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Úvod 

Elektrochémia je vedný odbor, ktorého počiatky spadajú už do 16. storočia, kedy bol zaznamenaný 

dôležitý pokrok v oblasti elektriny a magnetizmu. Od tohto obdobia došlo k detailnému 

preskúmaniu elektrochemických metód a procesov, ktoré nám v súčasnosti umožňujú pochopiť deje 

prebiehajúce na rozhraní elektródy a elektrolytu. Momentálne sú elektrochemické metódy 

využívané ako spoľahlivé techniky pre štúdium a charakterizáciu batérií, fotovoltaických článkov, 

elektrochemický vývoj vodíka a zároveň sú elektrochemické metódy čoraz viac využívané aj pri 

stanovovaní rôznych analytov a diagnostike ochorení. Obrovský potenciál pre využitie 

elektrochemických metód v spomínaných oblastiach vyplýva najmä z ich jednoduchosti, nízkej 

ceny a rýchlosti elektrochemických meraní.  

Vysokoškolský učebný text „Pokročilé elektrochemické metódy“ predstavuje učebnú 

pomôcku určenú pre študentov magisterského, prípadne doktorandského stupňa štúdia pri výuke 

elektrochemických predmetov na Katedre fyzikálnej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tieto učebné texty nadväzujú a ďalej rozvíjajú učebné texty 

zamerané na základné elektrochemické metódy, ktoré sa v súčasnosti používajú v modernom 

výskume. Predkladané učebné texty sú spracované v šestnástich prehľadných kapitolách, kde 

poskytujú teoretický princíp a odvodenie elektrochemických dejov a mechanizmov pri jednotlivých 

metódach. Učebné texty zároveň pozostávajú aj z praktických laboratórnych cvičení, pri ktorých si 

študenti môžu vyskúšať reálnu aplikáciu študovaných elektrochemických metód. Praktické úlohy 

sú zamerané prioritne na demonštráciu výskumu, ktorý sa realizuje na našom pracovisku. Študenti 

si budú môcť vyskúšať napríklad elektrochemickú modifikáciu elektródového povrchu, prípravu 

elektrochemických senzorov pre stanovenie analytov, prípravu a charakterizáciu farbivom 

senzibilizovaného solárneho článku či elektrochemický vývoj vodíka.  

         

prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc. 
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1 Bezpečnosť pri práci v laboratóriu (I. Šišoláková) 

1. Pred začiatkom práce sa dostatočne oboznámte s pracovným postupom a počas práce ho dôsledne 

dodržiavajte.  

2. Do chemického laboratória prichádzajte oblečený v pracovnom odeve (laboratórny plášť, 

laboratórna obuv). V laboratóriu nekonzumujte jedlo a nápoje. Po práci si dôkladne umyte ruky. 

Chemikálie je potrebné uchovávať v špecializovaných nádobách určených na uskladnenie 

chemikálií.   

3. Pri práci používajte ochranné pomôcky (ochranný štít, rukavice, okuliare a i.), ak je ich použitie 

v postupe predpísané. Nenakláňajte sa nad nádobu, ktorá obsahuje vriacu kvapalinu. Priebeh 

chemického pokusu ustavične sledujte, bezdôvodne neopúšťajte svoje pracovné miesto. Odpad pri 

práci (zvyšky chemikálii, kúsky filtračného papiera, rozbité sklo) zlikvidujte podľa pokynov 

vyučujúceho. Použité koncentrované kvapaliny zrieďte a vylejte do výlevky, alebo nádoby na to 

určenej.  

4. Pri zahrievaní skúmavky nasmerujte hrdlo skúmavky od tela a nemierte na spolupracovníkov. Pri 

použití pipety nikdy nepipetujte ústami.  

5. Počas práce stále udržiavajte na pracovnom stole poriadok, používajte len riadne označené 

chemikálie, čisté a neporušené chemické nádoby a iné pomôcky uvedené v postupe. Buďte opatrní 

pri zisťovaní pachu. Mávaním rukou si výpary priveďte k sebe, nikdy sa nenakláňajte a pach 

kvapaliny nezisťujte priamo privoňaním obsahu skúmavky.   

6. Dodržujte všetky pravidlá bezpečnosti práce a hygieny v chemickom laboratóriu. Po každej 

laboratórnej úlohe odovzdajte vyučujúcemu protokol o laboratórnom cvičení.  

7. Pri zohrievaní látok držte alebo upevnite zohrievanú nádobu tak, aby kvapalina v prípade 

vystrieknutia nezasiahla vás ani vašich kolegov stojacich v dosahu. Ak zohrievate kvapalinu do 

varu, používajte varné kamienky (zabránite tzv. utajenému varu). 

8. So žieravinami, najmä s kyselinami a hydroxidmi, pracujte veľmi opatrne. Žieraviny nalievajte 

po tyčinke, odmeriavajte odmerným valcom alebo pipetou s balónikom. Pri práci s 

koncentrovanými žieravinami si treba oči a tvár chrániť ochranným štítom a ruky ochrannými 

rukavicami. V laboratórnych cvičeniach bude s koncentrovanými žieravinami pracovať len 

vyučujúci. Kyseliny riedime tak, že ich opatrne použitím sklenenej tyčinky prilievame do vody. 

Nikdy nelejeme vodu do kyseliny. Roztoky hydroxidov pripravujeme pridávaním hydroxidu do 

vody po malých čiastkach a za stáleho miešania.  
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9. Pri práci s horľavinami dbajte na zamedzenie nebezpečenstva požiaru, a preto s nimi v žiadnom 

prípade nepracujte v blízkosti otvoreného ohňa. Oboznámte sa s umiestením a použitím hasiaceho 

prístrojov a evakuačných ciest v budove.  

