravu gelů s dobře 
definovanými vlastnostmi. 
 
4.3.1.1 Příprava polyakrylamidového difusního gelu 

 
Gelový roztok byl připraven z 15 % akrylamidu (40%) a 0,3 % patentovaného agarosového 

síťovadla (DGT Research Ltd.) v ultračisté vodě. Směs obsahující na 4 ml gelového roztoku 
10 μl katalyzátoru polymerace TEMEDu a 28 μl čerstvě připraveného iniciátoru polymerace 
10% roztoku peroxosíranu amonného byla promíchána a pipetou co nejrychleji nadávkována 
do formy tvořené dvěma skly oddělenými distanční teflonovou fólií tloušťky 0,5 mm. Skla 
s roztokem byla vložena k polymeraci ve svislé poloze do sušárny vyhřáté na 42-46°C 
po dobu 60 minut. 

Po uplynutí této doby byl vzniklý gel spláchnut z oddělených skel ultračistou vodu 
do plastové nádobky a ponechán hydratovat minimálně 24 hodin. Ultračistá voda byla během 
hydratace několikanásobně vyměňována, aby se odstranily zbytky polymerizačních činidel 
z difusního gelu. Po nabotnání gelů do potřebné tloušťky 0,8 mm byla s pomocí plastového 
nebo keramického nože vykrájena kolečka (disky) o průměru 2,5 cm a/nebo plátky o rozměru 
2,5 x 16 cm. Disky i plátky takto připravených difusních gelů byly uchovávány do doby 
použití v ledničce v roztoku 0,01 mol.l-1 dusičnanu sodného. 

 
4.3.1.2 Příprava agarosového difusního gelu 

 
Rozpuštěním v ultračisté vodě za horka na vodní lázni v blízkosti bodu varu vody byl 

připraven 1,5% roztok agarosy. Horký roztok byl poté pipetován do předem vyhřátých forem, 
tvořených dvěma skly oddělenými distanční teflonovou folií tloušťky 0,8 mm. Forma pak 
byla ponechána ve svislé poloze do zchladnutí. Ztuhlý gel byl po oddělení skel vykrájen 
s pomocí plastového nebo keramického nože do tvaru disků o průměru 2,5 cm a/nebo plátků 
o rozměru 2,5 x 16 cm. Disky i plátky takto připravených difusních gelů byly rovněž 
uchovávány do doby použití v ledničce v roztoku 0,01 mol.l-1 dusičnanu sodného. 

 
4.3.1.3 Optimalizovaná příprava nového sorpčního gelu obsahujícího Spheron-Oxin® 

 
Ke 2,5 ml gelového roztoku bylo přidáno 0,5 g sorbentu Spheron-Oxin® a směs byla 

ponechána v ledničce botnat minimálně 3 dny. Po uplynutí této doby bylo k promíchané 
směsi přidáno 3,75 μl TEMED a 15 μl 10% čerstvě připraveného roztoku peroxosíranu 
amonného. Směs byla opět důkladně promíchána a velmi rychle nadávkována automatickou 
pipetou mezi dvě skla oddělená distanční teflonovou fólií o tloušťce 0,3 mm. Forma byla pak 
uložena v horizontální poloze do sušárny vyhřáté na 42-46°C k polymeraci po dobu 60 minut. 

Po uplynutí této doby byl vzniklý gel spláchnut do plastové nádobky, hydratován 
s několikanásobnou výměnou ultračisté vody po dobu minimálně 24 hodin a použit 
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k vykrájení disků a/nebo plátků sorpčního gelu. Sorpční gel byl uchováván v ledničce 
v plastové nádobce s ultračistou vodou. 
 
4.3.1.4 Příprava sorpčního gelu obsahujícího Chelex 100 

 
Sorpční gel s iontoměničem Chelex 100 byl připravován stejným způsobem jako sorpční 

gel se sorbentem Spheron-Oxin® s výjimkou doby botnání v gelovém roztoku, která byla 
v případě iontoměniče Chelex 100 pouze 20 minut. 
 

 
4.3.2 Příprava jednotek DGT pro aplikaci ve vodách 

 
Plastová vzorkovací jednotka pístového tvaru (piston) pro techniku DGT (Solution 

Deployment Unit, R-SDU, DGT Research Ltd.) byla sestavována bezprostředně před vlastní 
expozicí do modelových roztoků. Na vyčištěnou vnitřní část jednotky DGT tvaru pístu byl 
položen nejprve sorpční gel tak, aby vrstva sedimentovaných částic sorbetu byla orientována 
nahoru, tj. směrem k vnějšímu roztoku. Další vrstva byla vytvořena difusním gelem 
umístěným tak, aby překrýval sorpční gel a zároveň nepřesahoval píst jednotky DGT. 
Poslední vrstva vznikla přiložením membránového filtru Supor®-450 Pall Corporation, který 
zabraňoval mechanickému poškození gelů (Obr. 11). Tyto vrstvy byly následně uzavřeny 
druhou prstencovou částí jednotky DGT s expozičním oknem o průměru 2 cm. 

Po expozici byly jednotky DGT rozebrány a jednotlivé vrstvy gelů odděleny. Sorpční gely 
byly eluovány 1 ml 1 mol.l-1 kyseliny dusičné v uzavřených nádobách minimálně po dobu 
24 hodin před analýzou. Pro každou sadu testů byly současně připraveny slepé vzorky elucí 
neexponovaných disků příslušných sorpčních gelů. 

 
 

 
 
Obr. 11. Detail otevřené jednotky DGT se sorpčním gelem obsahujícím Spheron-Oxin®. 
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4.3.3 Příprava nedělených sond pro analýzu pórové vody sedimentů technikou DGT 
 

Pro stanovení hloubkových profilů kovů v pórové vodě sedimentů byla použita nedělená 
sonda (Sediment Probe, R-SP, DGT Research Ltd.) (Obr. 1), do které byl postupně vložen 
sorpční gel, difusní gel a membránový filtr ve tvaru plátků 2,5 x 16 cm. Po uzavření 
expozičním okénkem byla sonda ponořena do roztoku 0,01 mol.l-1 dusičnanu sodného, kterým 
po dobu 24 hodin probublával dusík, aby se odstranil z gelů rozpuštěný vzdušný kyslík. Takto 
upravená sonda byla vsunuta do ekvilibrovaného sedimentu. 

Po expozici sondy v sedimentu, jejím očištění a rozebrání byl sorpční gel vyjmut a 
rozkrájen příčně vzhledem k jeho podélnému tvaru na proužky šíře 5 mm. Tyto proužky byly 
umístěny do vhodné nádobky, zváženy a eluovány v 1 ml 1 mol.l-1 kyseliny dusičné po dobu 
24 hodin před analýzou. Pro každou sadu testů byly současně připraveny slepé vzorky elucí 
proužků analogicky rozkrájeného neexponovaného sorpčního gelu. 
 
4.3.4 Příprava dělených sond pro analýzu pórové vody sedimentů technikou DET  

 
Předem vyhřáté komůrky dělené sondy DET (Plastic Constrained Sediment Probe, R-PCP, 

DGT Research Ltd.) (Obr. 1) byly plněny pipetou čerstvě připraveným horkým roztokem 
1,5% agarosy. Po vychladnutí sondy a ztuhnutí gelu byly komůrky překryty plátkem 
membránového filtru. Uzavřená sonda byla ponořena do roztoku 0,01 mol.l-1 dusičnanu 
sodného, který byl probubláván dusíkem pro odstranění rozpuštěného kyslíku z gelu. Takto 
připravená sonda byla vsunuta do sedimentu. 

Po expozici sondy, jejím očištění a rozebrání byl gel opatrně vyjmut z komůrek špičkou 
pipety a vložen do předem zvážených nádobek. Kousky agarosového gelu v nádobce byly 
zváženy a následně eluovány v 1 ml 1 mol.l-1 kyseliny dusičné po dobu 24 hodin před 
analýzou. Pro každou sadu testů byly současně připraveny slepé vzorky. 
 
4.3.5 Testování v modelových roztocích kovů 

 
Pro přípravu modelových roztoků byly použity standardní roztoky kovů Cd, Cu, Ni, Pb, U, 

dusičnan sodný, hydroxid sodný a ultračistá voda. Roztoky byly připraveny zředěním 
standardů na příslušné koncentrace. Do plastové nádoby s 2 litry ultračisté vody bylo přidáno 
20 ml 1 mol.l-1 dusičnanu sodného a příslušná množství standardů kovů. pH roztoku bylo 
upraveno 0,01 mol.l-1 hydroxidem sodným na přibližně neutrální hodnotu. V případě 
sledování vlivu potenciálně konkurujících iontů nebo ligandů byla ještě do roztoku přidána 
příslušná množství odpovídajících solí či látek z jejich zásobních roztoků. V následujících 
24 hodinách byl roztok míchán pro ustavení rovnováhy v roztoku. Na začátku i na konci testu 
bylo vždy měřeno pH a teplota roztoku. 

Po vnoření jednotek DGT do modelového roztoku a po uplynutí doby expozice bylo pro 
srovnávací měření odebráno vždy malé množství roztoku k analýze. Tento roztok byl nejprve 
přefiltrován přes membránový filtr (Supor®-450) a poté stabilizován přídavkem kyseliny 
dusičné. 
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5. VÝSLEDKY A DISKUZE 
 
5.1 Charakterizace nového sorpčního gelu obsahujícího Spheron-Oxin® 

 
5.1.1 Stanovení objemu sorpčního gelu 

 
Stanovení objemu sorpčního gelu je potřebné pro korekci ve výpočtu zachyceného 

množství analytu v sorpčním gelu zjišťovaného elucí disků exponovaných gelů (rovnice 5). 
Objem sorpčního gelu byl stanoven dvěma způsoby, jednak z úbytku hmotnosti gelů při 
sušení za teploty 105°C a jednak výpočtem z naměřené tloušťky sorpčního gelu (gel obsahuje 
více než 95 % vody). 

U vykrájených disků sorpčního gelu o průměru 25 mm a tloušťce cca 0,4 mm činila ztráta 
hmotnosti sušením 0,19 ± 0,01 g vody. Této ztrátě odpovídal i objem disku Vg (rovnice 5) 
0,196 ml, který byl vypočten z mikrometrem zjištěné tloušťky sorpčního gelu vloženého mezi 
dvě mikroskopická sklíčka. 

Mikrometrickým měřítkem byly zjištěny rovněž rozměry nerozkrájeného plátku ztuhlého a 
hydratovaného sorpčního gelu (tloušťka 0,4 mm, délka 14 cm a šířka 9 cm). Výpočtem 
ze změřených rozměrů a použitého množství sorbentu byl pak vypočten poměr fází sorbentu a 
objemu roztoku v disku r v nabotnalém sorpčním gelu, který nabýval hodnoty ∼ 0,1 g.ml-1. 
Poměr fází r je důležitým parametrem pro posouzení ovlivnění sorpční rovnováhy a výtěžku 
záchytu studovaných kovů v přítomnosti interferujících ligandů. 

 
5.1.2 Stanovení elučního faktoru kovů 

 
Stanovení elučního faktoru je při aplikaci techniky DGT potřebné pro zjištění zachyceného 

množství analytu v sorpčním gelu (rovnice 5). Eluční faktor vyjadřuje s jakou účinností se 
zachycený analyt v jednom elučním kroku vyluhuje ze sorpčního gelu do roztoku 1 mol.l-1 
kyseliny dusičné. 

Sorpční gely z jednotek DGT exponovaných po dobu 24 hodin v roztoku o koncentraci 
10 μg.l-1 Cd, Cu, Ni, Pb a 1000 μg.l-1 U byly opakovaně několikanásobně eluovány do 1 ml 
roztoku vysokočisté 1 mol.l-1 kyseliny dusičné. K odstranění zbylého vnitřního roztoku gelu 
byly vždy mezi jednotlivými po sobě následujícími elucemi disky vyluhovány ultračistou 
vodou. 

Experimentálně zjištěné hodnoty elučních faktorů fe (rovnice 5) byly vypočteny jako podíl 
eluovaného množství kovu v prvním elučním kroku a celkového vyluhovatelného množství 
kovu zjištěného ve všech po sobě následujících elučních krocích. Pořadí elučních faktorů 
(Tab. 8) odpovídá stoupající posloupnosti hodnot konstant stability β tvorby odpovídajících 
komplexů do prvního stupně. 
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Tab. 8 Eluční faktory fe pro eluci Cd, Cu, Ni, Pb a U ze sorpčního gelu obsahujícího Spheron-
Oxin® za použití 1 mol.l-1 kyseliny dusičné. Uvedené konstanty stability β pro tvorbu 
komplexů iontů kovů s 8-hydroxychinolinem do prvního stupně byly převzaty z [98]. 

 
Prvek  fe log β 

Cd  0,98 7,2 

Cu  0,66 12,3 

Ni  0,86 9,9 

Pb  0,93 9,0 

U  0,90 11,3 

 
5.1.3 Rychlost ustavení rovnováhy eluce zachycených analytů 

 
Důležitým faktorem ovlivňujícím účinnost eluce kovů z disků sorpčního gelu je rychlost 

ustavení eluční rovnováhy. Pro zjištění kinetiky eluce byly jednotky DGT exponovány 
6 hodin v roztoku o koncentraci 40 μg.l-1 každého z kovů Cd, Cu, Ni, Pb. Sorpční gely 
obsahující Spheron-Oxin® byly poté eluovány 1 ml 1 mol.l-1 kyseliny dusičné v časových 
intervalech 0,5; 1; 2; 4; 8; 16 a 24 hodin. Koncentrace nalezené technikou DGT pro Cd, Cu, 
Ni a Pb nebyly závislé na době eluce disků sorpčního gelu v rozsahu 0,5-24 hodin. Záchyt 
kovů na disky obsahující Spheron-Oxin® je tedy reverzibilní a uvolnění sorbovaných kovů je 
velmi rychlé. 

 
5.1.4 Stanovení kapacity disků sorpčního gelu 

 
Údaj o sorpční kapacitě disků slouží k odhadu přípustného zatížení sorpčních gelů 

v jednotkách DGT a tedy k odhadu jejich možné doby expozice. Sorpční kapacita závisí na 
druhu zachytávaných iontů a počtu přístupných vázaných funkčních skupin sorbentu. 

Disky sorpčních gelů obsahující Spheron-Oxin® byly vloženy do 2 ml roztoku síranu 
měďnatého o koncentraci 25, 51, 146, 279 a 787 mg.l-1 Cu, které odpovídaly 10, 20, 60, 100 a 
300 % zatížení teoretické kapacity sorbentu v disku vypočtené z údajů výrobce. Disky byly 
protřepávány v roztoku po dobu 24 hodin. Zachycené množství mědi bylo pak určeno 
z rozdílu zbytkového obsahu Cu v roztocích po expozici sorpčních gelů a obsahu Cu v 
připravených výchozích roztocích stanovených plamenovou atomovou absorpční 
spektrometrií. 

Při několikanásobném přetížení disku ionty mědi ve statickém uspořádání dosahovala 
kapacita disků hodnoty 3 μmol/disk Cu, jak ukazuje Obr. 12. Tato hodnota je nižší oproti 
teoretické hodnotě 8 μmol/disk vypočtené ze známé kapacity sorbentu (0,25-0,3 mmol.g-1 pro 
Cu [73]) a obsahu sorbentu v disku sorpčního gelu. Snížení kapacity je pravděpodobně 
způsobeno špatnou dostupností některých funkčních skupin, jejichž původní přístupnost se 
zakomponováním sorbentu do struktury polyakrylamidového gelu z části omezila. 

Lineární část sorpční isothermy, v níž má disk praktické analytické využití, odpovídá asi 
30-50 % celkové kapacity disku sorpčního gelu. Kapacita nového sorpčního gelu obsahujícího 
Spheron-Oxin® je dostatečně vysoká pro několikatýdenní až několikaměsíční vystavení 
jednotky DGT s tímto sorpčním gelem do přírodních vodních systémů. 
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Obr. 12. Sorpční isotherma Cu pro sorpční gel obsahující Spheron-Oxin® při teplotě 24°C a 
při poměru fází 2 ml na disk (n=2). 

 
 

5.1.5 Selektivita sorpce vybraných kovů v přítomnosti konkurenčních iontů 
 
V přírodních vodních systémech se vyskytují různé druhy interferentů, které mohou 

ovlivnit množství kovů akumulovaných jednotkou DGT.  
Nízká selektivita interakce funkčních skupin sorbentu zakomponovaného v sorpčním gelu 

s některými kovy může způsobit rychlé nasycení funkčních skupin majoritními alkalickými 
kovy nebo kovy alkalických zemin. Přestože afinita (konstanty stability) sorbentu Spheron-
Oxin® k hořčíku nebo sodíku je nižší než k Cd, Cu, Ni a Pb, může hořčík i sodík ve vysokých 
koncentracích ovlivňovat záchyt těchto kovů měřených technikou DGT. Podobně kyselost 
( pH ) vnějšího roztoku může ovlivňovat selektivitu záchytu. 

Proto byl zkoumán vliv kyselosti vnějšího roztoku a nadbytku potenciálních interferentů na 
sorpci kovů při aplikaci techniky DGT s novým sorpčním gelem na bázi sorbentu Spheron-
Oxin®, aby tak byly zjištěny podmínky (rozmezí pH, koncentrace majoritních iontů), za 
kterých je možno získávat technikou DGT spolehlivé výsledky. 

 
5.1.5.1 Vliv pH vnějšího roztoku na sorpci kovů 

 
Vliv kyselosti vnějšího roztoku na záchyt Cd, Cu a Ni byl sledován v rozsahu hodnot 

pH 3-8. V plastové nádobě s roztokem o koncentraci 30 μg.l-1 každého ze sledovaných kovů 
bylo upravováno pH pomocí zředěných roztoků kyseliny octové Suprapur® 96% (Merck) a 
hydroxidu sodného Suprapur® 30% (Merck). Nejprve bylo pH roztoku sníženo kyselinou, 
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ustalováno po dobu 24 hodin a nakonec změřeno. V následující periodě 22 hodin byly 
v roztoku exponovány jednotky DGT se sorpčním gelem obsahujícím Spheron-Oxin®. Po 
jejich vyjmutí bylo pH roztoku změřeno a dále postupně zvyšováno přídavkem hydroxidu 
sodného a celý proces záchytu kovů v jednotkách DGT byl opakován při nově nastavené vyšší 
hodnotě pH. Výsledky měření vlivu kyselosti na záchyt kovů jsou shrnuty v grafu na Obr. 13. 
Účinnost záchytu kovu je vyjádřena v grafu poměrem koncentrace kovu zjištěné technikou 
DGT (rovnice 5 a 6) a koncentrace kovu nalezené přímo metodou AAS ve vnějším měřeném 
roztoku. Koncentrace mědi nalezená technikou DGT dosahuje cca 90 % koncentrace nalezené 
v roztocích o hodnotách pH 3-7. V případě niklu odpovídá koncentrace nalezená technikou 
DGT koncentraci niklu v roztoku v rozsahu hodnot pH 4-8. Záchyt kadmia výrazně klesá při 
hodnotě pH = 3. Toto snížení kopíruje situaci při použití sorpčního gelu s iontoměničem 
Chelex 100 při stejné hodnotě pH [36]. Je vyvoláno slabou afinitou Cd k funkčním skupinám 
sorbentů. Spolehlivé výsledky poskytuje technika DGT pro stanovení kadmia při pH 6-8. 

Nový sorpční gel obsahující Spheron-Oxin® podává spolehlivé výsledky v rozsahu hodnot 
pH 6-8 a může být tak využit pro charakterizaci specií kovů ve většině přírodních vod. 
Využití sorpčních gelů v alkalické oblasti může být však omezeno botnacími efekty 
polyakrylamidového gelu [99]. 

Obr. 13. Závislost záchytu Cd, Cu a Ni na hodnotě pH vnějšího roztoku (n= 3).  
 
 

5.1.5.2 Vliv iontové síly 
 
Vliv nízké iontové síly v roztoku na správnost stanovení koncentrace analytu v měřeném 

roztoku technikou DGT za použití sorpčního gelu s iontoměničem Chelex 100 byl diskutován 
v kapitole 2.6.3. Součástí charakterizace sorpčního gelu obsahujícího Spheron-Oxin® bylo 
prozkoumat vliv iontové síly a nadbytku potenciálního interferentu Na+ na stanovení 
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koncentrace kadmia technikou DGT. V práci [95] autoři popsali, že odstranění zbytků 
polymeračních činidel z difusních gelů umožnilo dosáhnout spolehlivých výsledků při 
aplikaci techniky DGT i v roztoku o iontové síle 1.10-4 mol.l-1. Proto byl při přípravě 
difusních gelů kladen velký důraz na jejich dostatečné promytí. 

Jednotky DGT obsahující Spheron-Oxin® byly exponovány 4 hodiny v roztoku 
o koncentraci 40 μg.l-1 Cd, který byl předem upraven přídavky roztoku 0,01 mol.l-1 hydroxidu 
sodného na neutrální pH a pak míchán 24 hodin k ustavení rovnováhy. Výsledná koncentrace 
dusičnanu sodného v takto vzniklém výchozím roztoku dosáhla hodnoty 2,5.10-5 mol.l-1. 
Po vyjmutí jednotek DGT z roztoku byla koncentrace dusičnanu sodného postupně 
logaritmicky zvyšována až po hodnotu 0,6 mol.l-1, odpovídající koncentraci Na+ iontů 
v mořské vodě, a to rozpouštěním příslušných navážek dusičnanu sodného. V takto 
upravených roztocích byly exponovány další jednotky DGT. 

Ze závislosti vlivu iontové síly na sorpci kadmia (Obr. 14) vyplývá, že technika DGT 
poskytuje v rozsahu koncentrací 2,5.10-5 - 0,6 mol.l-1 NaNO3 spolehlivé výsledky. Vliv je 
v grafu vyjádřen poměrem koncentrace Cd zjištěné technikou DGT při určité koncentraci 
dusičnanu sodného a při referenční koncentraci 0,01 mol.l-1 běžně užívané v testovacích 
experimentech. 

Nový sorpční gel obsahující Spheron-Oxin® lze spolehlivě použít jak ve velmi čistých 
sladkých vodách, tak i ve vodách mořských. Výsledky zároveň ukazují na to, že záchyt iontů 
přechodných kovů na sorpčním gelu obsahujícím Spheron-Oxin® je značně selektivní oproti 
běžným kovům alkalickým, které se mohou v přírodních systémech nacházet až v několika 
řádovém přebytku vůči kovům přechodným. 

Obr. 14. Vliv koncentrace sodných iontů (mol.l-1) na záchyt kadmia (reference: koncentrace 
kadmia nalezená v roztoku o standardní iontové síle -  0,01 mol.l-1 NaNO3 , n= 3)  
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5.1.5.3 Vliv hořečnatých iontů 
 
Hořčík a vápník, nejčastěji se vyskytující představitelé kovů alkalických zemin 

v přírodních vodních systémech, by mohly ovlivňovat výsledky stanovení koncentrace 
přechodných kovů technikou DGT, přestože odhadovaná konstanta stability funkčních skupin 
obsažených v sorbentu Spheron-Oxin® s hořčíkem či vápníkem je výrazně nižší oproti 
konstantám stability iontů přechodných kovů (Tab. 9), a to v důsledku mnohonásobně vyššího 
obsahu hořčíku a vápníku v přírodních systémech. 

Z rozdílu konstant stability hořčíku a jednotlivých vybraných kovů vyplývá, že vliv 
hořčíku popř. vápníku by se měl nejvíce projevit na sorpci kadmia. Proto byl studován vliv 
nadbytku potenciálního interferentu Mg2+ na záchyt kadmia. 

Jednotky DGT se sorpčním gelem obsahujícím Chelex 100 a Spheron-Oxin® byly 
exponovány po dobu 4 hodin v roztoku 60 μg.l-1 Cd. Koncentrace dusičnanu hořečnatého byla 
v roztoku postupně logaritmicky zvyšována přídavky příslušných objemů zásobního roztoku 
0,6 g.ml-1 hexahydrátu dusičnanu hořečnatého, a to od 0 mol.l-1 až do koncentrace 
0,05 mol.l-1, která odpovídá koncentraci iontů Mg2+ v mořské vodě. 

Z výsledků na Obr. 15 vyplývá, že zvyšující se obsah hořečnatých iontů nemá vliv na 
sorpci kadmia ve sledovaném rozmezí koncentrací hořčíku. Vliv hořčíku na záchyt kadmia je 
v grafu vyjádřen poměrem koncentrace kovu zjištěné technikou DGT a koncentrace kovu 
nalezené přímo metodou AAS ve vnějším měřeném roztoku. S využitím údajů o časové 
závislosti toku hořčíku polyakrylamidovým gelem publikovaných v literatuře [101] byla 
vypočtena hodnota difusního koeficientu hořčíku (D = 4,85.10-6 cm2.s-1) a na základě této 
hodnoty pak odhadnuto zatížení disku difundujícím hořčíkem v době ukončení experimentu. 
Výsledky ukazují, že hořečnaté ionty nemají vliv ani při desetinásobném zatížení kapacity 
disku sorpčního gelu. Lze tedy konstatovat, že nový sorpční gel obsahující Spheron-Oxin® 
může být použit pro stanovení kovů i ve vodách s vysokou solností jako jsou vody mořské. 

 
 
Tab. 9 Konstanty stability vybraných kovů β1 s kyselinou iminodioctovou (IDA) a 

s 8-hydroxychinolinem (Oxin) [98] [100]. 
 