10. Pri práci dodržiavajte pokyny vyučujúceho. 

11. Dbajte na opatrnosť aj pri práci so sklom. Sklenené rúrky a teplomery pred zasunutím do zátky 

alebo hadičky vopred navlhčite vodou alebo glycerolom. Veľkosť otvorov v zátkach a priemery 

hadíc zvoľte tak, aby boli úmerné priemeru sklených rúrok. 

12. Ak pracujete s elektrickým spotrebičmi, vodou a plynom, po práci vždy skontrolujte uzáver 

kohútika na plyn a vodu, ako aj vypnutie elektrických spotrebičov, prípadne ističov. Závady na 

týchto zariadeniach bezodkladne nahláste vyučujúcemu.  

13. Do odpadového potrubia je prísne zakázané vylievať rozpúšťadlá nemiešateľné s vodou, jedy, 

výbušné látky, koncentrované silné kyseliny a roztoky hydroxidov a chemické látky, ktoré sa v 

styku s vodou, kyselinami alebo hydroxidmi rozkladajú a uvoľňujú jedovaté alebo dráždivé plyny. 

Na likvidáciu spomínaných látok použite nádoby na to určené.   

14. Pri práci s jedmi a zdraviu škodlivými látkami dbajte na to, aby nedochádzalo k styku chemikálií 

s pokožkou, sliznicou, dýchacím ústrojenstvom a zažívacími traktom.  

15. Na naberanie tuhých látok používajte čisté laboratórne lyžice.  

16. Pri manipulácii s látkami dymovými, dráždivými a zapáchajúcimi, s jedovatými plynmi ako aj 

spaľovanie a žíhanie je dovolené robiť len v digestoroch s dostatočným odvetrávaním. 

17. Po ukončení pracovnej činnosti v laboratóriu uveďte miesto do pôvodného stavu, poupratujte 

svoje pracovné miesto, umyte znečistené sklo a pomôcky.  

18. Nebezpečné chemické látky a chemické zmesi ohrozujúce život a zdravie ľudí a životné 

prostredie je potrebné klasifikovať podľa požiadaviek uvedených v nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. V tomto nariadení sa ustanovujú kritériá klasifikácie v 

triedach nebezpečnosti, ich rozlišovanie a ďalšie ustanovenia o tom ako splniť tieto kritériá. 

Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické zmesi sa klasifikujú v jednej alebo vo viacerých 

kategóriách nebezpečnosti podľa koncentračných limitov, M-koeficientov alebo medzných hodnôt 

ako: 

 výbušné látky – látky a prípravky, ktoré môžu reagovať exotermicky aj bez prístupu 

atmosférického kyslíka, pričom rýchlo vyvíjajú plyny a pri definovaných testovacích 

podmienkach dochádza k detonácií a prudkému horeniu, respektíve pri zahriatí v 

čiastočne uzatvorenom priestore majú tendenciu vybuchnúť 
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 oxidujúce látky a prípravky – látky a prípravky, ktoré podliehajú silným exotermickým 

reakciám v styku s inými, najmä horľavými látkami 

 mimoriadne horľavé látky a prípravky – látky a prípravky, ktoré majú v kvapalnom 

stave teplotu vzplanutia nižšiu ako 0°C a teplotu varu nižšiu ako 35°C a v plynnom 

stave v styku so vzduchom pri normálnej (laboratórnej) teplote a normálnom 

(atmosférickom) tlaku sú zápalné 

 veľmi horľavé látky a prípravky – látky a prípravky, ktoré  

o sa môžu samovoľne zahrievať a potom vznietiť pri styku so vzduchom za 

normálnej (laboratórnej) teploty a normálneho (atmosférického) tlaku bez 

prívodu energie 

o sa môžu v tuhom stave ľahko vznietiť po krátkom kontakte so zápalným 

zdrojom a po odstránení zápalného zdroja ďalej horia alebo dymia 

o majú v kvapalnom stave teplotu vzplanutia nižšiu ako 21 °C a nie sú 

mimoriadne horľavé 

o pri styku s vodou alebo s vlhkým vzduchom vyvíjajú veľmi horľavé plyny v 

množstve najmenej 1 liter.kg–1 .hod–1  

 horľavé látky a prípravky – látky a prípravky, ktoré majú teplotu vzplanutia v rozmedzí 

od 21 °C do 55 °C 

 veľmi jedovaté látky a prípravky – látky a prípravky, ktoré už vo veľmi malých 

množstvách zapríčiňujú smrť alebo akútne, alebo chronické poškodenie zdravia, ak sú 

vdychované, požité alebo vstrebané pokožkou alebo sliznicou 

 jedovaté látky a prípravky – látky a prípravky, ktoré v malých množstvách spôsobujú 

smrť alebo akútne alebo chronické poškodenie zdravia, ak sú vdychované, požité alebo 

vstrebané pokožkou alebo sliznicou 

 škodlivé látky a prípravky – látky a prípravky, ktoré môžu spôsobiť smrť alebo akútne 

alebo chronické poškodenie zdravia, ak sú vdychované, požité alebo vstrebané 

pokožkou alebo sliznicou 

 žieravé látky a prípravky – látky a prípravky, ktoré ťažko poškodzujú tkanivá, ak s nimi 

prídu do priameho styku 

 dráždivé látky a prípravky– látky a prípravky, ktoré pri krátkodobom, dlhodobom alebo 