Prvek  log β1 IDA log β1 Oxin 

Ca  2,6 3,27 

Mg  2,94 4,50 

Cd  5,35 7,20 

Cu  10,55 12,20 

Ni  8,26 9,90 

Pb  7,45 9,02 
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Obr. 15. Vliv koncentrace hořečnatých iontů (mol.l-1) na záchyt kadmia (n=3). 
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5.2 Studium selektivity sorpce vybraných kovů v přítomnosti konkurenčních 
ligandů 

 
Technika DGT rozlišuje různé formy kovů dle jejich velikosti v závislosti na typu 

použitého difusního gelu. Komplexy kovů s ligandy, jejichž velikost je větší než velikost pórů 
difusního gelu, nemohou být akumulovány jednotkou DGT. Pokud může komplex kovu 
procházet difusním gelem a pokud během tohoto průchodu gelem disociuje, pak jsou vzniklé 
ionty kovů zachytávány v sorpčním gelu společně s jednoduchými hydratovanými ionty, které 
běžně procházejí difusním gelem. V případě kdy komplex s kovem nedisociuje během 
průchodu difusním gelem, závisí distribuce kovu mezi funkční skupiny sorbentu a ligandu na 
jejich příslušných konstantách stability [84] a koncentraci obou konkurujících specií. 

Cílem této části práce bylo studovat vliv přítomnosti některých konkurenčních 
chelatujících sloučenin na výtěžek záchytu vybraných kovů jednotkami DGT se sorpčním 
gelem obsahujícím Chelex 100 a Spheron-Oxin®. Kyselina iminodioctová sloužila jako 
modelový příklad nízkomolekulárního relativně silného snadno difundujícího ligandu, 
huminové látky a uhličitany pak představovaly příklady typicky se vyskytujících ligandů 
v přírodních systémech. 

 
5.2.1 Vliv podmíněné rovnováhy na výtěžek záchytu kovu v technice DGT 

 
V práci [102] autoři použili sorpční gely s iontoměničem Chelex 100 a se sorbentem 

obsahujícím thiolové skupiny Spheron-Thiol® pro stanovení rtuti v přírodních vodních 
systémech. Tyto dva sorpční gely akumulovaly v jednotkách DGT rozdílné množství rtuti 
v důsledku rozdílné afinity funkčních skupin obou sorbentů k rtuti přítomné ve vodném 
roztoku v různých chemických formách. Tohoto rozdílu v afinitě je možné využít ve speciační 
analýze rtuti [103] ke stanovení určitých specií přítomných v přírodních systémech. Proto 
byly v této části práce studovány teoreticky i experimentálně vlivy síly vazebné vrstvy 
v sorpčním gelu a konkurenčních ligandů přítomných ve vnějším roztoku na výtěžek záchytu 
kovů v technice DGT. 

V přírodních vodách se kovy vyskytují ve formě volných iontů, ale i ve formě komplexů 
s různými ligandy. Pokud je ligand tak velký, že vzniklý komplex nemůže procházet difusním 
gelem (Obr. 16), pak koncentrace volných iontů kovu ve vnějším roztoku je snížena faktorem: 

 
[ ] [ ] [ ] n

n
2

21ML LLL1 β++β+β+=α ...      (19) 
 

kde αML představuje koeficient vedlejší reakce tvorby komplexu ve vnějším roztoku, βn je 
konstanta stability n-tého komplexu a [L] koncentrace ligandu v roztoku. 

Množství kovu M´ akumulované v sorpčním gelu a ovlivněné tvorbou komplexu ve 
vnějším roztoku, lze vyjádřit vztahem: 

 

g
C

DtAM b

Δ
′

⋅⋅=′         (20) 

 
kde A (cm2) je plocha exponované části difusního gelu, t (s) je doba expozice, D (cm2.s-1) je 
difusní koeficient, Δg (cm) je tloušťka difusní vrstvy a Cb´ je ovlivněná (podmíněná) 
koncentrace volných iontů kovu ve vnějším roztoku. 
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Výpočtem z předchozích vztahů lze dokázat, že relativní výtěžek záchytu RREL techniky 
DGT je v tomto případě (Obr. 16) vyjádřen podílem ovlivněného množství kovu M´ 
akumulovaného v sorpčním gelu a množství kovu M akumulovaného v sorpčním gelu 
v nepřítomnosti konkurenčního ligandu:  

 

ML
REL

1
M
MR

α
=

′
=         (21) 

 
Relativní výtěžek je často také vyjadřován při hodnocení výsledků ve vztahu k technice 

DGT poměrem CDGT/CSOL, viz např. Obr. 13 a 15, tj. poměrem koncentrace nalezené 
technikou DGT a celkové koncentrace kovu ve vnějším roztoku stanovené například AAS. 

  

Obr. 16. Vliv objemného konkurenčního ligandu L na výtěžek záchytu kovu v technice DGT.  
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Obr. 17. Vliv konkurenčního ligandu procházejícího difusní vrstvou na výtěžek záchytu kovu 
v technice DGT. Koncentrační gradient komplexu ML v difusním gelu se mění dle 
velikosti konstant stability kovu s ligandem βML a se sorpčním gelem βMR. 

 
 
Opačný případ, kdy ionty kovů, ligand i komplex kov-ligand procházejí difusní vrstvou je 

znázorněn na Obr. 17. Distribuce iontů kovů mezi funkčními skupinami sorpčního gelu a 
ligandu na rozhraní sorpčního a difusního gelu pak závisí na konstantách stability 
vytvořených komplexů. Koncentrace ligandu v roztoku a v difusním gelu se vyrovnají 
ve velmi krátké době po expozici jednotky DGT.  

Výtěžek  R  záchytu kovu v technice DGT je ovlivňován hodnotou distribučního 
koeficientu Dg dle vztahu: 
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( )
( )LM
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rD1
rD

R =
+

=        (22) 

 
kde  r  je poměr fází sorbentu a vodné fáze v sorpčním gelu, který činí v případě nového 
sorpčního gelu 0,1 g.ml-1, a kde (nM)R  udává sorbované množství iontu kovu M z jeho 
původního látkového množství (nM)L  v roztoku před sorpcí. 

Distribuční koeficient Dg udává vzájemný poměr celkových rovnovážných koncentrací 
iontů ve fázi sorbentu (cM)R (mmol.g-1) a ve fázi roztoku v sorpčním gelu (cM)L (mmol.ml-1): 
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V případě znázorněném na Obr. 17 je distribuční koeficient ovlivněn vedlejší rovnováhou 
tvorby komplexu kovů s konkurenčním ligandem. Tato vedlejší rovnováha sníží výtěžek 
záchytu kovu v technice DGT. Podmíněné hodnoty distribučního koeficientu Dg´ a výtěžku 
záchytu kovu R´ v technice DGT v přítomnosti konkurenčního ligandu lze vyjádřit 
následujícími vztahy: 

 

ML

g
g

D
D

α
=′          (24) 

 
( )

( )rD1

rD
R

g

g

′+

′
=′         (25) 

 
kde Dg je distribuční koeficient při nulové koncentraci konkurenčního ligandu a αML je 
koeficient vedlejší reakce tvorby komplexu kovu s konkurenčním ligandem. 

Konkurenční vedlejší rovnováha tvorby komplexu kovů s ligandem snižuje výtěžek 
záchytu kovu v technice DGT. Relativní výtěžek lze pak definovat jako poměr ovlivněného 
výtěžku R´ v technice DGT v přítomnosti konkurenčního ligandu a výtěžku záchytu R 
v technice DGT  při nulové koncentraci ligandu: 

 

R
RR REL

′
=          (26) 

 
Spojením vztahů (22) a (24-26) lze relativní výtěžek vyjádřit vztahem: 
 

rD
rD1

R
gML

g
REL +α

+
=         (27) 

 
Je-li součin Dg . r mnohem menší než 1, pak vztah (27) popisující případ ovlivněného 

záchytu pro difundující ligandy, přechází na vztah (21), ukazující chování systému, v němž 
ligand nemůže procházet difusním gelem. 

 
5.2.2 Vliv kyseliny iminodioctové 

 
Vliv nízkomolekulárního, gelem difundujícího, modelového ligandu (Obr. 17) na záchyt 

kovů technikou DGT, byl experimentálně simulován kyselinou iminodioctovou (IDA). Cílem 
experimentu bylo ukázat, jak se projevuje rozdíl mezi konstantami stability sorpčních gelů 
obsahujícími Chelex 100 a Spheron-Oxin® na výtěžek záchytu v technice DGT. 

Jednotky DGT s oběma typy sorpčních gelů byly exponovány po dobu 4 hodin v roztoku 
60 μg.l-1 každého z kovů Cd, Cu a Ni. Koncentrace kyseliny iminodioctové byla v roztoku 
postupně logaritmicky zvyšována přídavky příslušných objemů zásobního roztoku 2 g.l-1 
kyseliny iminodioctové v rozmezí 0 - 1.10-4 mol.l-1. Roztoky o koncentraci 1.10-3, 1.10-2 a 
1.10-1 mol.l-1 byly připraveny přímým rozpuštěním příslušného množství kyseliny 
iminodioctové. 

Na Obr. 18 a 19 jsou znázorněny výsledky vlivu koncentrace kyseliny iminodioctové cIDA 
na relativní výtěžek záchytu Cd, Cu a Ni. Nulová koncentrace kyseliny iminodioctové je 
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znázorněna na obrázcích bodem odpovídajícím log cIDA = -12. Relativní výtěžek záchytu RREL 
je na obrázcích vyjádřen jako poměr zdánlivého difusního koeficientu DAPP (apparent) a 
tabelovaného difusního koeficientu DTAB (tj. bez přítomnosti IDA). Zdánlivý difusní 
koeficient je vyjádřen jako tok kovů normalizovaný na jednotkovou tloušťku difusní vrstvy, 
jednotkovou koncentraci kovů v roztoku, jednotkovou difusní plochu a jednotkový čas. Tato 
normalizace vyjádření výsledků byla nutná, neboť koncentrace iontů kovů ve vnějším roztoku 
se měnila s proměnlivou koncentrací IDA. 

Z hodnoty kapacity disků sorpčních gelů byla vypočtena koncentrace skupin 3.10-2 mol.l-1 
ve vnitřním roztoku disku sorpčního gelu obsahujícího Chelex 100 (tj. 5.10-6 mol/disk). 
Pokud koncentrace IDA v roztoku dosáhne koncentrace odpovídající koncentraci skupin 
v sorpčním gelu s iontoměničem Chelex 100, koncentrace kovu v sorpčním gelu a ve vnějším 
roztoku s IDA by se měly vyrovnat. 

Z výsledků (Obr. 18 a 19) je patrné, že s růstem koncentrace IDA klesá relativní výtěžek 
záchytu RREL techniky DGT, přičemž posloupnost křivek Cd, Ni, Cu odpovídá posloupnosti 
konstant stability IDA s těmito kovy (Tab. 9). 

Pro kadmium a měď jsou průběhy křivek pro sorpční gely obsahující Chelex 100 a 
Spheron-Oxin® velmi podobné. V případě kadmia a mědi tedy nebyly teoretické rozdíly 
v konstantách stability potvrzeny. Z toho lze usuzovat, že během zakomponování iontoměniče 
Spheron-Oxin® do struktury polyakrylamidového gelu dochází k ovlivňování funkčních 
skupin sorbentu. 

V případě niklu byl z hodnot konstant stability předpokládán rozdíl asi jeden a půl řádu 
mezi sorpčními gely obsahujícími Chelex 100 a Spheron-Oxin® (Tab. 9). Experimentálně 
zjištěný rozdíl činil jeden řád (Obr. 20). Předpokládaná diference záchytu mezi sorpčním 
gelem obsahujícím Spheron-Oxin® a Chelex 100 tak byla potvrzena. V případě niklu lze tedy 
s využitím obou sorpčních gelů postihovat různé komplexy lišící se ve stabilitě o jeden řád, 
což lze s výhodou využít ve speciační analýze. 
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Obr. 18. Závislost relativního výtěžku záchytu kovů technikou DGT se sorpčním gelem 
obsahujícím Chelex 100 na koncentraci kyseliny iminodioctové (mol.l-1) (n=3). 

Obr. 19. Závislost relativního výtěžku záchytu kovů technikou DGT se sorpčním gelem 
obsahujícím Spheron-Oxin® na koncentraci kyseliny iminodioctové (mol.l-1) (n=3).  
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Obr. 20. Závislost relativního výtěžku záchytu niklu na koncentraci kyseliny iminodioctové 
(mol.l-1) pro sorpční gel obsahující  Spheron-Oxin® a  Chelex 100 (n=3).  

 
 
5.2.3 Vliv huminových látek 

 
Huminové kyseliny jsou nejvíce rozšířená přírodní komplexační činidla, přitom složení 

jejich směsi závisí na jejich původu. Při studiu vlivu huminových látek na záchyt kovů 
jednotkou DGT byl sledován vliv směsi huminových kyselin, huminové substance firmy 
Fluka [104]. Vedlejší konkurenční rovnováha tvorby komplexu kovů s huminovými 
kyselinami by měla méně ovlivnit výtěžek záchytu pro sorpční gel s iontoměničem Spheron-
Oxin® oproti sorpčnímu gelu s iontoměničem Chelex 100, jak vyplývá z konstant stability 
(Tab. 9). 

Ze zásobního roztoku huminové substance o koncentraci 1 g.l-1, který byl připraven 
rozpuštěním příslušného množství huminové kyseliny v ultračisté vodě za přídavku 2% 
roztoku hydroxidu sodného a následnou úpravou pH  na přibližně neutrální hodnotu, byly 
odebrány postupně příslušné objemy k nastavení logaritmicky rostoucí koncentrace huminové 
substance v expozičním roztoku 50 μg.l-1 každého z kovů Cd, Cu, Ni a Pb, a to od hodnoty 
0,3 mg.l-1 až na 31,6 mg.l-1. Roztoky o koncentraci 100 mg.l-1 a 316 mg.l-1 huminové 
substance byly připraveny přímo rozpuštěním naváženého množství huminové kyseliny za 
přídavku 2% hydroxidu sodného. Nejvyšší nastavované koncentrace odpovídaly až hodnotám, 
které se mohou v přírodních systémech vyskytovat. Po přidání huminové kyseliny byl roztok 
míchán pro ustavení rovnováhy po dobu 12 hodin před vlastní expozicí jednotek DGT se 
sorpčním gelem obsahujícím Spheron-Oxin® nebo Chelex 100. pH roztoku bylo udržováno 
v rozmezí hodnot 6,5-7,0. Odebírané vzorky roztoků kovů byly filtrovány a následně 
stabilizovány kyselinou dusičnou před vlastní analýzou AAS s elektrotermickou atomizací. 
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Stálý koncentrační gradient kovů v polyakrylamidovém difusním gelu ponořeném 
do roztoku obsahujícího huminové kyseliny byl potvrzen v práci [105]. Ten tak umožňuje 
provést výpočty na základě 1. Fickova zákona difuse. Na Obr. 21 a 22 je znázorněn prvkově 
specifický vliv rostoucí koncentrace huminové substance cHA na relativní výtěžek záchytu Cd, 
Cu, Ni a Pb. Relativní výtěžek záchytu je opět vyjádřen jako podíl zdánlivého difusního 
koeficientu DAPP (apparent) a tabelovaného difusního koeficientu DTAB. Průběh závislostí pro 
Cd a Ni je odlišný od průběhu pro Cu a Pb. V případě Cd a Ni klesá výtěžek při koncentraci 
10 mg.l-1 huminové substance, zatímco v případě Cu a Pb už při koncentraci 0,3 mg.l-1 
huminové substance. Za předpokladu tvorby komplexů kovů s huminovými kyselinami 
v poměru 1:1 jsou už huminové kyseliny od koncentrace 3 mg.l-1 huminové substance 
v molárním přebytku. 

V práci [106] bylo prokázáno, že vzorek huminové kyseliny firmy Fluka agreguje 
v roztoku na relativně velké částice (>30 nm). Velmi podobné výsledky jako při použití 
sorpčních gelů obsahujících Chelex 100 a Spheron-Oxin® byly nalezeny i pro sorpční gel se 
zakomponovaným sorbentem Spheron-Thiol® (Obr. 23). Huminové kyseliny v substanci 
firmy Fluka lze tedy zařadit mezi objemné ligandy, které nemohou difundovat 
polyakrylamidovým difusním gelem. Koncentrace volných iontů kovů zachytitelných 
funkčními skupinami sorpčního gelu je pak snížena konkurenční reakcí tvorby objemného 
komplexu. Modelová situace je znázorněna na Obr. 16 a byla popsána v kapitole 5.2.1. 
Relativní výtěžek záchytu kovů jednotkou DGT je pak popsán vztahem (21), t.j. roven 
převrácené hodnotě koeficientu vedlejší reakce αML a nezávisí tedy na vazebné síle sorpčního 
gelu. 

Obr. 21. Závislost relativního výtěžku záchytu kovů na sorpční gel obsahující Spheron-Oxin® 
na koncentraci huminové substance (mg.l-1) (n=3). 
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Obr. 22. Závislost relativního výtěžku záchytu kovů na sorpční gel obsahující Chelex 100 na 
koncentraci huminové substance (mg.l-1) (n=3). 

Obr. 23. Závislost relativního výtěžku záchytu kovů na sorpční gel obsahující Spheron-Thiol® 
na koncentraci huminové substance (mg.l-1) (n=3). Převzato z [72]. 
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5.2.4 Vliv uhličitanů na záchyt uranu 
 

5.2.4.1 Vliv uhličitanů na distribuční koeficient uranu u vybraných sorbentů 
 
Studium uranu je v dnešní době aktuální vzhledem k jeho využití v energetickém a 

zbrojním průmyslu. Stanovení uranu ve vzorcích životního prostředí je důležité zvláště 
z hlediska jeho chemické a radiologické toxicity. Radiologická toxicita je spojena s celkovou 
koncentrací uranu a chemická se speciací uranu. V životním prostředí se uran vyskytuje 
zejména v důsledku těžby uranové rudy a jejího zpracování (vyluhování, mletí) [107]. 
Přirozeně se vyskytující uran je směsí tří radionuklidů 234U (0,0055 %), 235U (0,72 %) a 238U 
(99,2745 %), které při radioaktivním rozpadu vyzařují záření α a γ [108]. 

Uran existuje ve vodních systémech ve čtyřech oxidačních stupních U(III), U(IV), U(V) a 
U(VI). Velmi stabilní uranylový ion [U(VI)O2

2+] je dominantní formou výskytu uranu 
v přírodních vodách. V závislosti na pH roztoku tvoří uranylový ion hydroxokomplexy a 
stabilní karbonátové komplexy s uhličitanovými ionty rozpuštěnými ve vodách. Proces 
hydrolýzy za vzniku různých hydroxokomplexů (Tab. 10) může být popsán následující 
rovnicí [109]: 

 

 
Tab. 10 Konstanty stability β 0n,m vybraných produktů hydrolýzy uranylového iontu [109]. 
 

Specie  log β 0n,m 

(UO2)2(OH)2
2+  -5,62 

(UO2)3(OH)4
2+  -11,9 

(UO2)3(OH)5
+  -15,55 

UO2OH+  -5,2 

UO2(OH)2 (aq)  ≤ -10,3 

(UO2)2OH3+  -2,7 

 
Oxid uhličitý rozpuštěný ve vodě se v hydrochemii nazývá volný oxid uhličitý. 

Rozpouštění oxidu uhličitého a disociaci kyseliny uhličité ve vodě lze popsat následujícími 
reakcemi (hodnoty rovnovážných disociačních konstant Ka1 a Ka2 se vztahují na teplotu 25°C 
[110]): 

 
 

pKa1 = 6,352 

pKa2 = 10,329  

V atmosférických vodách odpovídá koncentrace volného oxidu uhličitého jeho parciálnímu 
tlaku v atmosféře (pCO2 = 0,000316 atm). Zvlášť bohaté na volný oxid uhličitý jsou některé 
minerální vody, v nichž se koncentrace volného CO2 pohybují až do několika jednotek g.l-1 

[111]. Distribuční diagram kyseliny uhličité je znázorněn na Obr. 24. 
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Pro posouzení vlivu vedlejší konkurenční reakce tvorby komplexů na záchyt uranu 
sorpčním gelem, bylo potřeba získat znalosti o distribuci specií uranu. Následující 
předkládaný model byl použit pro výpočet distribuce. Tento model závisí na hodnotách 
použitých konstant a to zejména konstant stability získaných z literatury [109] a [110]. 

Ion ligandu se v závislosti na pH roztoku může měnit na příslušnou konjugovanou 
kyselinu. V roztocích s různým pH může pak koncentrace ligandu, tj. CO3 

2-, nabývat různých 
hodnot. Nejčastější vedlejší reakcí ligandů je protonizace. Celkovou koncentraci ligandu cL 
(tj. ve formě H2CO3, HCO3

- a CO3 
2-) a koeficient vedlejší reakce αLH lze vyjádřit 

následujícími rovnicemi: 
 

[ ] LH
2
3L COc α⋅= −         (28) 

 

[ ] [ ] 2

2a1a2a
LH H

KK
1H

K
11 ++

⋅
++=α      (29) 

 
kde [CO3 

2-] a [H+] je koncentrace ligandu ve formě CO3 
2- a koncentrace H+ iontu, Ka1 a Ka2 

jsou rovnovážné disociační konstanty kyseliny uhličité. 
 
Distribuce se definuje pomocí distribučních koeficientů δ H2CO3, δ HCO3

- a δ CO3 
2-, které 

popisují následující vztahy: 
 

[ ]
LH

2

2a1a
COH

H
KK
1

32 α
=δ

+

       (30) 

 

[ ]
LH

2a
HCO

H
K

1

3 α
=δ

+

−         (31) 

 

LH
CO

1
2
3 α

=δ −          (32) 
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Obr. 24. Distribuční diagram kyseliny uhličité. Disociační konstanty převzaty z [110]. 
 
 
Z distribučního diagramu na Obr. 24 je patrné, že při hodnotě pH 10,33 je dosaženo 

rovnosti látkových koncentrací HCO3
- a CO3 

2-. V rozmezí pH 10-14 převažuje ligand CO3
2- 

nad HCO3
-. 

Analogicky byly použity při výpočtu distribuce δ karbonátových komplexů uranylu vztahy 
pro celkovou koncentraci uranu cU a pro koeficient vedlejší reakce tvorby karbonátových 
komplexů uranylu αML: 

 
[ ] ML

2
2U UOc α⋅= +         (33) 

 
[ ] [ ] [ ] 32

33
22

32
2
31ML COCOCO1 −−− β+β+β+=α     (34) 

 
kde β1, β2, β3 jsou konstanty stability příslušných karbonátových komplexů uranylu 
uvedených v tabulce 11 a [UO2

2+] je koncentrace uranylového kationu. 
 
 
Tab. 11 Konstanty stability β n karbonátových komplexů uranylu [109]. 
 

Specie  log β n 

UO2CO3 (aq)    9,68 

(UO2)(CO3)2
2-  16,94 

(UO2)(CO3)3
4-  21,60 
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K majoritním speciím uranu v roztoku za přítomnosti uhličitanů patří: UO2CO3, 
UO2(CO3)2

2- a UO2(CO3)3
4- (Obr. 25), jejichž zastoupení lze popsat následujícími vztahy pro 

výpočet distribučních koeficientů: 
 

[ ]
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2
31

COUO

CO
32 α

β
=δ

−

        (35) 
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−        (36) 
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4
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β
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−

−        (37) 

 
Z teoretických výpočtů, jejichž příklad je znázorněn na Obr. 25, vyplývá, že s růstem pH a 

rovněž s růstem celkového obsahu uhličitanů převládají v roztoku stabilní anionické formy 
specií uranylu.  

 
 

Obr. 25. Distribuce specií uranylu jako funkce pH pro koncentraci 10 mg.l-1 uhličitanů. 
Konstanty stability použité při výpočtu byly převzaty z literatury [109] a disociační 
konstanty kyseliny uhličité z literatury [110]. 
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Klíčem k použití techniky DGT pro speciační analýzu uranu je nalézt vhodná sorpční 
média. Proto byly předběžně testovány specifické sorpční vlastnosti dostupných sorbentů 
Chelex 100, Spheron-Oxin® a také Spheron-Salicyl® (s vázanými skupinami kyseliny 
salicylové, viz kap. 2.5.) ve statickém uspořádaní při poměru fází r = 0,01 g.ml-1 v roztocích 
uranu při zatížení 0,0018 μmol.mg-1 U, celkové koncentraci uhličitanů 10 mg.l-1 a pH ∼ 6,7. 
Vzorky roztoků před expozicí sorbentů a po jejich expozici byly filtrovány, okyseleny a 
následně analyzovány pomocí hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem. 
Ze sorbovaného podílu uranu a z původního látkového množství v roztoku před sorpcí byl 
vypočten distribuční koeficient Dg dle vztahů (22) a (23) pro zvolený poměr fází 
r = 0,01 g.ml-1. Hodnoty logaritmů distribučních koeficientů Dg nabývaly hodnot 5,3; 3,7 a 
4,6 pro sorbenty Spheron-Oxin®, Chelex 100 a Spheron- Salicyl®. Z výsledků vyplývá, že 
distribuční koeficient Dg uranu je pro sorbent Spheron-Oxin® o dva řády vyšší než pro 
iontoměnič Chelex 100. Spheron-Oxin® se tedy jeví jako nový slibný specifický sorbent pro 
stanovení uranu technikou DGT.  
 
5.2.4.2 Vliv uhličitanů na distribuční koeficient uranu v discích sorpčních gelů 

 
Zakomponování sorbentu do struktury polyakrylamidového gelu při přípravě sorpčních 

gelů v technice DGT by mohlo vést ke změně vlastností sorbentu, tedy k ovlivnění hodnoty 
distribučního koeficientu Dg uranu v discích sorpčních gelů obsahujících Spheron-Oxin® a 
Chelex 100, a to hlavně v roztocích slabě alkalických. Proto byl tento možný vliv nejprve 
studován přímo na discích sorpčních gelů.  

Hodnota distribučního koeficientu Dg je funkcí pH a vedlejších konkurenčních reakcí 
s ostatními složkami systému, tedy příslušných koeficientů vedlejších reakcí α, které jsou 
velmi často závislé na pH. Z teoretických výpočtů vyplývá (Obr. 24 a 25), že s růstem pH 
stoupá podíl frakce ligandu CO3 

2- a tedy i podíl anionických karbonátokomplexů uranylu 
v roztoku. Teoretický vliv celkového obsahu uhličitanů na relativní výtěžek v technice DGT 
je shrnut na Obr. 26 pro sorpční gel s výchozí hodnotou neovlivněného distribučního 
koeficientu Dg = 105. Pro celkovou koncentraci 10 mg.l-1 uhličitanů a pH = 6,5 je výtěžek 
záchytu v technice DGT prakticky neovlivněný. Pokud se zvýší pH o jednotku výtěžek klesne 
cca na 63 % (Obr. 26). Proto i relativně malé zvýšení pH do slabě alkalické oblasti může 
snížit výtěžek záchytu v technice DGT.  
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Obr. 26. Teoretická závislost vlivu celkové koncentrace uhličitanů (mg.l-1) na relativní výtěžek 
záchytu RREL v technice DGT pro model neovlivněného distribučního koeficientu 
Dg = 105 ml.g-1 a poměr fází r = 0,01 g.ml-1.  

 
 
Disky sorpčních gelů obsahující Spheron-Oxin® a Chelex 100 byly exponovány 24 hod 

ve slabě alkalických (pH ∼ 7,6) roztocích uranu se zatížením 0,04 μmol/disk  (1,6 μmol.mg-1 
sorbentu) a s celkovou nastavovanou koncentrací uhličitanů v rozmezí 0-1000 mg.l-1, přičemž 
roztoky o koncentraci 1 a 3 mg.l-1 byly připraveny pomocí uhličitanu sodného a roztoky 
s vyšší koncentrací pomocí hydrogenuhličitanu sodného. Po vyjmutí sorpčních gelů byly 
roztoky okyseleny a spolu s roztoky odebranými před expozicí analyzovány hmotnostním 
spektrometrem s indukčně vázaným plazmatem. 

Vliv koncentrace uhličitanů na distribuční koeficient Dg disků sorpčních gelů obsahujících 
Chelex 100 a Spheron-Oxin® je znázorněn na Obr. 27. Logaritmy neovlivněných 
distribučních koeficientů Dg nabývají hodnot 3,6 pro sorpční gel obsahující Spheron-Oxin® a 
3,4 pro sorpční gel obsahující Chelex 100. Hodnota neovlivněného distribučního koeficientu 
pro sorpční gel na bázi sorbentu Spheron-Oxin® je nižší než pro samotný sorbent, na rozdíl 
od sorpčního gelu obsahujícího iontoměnič Chelex 100. Toto snížení je zřejmě způsobeno 
zakomponováním sorbentu Spheron-Oxin® do struktury polyakrylamidového gelu a souvisí 
pravděpodobně se ztíženou přístupností funkčních skupin.  

Z naměřených hodnot distribučních koeficientů (Obr. 27) plyne, že uhličitany začínají 
znatelně ovlivňovat záchyt uranu nad celkovou koncentrací uhličitanů 10 mg.l-1 (t.j. od 
koncentrace 2.10-7 mol.l-1 CO3 

2-). Podmíněné hodnoty distribučních koeficientů sorpčních 
gelů při nejvyšší celkové použité koncentraci 1000 mg.l-1  (4,7.10-5 mol.l-1 CO3 

2- ) se liší 
téměř o jeden řád. Tento rozdíl je možné využít ke stanovení různých forem uranu. Od 
celkové koncentrace 3 mg.l-1 uhličitanů, a tedy od koncentrace 9.10-8 mol.l-1 CO3

2-, při 
pH = 7,6 převažují v roztoku anionické formy uranu (Obr. 25). Ve srovnání s tradičním 
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sorpčním gelem obsahujícím Chelex 100 umožňuje nový sorpční gel na bázi sorbentu 
Spheron-Oxin® postihovat i anionické karbonátové komplexy uranylu převažující ve slabě 
alkalických roztocích. 
 

Obr. 27. Vliv celkové koncentrace uhličitanů (mg.l-1), koncentrace ligandu CO3 
2- (mol.l-1), 

na distribuční koeficient Dg (ml.g-1) disků sorpčních gelů (pH = 7,6, zatížení 
0,04 μmol.disk-1U, poměr fází v sorpčním gelu r = 0,1 g.ml-1, n=2). 

 
 

5.2.4.3 Vliv uhličitanů na stanovení uranu technikou DGT 
 

Uran se vyskytuje v životním prostředí v různých fyzikálně-chemických formách lišících 
se velikostí, nábojem, oxidačním stavem, stupněm komplexace atp. Speciační analýza uranu 
v kontaminovaných vodách umožňuje odhadnout jeho mobilitu a biodostupnost. Distribuce 
specií uranu se může měnit během transportu, skladování a odběru vzorků přírodních vod 
[112]. Proto je vhodné aplikovat techniku DGT  přímo v přírodních systémech.  

Záměrem dalšího studia tedy bylo prověřit možnosti využití techniky DGT pro speciační 
analýzu uranu. Na rozdíl od konstant stability β 0n,m  hydroxokomplexů uranylu (Tab. 10) jsou 
konstanty stability karbonátokomplexů β n poměrně vysoké (Tab. 11), proto 
karbonátokomplexy uranylu pravděpodobně patří mezi komplexy nedisociující během difuse 
difusním gelem. Výtěžek záchytu v technice DGT by měl na základě tohoto předpokladu 
záviset na distribučním koeficientu Dg uranu v sorpčním gelu dle vztahu (27). 
V předcházejících dvou experimentech se projevil rozdíl mezi sorpčními gely s iontoměničem 
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Chelex 100 a sorbentem Spheron-Oxin®. Lze tedy očekávat, že se tento rozdíl projeví i při 
záchytu uranu jednotkami DGT. 

Pro vyhodnocení zachyceného množství uranu v sorpčním gelu obsahujícího Chelex 100 
bylo potřeba stanovit eluční faktor postupnou elucí exponovaných disků sorpčních gelů 
do 1 ml 1 mol.l-1 kyseliny dusičné. Postup byl shodný s postupem stanovení elučního faktoru 
uranu pro sorpční gel s iontoměničem Spheron-Oxin®. Hodnota elučního faktoru 
fe = 0,89 ± 0,01 pro sorpční gel obsahující Chelex 100 se značně lišila od hodnoty 0,678 
nalezené v literatuře [82]. Hodnota konstanty stability kyseliny iminodioctové s uranylem 
β 1 = 9,9 [113] nepřevyšuje hodnotu konstanty stability pro měď (Tab. 9), proto by eluční 
faktor uranu neměl být menší než eluční faktor mědi, který nabývá hodnoty fe = 0,79 ± 0,06 
[36].  

Jednotky DGT se sorpčním gelem obsahujícím Chelex 100 a Spheron-Oxin® a s difusním 
polyakrylamidovým gelem byly exponovány po dobu 24 hodin v roztoku o koncentraci 
200 μg.l-1 U a pH ∼ 7,8. Celková koncentrace uhličitanů byla v roztoku postupně logaritmicky 
zvyšována v rozmezí 0-1000 mg.l-1 přídavky příslušných objemů zásobních roztoků. 
Koncentrace 1 a 3 mg.l-1 uhličitanu byly připraveny z uhličitanu sodného a vyšší koncentrace 
z hydrogenuhličitanu sodného. Roztoky o koncentraci 0, 1 a 3 mg.l-1 uhličitanu byly 
ustalovány pod inertní atmosférou dusíku. Rovněž expozice jednotek DGT v těchto roztocích 
probíhala pod touto atmosférou, aby se zabránilo absorpci vzdušného CO2 v modelovém 
roztoku. 

Výsledky expozice jednotek DGT se sorpčními gely obsahujícími Chelex 100 a Spheron-
Oxin® v roztocích uranylu s měnícím se obsahem uhličitanů jsou znázorněny na Obr. 28. 
Relativní výtěžek záchytu RREL vyjadřuje poměr ovlivněného výtěžku záchytu R´ v technice 
DGT za přítomnosti konkurenčního ligandu CO3 

2- a výtěžku záchytu R při koncentraci 
ligandu blížící se nule. Do koncentrace iontů CO3 

2- cca 2.10-6 mol.l-1 (celkové koncentrace 
uhličitanů cca 60 mg.l-1 při pH ∼ 7,8) jsou výtěžky obou sorpčních gelů v jednotkách DGT 
přibližně shodné. Při vyšších koncentracích ligandu CO3 

2- v roztoku se již snižuje relativní 
výtěžek záchytu, přičemž rozdíl mezi oběma sorpčními gely dosáhne až 22 % při nejvyšší 
použité koncentraci uhličitanů, při níž se uran nachází za zmíněných podmínek v roztoku se 
zastoupením 0,03 % UO2CO3  (aq), 32 % (UO2)(CO3)2

2- a 68 % (UO2)(CO3)3
4-. Pozorované 

rozdíly mezi oběma sorpčními gely ukazují, že stejného výtěžku záchytu lze dosáhnout 
se sorpčními gely obsahujícími Spheron-Oxin® při přibližně řádově vyšší koncentraci 
rozpuštěných uhličitanů. Technika DGT s novým sorpčním gelem na bázi iontoměniče 
Spheron-Oxin® může být tak použita pro stanovení uranu v přítomnosti přírodních 
koncentrací uhličitanů v neutrálních až slabě bazických vodách, přičemž postihuje 
i karbonátové komplexy uranylu ve formě UO2CO3 (aq), (UO2)(CO3)2

2- a (UO2)(CO3)3
4-. 

Kombinací jednotek DGT s rozdílnou sílou vazebné vrstvy sorpčního gelu lze pak rozlišovat 
různé formy uranu vyskytující se v přírodních vodách. 

V pracích [53] a [82] byla použita ke stanovení uranu technikou DGT sorpční média 
Dowex 2x8-400 (Sigma-Aldrich) a Whatman DE 81, která obsahují dimethyl-2-
hydroxyethylbenzyl ammoniové a diethylaminoethylové funkční skupiny. Nevýhodou těchto 
aniontoměničů byla kompetice při záchytu uranu anionty NO3

2-, SO4
2- a Cl-, které jsou běžně 

přítomné v přírodních vodách ve vyšších koncentracích. Spheron-Oxin® je vysoce selektivní 
kationtoměnič, jehož sorpce není ovlivňována přítomností těchto anionů. Nový sorpční gel 
obsahující Spheron-Oxin® může být tedy s výhodou využit pro stanovení uranu technikou 
DGT.  
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Obr. 28. Vliv celkové koncentrace uhličitanů (mg.l-1), koncentrace ligandu CO3
2- (mol.l-1), na 

výtěžek záchytu uranu R REL v technice DGT (pH ∼ 7,8,  poměr fází v sorpčním gelu 
r = 0,1 g.ml-1, n=3).  
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5.3 Studium sorpce uranu na difusní gely 
 
Současné studie ukazují na možné interakce iontů kovů s polyakrylamidovým [95] a 

agarosovým gelem [93] za určitých podmínek. Byla popsána chemická a elektrostatická 
interakce difundujících iontů kovů s difusními gely [96]. Proto byly také studovány vlastnosti 
polyakrylamidového a agarosového difusního gelu při stanovení uranu technikou DGT. 
Zároveň byly hledány možnosti přípravy nových difusních gelů bez potenciálních interakcí 
s ionty přechodných kovů. 

 
5.3.1 Sorpce uranu na polyakrylamidový difusní gel 

 
Dle literatury [96] obsahují polyakrylamidové gely místa, která mohou selektivně vázat 

kationy některých kovů. Proto byly také zkoumány sorpční vlastnosti polyakrylamidového 
difusního gelu v roztocích uranu. Polyakrylamidové difusní gely byly připraveny konvenčním 
způsobem dle postupů DGT Research Ltd. [37] s důrazem na důkladné promytí gelů během 
botnání pro odstranění zbytků polymeračních činidel. U takto připravených disků o průměru 
2,5 cm byla mikrometrickým měřítkem zjištěna tloušťka gelu Δg = 0,8 mm pro stanovení 
objemu difusního gelu Vg = 0,39 cm3 potřebného k výpočtu zachyceného množství kovu 
v difusním gelu dle rovnice (5). 

Jednotky DGT s polyakrylamidovým difusním gelem a sorpčním gelem obsahujícím 
Spheron-Oxin® byly exponovány v dobře míchaných roztocích 200 μg.l-1 uranu po dobu 
1-48 hodin. Po rozebrání jednotek DGT byly difusní i sorpční gely eluovány v 1 ml 1 mol.l-1 

kyseliny dusičné. Odebírané vzorky expozičních roztoků uranu byly filtrovány, stabilizovány 
kyselinou dusičnou a následně analyzovány spolu s eluáty gelů na hmotnostním spektrometru 
s indukčně vázaným plazmatem. 

Výsledky časové závislosti záchytu uranu jsou shrnuty na Obr. 29. S rostoucí dobou 
expozice t roste lineárně akumulované množství uranu M v sorpčním gelu. Ze směrnice 
závislosti lze dle 1. Fickova zákona vypočítat hodnotu difusního koeficientu uranu. Regresní 
analýzou experimentálních dat byl vypočten difusní koeficient uranu 
D = (4,39 ± 0,08).10-6 cm2.s-1 v polyakrylamidovém difusním gelu při teplotě 25°C. Tato 
hodnota se mírně liší od hodnoty 3,1.10-6 cm2.s-1, získané použitím difusní cely při 23°C a 
pH = 6,0 [82], ale souhlasí s tabelovanou hodnotou [114] difusního koeficientu uranu 
4,26.10-6 cm2.s-1 ve vodě při teplotě 25°C. 

Z Einstein-Stokesova zákona lze odvodit rovnici pro výpočet difusního koeficientu Dt při 
jakékoliv teplotě t: 
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kde D25 je difusní koeficient iontů při teplotě 25°C. Na základě této rovnice byly vypočteny 
difusní koeficienty uranu v polyakrylamidovém difusním gelu, které jsou uvedené 
v tabulce 12 a které byly použity v technice DGT při výpočtu koncentrace uranu ve vnějším 
roztoku dle vztahu (6). 
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Tab. 12 Difusní koeficienty uranu v polyakrylamidovém difusním gelu. 
 

t (°C) log D D (10-6 cm2.s-1) 
1 -5,69 2,05 
2 -5,67 2,13 
3 -5,66 2,21 
4 -5,64 2,29 
5 -5,63 2,37 
6 -5,61 2,45 
7 -5,60 2,54 
8 -5,58 2,63 
9 -5,57 2,72 
10 -5,55 2,81 
11 -5,54 2,90 
12 -5,52 3,00 
13 -5,51 3,10 
14 -5,50 3,19 
15 -5,48 3,29 
16 -5,47 3,40 
17 -5,46 3,50 
18 -5,44 3,60 
19 -5,43 3,71 
20 -5,42 3,82 
21 -5,41 3,93 
22 -5,39 4,04 
23 -5,38 4,16 
24 -5,37 4,27 
25 -5,36 4,39 
26 -5,35 4,51 
27 -5,33 4,63 
28 -5,32 4,75 
29 -5,31 4,87 
30 -5,30 5,00 
31 -5,29 5,13 
32 -5,28 5,26 
33 -5,27 5,39 
34 -5,26 5,52 
35 -5,25 5,65 

 
 
 



   66 

Za předpokladu lineárního koncentračního gradientu kovu v difusním gelu je průměrná 
koncentrace kovu v gelu rovna polovině koncentrace ve vnějším roztoku. Tato rovnovážná 
koncentrace byla odečítána od celkové koncentrace kovu v gelu stanovené analýzou eluátu 
difusního gelu. Ze známého objemu difusního gelu a z korigované koncentrace bylo 
stanoveno množství uranu M sorbované v difusním gelu. Na Obr. 30 je znázorněna isotherma 
pro sorpci uranu na polyakrylamidovém difusním gelu. Nasycení difusního gelu tj. maximální 
sorpční kapacity 285 ng U/disk bylo dosaženo po 4-6 hodinové expozici jednotek DGT 
v roztoku o koncentraci 200 μg.l-1 uranu. Z přechodného poklesu na křivce charakterizující 
záchyt uranu v sorpčním gelu během prvních 8 hod expozice vyplývá, že sorpce uranu 
v difusním gelu snižuje množství uranu zachyceného sorpčním gelem v rozmezí 0-8 hodin. Po 
nasycení difusního gelu poskytuje technika DGT opět spolehlivé výsledky. 

Polyakrylamidový gel byl v literatuře [91] definován jako porézní homogenní síť 
obsahující fixované záporné náboje rovnoměrně distribuované ve struktuře gelu. 
V polyakrylamidovém gelu se nacházejí dvě funkční skupiny a to amidová a karboxylová. 
Karboxylová skupina vzniká ve struktuře difusního gelu hydrolýzou amidové skupiny za 
přítomnosti basického katalyzátoru TEMED (N,N,N´,N´, - tetramethylethylendiamin) během 
polymerace při 42-46°C. Vzniklý kopolymer polyakrylamidu a akrylové kyseliny pak může 
vázat ionty přechodných kovů [96] včetně uranu [115], jak dokumentují získané výsledky. 

 

 
Obr. 29. Vliv doby expozice na množství uranu akumulovaného v sorpčním gelu obsahujícím 

Spheron-Oxin® (Vg = 0,20 cm3) a v polyakrylamidovém difusním gelu 
(Vg = 0,39 cm3, pH ∼  6,4, n=3).  
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Obr. 30. Vliv záchytu uranu v polyakrylamidovém difusním gelu na množství akumulovaného 
uranu v sorpčním gelu obsahujícím Spheron-Oxin® (pH ∼ 6,4, n=3). Detail 
závislosti z Obr. 29 pro krátké expoziční časy.  

 
5.3.2 Sorpce uranu na agarosový difusní gel 

 
Agarosový difusní gel byl úspěšně použit místo polyakrylamidového difusního gelu při 

stanovení rtuti technikou DGT v přírodních vodních systémech, protože polyakrylamidový 
gel výrazně zachytával rtuť [46]. Tato možnost náhrady byla zkoumána i pro případ uranu, a 
to s disky difusních gelů obsahujících 1,5 % agarosy. Pro výpočet zachyceného množství 
kovu v disku difusního gelu o průměru 2,5 cm dle rovnice (5) byla zjištěna mikrometrickým 
měřítkem tloušťka disku Δg = 0,8 mm a stanoven jeho objem Vg = 0,39 cm3. 

Podobně jako v předchozím případě byly exponovány jednotky DGT s agarosovým 
difusním gelem a sorpčním gelem obsahujícím Spheron-Oxin® v dobře míchaných roztocích 
200 μg.l-1 uranu po dobu 1-48 hodin. Po rozebrání jednotek DGT byl uran stanoven v eluátech 
difusních a sorpčních gelů a ve vzorcích expozičních roztoků. 

Výsledky časové závislosti záchytu uranu jsou shrnuty na Obr. 31. Ze směrnice závislosti 
byla opět vypočítána hodnota difusního koeficientu uranu D = (4,07 ± 0,10).10-6 cm2.s-1 
v agarosovém difusním gelu při teplotě 24°C. Podobně jako u polyakrylamidového gelu 
snižuje zachytávání uranu v agarosovém difusním gelu množství akumulovaného uranu 
v sorpčním gelu. Nasycení agarosového difusního gelu tj. maximální sorpční kapacity 
355 ng U/disk bylo dosaženo asi po 8 hod expozice podobně jako v případě 
polyakrylamidového gelu. Analogicky jako na Obr. 29 a Obr. 30, lze pozorovat na počátku 
expozice mírný pokles na časové závislosti záchytu uranu na sorpčním gelu (Obr. 31). Po 
nasycení difusního gelu poskytuje technika DGT opět spolehlivé výsledky. 
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Agarosový gel obsahuje ve struktuře sulfonové, sulfátové, pyruvátové a karboxylové 
skupiny, které způsobují obohacení gelu kationy kovů v závislosti na iontové síle v roztoku 
[93]. Pyruvátová funkční skupina je převážně zodpovědná za chemickou a elektrostatickou 
interakci [97], a tudíž pravděpodobně i za vazbu uranu v agarosovém gelu. 

 
 

Obr. 31. Vliv doby expozice na množství uranu akumulovaného v sorpčním gelu obsahujícím 
Spheron-Oxin®  (Vg = 0,20 cm3) a v agarosovém difusním gelu (Vg = 0,39 cm3, 
pH ∼ 6,3, n=3). 

 
  

5.3.3 Sycení difusních gelů 
 
Negativní vliv zachytávání uranu v difusním gelu na výtěžek techniky DGT by bylo možné 

ovlivňovat předchozí saturací aktivních center v difusním gelu buď vlastními ionty uranu 
nebo jinými silněji vázanými ionty kovů. 

Pro studium těchto možností byly disky difusního polyakrylamidového i agarosového gelu 
syceny po dobu 24 hod ve 100 ml roztoku o koncentraci 200 μg.l-1 U a 0,01 mol.l-1 dusičnanu 
sodného při pH ∼ 6,5. Po expozici byly jednotlivé disky opakovaně louženy 1 ml ultračisté 
vody. Poslední, pátá eluce disků byla provedena 1 ml 1 mol.l-1 kyseliny dusičné. 

Účinnost první eluce vodou v poměru k celkovému zachycenému množství uranu činila 
71 % v případě polyakrylamidového gelu a 65 % v případě agarosového gelu. Při poslední, 
páté, eluci 1 mol.l-1 kyselinou dusičnou bylo nalezeno jen zanedbatelné zbytkové množství 
zachyceného uranu. 

Z výsledků vyplývá, že uran je vázán v difusním gelu jen velmi slabě, protože je snadno 
eluovatelný vodou. Proto předběžné sycení polyakrylamidového gelu uranem nelze využít 
v technice DGT k eliminaci sníženého výtěžku. Nicméně ztrátu zachytáváním uranu 
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v difusním gelu by bylo možné kompenzovat dodatečnou sorpcí uranu obsaženého v difusním 
gelu, a to ponecháním difusního a sorpčního gelu ve styku v jednotce DGT po určitou dobu 
před jejich oddělením po expozici jednotek DGT. 

V přítomnosti kovů s vyšší afinitou k aktivním místům difusních gelů, jako je např. Cu 
[96], se může efekt zachytávání uranu snižovat zvláště v případě polyakrylamidového gelu. 
Rovněž vyšší koncentrace neutrálních solí mohou snižovat dle principu iontové výměny 
účinnost sorpce uranu na agarosový difusní gel. 

Nasycení aktivních center v polyakrylamidovém gelu nějakým jiným silně vázaným 
iontem kovu např. Pd by zřejmě vedlo k jejich zablokování, ale takto modifikovaný difusní 
gel by mohl sorbovat organické ligandy na zachyceném Pd a tím i další kovy za vzniku 
interferencí. Rovněž lze odůvodněně předpokládat, že interakce iontů kovů s aktivními centry 
difusního gelu by byly slabší než s funkčními skupinami sorpčního gelu, což by vedlo při 
aplikaci jednotek DGT ke komplikacím v důsledku uvolňování a přestupu sytícího iontu kovu 
na sorpční gel. Sycení difusních gelů tudíž nepřináší žádoucí řešení pro jejich použití při 
analýze uranu technikou DGT. 

 
5.3.4 Příprava a testování nových difusních gelů na bázi hydroxyethylmethakrylátu 
 

Z důvodu interakce uranu s polyakrylamidovým i agarosovým gelem byl hledán nový 
vhodný difusní gel pro využití v technice DGT. K vlastnostem nového difusního gelu by měla 
patřit inertnost, snadná příprava, vysoký obsah vody, chemická stálost a vhodné mechanické 
vlastnosti. 

V technice DGT a DET jsou využívány hydrogely jako difusní gely. Hydrogely jsou 
hydrofilní polymery schopné absorbovat velké množství vody. Hydrogely mohou být přírodní 
nebo syntetické, chemické nebo fyzikální dle povahy jejich zesítění, degradabilní nebo 
nedegradabilní. Fyzikální hydrogely mají v 3D struktuře nekovalentní vazby jako jsou dipól-
dipólová interakce, vodíkové můstky a van der Waalsovy síly. Permanentní neboli chemické 
hydrogely obsahují kovalentní vazby. Příklady monomerů využívaných pro syntézu 
permanentních hydrogelů jsou uvedeny v tabulce 13. Většina permanentních hydrogelů se 
připravuje kopolymerací hydrofilního monomeru a hydrofóbního síťovadla. Stejně jako 
fyzikální hydrogely nejsou chemické hydrogely homogenní. Obvykle obsahují tzv. klastry, 
což jsou regiony s vysokým zesítěním a nízkou schopností botnat, rozptýlené uvnitř regionů 
s nízkým zesítěním a vysokou botnavostí. V závislosti na teplotě, rozpouštědle a koncentraci 
monomeru může fázová separace během polymerace způsobit tvorbu makropórů. Hydrogely 
mají v současné době vysoké využití v medicíně a farmacii [116], [117].  
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Tab. 13 Příklady monomerů a síťovadel využívaných pro syntézu permanentních/chemických 
hydrogelů [116] . 