opakovanom styku s pokožkou alebo so sliznicami môžu spôsobiť ich zápalové zmeny, 
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 senzibilizujúce látky a prípravky – látky a prípravky, ktoré môžu pri vdychovaní alebo 

vstrebaní pokožkou spôsobiť precitlivenosť tak, že po opakovanej expozícii vznikajú 

charakteristické príznaky 

 karcinogénne látky a prípravky – látky a prípravky, ktoré pri vdychovaní alebo požití 

alebo pri vstrebaní pokožkou môžu vyvolať rakovinu alebo zvýšiť jej výskyt, 

 mutagénne látky a prípravky – látky a prípravky, ktoré môžu pri vdychovaní, požití 

alebo pri vstrebaní pokožkou vyvolať alebo zvýšiť výskyt genetických poškodení 

 látky a prípravky poškodzujúce reprodukciu – látky a prípravky, ktoré pri vdychovaní, 

požití alebo vstrebaní pokožkou môžu vyvolať alebo zvýšiť výskyt nededičných 

nepriaznivých účinkov na potomstvo alebo poškodenie mužských alebo ženských 

rozmnožovacích funkcií alebo schopnosti reprodukcie 

 látky a prípravky nebezpečné pre životné prostredie – látky a prípravky, ktoré sa 

vyznačujú okamžitým alebo následným vplyvom na jednu alebo viac zložiek životného 

prostredia 

Klasifikácia pre každú kategóriu nebezpečenstva sa bežne označuje formou skratky, ktorá 

predstavuje kategóriu nebezpečenstva spolu s upozornením označujúcim príslušné nebezpečenstvo. 

Pre jednotlivé kategórie nebezpečenstva sú zaužívané tieto skratky: 

 

Vlastnosť Skratka 

výbušné E (explosive) 

oxidujúce O (oxidizing) 

mimoriadne horľavé F+ (flamable) 

veľmi horľavé F 

horľavé R10 

veľmi jedovaté T+ (toxic) 

jedovaté T 

škodlivé Xn 

žieravé C (caustic) 

dráždivé Xi 

senzibilizujúce R42 a/alebo R43 
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karcinogénne Karc. kat. (1, 2 alebo 3) 

mutagénne Muta. kat. (1, 2 alebo 3) 

látky poškodzujúce reprodukciu Repr. kat. (1, 2 alebo 3) 

látky nebezpečné pre životné prostredie N (natural) 
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1.1 Obrázková časť 

Vzor bezpečnostných a zdravotných označení: 

Farba Význam alebo účel Pokyny a informácie Vzor označenia 

 

Červená 

Zákazové značenie, 

signalizácia 

nebezpečenstva 

nebezpečné správanie, 

stáť, zastaviť, zariadenie 

na núdzové vypnutie  

Zariadenie na 

ochranu pred 

požiarmi 

označenie a umiestnenie 

zariadenia 

 

Žltá výstražné značenie 
upozornenie, výstraha, 

kontrola 

 

 

Modrá príkazové značenie 

osobité správanie sa 

alebo vykonávanie 

činnosti, povinnosť nosiť 

ochranné zdravotné 

pomôcky 

  

 

 

 

Zelená 

označenie 

núdzového východu 

alebo únikových 

ciest 

dvere, východy, 

komunikácie, zariadenie, 

vybavenie  

označenie prvej 

pomoci 

značenie umiestnenia 

prostriedkov na 

zabezpečenie prvej 

pomoci 
 

 

 

 

 

 



  

29 

 

Označenie „Zákaz fajčenia“ a „Ohlasovňa požiarov“: 

  

 

Druhy požiarov: 

Trieda 

požiaru 
Piktogram Popis 

A 

 

Požiare pevných horľavých látok horiacich plameňom 

alebo tlením (napr. drevo, papier, slama, uhlie, textil) 

B 

 

Požiare kvapalných horľavých látok horiacich plameňom 

(napr. benzín, olej, laky, lieh) 

C 

 

Plynných horľavých látok horiacich plameňom (metán, 

propán, svietiplyn, vodík) 

 

 

Hasiaci prístroj a jeho označenie na pracovisku: 
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2 Prvá pomoc (I. Šišoláková) 

Medzi základné a prirodzené povinnosti každého občana patrí povinnosť poskytnúť v rámci svojich 

možností a schopností prvú pomoc bez rozdielu každému, koho postihol úraz alebo náhle ochorenie, 

a súčasne neohrozí seba alebo iného jedinca. Poskytnutie prvej pomoci je nielen prirodzenou a 

morálnou povinnosťou každého občana, ale aj povinnosťou, ktorá vyplýva z Trestného zákona č. 

300/2005 Z.z. § 177. Prvá pomoc sa musí poskytovať pri všetkých úrazoch, otravách a náhlych 

ochoreniach. Základným pravidlom pri poskytovaní prvej pomoci je robiť všetko, čo stav 

postihnutého vyžaduje a čoho je záchranca schopný, ale len v rozsahu, ktorý bezpečne ovláda. Pri 

poskytovaní prvej pomoci treba zachovať tento postup:  

1. zistiť vznik poškodenia (odstrániť alebo prerušiť pôsobenie vyvolávajúce príčiny a 

umožniť poskytnutie prvej pomoci)  

2. zorientovať sa v rozsahu poškodenia a zdravotnom stave postihnutého (posúdenie stavu 

bezprostredného ohrozenia života s nebezpečenstvom z omeškania a postihnutia bez 

bezprostredného ohrozenia života) 

3. vykonať opatrenia zachraňujúce život, poskytnúť ďalšiu prvú pomoc podľa stavu 

postihnutého a účinnými opatreniami zabrániť vzniku alebo rozvoju komplikácií 

4. zorganizovať ďalšiu pomoc (zabezpečiť šetrný a rýchly odvoz postihnutého do 

zdravotníckeho zariadenia, zabezpečiť sprevádzanie postihnutého), odovzdať postihnutého do 

sústavy rýchlej zdravotníckej pomoci.  