 
 Vzorec Název 
Neutrální 

 
2-hydroxyethylmethakrylát 

 
 N-alkylakrylamid 

Kyselé 
 akrylová kyselina 

 

 
methakrylová kyselina 

Bazické 

 

N,N-dialkylaminoethyl 
methakrylát 

Síťovadlo 

 
ethylendimethakrylát 

 
 methylenbisakrylamid 

 
 
Vhodnými hydrogely bez potenciálních aktivních center by byly neutrální syntetické 

polymery jako poly(2-hydroxyethylmethakrylát), polyethylenglykol a polyvinylakohol. 
Protože však polyvinylakohol [118] a polyethylenglykol [119] jsou ve vodě rozpustné 
polymery, byl vybrán poly(2-hydroxyethylmethakrylát) (pHEMA) jako nejvhodnější kandidát 
pro přípravu nového difusního gelu. 

pHEMA hydrogel byl objeven v 60. letech 19. století jako nový materiál pro výrobu 
měkkých kontaktních čoček [120]. Hlavními výhodami tohoto hydrogelu byla flexibilita, 
chemická a biologická inertnost, propustnost pro živiny a metabolity a stabilní tvar. 
Nejběžněji využívaným síťovadlem při přípravě pHEMA (Obr. 32) je ethylendimethakrylát 
(EDMA). 
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Obr. 32. Polymer HEMA-co-EDMA  [116]. 
 
Cílem této části práce bylo připravit pHEMA hydrogel použitelný jako difusní gel pro 

stanovení kovů technikou DGT. Na základě literárních údajů a odborných konzultací byly 
připraveny hydrogely lišící se svými vlastnostmi. Postupy přípravy jednotlivých hydrogelů 
uvedených pod pracovními čísly 1-9 jsou shrnuty v tabulce 14. Jednotlivé typy hydrogelů 
byly připraveny buď polymerací iniciovanou UV zářením nebo teplem.  

V případě světlem iniciované polymerace byl nejprve ze směsi monomeru 
hydroxyethylmethakrylátu, síťovadla ethylendimethakrylátu a vody vytěsněn vzduch 
probubláváním dusíkem. Následně byl k polymerační směsi přidán iniciátor polymerace 
N,N´-azobis(isobutyronitril) (AIBN) a směs nadávkována mezi dvě skla oddělená distanční 
teflonovou fólií. Polymerace probíhala pod UV výbojkou při 365 nm. 

V případě teplem iniciované polymerace byl ze směsi monomeru, síťovadla a vody opět 
vytěsněn vzduch, poté přidán katalyzátor polymerace N,N,N´,N´- tetramethylethylendiamin 
(TEMED) a iniciátor peroxosíran amonný (APS). Směs byla krátce promíchána působením 
ultrazvuku a rychle nadávkována mezi dvě skla oddělená teflonovou distanční fólií. Skla 
naplněná polymerační směsí byla uložena ve svislé poloze do sušárny předem vyhřáté na 
teplotu uvedenou v tabulce 14.  

Hydrogely uvedené v tabulce pod číslem 2, 3, 4, 8 a 9 měly heterogenní strukturu a špatné 
mechanické vlastnosti. Tyto hydrogely obsahovaly nehomogenně distribuované makropóry 
viditelné pouhým okem. Gely byly příliš křehké, proto nebylo možné vykrájet z nich disky 
použitelné v jednotkách DGT. 

Hydrogely uvedené pod číslem 1, 5, 6 a 7 byly homogenní (Obr. 33). Varianta 1 se 
vyznačovala optickou průhledností na rozdíl od zakalených variant 5 a 6. Hydrogely byly 
důkladně promyty ultračistou vodou pro odstranění zbytků polymeračních činidel a následně 
byly uchovávány v chladu v roztoku 0,01 mol.l-1 NaNO3. Obsah vody byl stanoven sušením 
předem zvážených disků těchto hydrogelů (Tab. 15). Mikrometrickým měřítkem byla rovněž 
zjištěna tloušťka disků před jejich použitím jako difusní gely v jednotkách DGT.  
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Obr. 33.  Disky difusních gelů  p(HEMA-co-EDMA) umístěné zleva pod čísly: 1, 5, 6 a 7. 

 
 
 
 
 
 
 



   

Tab. 14 Příprava hydrogelu na bázi hydroxyethylmetharkylátu (HEMA) a ethylendimethakrylátu (EDMA). 
 

Hydrogel 
 

HEMA 
[%] 

EDMA 
[%] 

Voda 
[%] 

AIBN 
[%] 

TEMED 
[%] 

APS 
[%]  Podmínky 

polymerace 
Literatura 
 

1 69,6 0,1 15    
+15% methanol,   
+15% 2,2-dimethoxy-
2-fenylacetofenon 

UV, 10 min [121] 

2 41,7 0,1 58,1 0,1    70°C, 8 hod [122] 

3 41,6 0,3 58 0,1    70°C, 8 hod [122] 

4 20,5 3 76,4 0,1    70°C, 8 hod  

5 20 1 77,3  1,5 0,2  
2 hod pokojová 
teplota, 20 hod 
50°C 

[123] 

6 41,6 0,3 58          
(0,7 mol.l-1 NaCl) 0,1    UV, 1 hod [122] 

7 41,6 0,3 58 0,1    UV, 1 hod [122] 

8 15,6 0,3 82,5  1,5 0,1 
(složení odpovídající 
polymerační směsi 
APA) 

2 hod pokojová 
teplota, 20 hod 
50°C 

[123] 

9 27 0,2 63  0,04 0,14 + 10% glycerol 20 hod 50°C [124] 
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Jednotky DGT s difusním gelem na bázi p(HEMA) byly exponovány v roztoku Ni a Cd 
o koncentraci 10 μg.l-1, iontové síle 0,01 mol.l-1 NaNO3 a pH ∼ 6,4. Relativní výtěžek záchytu 
Ni a Cd v technice DGT při použití jednotlivých hydrogelů je v tabulce 15 vyjádřen jako 
poměr zdánlivého difusního koeficientu kovů v p(HEMA) hydrogelu DAPP a tabelovaného 
difusního koeficientu DTAB kovů v polyakrylamidovém gelu při dané expoziční teplotě 25°C. 

 
Tab. 15 Charakteristiky disků p(HEMA) hydrogelů a výtěžky záchytu Cd a Ni při jejich 

použití jako difusních gelů v jednotkách DGT.  
 

p(HEMA) 
hydrogel 

Obsah 
vody 
[%] 

Δg  
[mm] 

Cd 
DAPP  / DTAB 

[%] 

Ni 
DAPP / DTAB 

[%] 

Optické 
vlastnosti 

1 46,5 0,83 3,7 3,8 průhledný 

5 79,5 0,75 70,2 66,4 zakalený 

6 64,1 0,82 39,5 41,9 zakalený 

7 51,8 0,75 5,9 6,4 opaleskující 

 
 
Gely se dělí na mikroporézní s velikostí pórů v rozmezí 10-50 nm a makroporézní 

s velikostí pórů v rozmezí 100 nm-1 μm. Neporézní a mikroporézní p(HEMA) gely jsou 
transparentní nebo opaleskující dle velikosti a počtu pórů. Netransparentní p(HEMA) gely 
obsahují makropóry. Pokud obsah vody ve směsi monomeru před polymerací přesáhne 
rozpustnost vody v monomeru HEMA, nastává během polymerace fázová separace a vzniká 
netransparentní heterogenní gel obsahující makropóry (tzv. sponges) [125]. 

V případě hydrogelů p(HEMA) uvedených pod čísly 1 a 7 se tedy jedná o mikroporézní 
gely p(HEMA) s restrikčním účinkem vůči sledovaným iontům. Difusní koeficienty Cd a Ni 
byly značně sníženy oproti běžně užívaným polyakrylamidovým difusním gelům. Pod čísly 5 
a 6 byly připraveny makroporézní gely, které na rozdíl od variant 2, 3, 4, 8 a 9 měly 
dostatečnou pevnost v tahu. Nejvyšší hodnota difusního koeficientu D = 6,58.10-6 cm2.s-1  pro 
Cd a D = 3,83.10-6 cm2.s-1  pro Ni byla dosažena pro variantu 5 difusního gelu p(HEMA) 
připravenou dle literatury [123]. Přesto je tato hodnota asi o 30 % nižší než hodnota difusních 
koeficientů v polyakrylamidovém gelu. 

Závěrem lze tedy konstatovat, že připravené hydrogely p(HEMA), které jevily vhodné 
mechanické vlastnosti pro použití v jednotkách DGT, omezovaly difusi už i relativně malých 
iontů přechodných kovů. Tyto difusní gely tedy nelze použít ani při stanovení uranu 
technikou DGT.  
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5.4 Modifikace sedimentových sond určených pro techniku DET v technice DGT 
 
Jedním z významných míst akumulace toxických látek jsou sedimenty. Velká pozornost je 

v poslední době věnována měření koncentračních gradientů specií kovů na fázovém rozhraní 
vody a sedimentu, kde probíhá řada chemických a biologických reakcí. Toxické kovy mohou 
být uvolňovány během těchto reakcí ze sedimentu a mohou tak způsobit kontaminaci vod 
starými zátěžemi uloženými v těchto sedimentech. 

Stanovení obsahu kovů v sedimentech je obvykle spojeno s odběrem sedimentu a jeho 
zpracováním centrifugací nebo lisováním před vlastní analýzou. Při stanovení specií a 
posuzování možnosti jejich uvolňování ze sedimentů je tento postup nevhodný z důvodu 
možných fyzikálně-chemických změn. Měřením labilních specií in situ lze tento problém 
obejít [126]. 

Pro stanovení toků kovů při jejich uvolňování ze sedimentů do okolní vodné fáze (pórové 
vody) je nutné měřit hloubkové profily kovů s dostatečně velkým rozlišením, protože se 
formy kovů mění ve velmi jemném hloubkovém rozpětí (1-2 mm). Často užívaná dialýza 
in situ vyžaduje dlouhodobou expozici k ustavení rovnovážných koncentrací, přičemž 
nedosahuje požadované citlivosti a rozlišení. Citlivost, počet stanovitelných prvků a komerční 
dostupnost je obvyklou nevýhodou použití mikroelektrod [127], [128]. Stanovení profilů kovů 
in situ v pórové vodě sedimentů technikou DGT je realizováno nedělenou plastovou sondou 
(Obr. 1), v níž je umístěn plátek sorpčního a difusního gelu. Po expozici je sonda rozebrána a 
sorpční gel horizontálně rozkrájen na proužky šíře 5 mm [128]. 

V této části práce je proto zkoumána možnost využití modifikované dělené sondy DET pro 
techniku DGT s vyšším rozlišením přibližně 1 mm na rozdíl od běžně dosahovaného rozlišení 
5 mm v technice DGT.  

 
5.4.1 Stanovení obsahu vody v proužcích sorpčního gelu modifikované sondy 

 
Naplněním komůrek dělené sondy DET suspenzí obsahující 0,5 g iontoměniče Spheron-

Oxin® dispergovaného v 5 ml horkého 1,5% roztoku agarosy vznikly proužky sorpčního gelu 
o rozměrech 1,5 x 1 x 18,1 mm oddělené přepážkami (Obr. 34). Přebytečná suspenze byla 
ještě za horka shrnuta a odstraněna plastovým nožem. Jednotlivé proužky byly po ztuhnutí 
opatrně vyjmuty z komůrek, zváženy a sušeny při teplotě 105°C. 

Výpočtem ze ztráty vody sušením byl zjištěn obsah vody v proužcích 90,1 ± 0,8 % 
(21,7 ± 0,8 mg) a obsah sorbentu 2,4 ± 0,2 mg. Stanovení těchto základních parametrů 
připravených proužků sorpčních gelů bylo potřebné pro navazující výpočty obsahu 
zachycených kovů dle rovnice (5).  

Homogenní distribuce zrníček sorbentu v komůrkách modifikované sondy DET byla 
ověřována pozorováním povrchu naplněných komůrek pod mikroskopem Bresser Science 
ETD-101. Jak ukazují snímky na Obr. 34, zrníčka sorbentu byla homogenně rozmístěna podél 
celé sondy. 
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Obr. 34. Sonda DET modifikovaná pro techniku DGT s proužky agarosového sorpčního gelu 

na bázi iontoměniče Spheron-Oxin®. Vpravo detail sondy získaný zvětšením na 
mikroskopu Bresser, Science ETD-101. Kulaté bílé skvrny jsou způsobeny odrazem 
světla od mokrých ploch. 

 
 

5.4.2 Stanovení kapacity proužků sorpčního gelu obsahujícího Spheron-Oxin® 
 
Údaj o sorpční kapacitě má spíše informativní charakter pro analytickou praxi. Slouží 

k odhadu přípustného zatížení a doby expozice. Jednotlivé proužky sorpčního gelu obsahující 
Spheron-Oxin® byly exponovány po dobu 24 hodin v 1 ml roztoku síranu měďnatého o 
koncentraci 1,5; 3; 6; 15; 30; 90 a 180 mg.l-1 odpovídající 10, 20, 50, 100, 300, 600 a 1000 % 
zatížení teoretické kapacity sorbentu v proužku, vypočtené z údajů výrobce sorbentu.  

Zachycené množství mědi bylo určeno z rozdílu obsahu mědi v připravených výchozích 
roztocích a obsahu mědi v roztocích po expozici proužků. Obsah mědi byl stanoven ve 
výchozích roztocích plamenovou atomovou absorpční spektrometrií a v roztocích po expozici 
proužků elektrotermickou atomovou absorpční spektrometrií. 

Kapacita proužků sorpčního gelu zjištěná při několikanásobném přetížení ionty mědi ve 
statickém uspořádání nabývala hodnoty 1 μmol/proužek (Obr. 35) tj. 422 μmol.g-1 sorbentu 
zakomponovaného do agarosového gelu. Sorpční kapacita závisí na druhu zachytávaných 
iontů a na počtu přístupných vázaných funkčních skupin sorbentu. Kapacita agarosového 
sorpčního gelu s iontoměničem Spheron-Oxin® je vyšší než kapacita polyakrylamidového 
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sorpčního gelu. Zakomponování sorbentu do agarosového gelu méně omezuje dostupnost 
funkčních skupin na rozdíl od zakomponování do struktury běžně užívaného 
polyakrylamidového gelu.  

Hodnota kapacity 1 μmol byla zjištěna pro proužek sorpčního gelu volně vložený 
do roztoku kovu. Skutečně využitelná kapacita proužku sorpčního gelu v modifikované sondě 
původně určené pro techniku DET může nabývat i nižších hodnot kvůli omezenému přístupu 
iontů kovů pouze z jedné strany komůrky. 

Lineární část sorpční isothermy (Obr. 35) odpovídá asi 40-50 % celkové kapacity proužku 
sorpčního gelu obsahujícího Spheron-Oxin®, tj. 0,45 μmol, a umožňuje tedy dlouhodobou 
několikatýdenní až několikaměsíční expozici modifikované sondy s tímto sorpčním gelem 
v sedimentech. 

 

Obr. 35. Sorpční isotherma Cu pro proužek sorpčního agarosového gelu obsahujícího 
Spheron-Oxin® při teplotě 24°C a poměru fází 1 ml na proužek. 

 
 

5.4.3 Spolehlivost záchytu kovů v proužcích modifikované dělené sondy 
 

5.4.3.1 Testování membránových filtrů 
 
Membránový filtr zabraňující mechanickému poškození gelů je samozřejmou součástí 

sond při jejich aplikaci do sedimentů. Vystřižený plátek membránového filtru o rozměrech 
2,5 x 16 cm byl loužen ve zředěné kyselině dusičné, promyt a uchováván v 0,01 mol.l-1 
roztoku dusičnanu sodného před vlastním sestavením modifikované sondy původně určené 
pro techniku DET.  

0,0

0,4

0,8

1,2

0 1 2 3 4

vloženo [ μmol Cu ]

so
rb

ov
án

o 
[ μ

m
ol

 C
u 

]



   78 

Kvůli obtížné dostupnosti membránových filtrů Supor®-450 Pall Corporation o vhodné 
velikosti umožňující zhotovení plátků o rozměrech 2,5 x 16 cm bylo nejprve testováno použití 
membránového filtru Biotrace PVDF a filtru z nitrátu celulózy, Sartorius, v pístových 
jednotkách DGT. Vykrájené disky těchto filtrů byly uzavřeny spolu s diskem sorpčního gelu 
obsahujícího Spheron-Oxin® a diskem polyakrylamidového difusního gelu v pistonových 
jednotkách DGT a exponovány v roztocích o koncentraci 50 μg.l-1 každého z kovů Cd, Ni a 
Pb. 

Porovnáním koncentrací kovů nalezených technikou DGT a koncentrací kovů získaných 
analýzou odebíraných vzorků expozičních roztoků byla testována spolehlivost techniky DGT. 
Pokud se hodnota koncentrace nalezená technikou DGT neliší o více než 10 % oproti 
koncentraci stanovené v roztoku nezávislou metodou, lze považovat výsledky obdržené 
technikou DGT za spolehlivé [37]. Z výsledků uvedených v tabulce 16 je zřejmé, že filtr 
z nitrátu celulózy, Sartorius, je vhodný pro použití v technice DGT. Naproti tomu 
membránový filtr Biotrace PVDF s velikostí pórů 0,45 μm zřejmě silně sorbuje ionty 
přechodných kovů, a tak vede k nesprávným, značně podhodnoceným výsledkům. Jeho 
použití je tedy nevhodné. 
 
Tab. 16 Spolehlivost techniky DGT při použití různých typů membránových filtrů a při dané 

tloušťce difusní vrstvy Δg.  
 

  Nalezeno z celkové koncentrace v roztoku [%] 
Filtr Δg [cm] Ni Pb Cd 

Biotrace PVDF 0,0947 1,9 1,6 2,0 

Sartorius 0,0930 97 98 90 

Supor®-450 0,0930 104 111 98 

 
 

5.4.3.2 Ověření spolehlivosti záchytu kovů v proužcích modifikované sondy 
 
Komůrky dvou dělených sond původně určených pro techniku DET byly naplněny 

suspenzí iontoměniče Spheron-Oxin® v ohřátém 1,5% roztoku agarosy. Po vychladnutí sondy 
a ztuhnutí gelu byly komůrky překryty plátkem polyakrylamidového nebo agarosového 
difusního gelu a filtrem z nitrátu celulosy (Sartorius, Order. No. 11302-257----D, velikost 
pórů 3 μm) o rozměrech 2,5 x 16 cm. K okrajům sondy, vedle plátku difusního gelu, byla 
vložena distanční teflonová fólie tloušťky 0,8 mm zabraňující deformaci difusního gelu 
po jejím uzavření. Takto připravené sondy byly exponovány 24 hod v roztoku kovů 
o koncentraci přibližně 50 μg.l-1 každého z kovů Cd a Ni a 0,01 mol.l-1 dusičnanu sodného při 
pH = 6,2. 

Po expozici sondy, jejím očištění a rozebrání byly jednotlivé proužky sorpčního gelu 
opatrně vyjmuty z komůrek špičkou pipety a vloženy do předem zvážených nádobek. Proužky 
sorpčního gelu v nádobce byly zváženy a následně eluovány 1 ml 1 mol.l-1 kyseliny dusičné 
po dobu 24 hodin před analýzou. Pro každou sadu testů byly současně připraveny slepé 
vzorky elucí neexponovaných proužků sorpčního gelu. 
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Množství akumulovananého kovu v jednotlivých proužcích bylo vypočteno dle vztahu (5) 
ze známého obsahu vody v proužku a z koncentrace stanovené analýzou eluátu z proužku Ce. 
Průměrné množství Cd a Ni sorbované v proužcích je uvedeno v tabulce 17. 
 
Tab. 17 Průměrná množství akumulovaného kovu M v proužcích (± SD) získaná po vyloučení 

odlehlých hodnot od průměru o více než dvojnásobek směrodatné odchylky a 
výtěžky záchytu kovu CDGT/CSOL  (± SD) modifikované sondy pro techniku DGT. 

 
 AGE APA 
Prvek M [ng] CDGT/CSOL M [ng] CDGT/CSOL 
Cd 75,8 ± 4,9 1,49  ± 0,16 61,6 ± 8,8 1,30 ± 0,29 

Ni 61,1 ± 3,7 1,55 ± 0,17 49,8  ± 7,5 1,27 ± 0,17 

 
 
Variabilita záchytu Cd a Ni na jednotlivých proužcích modifikované sondy je znázorněna 

na Obr. 36 a Obr. 37. Posloupnost množství kovů akumulovaných na jednotlivých proužcích 
sondy odpovídá hloubkovému profilu. Z výsledků uvedených v Tab. 17 a Obr. 36 a 37 
vyplývá, že záchyt kovů na proužcích modifikovaného sorpčního gelu v dělených sondách byl 
dostatečně reprodukovatelný ve smyslu požadavků kladených na techniku DGT. Aplikace 
takovýchto sond tak může přinést informace o hloubkových profilech kovů v sedimentech 
s rozlišením na milimetrové úrovni.  

Výtěžek záchytu v technice DGT vyjádřený jako poměr koncentrace nalezené technikou 
DGT a koncentrace nalezené v roztoku CDGT/CSOL byl vypočítán z teoretického vztahu (6) pro 
lineární difusi a za předpokladu, že difusní plocha ATEOR = 0,1810 cm2 odpovídá rozměrům 
proužku (komůrky) 1 x 18,1 mm. Skutečná difusní plocha ACALC  (Tab. 18) je však v důsledku 
nepřítomnosti přepážek v difusním gelu větší než sorpční plocha proužku, a to na úrovni asi 
150 % a 130 % teoretické hodnoty pro agarosový a polyakrylamidový difusní gel. Při 
stanovení kovů v pórové vodě sedimentů pomocí modifikované sondy lze pak použít 
uzpůsobený vztah pro výpočet koncentrace ve vnějším roztoku: 

 

CALC
b DtA

gMC Δ
=         (39) 

 
kde M je množství kovu akumulovaného v proužku sorpčního gelu, Δg je tloušťka difusní 
vrstvy, D difusní koeficient iontů, t doba expozice sondy v sedimentu a ACALC skutečná 
(efektivní) difusní plocha (Tab. 18), stanovená experimentálně. 

Polyakrylamidový difusní gel poskytuje nezávisle na stanovovaném prvku zdánlivě nižší 
výtěžky CDGT/CSOL než agarosový difusní gel. Tento efekt je zřejmě způsoben rozdílnými 
vlastnostmi osnov gelů jako jsou potenciál a obsah vody v agarosovém sorpčním gelu a 
polyakrylamidovém difusním gelu. Agarosový gel se řadí mezi fyzikální gely a obsahuje ve 
struktuře nekovalentní vazby na rozdíl od struktury chemických hydrogelů s kovalentními 
vazbami. 
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Tab. 18 Vypočtené velikosti skutečných difusních ploch ACALC prvků Cd a Ni v plátku 

agarosového AGE a polyakrylamidového APA difusního gelu v modifikované sondě.  
 

 AGE APA 

Prvek A CALC [cm2] A CALC [cm2] 

Cd 0,269 ± 0,029 0,234 ± 0,052 

Ni 0,281 ± 0,031 0,230 ± 0,045 

 
 

Obr. 36. Spolehlivost záchytu Cd na proužcích sorpčního gelu obsahujícího Spheron-Oxin® a 
při použití agarosového difusního gelu v modifikaci sondy DET pro techniku DGT.  
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Obr. 37. Spolehlivost záchytu Ni na proužcích sorpčního gelu obsahujícího Spheron-Oxin® a 
při použití agarosového difusního gelu v modifikaci sondy DET pro techniku DGT.  

 
 
5.4.4 Aplikace modifikované dělené sondy pro stanovení hloubkového profilu uranu 

v sedimentu 
 
Modifikovaná sonda původně určená pro techniku DET byla v následujícím experimentu 

využita pro stanovení hloubkového profilu uranu v pórové vodě reálného sedimentu 
s rozlišením na milimetrové úrovni. 

Vzorek přehradního sedimentu o objemu 20 litrů byl odebrán 16.4. 2009 poblíž osady 
Obora ze dna Brněnské přehradní nádrže po jejím vypuštění. Odběr byl proveden do hloubky 
10-15 cm. Vzorek sedimentu byl uložen do plastových vzorkovnic a přenesen do laboratoře, 
kde byl protlačen přes plastové síto s velikostí ok 2 x 2 mm, aby byl zbaven hrubých příměsí, 
a poté byl zhomogenizován. Takto upravený vzorek sedimentu byl skladován v plastové 
nádobě překrytý přehradní vodou za tmy při teplotě 23°C. 

Pro vlastní experiment byla pak částí upraveného vzorku sedimentu naplněna válcová 
nádoba z čirého polykarbonátu, v níž byl sediment ponechán zrát po dobu 3 týdnů. Vzorek 
sedimentu byl následně naočkován v hloubce 8 cm a 12 cm od fázového rozhraní vody a 
sedimentu roztoky o objemu 200 μl obsahujícími 40 ng ochuzeného uranu a 1,5 μg uranu 
přirozeného isotopového složení. Po uplynutí doby jednoho týdne, kdy byl naočkovaný 
sediment ponechán zrát, byla v sedimentu exponována modifikovaná dělená sonda obsahující 
proužky sorpčního gelu s iontoměničem Spheron-Oxin®, agarosový difusní gel a 
membránový filtr Supor®.  
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Po sedmidenní expozici byla sonda ze sedimentu vyjmuta, opláchnuta a rozebrána. 
Jednotlivé proužky sorpčního gelu byly zváženy, eluovány v 1 ml 1 mol.l-1 kyseliny dusičné a 
eluáty následně analyzovány hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem. 

Hloubkový profil toku uranu z pórové vody sedimentu do modifikované sondy je 
znázorněn na Obr. 38 a je reprezentován množstvím uranu M akumulovaného v jednotlivých 
proužcích sorpčního gelu (rovnice 5). V prezentovaných grafech přísluší nulová hodnota na 
ose y fázovému rozhraní voda-sediment a záporné hodnoty pak označují hloubku sledovaného 
místa od tohoto rozhraní.  

Průběhy hloubkových profilů kovů jsou ovlivňovány procesy probíhajícími v sedimentech 
a souvisejí se změnami oxidačně-redukčního potenciálu a kyselosti roztoku, a proto byly ve 
sloupci vzorku sedimentu rovněž změřeny hodnoty redoxního potenciálu (Obr. 38) a pH 
(Obr. 39). Množství uranu akumulovaného v jednotlivých proužcích sorpčního gelu klesá 
s hloubkou ve sloupci sedimentu. Přibližně od hloubky 15 mm níže dosahuje zachycené 
množství až hodnot mírně nad detekčním limitem (LOD, Obr. 38 a 39), který byl vypočten z 
fluktuace slepých pokusů s neexponovanými proužky. Analýzou byla zjištěna koncentrace 
16,5 μg.l-1 U ve vodě nad sloupcem sedimentu. V proužcích sorpčních gelů exponovaných 
v této vodě nad sedimentem byl nalezen asi o jeden řád nižší obsah uranu M než by 
odpovídalo hodnotě výpočtené dle rovnice (6) ze zjištěné koncentrace 16,5 μg.l-1 U ve vodě 
nad sloupcem sedimentu. Nižší obsah akumulovaného uranu v proužcích odpovídá tomu, že 
modifikované sondy byly exponovány v nemíchaném roztoku.  

Z porovnání výsledků získaných technikou DGT a z profilů redoxního potenciálu a pH 
(Obr. 38 a 39) vyplývá, že se uran nachází v horní aerobní vrstvě v relativně mobilní formě. 
Dle práce [129] se za oxických podmínek uran nachází v pórové vodě sedimentů 
v hexavalentním oxidačním stavu ve formě UO2

2+. Rozpustnost uranu a tedy jeho mobilita je 
pak závislá na obsahu uhličitanů a fosforečnanů [129-131]. Z výsledků vyplývá (Obr. 38 a 
Obr. 39), že se rovněž uran nachází v anaerobní vrstvě sedimentu v hloubce větší než 20 mm 
v méně mobilní formě. K imobilizačním procesům se řadí adsorpce uranu na povrchu 
minerálů a oxidů železa a abiotická či biotická redukce na U(IV)O2, přičemž celý 
geochemický cyklus uranu je řízen redoxní výměnou (anoxickým ukládáním a oxickým 
uvolňováním) mezi sedimentem, částicemi a vodním sloupcem [129],[130]. 

Výsledky získané analýzou eluátů proužků sorpčních gelů hmotnostním spektrometrem 
s indukčně vázaným plazmatem byly využity k výpočtu isotopových poměrů 238U/ 235U 
v hloubkovém profilu sedimentu (Obr. 40). Isotopový poměr v celém hloubkovém profilu leží 
v blízkosti přírodního poměru 238U/ 235U = 99,2745 % / 0,72 % ≅ 138 [108], tudíž ochuzený 
uran (zjištěný poměr isotopů 238U/ 235U = 278), naočkovaný v anaerobní vrstvě sedimentu 
v hloubce 8 cm, byl zřejmě imobilizován. Větší rozptyl výsledků isotopových poměrů pro 
nižší vrstvy sedimentu souvisí s větší nejistotou měření pro nízké koncentrace uranu 
(Obr. 38). Uran zachycený v modifikované dělené sondě tedy zřejmě odpovídá uranu ze 
vzorku odebraného sedimentu.[129] 

Získané výsledky ilustrují možnost použití modifikované sondy pro stanovení toku kovů 
z pórové vody sedimentů na úrovni milimetrového rozlišení. Rovněž získání isotopových 
poměrů 238U/ 235U s milimetrovým rozlišením umožní identifikovat lokální kontaminaci 
ochuzeným uranem, což může být významné zejména v oblastech nasazení munice 
s ochuzeným uranem. Studium chování uranu v pórové vodě sedimentu přesahuje svým 
časovým rámcem možnosti disertační práce. Proto bude v budoucnu chování uranu 
v sedimentech předmětem dalšího zkoumání. 



   

Obr. 38. Hloubkový profil redoxpotenciálu pórové vody a záchytu uranu (vlevo) do modifikované sondy exponované v sedimentu (vpravo) 
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Obr. 39. Hloubkový profil pH a uranu v pórové vodě sedimentu.   Obr. 40. Isotopové poměry 238U / 235U v pórové vodě sedimentu.  
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6. ZÁVĚR 
 
Hlavním předmětem zájmu této disertační práce bylo modifikovat techniku difusních 

gradientů v tenkém filmu pro charakterizaci přírodních systémů. Předložená práce umožnila 
rozšířit možnosti speciační analýzy toxických prvků technikou DGT. Tato technika je 
založena na difusi látek definovanou vrstvou hydrogelu a jejich následné vazbě na 
specifických funkčních skupinách sorbentu zakomponovaného v sorpčním gelu. Tato 
relativně nová in situ technika se využívá pro stanovení labilních specií kovů ve vodách a 
hmotnostních toků v půdách a sedimentech. Klíčovou roli pro speciaci prvků technikou DGT 
hraje nalezení vhodného sorpčního média a vhodné difusní vrstvy. 

Z dostupných selektivních sorbentů byl vybrán Spheron-Oxin® pro přípravu sorpčních 
gelů s potenciálně vyšší vazebnou silou k iontům přechodných kovů oproti běžně 
využívanému sorpčnímu gelu obsahujícímu iontoměnič Chelex 100. Jelikož 
reprodukovatelnost techniky DGT závisí také na přípravě sorpčních gelů s homogenní 
distribucí částic sorbentu, byla nejprve optimalizována vlastní příprava nového sorpčního gelu 
na bázi sorbentu Spheron-Oxin®. Disky připraveného nového sorpčního gelu byly 
charakterizovány stanovením parametrů dovolujících vyhodnocení záchytu kovů, tj. objem 
disku, poměr fází v sorpčním gelu a účinnost eluce kovů z gelu, a stanovením maximální 
kapacity umožňující odhadnout prakticky využitelnou kapacitu disků. Vlastnosti nového 
sorpčního gelu ukázaly na vhodnost jeho použití v technice DGT . 

Technika DGT se sorpčním gelem obsahujícím Spheron-Oxin® poskytovala spolehlivé 
výsledky pro stanovení kovů Cd, Cu, Ni a Pb v rozmezí pH 6-8 a v koncentračním rozmezí 
potenciálních interferentů: 0-0,06 mol.l-1 NaNO3 a 0-0,05 mol.l-1 Mg2+. Nový vysoce 
selektivní sorpční gel může tedy být použit v technice DGT pro stanovení iontů přechodných 
kovů ve většině přírodních vod včetně vody mořské. 

Labilitu komplexů kovů akumulovaných v jednotce DGT ovlivňuje kromě tloušťky 
difusního gelu hlavně vazebná síla sorpčního média zakomponovaného do struktury 
sorpčního gelu. Použití sorpčních gelů s různou sílou vazebné vrstvy umožňuje tak v technice 
DGT rozlišovat mezi kovy vázanými v rozdílných komplexech. Cílem experimentů bylo 
prozkoumat vliv konkurenčních ligandů ovlivňujících výtěžek záchytu kovů v technice DGT 
a prověřit alternativu použití nového sorpčního gelu na bázi iontoměniče Spheron-Oxin® pro 
speciační analýzu vybraných kovů. Jako konkurenční ligandy byly požity kyselina 
iminodioctová, huminové kyseliny a CO3

2-.  
Kyselina iminodioctová je nízkomolekulární ligand difundující polyakrylamidovým 

difusním gelem. V tomto případě tedy závisela distribuce kovu mezi funkčními skupinami 
sorbentu v sorpčním gelu a kyselinou iminodioctovou v difusním gelu na příslušných 
konstantách stability. Výtěžek techniky DGT se sorpčním gelem obsahujícím Spheron-Oxin® 
byl na rozdíl od sorpčního gelu obsahujícího Chelex 100 méně ovlivňován stoupající 
koncentrací kyseliny iminodioctové v roztoku obsahující nikl. Kombinace jednotek DGT  se 
sorpčním gelem obsahujícím Chelex 100 a Spheron-Oxin® tedy umožňuje postihovat 
komplexy niklu lišící se stabilitou o jeden řád. Předpokládaný teoretický model vlivu síly 
vazby kovu v sorpčním gelu na výtěžek záchytu v technice DGT byl tak potvrzen. 

Huminové kyseliny, substance firmy Fluka, se projevily jako objemné nedifundující 
ligandy, které snižují koncentraci volných iontů ve vnějším roztoku. Výtěžek záchytu 
v technice DGT je v tomto případě závislý na koeficientu vedlejší reakce α a nezávislý na síle 
vazebné vrstvy. Z tohoto důvodu byly nalezeny velmi podobné výsledky pro sorpční gely 
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s iontoměniči Chelex 100, Spheron-Oxin® a Spheron-Thiol®, přestože se lišily konstantami 
stability pro Cd, Cu a Ni.  

Technika DGT s novým sorpčním gelem na bázi iontoměniče Spheron-Oxin® byla využita 
pro stanovení uranu. Dominantní formou výskytu uranu v přírodních vodách je uranylový ion 
a to ve formě různých hydroxokomplexů a poměrně stabilních karbonátových komplexů. 
Nejprve byl použit teoretický model pro výpočet distribuce specií uranu. V roztocích stoupá 
obsah anionických karbonátových komplexů uranu s růstem celkového obsahu uhličitanů a 
s růstem pH.  

Klíčem k použití techniky DGT pro speciační analýzu uranu je nalézt vhodná sorpční 
média. Proto byly předběžně testovány specifické sorpční vlastnosti dostupných sorbentů, 
tj. distribuční koeficient Dg udávající vzájemný poměr celkových rovnovážných koncentrací 
iontů ve fázi sorbentu a ve fázi roztoku. Hodnota distribučního koeficientu Dg je funkcí pH a 
vedlejších konkurenčních reakcí s ostatními složkami systému, tedy příslušných koeficientů 
vedlejších reakcí α. Neovlivněný i ovlivněný distribuční koeficient Dg byl stanoven u 
sorbentů i sorpčních gelů v roztocích uranu a uhličitanového ligandu CO3

2-. Sorbent Spheron-
Oxin® se jevil jako nový slibný specifický sorbent pro stanovení uranu technikou DGT. 

Výtěžek techniky DGT  s novým sorpčním gelem na bázi iontoměniče Spheron-Oxin® byl 
méně ovlivňován tvorbou karbonátových komplexů uranu oproti sorpčnímu gelu 
s iontoměničem Chelex 100. Karbonátové komplexy uranu jsou nízkomolekulární ligandy 
difundující polyakrylamidovým difusním gelem. Kombinací jednotek DGT se sorpčním 
gelem obsahujícím Chelex 100 a Spheron-Oxin® tak umožňuje rozlišovat různé formy uranu 
vyskytující se v přírodních vodách. Na rozdíl od aniontoměničů Dowex 2x8-400 (Sigma-
Aldrich) a Whatman DE 81, již dříve použitých k analýze anionických forem uranu, není 
záchyt uranu novým sorpčním gelem ovlivňován přítomností NO3

2-, SO4
2- a Cl-, které jsou 

běžně přítomné v přírodních vodách ve vyšších koncentracích. Spheron-Oxin® je vysoce 
selektivní kationtoměnič, jehož sorpce není ovlivňována přítomností těchto anionů, a proto 
může být s výhodou využit pro stanovení uranu technikou DGT.  

V polyakrylamidovém a agarosovém gelu byla nalezena chemická a elektrostatická 
interakce s ionty uranu. Za tuto interakci je zodpovědný kopolymer polyakrylamidu a 
akrylové kyseliny vznikající při polymeraci difusního gelu a pyruvátová skupina ve struktuře 
agarosového gelu. Vazba uranu v difusním gelu snižuje záchyt uranu sorpčním gelem do doby 
než se nasytí difusní gel. Maximální sorpční kapacita 355 ng U.disk-1 agarosového gelu byla 
vyšší než kapacita 285 ng U.disk-1 polyakrylamidového difusního gelu.  

Technika DGT poskytuje opět spolehlivé výsledky při stanovení uranu po nasycení 
difusního gelu. Proto prodloužení doby expozice jednotek DGT umožňuje eliminovat vliv 
sorpce uranu na difusní gel. Pro krátké doby expozice může vést ke správným výsledkům 
ponechání nerozebraných jednotek DGT v chladu po dobu 24 hodin. Během této doby mohou 
uranové ionty zachycené v difusním gelu difundovat z aktivních center až do sorpčního gelu. 

Možným řešením tohoto problému nežádoucí sorpce na difusním gelu je i použití nových 
difusních gelů, které by nezachytávaly ionty přechodných kovů. V disertační práci byly proto 
zkoušeny nové difusní gely na bázi polyhydroxyethylmetharkylátu (pHEMA). Z připravených 
hydrogelů vhodných mechanických vlastností pak byly vykrájeny disky a ty použity jako 
difusní gely pro stanovení Cd a Ni technikou DGT. Nejvyšší dosažený difusní koeficient 
v difusním gelu pHEMA byl o 30 % nižší oproti polyakrylamidovému difusnímu gelu. 
Bohužel se tedy nepodařilo připravit nový difusní gel s vhodnými difusními vlastnostmi jako 
má konvečně využívaný polyakrylamidový a agarosový difusní gel. 
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V poslední části disertační práce byla ověřena možnost použití modifikované sondy DET 
pro techniku DGT. Pro stanovení toků kovů při jejich uvolňování ze sedimentů do okolní 
vodné fáze, pórové vody, je totiž nutné měřit hloubkové profily kovů s dostatečně velkým 
rozlišením, protože se jednotlivé formy kovů mění ve velmi jemném hloubkovém rozpětí (1-
2 mm). Dělená sonda pro techniku DET, mající komůrky o šíři 1 mm, byla při modifikaci 
naplněna agarosovým sorpčním gelem obsahujícím Spheron-Oxin®. Experimenty ukázaly, že 
záchyt kovů Cd a Ni v jednotlivých proužcích sorpčního gelu byl reprodukovatelný. Použití 
modifikované sondy tak umožňuje stanovení kovů na milimetrové úrovni na rozdíl od běžně 
využívaných nedělených sond DGT dosahujících rozlišení 5 mm. Modifikovaná sonda byla 
využita pro stanovení hloubkového profilu uranu ve vzorku přehradního sedimentu včetně 
stanovení isotopových poměrů 238U/ 235U. Výsledky ukazují, že uran je mobilní ve svrchní 
oxické části sedimentu, zatímco v anoxickém sloupci zůstává zřejmě pevně imobilizován na 
částicích sedimentu. 
 



   88 

7. SEZNAM POUŽITÝCH LITERÁRNÍCH ZDROJŮ 
 

[1] BUFFLE, J.; HORVAI, G.. In situ Monitoring of Aquatic Systems Chemical Analysis and 
Speciation. IUPAC Series on Analytical and Physical Chemistry of Environmental 
Systems, 2000. vol. 6.  ISBN 0-471-48979-4. General concepts, chapter 1, s. 1-18. 

[2] KOPLÍK, R.; ČURDOVÁ, E.; MESTEK, O. Speciace stopových prvků ve vodách, 
půdách, sedimentech a biologických materiálech. Chemické listy. 1997, vol. 91, s. 38-
47. 

[3] JOHNSON, K. S.; ELROD, V. A.; NOWICKI, J. L. In situ Monitoring of Aquatic Systems 
Chemical Analysis and Speciation. IUPAC Series on Analytical and Physical Chemistry 
of Environmental Systems, 2000. vol. 6. ISBN 0-471-48979-4. Continuous flow 
techniques for on site and in situ measurements of metals and nutrients in sea water, 
chapter 7, s. 223-252. 

[4] BUFFLE, J.; TERCIER-WEABER, M.-L. Voltametric environmental trace-metal analysis 
and speciation: from laboratory to in situ measurements. Trends in Analytical 
Chemistry. 2005, vol. 24, no. 3, s. 172-191. 

[5] ACHTERBERG, E.P.; BRAUNGARDT, Ch. Stripping Voltmetry for the Determination 
of Trace Metal Speciation and In-situ Measurements of Trace Metal Distributions in 
Marine Waters. Analytica Chimica Acta. 1999, vol. 400, s. 381-397. 

[6] WANG, J.; BONAKDAR, M.; PACK, M.M. Glassy Carbon Electrodes Coated with 
Cellulose Acetate for Adsorptive Stripping Voltammetry. Analytica Chimica  Acta. 
1987, vol. 192, s. 215-223. 

[7] TERCIER, M.L.; BUFFLE, J. Antifouling Membrane-Covered Voltammetric Microsensor 
for in Situ Measurements in Natural Waters. Analytical Chemistry. 1996, vol. 68, s. 
3670-3678. 

[8] WANG, J.; FOSTER, S.; ARMALIS D. Remote stripping electrode for in situ monitoring 
of labile copper in the marine environment. Analytica Chimica Acta. 1995, vol. 310, 
s. 223-231.  

[9] GARNIER, C.; LESVEN, L.; BILLON, G. Voltammetric procedure for trace metal 
analysis in polluted natural waters using homemade bare gold-disk microelectrodes. 
Analytical Bioanalytical Chemistry. 2006, vol. 386, s. 313-323. 

[10] AMEZ DEL POZO, J.; COSTA-GARCIA, A.; TUNÓN-BLANCO, P. Novel mercury-
coated carbon fibre voltammetric detector for use in adsorptive stripping flow analysis. 
Analytica Chimica Acta. 1994, vol. 289, s. 169-176. 

[11] BELMONT, C.; TERCIER, M.L.; BUFFLE, J. Mercury-plated iridium-based 
microelectrode arrays for trace metals detection by voltammetry: optimum conditions 
and reliability. Analytica Chimica Acta. 1996, vol. 329, s. 203-214. 

[12] BUFFLE, J.; TERCIER-WEABER, M.-L. In situ voltammetry: concepts and practice for 
trace analysis and speciation. In In situ Monitoring of Aquatic Systems Chemical 
Analysis and Speciation. IUPAC Series on Analytical and Physical Chemistry of 
Environmental Systems. 2000, vol. 6, chapter 9, s. 279-406, ISBN 0-471-48979-4. 

[13] ZIMA, J.; VAN DEN BERG, C.M.G. Determination of arsenic in sea water by cathodic 
stripping voltammetry in the presence of pyrrolidine dithiocarbamate. Analytica 
Chimica  Acta. 1994, vol. 289, s. 291-298. 



   89

[14] GLEDHILL, J.; VAN DEN BERG, C.M.G. Measurement of the redox speciation of iron 
in seawater by catalytic cathodic stripping voltammetry. Marine Chemistry. 1995, 
vol. 50, s. 251-61.  

[15] VAN DEN BERG, C.M.G. Chemical speciation of iron in seawater by cathodic stripping 
voltammetry with dihydroxynaphthalene. Analytical Chemistry. 2006, vol. 78, 
s. 156-163. 

[16] ACHTERBERG, E.P.; VAN DEN BERG, C.M.G. Chemical speciation of chromium and 
nickel in the western Mediterranean. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in 
Oceanography. 1997, vol. 44, s. 693-720. 

[17] VAN DEN BERG, C.M.G. Determination of copper complexation with natural organic 
ligands in seawater by equilibration with MnO2 I. Theory. Marine Chemistry. 1982, 
vol. 11, s.307-322. 

[18] PARTHASARATHY, N.; BUFFLE, J. Capabilities of supported liquid membranes for 
metal speciation in natural waters: application to copper speciation. Analytica Chimica 
Acta. 1994, vol. 284, s. 649-659. 

[19] SLAVEYKOVA, V. I.; PARTHANASY, N.; BUFFLE, J. Permeation liquid membrane 
as a tool for monitoring bioavailable Pb in natural waters. Science of the Total 
Environment. 2004, vol. 328, s. 55-68. 

[20] SAKAI, K. Determination of pore size and pore size distribution 2. Dialysis membranes. 
Journal of Membrane Science. 1994, vol. 96, s. 91-130. 

[21] JUANG, R. S.; YAN, G. S.: Enhanced flux and selectivity of metals through dialysis 
membrane by addition of complexing agents to receiving phase. Journal of Membrane 
Sciences. 2001, vol. 186, s. 56-31. 

[22] MIRÓ, M.; FRENZEL, W. The potential of microdialysis as an automatic sample-
processing technique for environmental research. Trends in Analytical Chemistry. 2005, 
vol. 24, no. 4, s. 324-333. 

[23] BLOM, L.B.; MORRISON, G.M.; KINGSTON, J. Performance of an in situ passive 
sampling system for metals in stormwater. Journal of Environmental Monitoring. 2002, 
vol. 4, s. 258-262. 

[24] AGUILAR-MARTÍNEZ, R.; GÓMEZ, M. M.; GREENWOOD, R. Application of 
Chemcatcher passive sampler for monitoring levels of mercury in contaminated river 
water. Talanta. 2009, vol. 77, s. 1483-1489. 

[25] GREENWOOD, R.; MILLS, G. A.; VRANA, B. Potential applications of passive 
sampling for monitoring non-polar industrial pollutants in the aqueous environment in 
support of REACH. Journal of Chromatography A. 2009, vol. 1216, s. 631-639. 

[26] PESAVENTO, M.; ALBERTI, G.; BIESUZ, R. Analytical methods for determination of 
free metal ion concentration, labile species fraction and metal complexation capacity of 
environmental waters: A review. Analytica Chimica Acta. 2009, vol. 631, s. 129-141. 

[27] DAVISON, W.; ZHANG, H. In situ speciation measurements of trace components in 
natural waters using thin-film gels. Nature. 1994, vol. 367, s. 546-548. 

[28] DIVIŠ, P.; DOČEKALOVÁ, H.; SMETKOVÁ, V. Gelové techinky pro měření in situ ve 
vodách, v půdách a sedimentech. Chemické listy. 2005, vol. 102, s. 640-646. 

[29] DOČEKALOVÁ, H.; CLARISSE, O.; SALOMON, S. Use of constrained DET probe for 
a high-resolution determination of metals and anions distribution in the sediment pore 
water. Talanta. 2002, vol. 57, s. 145-155.  



   90 

[30] LEERMAKERS, M.; GAO, Y.; GABELLE, C. Determination of high resolution pore 
water profiles of trace metals in sediments of the Rupel river (Belgium) using DET and 
DGT.  Water, Air, and Soil Pollution. 2005, vol. 166, s. 265-286. 

[31] GAO, Y.; LEERMAKERS, M.; GABELLE, C. High-resolution profiles of trace metals 
in the pore waters of riverine sediment assessed by DET and DGT. Science of the Total 
Environment. 2006, vol. 362, s. 266-277.  

[32] MORTIMER, R.J.G.; KROM, M.D; Hall, P.O.J.  Use of gel probes for the determination 
of high resolution solute distributions in marine and estuarine pore waters. Marine 
Chemistry. 1998, vol. 63, s.119-129.  

[33] GAO, Y.; LEERMAKERS, M.; ELSKENS, M. High resolution profiles of thallium, 
manganese and iron assessed by DET and DGT techniques in riverine sediment pore 
waters. Science of the Total Environment. 2007, vol. 373, s. 526-533.  

[34] MORFORD, J.; KALNEJAIS, L.; MARTIN, W. Sampling marine pore waters for Mn, 
Fe, U, Re and Mo: modifications on diffusional equilibration thin film gel probes. 
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 2003, vol. 285-286, s. 85-103. 

[35] HARPER, P.; DAVISON, W.; TYCH, W. Temporal, spatial, and resolution constraints 
for in situ sampling devices using diffusional equlibration: dialysis and DET. 
Environmental Science and Technology. 1997, vol. 31, s. 3110-3119.  

[36] ZHANG, H.; DAVISON, W.  Performance characteristics of diffusion gradients in thin 
films for the in situ measurement of trace metals in aqueous solution. Analytical 
Chemistry. 1995, vol. 67, no. 19, s. 3391-3400. 

[37] DGT Research Ltd, Lancaster, UK: DGT for measurements in waters, soils and 
sediments. [online] [cit. 2008-10-26]. Dostupné z: <http://www.dgtresearch.com>  
[Download Technical pdf document]. 

[38] HARPER, M.P.; DAVISON, W.; ZHANG, H. Kinetics of metal exchange between 
solids and solutions in sediments and soils interpreted from DGT measured fluxes. 
Geochimica et Cosmochimica Acta. 1998, vol. 62, No.16, s. 2757-2770. 

[39] ZHANG, H.; DAVISON, W.; MILLER, S.; TYCH, W. In situ high resolution 
measurements of fluxes of Ni, Cu, Fe and Mn and concentrations of Zn and Cd in 
porewaters by DGT. Geochimica et Cosmochimica Acta. 1995, vol. 59, s. 4181-4192. 

[40] HOFFMAN, A.S. Hydrogels for biomedical applications. Advanced Drug Delivery 
Reviews. 2002, vol. 43, s. 3-12. 