V nasledujúcich bodoch si zhrnieme poskytnutie prvej pomoci v rôznych prípadoch poškodenia:  

2.1  Prvá pomoc pri poranení  

Rana je porušenie kože, sliznice alebo vnútorných orgánov. Charakteristickým znakom je 

krvácanie, bolesť, strata alebo poškodenie tkaniva. Podľa rozsahu poškodenia možno rany rozdeliť 

na:  

1. povrchové - je poranená len koža 

2. hlboké - poškodenie postihuje aj podkožie, svaly a kosti 

3. prenikajúce - poškodené sú aj vnútorné dutiny 

Väčšie rany zásadne nevymývame ani vodou ani dezinfekčným roztokom, len priložíme sterilný 

obväz. Drobné povrchové poranenia je možné ošetriť dezinfekčným prostriedkom (3 % roztok 

peroxidu vodíka, ajatín) a obviazať. 
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2.2 Úraz elektrickým prúdom a elektrickým výbojom  

V prípade úrazu elektrickým prúdom je v prvom rade nevyhnutné zabezpečiť vypnutie prívodu 

elektrického prúdu a šetrné vyslobodenie postihnutého. V prípade, ak uvedený postup nie je možné 

realizovať je potrebné bezodkladne zabezpečiť technickú prvú pomoc. Medzi ďalšie postupy 

v prípade zasiahnutia elektrickým prúdom patrí:   

 Zabezpečenie základných životných funkcií, v prípade potreby umelé dýchanie a pri 

zastavení obehu nepriama masáž srdca  

 Krytie popálenín v čo najmenšom rozsahu 

 Znehybnenie prípadných zlomenín  

 Neodkladné zabezpečenie rýchlej zdravotníckej pomoci  

2.3 Popáleniny  

 Popáleniny chladíme studenou vodou, pľuzgiere neotvárame a popáleninu sterilne 

obviažeme bez nanášanie akéhokoľvek zásypu  

 V prípade zasiahnutia postihnutého rozsiahlym požiarom vynesieme postihnutého z 

priestoru pôsobenia vysokej teploty a dymu a zahasíme horiaci odev postihnutého 

 Pri hlbokých popáleninách s vyvinutými a rozsiahlymi pľuzgiermi až do odumretia tkaniva 

osušíme suchým aseptickým obväzom s hrubšou odsávacou vrstvou  

 Zabezpečíme zvýšenú polohu, prípadne znehybnenie ošetrených postihnutých miest bez 

prikrytia prikrývkou  

 Chránime pred nepriaznivými vonkajšími vplyvmi, stratou tepla, pred vznikom triašky a 

prehriatím  

 Zabezpečíme psychickú podporu, upokojenie, pokojné prostredie  

 V prípade hlbokých popálenín, rozsiahlych povrchových popálenín alebo známok šoku 

bezodkladne zabezpečíme rýchlu zdravotnícku pomoc  

2.4 Nadýchanie sa horúcich pár a splodín horenia  

 Pri vedomí zabezpečíme polohu posediačky s pohodlným opretím chrbta a hlavy  

 Pri bezvedomí zabezpečíme stabilizovanú polohu so zvýšením hornej polovice tela  

 Zabezpečíme dostatočný prívod čerstvého vzduchu  

 Zabezpečíme úplný telesný a psychický pokoj 
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 V prípade potreby je nevyhnutné včasné umelé dýchanie pri zhoršení priechodnosti 

dýchacích ciest a pri poruchách dýchania  

 Zabezpečíme neodkladné zabezpečenie rýchlej zdravotníckej pomoci  

2.5 Nadýchanie sa dráždivých a dusivých pár  

 Vynesenie postihnutého zo zamoreného priestoru  

 Zabezpečenie úplného telesného pokoja a psychického pokoja 

 Uloženie do pohodlnej polohy posediačky alebo v polosede s opretím chrbta a hlavy  

 Pri dýchavičnosti a poruchách dýchania umelé dýchanie  

 Neodkladné zabezpečenie rýchlej zdravotníckej pomoci  

2.6 Poleptanie  

 Poleptané miesto okamžite umývame niekoľko minút silným prúdom vody z vodovodu. 

Pokiaľ k zasiahnutiu došlo cez odev, je nutné odev okamžite a rýchlo vyzliecť. Čas je tu 

rozhodujúci a pri zameškaní môže v dôsledku celkom banálnej nehody dôjsť k vážnemu 

poškodeniu zdravia!  

 Po dôkladnom umytí je možné vykonať neutralizáciu poleptaného miesta nasledovným 

postupom:  

o poleptanie kyselinou neutralizujeme 3-10 % roztokom hydrogénuhličitanu 

sodného alebo mydlovou vodou. Priložíme aseptický obväz navlhčený 

neutralizačným roztokom a urýchlene vyhľadáme lekársku pomoc.  

o poleptanie hydroxidom neutralizujeme 3 % roztokom kyseliny citrónovej alebo 

octovej, poprípade veľmi zriedeným roztokom octu.  