[41] PEPPAS, N.A.; HILT, Z.; KHADEMHOSSEINI, A. Hydrogels in biology and medicine: 
from molecular principles to bionanotechnology. Advanced Materials.  2006, vol. 18, 
s. 1345-1360.  

[42] ZHANG, H.; DAVISON, W. Direct in situ measurements of labile inorganic and 
organically bound metal species in synthetic solutions and natural waters using diffusive 
gradients in thin films. Analytical Chemistry. 2000, vol. 72, s. 4447-4457.  

[43] ZHANG, H.; DAVISON, W. In situ speciation measurements using diffusive gradients 
in thin films (DGT) to determine inorganically and organically complexed metals. Pure 
and Applied Chemistry. 2001, vol. 73, s. 9-15. 

[44]  Thermo Scientific: Electrophoresis Technical Handbook. [online]  [cit. 2009-07-10]. 
Dostupné z: < http://www.piercenet.com/Files/07PIE221_EPhorHB_asm2.pdf >.  

[45] BICAK, N.; SHERRINGTON, D.C.; SENKAL, B.F. Graft copolymer of acrylamide 
onto cellulose as mercury selective sorbent. Reactive & Funcitonal Polymers. 1999, 
vol. 41, s. 69-76. 



   91

[46] DOČEKALOVÁ, H.; DIVIŠ, P. Application of diffusive gradient in thin films technique 
(DGT) to measurement of mercury in aquatic systems. Talanta. 2005, vol 65, 
s. 1174-1178. 

[47] ZHANG, H.; DAVISON, W. Diffusional characteristics of hydrogels used in DGT and 
DET techniques. Analytica Chimica Acta. 1999, vol. 398, s. 329-340.  

[48] LEAD, J.R.; STARCHEV, K.; WILKINSON, K.J. Diffusion coefficients of humic 
substances in agarose gel and in water. Environmental Science and Technology. 2003, 
vol. 37, s. 482-487. 

[49]  Bio-Rad Laboratories: Molecular biology grade AG 50W-X8 cation exchange resin 
instruction manual. [online]  [cit. 2008-11-03]. Dostupné z: <http://www.bio-
rad.com/LifeScience/pdf/Bulletin_9119.pdf>.  

[50] CHANG, L.-Y.; DAVISON, W.; ZHANG, H. Performance characteristics for the 
measurement of Cs and Sr by diffusive gradients in thin films (DGT). Analytica 
Chimica Acta. 1998, vol. 368, s. 243-253. 

[51] MURDOCK, CH.; KELLY, M.; CHANG, L.-Y. DGT as an in situ tool for measuring 
radiocesium in natural waters. Environmental Science and Technology. 2001 vol. 35, 
s. 4530-4535.  

[52] Ion Exchange Resins: Classification and Properties. [online] [cit. 2008-28-10]. Dostupné 
z: <http://www.sigmaaldrich.com/aldrich/brochure/al_pp_ionx.pdf>. 

[53] LI, W., LI, CH., ZHAO, J. Diffusive gradients in thin films technique for uranium 
measurements in river water. Analytica Chimica Acta. 2007, vol. 592, s. 106-113. 

[54] DIVIŠ, P.; SZKANDERA, R.; BRULÍK, L. Application of new resin gels for measuring 
mercury by Diffusive gradients in thin-films technique. Analytical Sciences. 2009, 
vol. 25, s. 575-578. 

[55] ZHANG, H.; DAVISON, W.; GADI, R. In situ measurement of dissolved phosphorus in 
natural waters using DGT. Analytica Chimica Acta. 1998, vol. 370, s. 29-38.  

[56] FITZ, W.J.; WENZEL, W.J.; ZHANG, H.  Rhizosphere characteristics of the arsenic 
hyperaccumulator Pteris vittata L. and monitoring of phytoremoval efficiency. 
Environmental Science and Technology. 2003, vol. 37, s. 5008-5014. 

[57] PANTHER, J.G.; KATHRYN, P.S.; KIPTON, J. Development and application of the 
diffusive gradients in thin films technique for the measurement of total dissolved 
inorganic arsenic in waters. Analytica Chimica Acta. 2008, vol. 622, s. 133-142. 

[58] Bio-Rad Laboratories: Chelex 100® and Chelex 20 Chelating Ion Exchange Resin, 
Instruction Manual. [online] [cit. 2008-10-28]. Dostupné z: <http://www.bio-
rad.com/webmaster/pdfs/9184_Chelex.PDF> . 

[59] PETERS, A. J.; ZHANG, H.; DAVISON, W. Performance of the diffusive gradients in 
thin films technique for measurement of trace metals in low ionic strength freshwaters. 
Analytica Chimica Acta. 2003, vol. 478, s. 237-244. 

[60] ALFARO-DE LA TORRE, M.C.; BEAULIEU, P.-Y.; TESSIER, A. In situ measurement 
of trace metals in lake water using the dialysis and DGT techniques. Analytica Chimica 
Acta. 2000, vol. 418, s. 53-68.  

[61] MALINOVSKY, D.; DAHLQVIST, R.; BAXTER, D.C. Performance of diffusive 
gradients in thin films for measurement of the isotopic composition of soluble Zn. 
Analytica Chimica Acta. 2005, vol. 537, s. 401-405.  



   92 

[62] GARMO, O.A.; LEHTO, N.J.; ZHANG. H. Dynamic aspects of DGT as demonstrated 
by experiments with lanthanide complexes of a multidentate ligand. Environmental 
Science and Technology. 2006, vol. 40, s. 4754-4760.  

[63] TEASDALE, P.R.; HAYWARD, S.; DAVISON, W. In situ, high-resolution 
measurements of dissolved sulfide using diffusive gradients in thin films technique with 
computer-imaging densitometry. Analytical Chemistry. 1999, vol. 71, s. 2186-2191. 

[64] REARICK, M. S., GILMOUR, C. C., HEYES, A., MASON, R. P. Measuring sulfide 
accumulation in diffusive gradients in thin films by means of purge and trap followed by 
ion-selective electrode. Environmental Toxicology and Chemistry. 2005, vol. 24, no. 12, 
s. 3043-3047  

[65] LI, W.; ZHAO, H.; TEASDALE, P.R.; JOHN, R.; ZHANG, S. Synthesis and 
characterization of a polyacrylamide-polyacrylic acid copolymer hydrogel for 
environmental analysis of Cu and Cd. Reactive & Funcitonal Polymers. 2002, vol. 52, 
s. 31-41. 

[66] HONGTAO, F.; SUN, T.; LI, W. Sodium polyacrylate as a binding agent in diffusive 
gradients in thin-films technique for the measurement of Cu2+ and Cd2+ in waters. 
Talanta. 2009, In press. 

[67] LI, W.; TEASDALE, P. R.; ZHANG, S. Application of a poly(4-styrenesulfonate) liquid 
binding layer for measurement of Cu2+ and Cd2+ with the diffusive gradients in thin 
films technique. Analytical Chemistry. 2003, vol. 75, s. 2578-2583. 

[68] LI, W.; ZHAO, H.; TEASDALE, P.R.; WANG, F. Trace metal speciation measurements 
in waters by the liquid binding phase DGT device. Talanta. 2005, vol. 67, s. 571-578.  

[69] LI, W., ZHAO, H., TEASDALE, P. R., JOHN, R. Preparation and characterization of a 
poly(acrylamidoglycolic acid-co-acrylamide) hydrogel for selective binding of Cu2+ and 
application to diffusive gradients in thin films measurements. Polymer. 2002, vol. 43, 
s. 4803-4809.  

[70] MASON, S.; HAMON, R.; NOLAN, A. Performance of a mixed binding layer for 
measuring anions and cations in a single assay using the diffusive gradients in thin films 
technique. Analytical Chemistry. 2005, vol. 77, s. 6339-6346.  

[71] MASON, S.; HAMON, R.; ZHANG, H. Investigating chemical constraints to the 
measurement of phosphorus in soils using diffusive gradients in thin films (DGT) and 
resin methods. Talanta. 2008, vol. 74, s. 779-787.  

[72] TRÁVNÍČKOVÁ, J. Nové sorpční gely pro užití v technice difúzních gradientů 
v tenkých filmech. Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně, 2008, 61 s. 
Školitel Doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc. 

[73] SLOVÁK, Z. Nové chelatační ionexy na základě glykolmethakrylátových gelů Spheron. 
Bulletin n.p. Lachema Brno. 1979, s. 30-34.  

[74] WARNKEN, K.W.; ZHANG, H.; DAVISON, W. Performance characteristics of 
suspended particulate reagent-iminodiacetate as a binding agent for diffusive gradients 
in thin films. Analytica Chimica Acta. 2004, vol. 508, s. 41-51.  

[75] FONES, G.R.; DAVISON, W.; HAMILTON-TAYLOR, J. The fine-scale remobilization 
of metals in the surface sediment of the North-East Atlantic. Continental Shelf 
Research. 2004, vol. 24, s. 1485-1504.  

[76] TANKERE-MULLER, S.; ZHANG, H.; DAVISON, W. Fine scale remobilisation of Fe, 
Mn, Co, Ni, Cu and Cd in contaminated marine sediment. Marine Chemistry. 2007, vol. 
106, s. 192-207.  



   93

[77] TEVA® resin [online] [cit. 2008-10-22]. Dostupné z: 
<http://www.eichrom.com/products/info/teva_resin.cfm>.  

[78] FRENCH, M.A.; ZHANG, H.; PATES, J.M. Development and performance of diffusive 
gradients in thin-films technique for the measurement of technetium-99 in seawater. 
Analytical Chemistry. 2005, vol. 77, s. 135-139.  

[79]  WHATMAN: Ion exchange papers. [online] [cit. 2008-28-10]. Dostupné z: 
<http://www.whatman.com/IonExchangePapers.aspx>. 

[80] LI, W.; ZHAO, H.; TEASDALE, P. R. Application of a cellulose phosphate ion 
exchange membrane as a binding phase in the diffusive gradients in thin films technique 
for measurement of trace metals. Analytica Chimica Acta. 2002, vol. 464, s. 331-339.  

[81] LARNER, B.L.; SEEN, A.J. Evaluation of paper-based diffusive gradients in thin film 
samplers for trace metal sampling. Analytica Chimica Acta. 2005, vol. 539, s. 349-355. 

[82] LI, W.; ZHAO, J.; LI, Ch. KISER, S. Speciation measurements of uranium in alkaline 
waters using diffusive gradients in thin films technique. Analytica Chimica Acta. 2006, 
vol. 575, s. 274-280.  

[83] LI, W. Development of new binding phases for speciation measruements of trace metals 
with the diffusive gradients in thin films technique. Ph.D. thesis, Griffith University 
Australia, 2004, 221 s. Supervisors: Dr. Huijun Zhao, Dr. Peter Teasdale. [online] 
[cit. 2010-02-11]. Dostupné z: <http://www4.gu.edu.au:8080/adt-
root/uploads/approved/adt-QGU20040504.150905/public/02Whole.pdf>. 

[84] LI, W.; ZHAO, H.; TEASDALE, P. R.; JOHN, R.; WANG, F. Metal speciation 
measurement by diffusive gradients in thin films technique with different binding 
phases. Analytica Chimica Acta. 2005, vol. 533, s. 193-202. 

[85] DOČEKAL, B. Studium vlastností selektivních sorbentů na bázi 
hydroxyethylmethakrylátového gelu Spheron a jejich použití ve stopové analýze kovů 
metodami atomové spektroskopie. Kandidátská disertační práce, Universita J.E. Purkyně 
Brno, 1988, 97 s. Školitel Doc. RNDr. Milan Vrchlabský, CSc. 

[86] WARNEKEN, K.W.; ZHANG, H.; DAVISON, W. Passive sampling techniques in 
environmental monitoring. Comprehensive Analytical Chemistry. Elsevier, 2007. vol. 
38, ISSN 0166-526X. In situ monitoring and dynamic speciation measurements in 
solution using DGT, chapter 11, s. 251-278. 

[87] LEAD, J.R.; WILKINSON, K.J.; STARCHEV, S. Determination of diffusion 
coefficients of humic substances by fluorescence correlation spectroscopy: Role of 
solution conditions. Environmental Science and Technology. 2000, vol. 34, 
s. 1365-1369. 

[88] SALLY, S.; DAVISON, W.; ZHANG, H. Diffusion coefficients of metals and metal 
complexes in hydrogels used in diffusive gradients in thin films. Analytica Chimica 
Acta. 2006, vol. 558, s. 222-229. 

[89] SANGI, M.R.; HALSTEAD, M.J.; HUNTER, K.A. Use of the diffusion gradient thin 
film method to measure trace metals in fresh waters at low ionic strength. Analytica 
Chimica Acta. 2002, vol. 456, s. 241-251. 

[90] WARNEKEN, K.W.; ZHANG, H.; DAVISON, W. Accuracy of the Diffusive gradient in 
thin-films technique: Diffusive boundary layer and effective sampling area 
considerations. Analytical Chemistry. 2006, vol. 78, s. 3780-3787. 



   94 

[91] YEZEK, L.P.; VAN LEEUWEN, H.P. An electrokinetic characterization of low charge 
density cross-linked polyacrylamide gels. Journal of Colloid and Interace Science. 
2004, vol. 278, s. 243-250. 

[92]  YEZEK, L.P.; VAN DER VEEKEN, P.LR.; VAN LEEUWEN, H.P. Donnan effects in 
metal speciation analysis by DET/DGT. Environmental Science and Technology. 2008, 
vol. 42, s. 9250-9254. 

[93] FATIN-ROUGE, N.; GOULET, R.R.; MILON, A.; BUFFLE, J. Diffusion and 
partitioning of solutes in agarose hydrogels: The relative influence of electrostatic and 
specific interactions. Journal of Physical Chemistry. 2003, vol. 107, s. 12126-12137. 

[94] PICHETTE, C.; ZHANG, H.; DAVISON, W. Preventing biofilm development on DGT 
devices using metals and antibiotics. Talanta. 2002, vol. 72, s. 716-722.  

[95] WARNEKEN, K.W.; ZHANG, H.; DAVISON, W. Trace metal measurements in low 
ionic strength synthetic solutions by Diffusive gradients in thin films. Analytical 
Chemistry. 2005, vol. 77, s.5450-5446. 

[96] GARMO, Ø.A.; DAVISON, W.; ZHANG, H. Interactions of trace metals with hydrogels 
and filter membranes used in DET and DGT techniques. Environmental Science and 
Technology. 2008, vol. 42, s. 5682-5687. 

[97] GARMO, Ø.A.; DAVISON, W.; ZHANG, H. Effect of binding of metals to the hydrogel 
and filter membrane on the accuracy of the Diffusive gradients in thin films technique. 
Analytical Chemistry. 2008, vol. 80, s. 9220-9225. 

[98]  INCZÉDY, J.: Komplexotvorné rovnováhy v analytickej chémii. Alfa, vydavateľstvo 
technickej a ekonomickej literatúry, n.p., Bratislava, 1974. 

[99] GIMPEL, J.; ZHANG, H.; HUTCHINSON, W.; DAVISON, W.: Effect of solution 
composition, flow and deployment time on the measurement of trace metals by the 
diffusive gradient in thin film technique. Analytica Chimica Acta, 2001, vol. 448, 
s. 93-103. 

[100] KOTRLÝ, S.; ŠŮCHA, L: Chemické rovnováhy v analytické chemii. SNTL-
Nakladatelství technické literatury, Praha, 1988. 

[101] DAHLQVIST, R.; ZHANG, H.; INGRI, J.; DAVISON, W.: Performance of the 
diffusive gradients in thin films technique for measuring Ca and Mg in freshwater. Anal. 
Chim. Acta, 2002, vol. 460, pp. 247-256. 

[102] DIVIS, P.; DOCEKALOVA, H.: Application of diffusive gradient in thin films 
technique (DGT) to measurement of mercury in aquatic systems. Talanta, 2005, vol. 65, 
s. 1174-1178. 

[103] DIVIS, P.; LEERMAKERS, M.; DOCEKALOVA, H.; GAO, Y.: Mercury depth 
profiles in river and marine sediments measured by the diffusive gradients in thin films 
technique with two different specific resins. Analytical Bioanalytical Chemistry, 2005, 
vol. 382, s. 1715-1719. 

[104] Sigma-Aldrich Certificate of Analysis: Humic acid, Fluka, 2000, Prod. Number 53680. 
[105] DOČEKAL, B.; ŘEZÁČOVÁ-SMETKOVÁ, V.; DOČEKALOVÁ, H.: Effect of humic 

acid on metal uptake measured by diffusive gradients in thin films technique. Chemical 
Papers, 2004, vol. 59 (5), s. 293-303. 

[106] PINHEIRO, J. P.; MOTA, A. M.; D´OLIVEIRA, J. M. R.; MARTINHO, J. M. G.: 
Dynamic properties of humic matter by dynamic light scattering and voltammetry. 
Analytica Chimica Acta, 1996, vol. 329, s. 15-24. 



   95

[107] WINDOM, H.; SMITH, R.; NIENCHESKI, F.; ALEXANDER, C.: Uranium in rivers 
and estuaries of globally diverse, smaller watersheds. Marine Chemistry, 2000, vol. 68, 
s. 307-321. 

[108] ROSMAN, K.J.R.; TAYLOR. P.D.P.: Isotopic compositions of the elements 1997. 
IUPAC, 1997. s. 22. Dostupné z: 
<http://www.iupac.org/reports/1998/7001rosman/iso.pdf>. 

[109] GRENTHE, I.; FUGER, J.; KONINGS, R.J.M.: Chemical thermodynamics of uranium. 
OECD Nuclear Energy Agency, 2004. s. 716.  

[110] SÝKORA, V.; ZÁTKA, V.: Příruční tabulky pro chemiky. SNTL Praha, 1967. s. 296.  
[111] PITTER, P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT, 1999. s. 568. ISBN 80-7080-340-1 
[112] SALBU, B.: Fractionation of radionuclide species in the environment. Journal of 

Environmental Radioactivity. 2009, vol. 100, s. 283-289. 
[113] JIANG, J.; RENSHAW, J.C.; SARSFIELD, M.J.: Solution chemistry of uranyl ion with 

iminodiacetate and oxydiacetate: A combined NMR/EXAFS and 
Potentiometry/Calorimetry study. Inorganic Chemistry. 2003, vol. 42, s. 1233-1240. 

[114] LIDE, D.R.: Handbook of Chemistry and Physics. CRC Press, 2004. 85th ed. 
ISBN0 8493-0485-7. 

[115] CHAUHAN, G.S.; KUMAR, A.: A study in the uranyl ions uptake on acrylic acid and 
acrylamide copolymeric hydrogels. Journal of Applied Polymer Science. 2008, vol. 110, 
s. 3795-3803. 

[116] KOPEČEK, J.; YANG, J.: Hydrogels as smart biomaterials, review. Polymer 
International, 2007, vol. 56, s. 1078-1098. 

[117] HOFFMAN, A.S.: Hydrogels for biomedical applications. Advanced Drug Delivery 
Reviews, 2002, vol. 43, s. 3-12. 

[118] NAKAOKI, T.; YAMASHITA, H. Bound states of water in poly(vinyl alcohol) 
hydrogel prepared by repeated freezing and melting method. Journal of Molecular 
Sturcture. 2008, vol. 875, s. 282-287. 

[119] ZHAO, X.; HARRIS, M. Novel degradable poly(ethylene glycol) hydrogels for 
controlled release of protein. Journal of Pharmaceutical Sciences. 1998, vol. 87, 
s. 1450-1458. 

[120] WICHTERLE, O.; LIM, D. Hydrophilic gels for biological use. Nature, 1960, vol. 185, 
s. 117-118. 

[121] VOJTOVÁ, L.; KOBERSTEIN, J.T.; TURRO, N.T.: A novel well-defined linear 
poly(methacrylic acid) macromonomers for biomaterial applications: The synthesis and 
characterization. Chemické listy. 2002, vol. 96, s.S227-S231. 

[122] LIU, Q.; HEDBERG, E.L.; LIU, Z.: Preparation of macroporous poly(2-hydroxyethyl 
methacrylate) hydrogels by enhanced phase separation. Biomaterials. 2000, vol. 21, 
s. 2163-2169. 

[123] LOU, X.; VIJAYASEKARAN, S.; CHIRILA, T.V.: Synthesis physical characterization 
and biological performance of sequential homo-interpenetrating polymer network 
sponges based on poly(2-hydroxyethyl methacrylate). Jouranl of Biomedical Material 
Research. 1999, vol. 47, s. 404-411. 

[124] LOU, X.; MUNRO, S.; WANG, S.: Drug release characteristics of phase separation 
pHEMA sponge materials. Biomaterials. 2004, vol. 25, s. 5071-5080. 



   96 

[125] CHIRILA, T.V.; CHEN, Y.CH.; GRIFFIN, B.; CONSTABLE, I.J.: Hydrophilic 
sponges based on 2-hydroxyethyl methacrylate. I. Effect of monomer mixture 
composition on the pore size. Polymer International. 1993, vol. 32, s. 221-232.  

[126] BUFFLAP, S.E.; ALLEN, H.E.: Sediment pore water collection methods for trace 
metal analysis: A review. Water Research. 1995, vol. 29, s. 165-177. 

[127] MORTIMER, R.J.G.; KROM, M.D.; HALL, P.O.J.: Use of gel probes for the 
determination of high resolution solute distributions in marine and estuarine pore 
waters. Marine Chemistry. 1998, vol. 63, s. 119-129. 

[128] DIVIŠ, P.; DOČEKALOVÁ, H.; SMETKOVÁ, V.: Hloubkové profily labilních 
kovových species v sedimentech a jejich in situ měření technikou difusního gradientu v 
tenkém filmu. Chemické listy. 2003, vol. 97, s. 1184-1189.  

[129] GINDER-VOGEL, M.; FENDORF, S. Biogeochemical uranium redox transformation: 
Potential oxidants of uraninite. In Developments in Earth & Environmental Sciences, 
2008, vol. 7, chapter 11, s. 293-312.   

[130] DAVIS, J.A.; MEECE, D.E.; KOHLER, M.; CURTIS, G.P. Approches to surface 
complexation modeling of Uranium (VI) adsorption on aquifer sediments. Geochimica 
et Cosmochimica Acta. 2004, vol. 68, s. 3621-3641. 

[131] SHAW, T.J.; SHOLKOVITZ, E.R.; KLINKHAMMER, G. Redox dynamics in the 
Chesapaeke Bay: The effect on sediment/water uranium exchange. Geochimica et 
Cosmochimica Acta. 1994, vol. 58, s. 2985-2995. 

 
 
 
 



   97

8. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

8.1 Použité zkratky 
 
AAS  atomová absorpční spektrometrie 
AdCSV katodická adsorptivní rozpouštěcí voltametrie 
AGE  agarosový difusní gel 
AIBN  N, N´-azobis(isobutyronitril) 
AMP  fosfomolybdenan amonný  
APA  polyakrylamidový difusní gel 
APS  peroxosíran amonný 
ASV  anodická rozpouštěcí voltametrie 
CFA   kontinuální průtoková analýza (continuous flow analysis) 
CID  densitometrie (computer-imaging densitometry) 
DBL  difusní hraniční vrstva (diffusive boundary layer) 
DET technika difusní rovnováhy v tenkém filmu (diffusive equilibrium in thin films 

technique) 
DGT  technika difusního gradientu v tenkém filmu (diffusive gradient in thin films  

technique) 
ET AAS atomová absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací 
EDTA  kyselina ethylendiamintetraoctová 
EDMA  ethylendimethakrylát 
GIME  gelem chráněná voltametrická mikroelektroda (gel-protected voltammetric  

microelectrode) 
HA   huminová kyselina 
HDME  rtuťová kapková elektroda (hanging drop mercury electrode) 
HEMA  2-hydroxyethylmethakrylát  
ICP-MS hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 
IDA  kyselina iminodioctová 
LOD  limit detekce 
MBL  směsná vazebná vrstva (mixed binding layer) 
MFE   rotační rtuťová elektroda (rotating mercury-film electrode) 
NAA  neutronová aktivační analýza 
OXIN  8-hydroxychinolin 
PAM  polyakrylamid 
PAM-PAA kopolymer polyakrylamidu a polyakrylové kyseliny 
pHEMA polyhydroxyethylmethakrylát 
PSS  poly(4-styrensulfonát) 
RG  restrikční difusní gel 
SLM  kapalinové membrány na nosiči (supported liquid membrane) 
SPR-IDA suspendovaný iminodiacetát (suspended particulate reagent-iminodiacetate) 
TEMED N,N,N´,N´, - tetramethylethylendiamin 
TEVA  trialkylmethylamonium-nitrát (chlorid) 
THGA  příčně vyhřívaný grafitový atomizátor (transverse heated graphite atomizer) 
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8.2 Použité symboly 
 

A  difusní plocha (cm2) 
ACALC  efektivní difusní plocha (cm2) 
α  koeficient vedlejší reakce 
αLH  koeficient vedlejší reakce protonizace ligandu 
αML  koeficient vedlejší reakce tvorby komplexu kov-ligand ve vnějším roztoku 
b  úsek vyťatý přímkou na ose y 
β  konstanta stability komplexu 
βML  konstanta stability komplexu kovu s konkurenčním ligandem 
βMR  konstanta stability komplexu kovu se sorpčním gelem  
βn   konstanta stability n-tého komplexu 
β 0n,m   konstanta stability produktů hydrolýzy uranylového iontu 
C´  koncentrace iontů kovů na rozhraní sorpčního a difusního gelu (mol.l-1) 
Ca(ti)    koncentrace na povrchu difusního gelu vyjádřená jako funkce času 

Cb  koncentrace iontů kovů ve vnějším roztoku (mol.l-1) 
Cb´  ovlivněná (podmíněná) koncentrace volných iontů kovu ve vnějším roztoku 
cDGT  koncentrace kovů nalezená technikou DGT (mol.l-1) 
Ce  koncentrace kovů v eluátu sorpčního gelu (mol.l-1) 
cHA  koncentrace huminové substance (g.l-1) 
cIDA  koncentrace kyseliny iminodioctové (mol.l-1) 
CKOV  koncentrace kovů nalezená ve vnějším roztoku (μg.l-1) 
cΣ uhličitanů celková koncentrace uhličitanů ve vnějším roztoku (mg.l-1) 
cL  celková koncentrace ligandu 
cMg  koncentrace hořečnatých iontů (mol.l-1) 
(cM)S  koncentrace sledovaného kovu (mmol.g-1) v pevné (ionexové) fázi po ustálení 

rovnováhy 
(cM)L  koncentrace sledovaného kovu (mmol.ml-1) v kapalné fázi po ustavení 

rovnováhy 
CSOL  koncentrace kovů nalezená analýou expozičního, vnějšího, roztoku (mol.l-1) 
cU   celková koncentrace uranu  
D  difusní koeficient (cm2.s-1) 
DAPP  zdánlivý difusní koeficient (cm2.s-1) 
De   efektivní difusní koeficient 
Df   difusní koeficient v membránovém filtru 
df  tloušťka membránového filtru 
Dg  distribuční koeficient (ml.g-1) 
Dg´ podmíněná hodnota distribučního koeficientu za přítomnosti konkurenčního 

ligandu 
dg   tloušťka difusního gelu 
DTAB  tabelovaný difusní koeficient (cm2.s-1) 
DW   difusní koeficient v difusní hraniční vrstvě 
δ  tloušťka difusní hraniční vrstvy (cm) 
δ XY  distribuční koeficient dané látky XY  
Δg  tloušťka difusní vrstvy (cm) 
Δgel   tloušťka gelu 
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Δf  tloušťka membránového filtru 
F  Faradayova konstanta 
F  tok iontů kovů (mol.cm-2.s-1) 
fe  faktor eluce kovů ze sorpčního gelu 
I  iontová síla 
Ka  disociačních konstanta 
[L]   koncentrace ligandu v roztoku 
M  množství akumulovaného kovu  
M´ množství kovu akumulovaného v sorpčním gelu, ovlivněné tvorbou komplexu 

ve vnějším roztoku 
m  hodnota směrnice 
M  volné specie kovů 
ML  komplexy kovů s konkurenčním ligandem 
MR  komplexy kovů se sorbentem 
N  hustota nabitých míst v elektrolytu 
R  plynová konstanta  
R  výtěžek záchytu kovu v technice DGT 
R´ podmíněná hodnota výtěžku záchytu v technice DGT v přítomnosti 

konkurenčního ligandu 
r  poměr fází sorbentu a vodné fáze v sorpčním gelu 
RREL   relativní výtěžek záchytu v technice DGT 
T  absolutní teplota (K) 
t  doba expozice 
Vg  objem sorpčního gelu (cm3) 
Ve  objem elučního roztoku 1 mol.l-1 kyseliny dusičné (ml) 
ψD  Donnanův potenciál 
z  náboj 
zM   náboj iontů kovů 
zg   náboj vázaných nabitých skupin v gelu  
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ná pro měření Cu a Cd. Podobných výsledků bylo dosa�e-
no při pou�ití gelu kopolymeru kyseliny akrylové a akryl-
amidu24. Popsána jsou také sorpční média zalo�ená na 
jiném principu ne� na iontové výměně, např. na srá�ení. 
Pro stanovení fosfátů tak bylo vyu�ito oxidů �eleza25 a pro 
stanovení sulfidů jodidu stříbrného fixovaného v sorpčním 
gelu12,26. 

V této práci byly studovány vlastnosti nového specific-
kého sorpčního gelu na bázi selektivního iontoměniče Sphe-
ron-Oxin® s vázanými funkčními skupinami 8-hydroxy-
chinolinu pro vyu�ití v technice DGT ke stanovení vybra-
ných kovů (Cd, Cu, Ni a Pb) zajímavých z hlediska cha-
rakterizace některých součástí �ivotního prostředí. Byla 
optimalizována syntéza nového sorpčního gelu, stanoveny 
pomocné parametry slou�ící k vyhodnocení charakteristik 
záchytu analytů (eluční faktor, kapacita sorpčních disků), 
dále byly studovány faktory ovlivňující selektivitu sorpce 
(pH, iontová síla), vliv potenciálně konkurujících iontů 
(Mg) a modelových komplexujících ligandů (kyselina 
iminodioctová), simulujících vliv přírodních součástí vod-
ních systémů. Vlastnosti nového sorpčního gelu byly srov-
nány s vlastnostmi sorpčního gelu obsahujícího bě�ně pou-
�ívaný chelatační iontoměnič Chelex 100 s vázanou kyse-
linou iminodioctovou. 

 
 

Experimentální část 
 
C h e m i k á l i e  

 
Pro přípravu difuzních a sorpčních gelů byl pou�it 

akrylamid (40%, Merck, Darmstadt, SRN), patentované 
síťovadlo (DGT Research, Ltd., Lancaster, UK), peroxosí-
ran amonný (Sigma-Aldrich, Steinheim, SRN) 
a N,N,N�,N�, tetramethylethylendiamin (TEMED; Sigma-
Aldrich). Pro přípravu sorpčních gelů byl dále pou�it Che-
lex 100 (Na-forma, velikost zrn 38−75 µm, Bio-Rad Labo-
ratories, Hercules, USA) a Spheron-Oxin® 1000 (velikost 
zrn 63−100 µm, Lachema Brno, ČR). Ve v�ech experi-
mentech byly pou�ity chemikálie čistoty p.a. a deionizova-
ná voda připravená přístrojem Milli-Q Academic firmy 
Millipore. Pro přípravu modelových roztoků byly pou�ity 
standardní roztoky Cd, Cu, Ni a Pb o koncentraci 1 mg ml−1 
(Astasol®, Analytika Praha, ČR). 

 
P ř í s t r o j e  

 
Obsah kovů v eluátech sorpčních gelů a v roztocích 

odebraných před a po aplikaci sond DGT byl stanoven 
plamenovou a bezplamenovou atomovou absorpční spekt-
rometrií na přístrojích AA 3110 a AAnalyst 600 (Perkin 
Elmer Analytical Instruments, USA) za podmínek bě�ně 
doporučovaných výrobcem. 

CHARAKTERIZACE SORPČNÍCH  
GELŮ PRO POU�ITÍ V TECHNICE  
DIFUZNÍHO GRADIENTU V TENKÉM 
FILMU 
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Klíčová slova: technika difuzního gradientu v tenkém fil-
mu (DGT), Spheron-Oxin® 
 

Úvod 
 
Technika difuzního gradientu v tenkém filmu 

(Diffusive Gradients in Thin Films Technique − DGT) 
vyvinutá v 90. letech minulého století1 je v současnosti 
s úspěchem pou�ívána k měření in situ stopových koncent-
rací2 celé �kály převá�ně labilních kovových specií 
v přírodních vodách3−10, sedimentech11−16 a půdách17−20. 

K přednostem techniky DGT patří jednoduchost pro-
vedení, nízké náklady, vysoká citlivost, prekoncentrační 
schopnosti, vyu�ití při současném stanovení více prvků a 
mo�nost speciační analýzy. Technika DGT je zalo�ena na 
Fickových zákonech difuze. Vyu�ívá tenké vrstvy hydro-
gelu, která řídí transport kovů z roztoku k sorpčnímu mé-
diu, v něm� se akumulují labilní specie kovů8. Nejpou�íva-
něj�ím sorpčním médiem pro stanovení kovů technikou 
DGT je chelatační iontoměnič Chelex 100 s vázanými 
skupinami kyseliny iminodioctové, který je selektivní pro 
volné ionty přechodných kovů a jejich ionty vázané ve 
slabých komplexech. 

Klíčovou roli při stanovení specií kovů technikou 
DGT hraje nalezení vhodného sorpčního gelu umo�ňující 
stanovení �ir�ího spektra chemických specií. 

V posledních letech byla vyzkou�ena řada nových 
sorpčních gelů. Pro měření radionuklidů Cs a Sr ve vodách 
byl pou�it sorpční gel obsahující iontoměnič AG50W-X8 
(cit.21) nebo gel obsahující vázaný fosfomolybdenan amon-
ný22. Jako sorpční médium byly rovně� pou�ity membrány 
na bázi celulosy s funkčními skupinami kyseliny fosforeč-
né23. Tato modifikace techniky DGT se ukázala být vhod-

 

* Tato práce byla úspě�ně prezentována v soutě�i O cenu firmy Merck 2007 za nejlep�í studentskou vědeckou práci v oboru analytické 
chemie.  
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P r a c o v n í  p o s t u p y  
 
Difuzní gel i sorpční gely, tj. gely se zakomponova-

nými iontoměniči, byly připravovány dle postupů přeja-
tých od DGT Research Ltd., Lancaster, UK (cit.27). 
Z plátků gelů byly speciálním no�em vyřezány kruhové disky 
o průměru 25 mm. Disky difuzního gelu byly před pou�itím 
stabilizovány a uchovávány v 0,01 mol l−1 NaNO3. Z disků 
sorpčních gelů byly opakovaně elucí v 1 mol l−1 kyseliny 
dusičné je�tě před jejich pou�itím odstraněny analyty, sor-
bované během syntézy. Přeči�těné gely byly nakonec 
uchovávány v deionizované vodě. 

Vzorkovací jednotky DGT pístového tvaru8,27 byly 
sestaveny těsně před expozicí tak, �e na vnitřní cylindric-
kou část jednotky byl umístěn disk sorpčního gelu, který 
byl překryt diskem difuzního gelu a následně ochranným 
membránovým hydrofilním polyethersulfonovým filtrem 
(Supor®-450, Pall Corporation, USA, póry 0,45 µm), který 
zabraňoval mechanickému po�kození gelů. Tyto vrstvy 
pak byly uzavřeny druhou prstencovou částí jednotky 
DGT s expozičním okénkem o průměru 2 cm. 

Po expozici v modelových roztocích iontů vybraných 
kovů (Cd, Cu, Ni a Pb) za zvolených podmínek byly jed-
notky DGT rozebrány a jednotlivé vrstvy gelů odděleny. 
Sorpční gely byly eluovány po dobu 24 h v 1 ml 1 mol l−1 
kyseliny dusičné v uzavřených, předem vyči�těných, plas-
tových nádobkách. Pro srovnávací měření byly z modelo-
vých roztoků odebírány vzorky roztoku před a po expozici 
jednotek DGT, které byly filtrovány přes membránový filtr 
s póry o velikosti 0,45 µm (Supor®-450) k oddělení podílu 
kovů nacházejících se v koloidních částicích. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
S y n t é z a  s o r p č n í h o  g e l u  a  s t a n o v e n í   
p o m o c n ý c h  c h a r a k t e r i s t i k  

 
Předbě�né experimenty ukázaly, �e při přípravě 

sorpčního gelu bylo mo�no zabudovat a� 0,2 g Spheron-
Oxinu® na 1 ml gelového roztoku. Toto mno�ství iontomě-
niče tak poskytovalo dostatečnou sorpční kapacitu disku 
jednotky DGT, jak je ukázáno ní�e, umo�ňující dlouhodo-
bou expozici disku v reálných vodných systémech �ivotní-
ho prostředí. Pro dosa�ení homogenního rozlo�ení Sphe-
ron-Oxinu® v sorpčním gelu, které je třeba dodr�et pro 
získání reprodukovatelných výsledků zvlá�tě při eluci za-
chycených kovů, je vhodné iontoměnič před polymerací 
ponechat po dobu 72 h botnat v gelovém roztoku. 

Vykrojené disky připravených sorpčních gelů byly 
nejprve charakterizovány stanovením pomocných parame-
trů dovolujících vyhodnotit záchyt iontů sledovaných kovů 
v sorpčním gelu, a to objem roztoku obsa�eného v sorpčním 
gelu disku, kinetiku eluce a účinnost eluce (eluční faktor) za-
chycených kovů 1 ml 1 mol l−1 kyseliny dusičné. Dále byla 
stanovena celková sorpční kapacita disku sorpčního gelu, 
dovolující odhadnout prakticky vyu�itelnou kapacitu disků. 

Z úbytku hmotnosti připravených disků su�ením při 
105 °C (gel obsahuje více ne� 95 % vody) a rovně� ze 
známého průměru disku 25 mm a jeho tlou�ťky změřené 
mikrometrem byl zji�těn objem disku Vg 0,19 cm3, o který 
je třeba navý�it objem Ve přidaného elučního roztoku při 
stanovení zachyceného mno�ství kovu. Eluční faktor fe, 
který vyjadřuje výtě�ek jednorázové eluce při zvoleném 
objemu elučního činidla, byl zji�těn z poměru mno�ství 
kovu uvolněného v jednom jednodenním elučním stupni a 
z celkového mno�ství kovu získaného vyluhováním během 
několika po sobě jdoucích jednodenních elucí tého� expo-
novaného disku stejným mno�stvím roztoku kyseliny. 
Zji�těné hodnoty elučních faktorů činily pro Cd 0,98, pro 
Cu 0,66, pro Ni 0,86 a pro Pb 0,93. Pořadí elučních fakto-
rů Cd>Pb>Ni>Cu koresponduje se stoupajícími hodnotami 
konstant stability β1  (log β1 činí 7,2; 9,0; 9,9 a 12,2; cit.28) 
komplexů iontů kovů s 8-hydroxychinolinem do prvního 
stupně. Měření kinetiky eluce kovů v intervalu do 24 h 
ukázala, �e ustavení eluční rovnováhy nastává ji� po 
30 min u v�ech sledovaných kovů. Uvolnění sorbovaných 
kovů z disků se Spheron-Oxinem® je tedy reverzibilní 
a velmi rychlé. 

Eluční faktory pro Cd, Cu, Ni a Pb u bě�ně pou�íva-
ného sorpčního gelu s iontoměničem Chelex 100 nabývají 
hodnot kolem 0,80 (cit.8). 

Pro srovnání s bě�ným sorpčním gelem obsahujícím 
Chelex 100 byla stanovena té� sorpční kapacita disků 
sorpčního gelu se Spheron-Oxinem®. Při několikanásob-
ném přetí�ení disku ionty mědi ve statickém uspořádání 
dosahovala kapacita disků hodnoty 3 µmol/disk, jak uka-
zuje obr. 1. Tato hodnota je ni��í oproti teoretické hodnotě 
8 µmol/disk vypočtené ze známé kapacity pou�itého ionto-
měniče pro Cu (0,25−0,3 mmol g−1; cit.29) a objemu sorpč-
ního gelu. Sní�ení kapacity je pravděpodobně vyvoláno 

Obr. 1. Závislost sorbovaného mno�ství mědi nCu na vlo�eném 
mno�ství mědi iCu (sorpční izoterma Cu) pro sorpční gel se 
Spheron-Oxinem® při pH 7, teplotě 24 °C a poměru fází 2 ml 
roztoku na disk 
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zabudováním iontoměniče do struktury polyakrylamidové-
ho gelu. Lineární oblast sorpční izotermy, v ní� má disk 
praktické analytické vyu�ití, odpovídá asi 10 % celkové 
kapacity sorpčního gelu, která je dostatečně vysoká pro 
několikatýdenní a� několikaměsíční expozici jednotky 
DGT s tímto sorpčním gelem v přírodních vodných systé-
mech. 

Z měření závislosti sorpce niklu na době expozice 
disků při několikanásobném přetí�ení byla odvozena cel-
ková kapacita disku 2,4 µmol Ni, která velmi dobře odpo-
vídala celkové kapacitě disku pro Cu, zji�ťované ve static-
kém uspořádání. 

Bě�né disky sorpčních gelů s iontoměničem Che-
lex 100 mají kapacitu asi 5 µmol/disk Cd (cit.8). Kapacity 
sorpčních gelů se Spheron-Oxinem® a s Chelexem 100 tak 
dosahují přibli�ně stejných hodnot, a proto mohou být 
aplikovány za srovnatelných podmínek. 

 
O v ě ř e n í  f u n k č n o s t i  t e c h n i k y  D G T   
v y u � í v a j í c í  s o r p č n í  g e l  

 
Z koncentrace Ce [ng cm−3] jednotlivých kovů 

v eluátech sorpčních gelů a z hodnot elučních faktorů byla 
vypočtena mno�ství kovů vázaných na Spheron-Oxin® 
v jednotlivých discích, a dále pak koncentrace kovů v roz-
toku CDGT  [ng cm−3] stanovená technikou DGT, přičem� 
pro výpočet byly pou�ity tabelované hodnoty difuzních 
koeficientů D [cm2 s−1] převzaté z literatury8, experimen-
tálně zji�těná tlou�ťka ∆g [cm] difuzního gelu 0,08 cm, 
příslu�ná doba expozice  t  [s] a průřez A [cm2] difuzního 
okénka 3,14 cm2 (dle 1. Fickova zákona CDGT = Ce . (Ve + 
Vg) . ∆g / fe . D . t . A). Porovnáním koncentrace kovů nale-
zených technikou DGT CDGT a koncentrace kovů CSOL 
stanovených přímo v roztocích odebraných vzorků expo-
zičních roztoků byly nalezeny poměry CDGT / CSOL  0,98 ± 
0,11 pro Cd, 1,07 ± 0,10 pro Cu, 0,94 ± 0,11 pro Ni a 1,16 
± 0,09 pro Pb (hodnoty ± reprezentují roz�ířenou nejistotu 
měření). Tyto výsledky ukazují, �e technika DGT se 
sorpčním gelem na bázi Spheron-Oxinu® poskytuje spo-
lehlivé výsledky pro v�echny sledované kovy. 

 
V l i v  f a k t o r ů  o v l i v ň u j í c í c h  s o r p c i   
n a  s o r p č n í  g e l  

 
Vliv pH vněj�ího roztoku 

Vliv kyselosti vněj�ího roztoku na záchyt Cd, Cu a Ni 
byl sledován v oblasti pH 3−8 (pou�ití sorpčních gelů 
v alkalické oblasti je omezeno botnacími efekty polyakry-
lamidového gelu30). Sorpční gel se Spheron-Oxinem® 
účinně zachycuje kovy z roztoku o pH 6−8 (viz obr. 2) 
a mů�e tedy být vyu�it pro stanovení kovů ve vět�ině pří-
rodních vod. Zmíněné rozmezí pH je velmi podobné oblas-
ti zji�těné pro sorpční gel s Chelexem 100 (cit.8). Výrazný 
pokles záchytu Cd při hodnotě pH 3 na gelu se Spheron-
Oxinem® je podobný chování sorpčního gelu 
s Chelexem 100 (cit.8). 

 

Vliv iontové síly 
Vliv iontové síly na záchyt kovů na sorpčním gelu se 

Spheron-Oxinem® byl sledován při pH 7 na modelových 
roztocích kadmia s koncentrací NaNO3 rostoucí a� 
k hodnotě odpovídající koncentraci sodných iontů 
v mořské vodě, a to v rozsahu 2,5⋅10−5 − 0,6 mol l−1. 
Z výsledků měření vyplynulo, �e změna iontové síly 
v rámci experimentální nejistoty (<5 %) nemá vliv na 
sorpci kadmia v celém rozsahu a �e tedy technika DGT 
mů�e poskytovat spolehlivé výsledky jak při stanovení 
kovů ve velmi čistých sladkých vodách, tak i ve vodách 
mořských. Zároveň výsledky ukazují, �e záchyt iontů pře-
chodných kovů je značně selektivní proti bě�ným alkalic-
kým kovům, které se mohou v přírodních systémech 
s vysokou solností nacházet a� v několikařádovém přebyt-
ku vůči kovům přechodným. 

Některé z předchozích studií uvádějí, �e koncentrace 
nalezená technikou DGT ve vodách s nízkou iontovou 
silou mů�e být nadhodnocena díky tomu, �e sodná forma 
iontoměniče Chelexu 100, vytvářející záporný koncentrač-
ní gradient v difuzním gelu, mů�e ovlivňovat transport 
iontů gelem v roztocích s nízkou iontovou silou < 2⋅10−4 
mol l−1 (cit.31). Rovně� v práci32 byl zmiňován vliv nízké 
iontové síly (1⋅10−2 mol l−1 NaNO3) na výsledky nalezené 
technikou DGT.  Podobné efekty v�ak nebyly při pou�ití 
sorpčních gelů se Spheron-Oxinem® pozorovány, patrně 
proto, �e funkční skupiny nejsou při pH blízkém neutrální-
mu v sodné formě. Z tohoto pohledu se pou�ití nového 
sorpčního gelu jeví výhodněj�í. 

 
Vliv hořečnatých iontů 

Funkční skupiny Chelexu 100 (kyselina iminodiocto-
vá) a Spheron-Oxinu® (8-hydroxychinolin) tvoří relativně 
stabilní komplexy s vápníkem a hořčíkem, které jsou velmi 
často přítomny v přírodních vodách. Jak vyplývá z hodnot 
konstant stability pro oba typy ligandů, pevnost komplexu 

Obr. 2. Závislost sorpce Cd, Cu a Ni na hodnotě pH vněj�ího 
roztoku stabilizovaného 0,02 mol l−1 octanovým pufrem a s kon-
centrací ka�dého z kovů 30 µg l−1, ! Cd, ! Cu, " Ni 
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hořčíku je proti komplexu vápníku vy��í. I kdy� je kon-
stanta stability komplexu 8-hydroxychinolinu s hořčíkem 
ni��í ve srovnání s komplexy s Cd, Cu, Ni a Pb, mů�e pří-
tomnost hořčíku ovlivňovat výsledky nalezené technikou 
DGT v důsledku mnohonásobně vy��í koncentrace hořčíku 
ne� sledovaných přechodných kovů v přírodních vodách. 
Z rozdílu konstant stability hořčíku a jednotlivých kovů 
vyplývá (konstanty stability komplexů kovů Mg, Cd, Cu, 
Ni a Pb s kyselinou iminodioctovou do prvního stupně β1, 
vyjádřené jako log β1 činí 2,94; 5,35; 10,55; 8,26 a 7,45; 
a pro komplexy s 8-hydroxychinolinem činí 4,50; 7,20; 
12,20; 9,90 a 9,02; cit.27,33), �e vliv hořčíku by se měl nej-
více projevit na sorpci kadmia a nejméně na sorpci mědi. 
Proto byl zkoumán vliv přítomnosti hořčíku jako potenci-
álního přírodního interferentu, který by mohl negativně 
ovlivňovat výsledky získávané technikou DGT. 

Vliv přítomnosti hořečnatých iontů při pH 7 na sorpci 
kovů v sorpčních gelech s Chelexem 100 a se Spheron-
Oxinem® byl sledován v rozmezí koncentrací 0−0,05 mol l−1 

dusičnanu hořečnatého. Horní mez intervalu odpovídá 
koncentraci hořečnatých iontů v mořské vodě. V celém 
rozsahu koncentrací neměl v rámci experimentální nejisto-
ty (<5 %) obsah hořečnatých iontů vliv na sorpci Cd, Cu, 
Ni a Pb i při teoretickém přetí�ení kapacity disků sorpč-
ních gelů hořečnatými ionty o dva řády a při molárním 
koncentračním poměru hořčíku a sledovaného kovu 105, 
co� odpovídá horní mezi zkoumaného intervalu. Tento 
vliv se neprojevil ani při sorpci kadmia, kde by se měl vliv 
hořečnatých iontů nejvíce projevit. Afinita obou sorbentů 
k iontům alkalických zemin je tedy ni��í, ne� by se dalo 
očekávat podle analogie s homogenními komplexními 
rovnováhami v roztocích. Z výsledků také vyplývá, �e oba 
typy sorpčních gelů mohou být pou�ity při stanovení kon-
centrace kovů ve vodách s vysokou tvrdostí. 

Vliv kyseliny iminodioctové 
Při aplikaci jednotek DGT v přírodních systémech se 

mů�e projevit vliv některých konkurujících komplexujících 
slo�ek, jako např. huminových látek. Jako ligand, který by 
simuloval vliv konkurující látky přítomné v přírodním vod-
ném systému, byla pro modelové experimenty vybrána kyse-
lina iminodioctová. Vliv tohoto konkurenčního činidla na 
výtě�ek záchytu Cd, Cu, Ni a Pb byl studován při pH 7 pro 
sorpční gely se Spheron-Oxinem® i s Chelexem 100. 

Z výsledků na obr. 3 a 4 je patrné, �e s růstem koncent-
race kyseliny iminodioctové klesá koncentrace kovů stanove-
ných technikou DGT. Vliv rostoucí koncentrace kyseliny 
iminodioctové CIDA na relativní výtě�ek záchytu je vyjádřen 
jako podíl zdánlivého difuzního koeficientu DAPP pro defino-
vanou koncentraci kyseliny iminodioctové a tabelovaného 
difuzního koeficientu DTAB, odpovídajícího nulové koncentra-
ci kyseliny iminodioctové. Přitom je zdánlivý difuzní koefici-
ent vyjádřen ve smyslu 1. Fickova zákona jako tok iontů kovu 
normalizovaný na jednotkovou tlou�ťku difuzní vrstvy a jed-
notkovou koncentraci kovu v roztoku. Zlom na křivce závis-
losti nastává ji� při poměrně nízkých koncentracích konkuru-
jícího ligandu. Podle odhadu dosahuje koncentrace funkčních 
skupin v gelovém roztoku sorpčního disku s Chelexem 100 
hodnoty 3⋅10−2 mol l−1. Při této koncentraci kyseliny iminodi-
octové ve vněj�ím roztoku by se měly koncentrace volných 
iontů kovů v obou roztocích vyrovnat. Z grafů lze tedy vyvo-
dit, �e se v roztoku s volnými funkčními skupinami tvoří 
stabilněj�í komplexy ne� s fixovanými v sorpčním gelu. 