2.7 Poleptanie očí 

 V prípade poleptania očí, oko najskôr vypláchneme čo najintenzívnejšie vodou z vodovodu 

aspoň 15-20 minút. Pred vyhľadaním lekárskej pomoci môžeme po vypláchnutí oko ošetriť 

tzv. bórovou vodou, ktorá by mala byť obsahom každej lekárničky.   

2.8 Prehltnutie chemického materiálu 

 V prípade prehltnutia nebezpečného chemického materiálu dôkladne vypláchneme ústa 

vodou alebo neutralizačným roztokom. 

 Zavoláme rýchlu lekársku pomoc. 
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2.9 Poleptanie pažeráka a žalúdka  

 Bezodkladne vyvoláme zvracanie a zavoláme rýchlu zdravotnícku pomoc.  

2.10 Otrava plynom 

 Pri vdýchnutí nadmerného množstva niektorých plynov (svietiplyn, oxid siričitý, chlór, 

amoniak, oxid uhoľnatý) je treba zabezpečiť postihnutému prísun dostatočného množstva 

čerstvého vzduchu a v prípade potreby zavolať rýchlu zdravotnú pomoc.  

2.11 Dôležité upozornenie 

 O každom i zdanlivo bezvýznamnom úraze informujeme vedúceho cvičenia. Vedúci jednak 

vie na základe skúseností posúdiť úraz a v prípade potreby realizovať prvé ošetrenie a tiež 

rozhodnúť, či je potrebné vyhľadať lekárske ošetrenie. Zároveň musí vybaviť zákonmi 

predpísanú evidenciu prípadu. 
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2.12 Karta prvej pomoci 

Krvácanie 

Ranu zakryť sterilnou gázou a pevne obviazať 

obväzom. Ak obväz rýchlo presakuje, stlačiť 

rukou, končatinu nadvihnúť. Pri krvácaní z 

nosa alebo z úst dať hlavu do polohy na boku! 

Zlomeniny 

Končatinu nenaprávať. Znehybniť ju pevným 

materiálom (kĺb nad a pod zlomeninou). 

Otvorenú zlomeninu prekryť sterilnou gázou. 

Popáleniny 

Popálených miest sa nikdy nedotýkať! 

Prilepené šatstvo z rany neodstraňovať! 

Postihnuté miesta sterilne prekryť. 

 

 

Podozrenie na poranenie chrbtice 

Ranenému znehybniť hlavu, a ak to nie je 

nevyhnutné, viac ním nehýbať. 

 

Poranenie hrudníka a brucha 

Poranenie zakryť sterilnou gázou. Zabodnuté 

predmety nevyťahovať!  

Zraneného prikryť. Nepodávať jesť a piť! 

 

Bezvedomie 

Zistiť, či postihnutý dýcha. Ak nedýcha, 

uvoľniť mu dýchacie cesty a začať s nepriamou 

masážou srdca a následne záchrannými dychmi 

v pomere 30:2. U detí sa začína 5 záchrannými 

dychmi, následne ako u dospelých. Ak dýcha a 

nie je podozrenie na poranenie chrbtice a iné 

vážne poranenia, dať raneného do 

stabilizovanej polohy. 

 

Privolanie lekárskej pomoci 

Integrovaný záchranný systém: tel.č. 112  

Hasiči: tel.č. 150 

Záchranná služba: tel.č. 155  

Polícia: tel.č. 158 
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2.13 Obsah lekárničky 

Obväzový materiál ks Obväzový materiál ks 
Zdravotnícke 

pomôcky 
ks 

Gáza hydrofilná skladaná, 
sterilná 7,5x7,5cm 

3 
Obväz pružne elastický 

10cmx4m 
1 

Resuscitačné rúško s 
ventilom 

1 

Obväz hydrofilný,sterilný 
6cmx5m 

1 Náplasť hladká 2,5cmx5m 1 
Rukavice gumové 
jednorazové (pár) 

1 

Obväz hydrofilný, sterilný 
10cmx5m 

1 
Náplasť s vankúšikom 
2cmx8cm, 4cmx8cm 

6 
Rúško z PVC, 

20x20cm, hrúbka 
0,12mm 

1 

Obväz hotový, sterilný č. 4 1 
Vata obväzová skladaná 50 

g 
1 

Nožnice 
nehrdzavejúce 

1 

Obväz na popáleniny 
40x60cm sterilný 2 

Obväz gumový škrtiaci 
40mmx700mm 1 

Zatváracie špendlíky 

40 mm 
4 

Obväz na popáleniny 
60x80cm sterilný 1 

Šatka trojrohá z netkaného 
textilu, 96x96x136cm 2 Pinzeta, nerez 1 

Obväz pružne 
elastický 6cmx4m 1 

Tampóny s čistiacim 
a antimikrobiálnym 

účinkom 
2 

Krieda biela, 
označenie nehody 1 

     Dezinfekčný roztok 1 
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3 Laboratórny protokol – Vzor (I. Šišoláková) 

Laboratórny protokol je potrebné odovzdať v tlačenej forme najneskôr 7 dní od ukončenia daného 

laboratórneho cvičenia. Laboratórny protokol musí obsahovať nevyhnutné údaje akými sú meno, 

názov úlohy, dátum absolvovania laboratórneho cvičenia, študijný odbor, teoreticky úvod, 

výsledky, diskusiu a záver. Odporúčaný vzor laboratórneho protokolu je nasledovný:  

 

Laboratórny protokol z predmetu Pokročilé elektrochemické metódy 

Meno a priezvisko: Študijný odbor:  

Dátum laboratórneho cvičenia: Číslo laboratórneho cvičenia:  

Názov laboratórneho cvičenia:  

  

Úvod: v úvode je potrebné krátko zhrnúť teoretické poznatky zamerané na danú problematiku 

Experimentálna časť: v experimentálnej časti je potrebné zhrnúť využité experimentálne metódy, 

ich princípy, použité prístroje, prípadne obrázok použitej  prístrojovej aparatúry 

Postup práce: v tejto časti je potrebné popísať postup práce 

Výpočet: v tejto časti je potrebné zhrnúť použité rovnice pre potrebné výpočty. Pri výpočtoch sa 

každá veličina uvádza so základnou jednotkou, pričom označenie veličiny sa uvádza kurzívou. Vo 

vzorovom výpočte je potrebné zrozumiteľne odvodiť každý medzi krok výpočtu 

Výsledky a diskusia: v tejto časti je potrebné namerané dáta a vypočítané hodnoty usporiadať do 

prehľadnej tabuľky, ktoré sú k dispozícii v učebných textoch. V prípade vynášania výsledných 

hodnôt do grafu musí mať každý graf riadne označené všetky osi spolu s prislúchajúcou jednotkou, 

ktorá je štandardne uvádzaná v hranatej zátvorke. Každý graf musí obsahovať legendu s popisom 

jednotlivých kriviek prípadne bodov. V prípade lineárnej regresie je potrebné zobraziť regresnú 

krivku s rovnicou priamo v grafe  

Záver: v závere laboratórneho protokolu je potrebné zhodnotiť získané výsledky, prípadne 

porovnať namerané hodnoty s teoretickými hodnotami  
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4 Chemická rovnováha (I. Šišoláková) 

Na základe termodynamických zákonov je možné určiť smer priebehu chemických reakcií, ktoré 

majú tendenciu prebiehať smerom k ustáleniu dynamickej rovnováhy, pri ktorej sú reaktanty aj 

produkty v rovnovážnom pomere (t.j. dynamická rovnováha = reakcia prebieha súčasne oboma 

smermi rovnakou rýchlosťou).  

V tejto kapitole 

● Opíšeme elektrochemickú rovnováhu  

● Zadefinujeme typy elektród 

● Opíšeme meracie systémy v elektrochémii  

● Vysvetlíme jednotlivé druhy transportu látok  

 

Predstavme si nasledujúcu chemickú reakciu:  

 aA + bB ⇆  cC + dD           (4.1) 

kde A, B predstavujú reaktanty a C a D vznikajúce produkty, pričom reaktanty aj produkty môžu 

byť v plynnej, kvapalnej alebo tuhej fáze. a a b predstavujú stechiometrické koeficient reaktantov 

a c a d stechiometrické koeficienty produktov. Rovnováha takejto reakcie nastáva v prípade 

minimálnej hodnoty Gibbsovej energie a teda zmena Gibbsovej energie je nulová. Gibbsova energia 

G je vo všeobecnosti definovaná ako časť tepelného obsahu systému, ktorú je možné využiť na 

premenu na inú formu energie.  

Pri vynesení grafickej závislosti Gibbsovej energie systému v závislosti od rozsahu reakcie, 

dochádza k zmene Gibbsovej energie pričom rovnováha nastáva v mieste nulového sklonu krivky 

označeného na obrázku (Obrázok 1), kedy dG = prírastok Gibbsovej energie produktov + úbytok 

Gibbsovej energie reaktantov a teda:  

 dG = 0           (4.2) 
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Obrázok 1 Priebeh zmeny Gibbsovej energie. Rovnováha reakcie zodpovedá bodu 

prislúchajúcemu nulovému sklonu krivky  

 

Zmena Gibbsovej energie môže byť ďalej definovaná ako:  

dG = µAdnA + µBdnB = -µAdξ + µBdξ        (4.3) 

po úprave 

dG = (µB - µA)dξ          (4.4) 

𝑑𝐺

d𝜉
= µ𝐴 − µ𝐵           (4.5) 

kedy zmena Gibbsovej energie sústavy pri konštantnej teplote a tlaku je definovaná ako rozdiel 

chemických potenciálov produktov a reaktantov. V prípade rovnováhy platí:  

µA = µB           (4.6) 

ak je však zmena Gibbsovej energie pri konštantnom tlaku a teplote záporná, jedná sa 

o exergonickú reakciu (tzv. reakcia, ktorá vytvára prácu):  

dG ˂ 0            (4.7) 

V prípade, ak je zmena Gibsovej energie pri konštantnom tlaku a teplote kladná jedná sa 

o endergonickú reakciu (tzv. spotrebúvajúcu prácu):  

dG > 0            (4.8) 

 Ak uvažujeme, že v prípade reaktantov a produktov sa jedná o plyny, platí:  

𝜇 =  𝜇0 + 𝑅𝑇𝑙𝑛
𝑝

𝑝0          (4.9) 
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kde µ je štandardný chemický potenciál, R je univerzálna plynová konštanta (8,314 J.K-1.mol-1), T 

je termodynamická teplota v K, p je tlak plynu v Pa, a p0 je atmosféricky tlak (101 325 Pa). Na 

základe tejto rovnice môžeme konštatovať, že 𝜇0  predstavuje Gibbsovu energiu 1 mólu pri 

atmosférickom tlaku. Spojením rovníc (4.6) a (4.9) môžeme získať nasledujúci vzťah:  

𝜇𝐵 − 𝜇𝐴 = 𝐵𝑅𝑇𝑙n
𝑝𝐵

𝑝0
− 𝐴𝑅𝑇𝑙n

𝑝𝐴

𝑝0
        (4.10) 

a teda 

dG = - RTlnKp           (4.11) 

pričom 

𝐾𝑃 =  
(

𝑝𝐵
𝑝0

)𝐵

(
𝑝𝐴
𝑝0

)𝐴
           (4.12) 

kde KP je konštanta zaznamenaná pri konštantnej teplote a A a B predstavujú stechiometrické 

koeficienty.  