Průběhy závislostí pro sorpční gely s Chelexem 100 i se 
Spheron-Oxinem® jsou velmi podobné (obr. 3 je pro jednodu-
chost uveden jen graf pro Cd). V rozmezí koncentrací kyseli-
ny iminodioctové 1⋅10−8−1⋅10−4 mol l−1 výtě�ky kolísají 
v rámci experimentální chyby (<5 %) oproti výsledku pro 
nulovou koncentraci kyseliny iminodioctové (na obr. 3 a 4 je 

Obr. 3. Závislost relativního výtě�ku záchytu Cd na sorpčním 
gelu obsahujícím Chelex 100 a Spheron-Oxin® na koncentraci 
kyseliny iminodioctové (pH 7), CIDA v mol l−1, DAPP/DTAB je 
poměr zdánlivého a tabelovaného difuzního koeficientu,  
! CHELEX 100, ! SPEHERON-OXIN 

Obr. 4. Závislost relativního výtě�ku záchytu Ni na sorpčním 
gelu obsahujícím Chelex 100 a Spheron-Oxin® na koncentraci 
kyseliny iminodioctové (pH 7), CIDA v mol l−1, DAPP/DTAB je 
poměr zdánlivého a tabelovaného difuzního koeficientu,   
! CHELEX 100, ! SPEHERON-OXIN  
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tento bod znázorněn v hodnotě log CIDA = −12). Výtě�ek 
záchytu kovů klesá při hodnotě 1⋅10−3 mol l−1 kyseliny 
iminodioctové, a to úměrně konstantám stability kyseliny 
iminodioctové s těmito kovy (viz vý�e). 

U niklu byl na základě hodnot konstant stability před-
pokládán rozdíl asi jeden a půl řádu mezi sorpčním gelem 
s Chelexem 100 a se Spheron-Oxinem®. Experimentálně 
zji�těný rozdíl činil přibli�ně jeden řád (obr. 4), co� potvr-
dilo předpoklad sorpčních vlastností. Tohoto rozdílu lze 
s výhodou vyu�ít ve speciační analýze různých chemic-
kých forem niklu v reálných systémech. U Cd, Cu a Pb 
v�ak nebyly očekávané rozdíly vyplývající z rozdílu kon-
stant stability potvrzeny, co� je mo�né přisoudit vlivu po-
lyakrylamidového gelu na Spheron-Oxinu®. Vhodný po-
stup přípravy sorpčních gelů s neovlivněnými vlastnostmi 
funkčních skupin se proto v budoucnu bude muset je�tě 
cíleně zkoumat. 

 
Tato práce byla uskutečněna v rámci Výzkumného 

záměru AVO Z40310501 "Moderní analytické techniky pro 
bioanalýzu, ekologii a nanotechnologie". 
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M. Gregu�ováa,b, B. Dočekalb, and H. Dočekalováa  
(a Institute of Chemistry and Technology of Environmental 
Protection, Faculty of Chemistry, Brno University of Tech-
nology, Brno, b Institute of Analytical Chemistry, Academy 
of Sciences of the Czech Republic, Brno): Characteriza-
tion of Resin Gels for Diffusive Gradient in Thin Films 
Technique  

 
The diffusive gradient in the film technique (DGT) is 

a new approach to the in-situ determinations of labile 
metal species in aquatic systems. The DGT device accu-
mulates labile species from solution and therefore con-
tamination problems associated with conventional collec-
tion and filtration procedures are eliminated. The tech-
nique employs a hydrogel layer to control the diffusive 
transport of metals to a cation-exchange resin, which is 
selective for free or weakly complexed metal ion species. 
This study deals with the use of a new resin based on the 
Spheron-Oxin® ion exchanger in the DGT technique. The 
resin with a selectivity for trace metal species higher than 
Chelex 100 could provide more information on metal 
speciation in aquatic systems. Its performance was tested 
for Cd, Cu, Ni and Pb under laboratory conditions. The 
new resin provides reliable results in the pH range 6−8, 
independently of ionic strength (25 mmol l−1− 0.6 mol l−1) 
and also in the presence of Mg(NO3)2  (10 µmol l−1 − 0.05 
mol l−1). The effect of iminodiacetic acid, as a model com-
petitive ligand on the metal uptake measured by DGT 
probe was also assessed. 
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Introduction
The diffusive gradients in thin film technique (DGT) 

represents a relatively new approach to in situ determination 
of labile metal species in aquatic systems. The DGT device 
accumulates labile species in situ from the solution, and thus 
problems associated with conventional collection and filtra-
tion procedures can be eliminated. After diffusing through 
a layer of polyacrylamide gel of known thickness (Fig. 1.), 
metal species are trapped by an immobilized binding agent 
(usually Chelex 100) incorporated in a resin gel layer1. Con-
centration gradient established in the diffusive layer is a basis 
for quantitative measurement of metal concentrations in the 
solution. The mass of accumulated metals in the resin gel is 
usually determined by AAS or ICP-MS after elution of resin 
gel with acid.

This paper reports on the performance of a new resin 
gel based on alternative binding agent with 5-sulphophenyl-
azo-8-hydroxychinoline groups, specific sorbent Spheron-
Oxin® (ref.2).

Experimental
Diffusive and resin gels were based on polyacrylamide 

hydrogel, prepared according to the conventional procedures 
(DGT Research Ltd., Lancaster, UK)1. Chelex 100 was sub-
stituted by Spheron-Oxin® in the resin gel. DGT probe was 
loaded with resin gel, diffusive gel and filter on the cylindric 
body and sealed with a plastic top with an exposition window 
of 2 cm in diameter (Fig. 1.). DGT probes were deployed in 
the test solutions at 24 ± 1 °C. 

Elution efficiency of Cd, Cu, ni, Pb and U was obtained 
from subsequent elution experiments with 1 ml 1 mol dm–3 
nitric acid. The sorption capacity of discs was estimated 

from accumulated mass of a metal in resin discs immersed 
in solutions of 25–790 mg dm–3 Cu. The effect of solution 
acidity was investigated within the range of pH 3–8. The 
effect of ionic strength and potentional interferents of alkali 
earth elemets to heavy metals was tested with model solu-
tion of sodium (2.5 × 10–5–0.6 mol dm–3) and magnesium  
(0–0.05 mol dm–3) nitrate. The effect of competitive ligands 
on DGT metal uptake was investigated in solutions conta-
ining iminodiacetic acid (0–1 × 10–4 mol dm–3) and humic 
substance Fluka (product no. 53680) (0–316 mg dm–3).

For estimation of specific sorption capabilty to uranium, 
sorbents Chelex 100, Spheron-Oxin® and Spheron-Salicyl® 
were exposed to 5 mg dm–3 U solutions (pH  ~  6,7) of various 
carbonate concentration (0–100 mg dm–3).

Results
Quantitative analysis by DGT requires reproducible elu-

tion of metal ions from the resin. The elution efficiency for 
the Spheron-Oxin® resin gel, calculated as the ratio of the 
amount eluted from the gel and the amount taken up by the 
gel, was 0.98, 0.66, 0.86, 0.93 and 0.90 for Cd, Cu, ni, Pb 
and U, respectively.

Since DGT can be used as a long-term monitoring tool, 
it is important to assess the sorption capacity of the resin gel. 
Maximum sorption capacity of 3 μmol disk–1 Cu was deter-
mined from the isotherm. Because the linear part of the sorp-
tion isotherm relates to aproximatelly 10 % of the capacity, 
discs can be deployed in natural waters for a long time period 
of several months.

Uptake experiments in the pH range of 3–8 showed that 
resin gel with Spheron-Oxin® can be used in DGT technique 
within the pH range of 6–8, typical for most of the natural 
waters.

The effect of ionic strength was investigated with solu-
tion of cadmium (40 μg dm–3). Concentration of Cd mea-
sured by DGT was independent of ionic strengths up to  
0.6 mol dm–3 nanO3.

Fig. 1. Scheme of the DGT unit

Fig. 2.  Influence of IDA concentration cIDA on the normalized 
values of the apparent diffusion coefficients (DAPP/DTAb) for Ni 
(pH  ~  7). ●Chelex 100, ▲Spheron Oxin®
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In real water systems, several other ions are present, 
which can compete with metals measured by DGT. The Ca 
and Mg are dominant cations in hard waters. Although the 
stability constant for magnesium is lower than for Cd, Cu, 
ni and Pb, magnesium can affect DGT measured metals con-
centrations. Uptake of Cd, Cu, ni and Pb was not influenced 
by magnesium nitrate in the whole concentration range up tu 
0.05 mol dm–3. new discs can be also used in high salinity 
waters.

In natural waters, variety of ligands occurs that can af-
fect concentration measured by DGT technique. Iminodiace-
tic acid (IDA) was used as a model strong ligand influencing 
the uptake of metals. The results of deployment of DGT 
units, packed with Spheron-Oxin® and Chelex 100 resin gels, 
in ni solutions containing IDA in the concentration range of 
0–0.1 mol dm–3 are shown in Fig. 2. 

Diffusion coefficients (D) can be calculated when taking 
into account diffusion area (3.14 cm2) and thickness of the 
diffusive layer. Those diffusion coefficients can be considered 
as apparent diffusion coefficients (DAPP) of the metal under 
specific conditions. Their values represent the metal fluxes 
per unit deployment time, unit diffusion area, unit metal con-
centration in the external solution and unit thickness of the 
diffusive gel layer. The difference between both curves rela-
tes to stability constants of both funcional groups. This diffe-
rence can be employed in speciation measurements.

Humic acids (HA) are the most widespread natural com-
plexing ligands. Influence of the concentration of the humic 
substance on the DAPP is shown in Fig. 3., in which element-
specific effect of HA can be observed. Similar results were 
also obtained in Refs.3,4, in which Chelex 100 and Spheron-
Thiol® resin gels were used. Due to competitive reactions, 

the complex formation with HA decreases the concentration 
of metal species in external solution that can be measured by 
DGT.

Uranium, analogously to other heavy metals, forms vari-
ous complexes in natural waters with a variety of ligands. 
Depending on pH of the solution, uranyl ions are bound in 
stable hydroxocomplexes and, especially carbonate comple-
xes due to dissolved atmospheric CO2. Influence of equilib-
rium carbonate concentration on distribution coefficient (Dg) 
of uranium is shown in Fig. 4. It is evident that the resin gel 
based on Spheron-Oxin® appears to be a new useful resin gel 
for speciation analysis of uranium in natural waters.

Conclusions
The new resin gel based on Spheron-Oxin® with ancho-

red 5-sulphophenyl-azo-8-hydroxychinoline functional 
groups exhibits very strong afinity to Cd, Cu, ni, Pb and U. 
In addition to conventional Chelex 100 based gels it can be 
applied in DGT technique and provide more information on 
heavy metals speciation, especially of uranium in aquatic 
systems.

Acknowledgement: This work was performed and sup-
ported within the Institutional research plan AV0Z40310501.
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Fig. 3.  Ifluence of HA concentration chA on the normalized val-
ues of the apparent diffusion coefficients (DAPP/DTAb) for Sphe-
ron-Oxin® resin gel (pH  ~  7). ▲Cd, ●Cu, □Ni, ■Pb

Fig. 4.  Influence of carbonate concentration on distribution co-
efficient of uranium for ■ Spheron-Oxin®, ▲ Spheron-Salicyl®, 
and ● Chelex 100 sorbents (pH  ~  6.7)
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The diffusive gradients in thin film technique (DGT) is a relatively new analytical technique 
capable of measuring in situ concentrations of trace metals in an aquatic environment. It is 
largely used for measuring kinetically labile metal species in natural waters or trace metal  
fluxes in sediments and soils. 

 
The DGT employs a hydrogel layer to control the diffusive transport of metals to a cation-
exchange resin, usually Chelex 100, which is selective in free or weakly complexed metal ion 
species. This study deals with a new resin gel based on Spheron-Oxin® (5-sulphophenyl-azo-
8-hydroxyquinoline) ion exchanger for DGT technique. This new binding phase with a higher 
selectivity for trace metal species than Chelex 100 could potentially provide more information 
on metals speciation in aquatic systems.  

 
The performance of this new binding phase was tested for the determination of Cd, Cu, Ni, Pb 
by ET AAS and U by ICP MS under laboratory conditions. Uranium, analogously to other 
heavy metals, forms various complexes in natural waters with a variety of ligands. Depending 
on pH of the solution, uranyl species in form of stable hydroxide and, especially carbonate 
complexes are present in aquatic systems. Different uranium species with different biological 
effects can be measured by selecting DGT binding phases. Comparison of DGT devices with 
embedded Chelex 100 and Spheron-Oxin® resin gels in carbonate solutions showed that 
different fractions of uranium can be measured. 

 
The sedimentary column is one of the most important stocks of contaminants in the aquatic 
environment. DGT probes are used to obtain resolution data of metal mobilization in marine 
and river sediments. Modification of DGT sediment probe for measurement depth profiles of 
uranium isotope abundance by ICP MS in river sediments to spatial resolution of 1 mm. 
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1 Introduction 

The  diffusive  gradients  in  thin  film  technique  (DGT)  represents  a  relatively  new 
approach  to  in  situ  determination  of  labile metal  species  in  aquatic  systems.  The DGT 
device accumulates  labile species  in situ from the solution, and thus problems associated 
with conventional collection and  filtration procedures can be eliminated. After diffusing 
through  a  layer  of  polyacrylamide  gel  of  known  thickness  (Fig. 1),  metal  species  are 
trapped by an immobilized binding agent (usually Chelex 100 ) incorporated in a resin gel 
layer1. Concentration gradient established in the diffusive layer is a basis for quantitative 
measurement of metal concentrations in the solution. The mass of accumulated metals in 
the resin gel is usually determined by AAS or ICP‐MS after elution of resin gel with acid. 

This  paper  reports  on  the  performance  of  a  new  resin  gel  based  on  alternative 
binding  agent  with  5‐sulphophenyl‐azo‐8‐hydroxychinoline  groups,  specific  sorbent 
Spheron‐Oxin®2. 

2 Experimental 

Diffusive  and  resin  gels  were  based  on  polyacrylamide  hydrogel,  prepared 
according  to  the  conventional  procedures  (DGT  Research  Ltd.,  Lancaster,  UK)1 . 
Chelex 100 was  substituted by  Spheron‐Oxin®  in  the  resin gel. DGT probe was  loaded 
with resin gel, diffusive gel and filter on the cylindric body and sealed with a plastic top 
with an exposition window of 2 cm in diameter (Fig. 1). DGT probes were deployed in the 
test solutions at 24±1°C.  

Elution efficiency of Cd, Cu, Ni, Pb and U was obtained  from  subsequent elution 
experiments with 1 ml 1 mol  l‐1 nitric acid. The sorption capacity of discs was estimated 



from  accumulated  mass  of  a  metal  in  resin  discs  immersed  in  solutions  of  25–
790 mg l‐1 Cu. The effect of solution acidity was  investigated within the range of pH 3–8. 
The effect of ionic strength and potentional interferents of alkali earth elements to heavy 
metals was tested with model solution of sodium (2.5.10‐5–0.6 mol.l‐1) and magnesium (0–
0.05  mol l‐1)  nitrate.  The  effect  of  competitive  ligands  on  DGT  metal  uptake  was 
investigated  in  solutions  containing  iminodiacetic  acid  (0 –1  ×  10‐4 mol l‐1)  and  humic 
substance Fluka (product No. 53680) (0–316 mg.l‐1). 

For  estimation  of  specific  sorption  capability  to  uranium,  sorbents  Chelex 100, 
Spheron‐Oxin®  and  Spheron‐Salicyl® were  exposed  to  5 mg l‐1 U  solutions  (pH~6.7)  of 
various carbonate concentration (0–100 mg l‐1). 

 

 
Figure 1: Scheme of the DGT unit 

3 Results 

Quantitative analysis by DGT requires reproducible elution of metal  ions  from  the 
resin. The elution efficiency for the Spheron‐Oxin® resin gel, calculated as the ratio of the 
amount eluted from the gel and the amount taken up by the gel, was 0.98, 0.66, 0.86, 0.93 
and 0.90 for Cd, Cu, Ni, Pb and U, respectively. 

Since DGT can be used as a long‐term monitoring tool, it is important to assess the 
sorption  capacity of  the  resin gel. Maximum  sorption  capacity of  3 μmol disk‐1 Cu was 
determined from the isotherm. Because the linear part of the sorption isotherm relates to 
approximately 10 % of  the  capacity, discs  can be deployed  in natural waters  for a  long 
time period of several months. 

Uptake  experiments  in  the pH  range  of  3–8  showed  that  resin  gel with  Spheron‐
Oxin® can be used in DGT technique within the pH range of 6–8, typical for most of the 
natural waters. 

The  effect of  ionic  strength was  investigated with  solution of  cadmium  (40 μg l‐1). 
Concentration  of  Cd  measured  by  DGT  was  independent  of  ionic  strengths  up  to 
0.6 mol l‐1 NaNO3 . 

In real water systems, several other ions are present, which can compete with metals 
measured by DGT. The Ca and Mg are dominant  cations  in hard waters. Although  the 
stability  constant  for magnesium  is  lower  than  for Cd, Cu, Ni  and Pb, magnesium  can 
affect  DGT  measured  metals  concentrations.  Uptake  of  Cd,  Cu,  Ni  and  Pb  was  not 



influenced by magnesium nitrate in the whole concentration range up tu 0.05 mol l‐1. New 
discs can be also used in high salinity waters. 

In natural waters, variety of  ligands occurs  that can affect concentration measured 
by  DGT  technique.  Iminodiacetic  acid  (IDA)  was  used  as  a  model  strong  ligand 
influencing  the uptake of metals. The  results of deployment of DGT units, packed with 
Spheron‐Oxin®  and  Chelex 100  resin  gels,  in  Ni  solutions  containing  IDA  in  the 
concentration range of 0–0.1 mol l‐1 are shown in Fig. 2..  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 2:  Influence of  IDA concentration cIDA on  the normalized values of  the apparent diffusion 
coefficients (DAPP/DTAB) for Ni (pH~7). ●Chelex 100, ▲Spheron‐Oxin® 

Diffusion coefficients (D) can be calculated when taking into account diffusion area 
(3.14 cm2)  and  thickness  of  the  diffusive  layer.  Those  diffusion  coefficients  can  be 
considered as apparent diffusion coefficients (DAPP) of the metal under specific conditions. 
Their values represent the metal fluxes per unit deployment time, unit diffusion area, unit 
metal concentration  in the external solution and unit  thickness of the diffusive gel  layer. 
The difference between both curves relates to stability constants of both functional groups. 
This difference can be employed in speciation measurements. 

Humic acids (HA) are the most widespread natural complexing ligands. Influence of 
the concentration of the humic substance on the DAPP is shown in Fig. 3, in which element‐
specific  effect  of HA  can  be  observed.  Similar  results were  also  obtained  in Refs.3,4,  in 
which Chelex 100 and Spheron‐Thiol® resin gels were used. Due to competitive reactions 
the  complex  formation  with  HA  decreases  concentration  of metal  species  in  external 
solution that can be measured by DGT. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Figure 3:  Influence of HA concentration CHA on  the normalized values of  the apparent diffusion 
coefficients (DAPP/DTAB) for Spheron‐Oxin® resin gel (pH~7). ▲Cd, ●Cu, □Ni, ■Pb. 

Uranium,  analogously  to  other  heavy metals,  forms  various  complexes  in  natural 
waters with a variety of ligands. Depending on pH of the solution, uranyl ions are bound 
in  stable  hydroxide  and,  especially  carbonate  complexes  due  to  dissolved  atmospheric 
CO2.  Influence of equilibrium carbonate concentration on distribution coefficient  (Dg) of 
uranium  is  shown  in  Fig. 4.  It  is  evident  that  the  resin  gel  based  on  Spheron‐Oxin® 
appears to be a new useful resin gel for speciation analysis of uranium in natural waters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  4:  Influence  of  carbonate  concentration  on  distribution  coefficient  of  uranium  for 
■ Spheron‐Oxin®, ▲ Spheron‐Salicyl®, and ● Chelex 100 sorbents (pH~6.7). 



4 Conclusions 

The new  resin gel based on Spheron‐Oxin® with  anchored  5‐sulphophenyl‐azo‐8‐
hydroxychinoline functional groups exhibits very strong affinity to Cd, Cu, Ni, Pb and U. 
In addition to conventional Chelex 100 based gels it can be applied in DGT technique and 
provide more  information on heavy metals  speciation,  especially of uranium  in aquatic 
systems. 
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IN SITU VERSUS LABORATORY OBTAINED HIGH RESOLUTION METAL PROFILEIN SITU VERSUS LABORATORY OBTAINED HIGH RESOLUTION METAL PROFILES S 
USING DET AND DGT PROBES: POSSIBLE ARTIFACTSUSING DET AND DGT PROBES: POSSIBLE ARTIFACTS

Yue Gao1, Martine Leermakers1, Aurélie Magnier1,Michaele Gregusova2, Gabriel Billon3, Baghdad Ouddane3, Willy Baeyens1, Marc Elskens1

1. Laboratory of Analytical and Environmental Chemistry – Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussels, Belgium 
2. Faculty of Chemistry, Brno University of Technology, Purkynova 118, 612 00 Brno, Czech Republic
3. Geosystems Laboratory (UMR-CNRS 8157), University of Lille 1 (USTL), 59655 Villeneuve d’Ascq, France

Introduction 
DET/DGT probes, arranged back to back, were inserted in situ for 24 hours at ambient temperature (12ºC). In the laboratory, DET/DGT probes, arranged back to back, were inserted into cores 
for 24 hours at 20ºC. Running these deployments at a very short distance from each other creates a similarity of conditions that reduces experimental uncertainty. Total dissolved and labile 
metal concentrations (Fe, Mn, Co, Cu, and Cd) were assessed with DET and DGT, respectively. Although the pairing is not totally exact, any variation caused by this is reflected as a 
component of random measurement variation. 
The real question is : how large might the difference be? Or what is a significant positive or negative difference?

Results and discussion
Detection limits for DGT gels                                   

Table 1 Blanks and detection limit for DGT gels

Method and Materials
Sediment cores were collected from the Upper Scheldt River, which is located at the border of Belgium and France.

Constrained DET and DGT probes were prepared according to the protocol of Docekalova et al., (2002) and Zhang &Davison (1995).

Deployment of DET and DGT probes in situ and in laboratory:

• Deployment time: 24 hours

• Deployment temperature: 20ºC (sediment core in laboratory); 12ºC (in situ)

Trace metal analysis: High Resolution Inductively Coupled Mass Spectrometry (HR-ICPMS) (Thermo Finnigan Element II) was used to determine the concentrations of the elements Fe, 
Mn, Co, Cu, and Cd.

170.480.22 + 0.086Cu
180.0110.0060 + 0.0020Co
184.42.2 + 0.86Fe
130.520.32 + 0.067Mn
210.0420.015 + 0.0090Cd

Uncertainty (%)Detection limit (µg/l)DGT blank (µg/l)Element

• Detection limit (DL) is the minimum concentration of analyte that can be detected with a statistical confidence. It is calculated according to the UPAC definition (Currie,1995), 
which equals the mean of blank values plus 3 times of standard deviation (STD). The uncertainty characterizes the dispersion of the value that is reasonably attributed to the 
measurand. It was within 20% for all elements shown in Table 1and that was also the case for DET technique (data not shown).

Significance testing for in situ versus laboratory deployment of DET and DGT probes
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To eliminate variation in the vertical profile as a factor in a comparative experiment, Paired T-tests were done.   

Figure 1 Vertical profiles of Fe, Mn (obtained from DET technique) and Cu, Cd (obtained from DGT technique). A vertical line indicates the DL( detection limits)
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< 0.0010.04-0.06Fe
< 0.0040.08-0.09Mn2005                    

DET

< 0.0012.2-2.8Cu
< 0.0011.8-2.2Co
< 0.0012.1-2.6Fe
< 0.0011.5-4.2Mn
< 0.0012.1-3.1Cd2008                   

DGT

< 0.0011.2-2.3Cu
< 0.0041.0-1.1Co

0.210.90-1.3Fe
< 0.0011.3-1.7Mn
< 0.0011.0-2.0Cd2005 

DGT

P*In situ / Laboratory Ratio 
95% (CI)

ElementExperiment technique Conclusion

Significance testing indicated that the in situ DGT deployment results were on 
average higher (p < 0.05) than those obtained with laboratory deployments 
(except for Fe). On the other hand, DET (Fe, Mn) results present the reverse 
and much more pronounced.  

Using DGT data of 2005 and applying an F-test (variance (in lab) / variance 
(in situ)), we find:  

Median: 1.2 

Lower quartile: 1.0

Upper quartile: 1.3  

These results showed that the sources of unpredictability (uncertainty + 
variability) were more pronounced during in laboratory deployment.

Table 2 Significance testing for in situ versus laboratory deployment of gel techniques

P* gives the probability of rejecting the true null hypothesis. 
P < 0.05 means significant difference between in situ / laboratory deployment.
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