Všetky predošlé rovnice je možné použiť v prípade plynných látok (reaktantov aj 

produktov). V prípade, ak je niektorý z reaktantov alebo produktov v kvapalnej fáze je možné 

vypočítať chemický potenciál podľa rovnice:  

𝜇 =  𝜇0 + 𝑅𝑇𝑙𝑛
𝑐

𝑐0          (4.13) 

kedy c0 je štandardná koncentrácia látky považovaná za 1 molárnu = 1 mol.dm-3. Spojením 

predošlých rovníc je možné odvodiť nasledujúci vzťah pre rovnovážnu konštantu Kc: 

𝐾𝑐 =  
(

𝑐𝐵
𝑐0

)𝐵

(
𝑐𝐴
𝑐0

)𝐴
           (4.14) 

4.1 Elektrochemická rovnováha 

Kým v predošlej časti sme si priblížili základné pojmy a princípy všeobecne v oblasti chemickej 

rovnováhy vzťahujúce sa na plynné, kvapalné a tuhé skupenstvá, táto kapitola je zameraná na 

rovnováhu v elektrochemických systémoch. Tu si priblížime rovnováhu v elektrochemických 

systémoch a zadefinujeme jednu z najpodstatnejších elektrochemických veličín, ktorou je 

elektrochemický potenciál. Elektrochemickú rovnováhu si môžeme vysvetliť na jednoduchom 

modelovom príklade:  

[Fe(CN)6]3−(aq) + e-⇆[𝐹𝑒(𝐶𝑁)6]4− (aq)        (4.15) 

kedy sú vo vodnom roztoku rozpustené obe formy – hexakyanoželeznatan draselný (𝐾4[𝐹𝑒(𝐶𝑁)6]) 

a hexakyanoželezitan draselný draselný (𝐾3[𝐹𝑒(𝐶𝑁)6]). Ponorením kovového drôtu (napr. z Pt 
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alebo iného inertného kovu) (Obrázok 2), ktorý v tomto prípade predstavuje „elektródu“, dochádza 

na povrchu kovovej „elektródy“ k ustáleniu rovnováhy popísanej rovnicou (4.15). Ustálenie 

rovnováhy v tomto prípade znamená, že rýchlosť prenosu elektrónov medzi aniónom 

[𝐹𝑒(𝐶𝑁)6]4− (odovzdáva elektrón) a kovovou „elektródou“ je v rovnováhe s rýchlosťou prenosu 

elektrónov medzi kovovou „elektródou“ a aniónom [𝐹𝑒(𝐶𝑁)6]3−. Proces, pri ktorom [𝐹𝑒(𝐶𝑁)
6

]4− 

odovzdáva elektróny sa nazýva oxidácia a naopak proces, pri ktorom anión [𝐹𝑒(𝐶𝑁)6]3−elektróny 

prijíma sa nazýva redukcia.  

 

Obrázok 2 Platinový drôt vložený do roztoku hexakyanoželeznatanu draselného 

a hexakyanoželezitanu draselného 

 

Vytvorenie takto popisovanej dynamickej rovnováhy znamená, že nedochádza k žiadnym 

ďalším procesom prebiehajúcim v roztoku. Na rozdiel od chemickej rovnováhy detailnejšie 

popísanej v predošlej časti, v prípade elektrochemickej rovnováhy dochádza k prenosu elektrónov 

medzi roztokom a kovom („elektródou“), a po dosiahnutí rovnováhy sa predpokladá celkový náboj 

na oboch častiach systému – „elektróde“ a roztoku. Ak by rovnováha v prípade hore uvedenej 

reakcie bola posunutá vľavo smerom k [𝐹𝑒(𝐶𝑁)
6

]3−, náboj na „elektróde“ by bol záporný a náboj 

roztoku by bol rovnaký ako v prípade „elektródy“ ale v kladných hodnotách. V opačnom prípade, 

ak by bola rovnováha reakcie posunutá doprava smerom k [𝐹𝑒(𝐶𝑁)
6

]4− , „elektróda“ by niesla 

kladný náboj a náboj roztoku by dosahoval záporné hodnoty. Nehľadiac na rovnováhu v systéme je 

potrebné uvedomiť si, že je prítomný potenciálový rozdiel medzi kovovou „elektródou“ a roztokom. 

Zjednodušene, na „elektróde“ je prítomný potenciál, ktorý je relatívny k roztoku. Elektrochemická 

reakcia 4.16 je základom elektródového potenciálu, kedy je potrebné uvedomiť si, že elektródový 
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potenciál inak nazývaný aj napätie je potenciál udávajúci elektrochemickú rovnováhu reakcie 

a predstavuje rozdiel potenciálov na rozhraní dvoch fáz - roztoku a elektródy. Elektródový potenciál 

však predstavuje nemerateľnú veličinu, a preto je nutné uvedomiť si, že je možné merať len rozdiel 

potenciálov dvoch elektród. 

 𝐸𝑀𝑁 = 𝐸𝑘𝑎𝑡ó𝑑𝑎 − 𝐸𝑎𝑛ó𝑑𝑎         (4.16) 

kedy Ekatóda a Eanóda predstavujú potenciál na kladne a záporne nabitej elektróde a EMN 

elektromotorické napätie článku. Elektródový potenciál pri štandardnom tlaku (p = 101 325 Pa) 

a štandardnej teplote (T = 298,15 K) označujeme ako štandardný elektródový potenciál E0, ktorý je 

možné vypočítať podľa nasledujúcej rovnice: 

 𝐸𝑀𝑁0 = 𝐸𝑘𝑎𝑡ó𝑑𝑎
0 − 𝐸𝑎𝑛ó𝑑𝑎

0          (4.17) 

kedy 𝐸𝑘𝑎𝑡ó𝑑𝑎
0

 a 𝐸𝑎𝑛ó𝑑𝑎
0

 predstavujú štandardný potenciál na kladne a záporne nabitej elektróde. 

Medzi najznámejšie elektródy patrí štandardná vodíková elektróda (SHE), ktorú predstavuje 

platinová elektróda pokrytá platinovou čerňou sýtená plynným vodíkom pri parciálnom tlaku 101 

325 Pa, ponorená do roztoku kyseliny s jednotkovou aktivitou vodíkových iónov. Potenciál tejto 

elektródy je podľa konvencie rovný nule, takže nameraná hodnota rozdielu potenciálov sústavy kov 

- vodíková elektróda je hodnota štandardného elektródového potenciálu príslušného kovu. 

Podtypom SHE je reverzibilná vodíková elektróda (RHE). RHE je referenčná elektróda, ktorej 

potenciál sa na rozdiel od štandardnej vodíkovej elektródy mení s pH. 

Z tejto kapitoly už vieme, že chemická rovnováha je závislá od chemického potenciálu 

reaktantov alebo produktov. V prípade elektrochemickej rovnováhy sa jedná o závislosť od 

chemickej a elektrickej energie z dôvodu, že v prípade elektrochemickej rovnováhy dochádza 

k transportu nabitých častíc (elektrónov) medzi dvoma fázami – roztokom a elektródou, ktoré môžu 

mať rozdielne elektrické potenciály. Z dôvodu zahrnutia oboch – chemickej aj elektrickej energie 

bola zavedená veličina, ktorou je elektrochemický potenciál (µj
˞), ktorý je možné definovať ako:  

µ𝑗
˞ =  µ𝑗 + 𝑍𝑗𝐹𝜙          (4.18) 

kde  µj je chemický potenciál látky j, Zj je nábojové číslo látky j, F je Faradayova konštanta (96 485 

C mol-1) a ϕ je potenciál fázy, v ktorej sa látka j nachádza (elektróda alebo roztok). Na základe 

vzťahu 4.18 je zrejmé, že elektrochemický potenciál µ látky j  sa, ako už bolo spomínaná vyššie, 

skladá z dvoch zložiek a to chemického potenciálu µj látky j a elektrickej energie, ktorú reprezentuje 

časť rovnice 𝑍𝑗𝐹𝜙 . V prípade, ak reakcia prebieha pri konštantnom tlaku a teplote, dochádza 

k ustáleniu elektrochemickej rovnováhy medzi elektrochemickým potenciálom reaktantov 

a produktov. Ako príklad si znova uveďme jednoduchú reakciu: 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Platina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kyselina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Primárny_elektrochemický_článok
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[Fe(CN)6]3−(aq) + e-↔[𝐹𝑒(𝐶𝑁)6]4−- (aq)          (4.15) 

Pričom elektrochemický potenciál môžeme vypočítať nasledovne:  

µ𝐹𝑒3+
˞ +  µ𝑒−

˞  =  µ𝐹𝑒2+
˞          (4.19) 

ktorú spojením rovníc (4.18) a (4.19) môžeme vyjadriť nasledovne: 

(µ𝐹𝑒3+
˞ + 3𝐹𝜙𝑠) + (µ𝑒−

˞ +  𝐹𝜙𝑚) = (µ𝐹𝑒2+
˞ + 2𝐹𝜙𝑠)     (4.20) 

Kde ϕs predstavuje elektrický potenciál roztoku a ϕm elektrický potenciál kovovej elektródy.  

Rovnicu je možné zapísať aj v nasledujúcom tvare: 

µ𝐹𝑒3+
˞ +  µ𝑒−

˞ − µ𝐹𝑒2+
˞ = 𝐹(𝜙𝑚 − 𝜙𝑠)       (4.21) 

pričom 

µ𝐹𝑒3+
˞ =  µ𝐹𝑒3+

0 + 𝑅𝑇𝑙𝑛(
𝐹𝑒(𝐶𝑁)6

3−

()0
)        (4.22) 

µ𝐹𝑒4+
˞ =  µ𝐹𝑒4+

0 + 𝑅𝑇𝑙𝑛(
𝐹𝑒(𝐶𝑁)6

4−

()0 )        (4.23) 

a teda  

𝜙𝑚 − 𝜙𝑠 =  
𝛥µ0

𝐹
+

𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛(

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
3−

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
4−)        (4.24) 

Kde ϕs predstavuje elektrický potenciál roztoku a ϕm elektrický potenciál kovovej elektródy.   

𝛥µ0 predstavuje súčet štandardných chemických potenciálov µ𝐹𝑒3+
0 a µ𝐹𝑒4+

0  a teda:   

𝛥µ0 = µ𝐹𝑒3+
0 +  µ𝐹𝑒4+

0                                (4.25) 

čo pri konštantnom tlaku a konštantnej teplote predstavuje konštantnú hodnotu. Rovnica 

predstavuje Nernstovu rovnicu pre jednoduché rozhranie elektróda/roztok.  

Skúsme však uvažovať prípad, kedy by došlo k zvýšeniu koncentrácie 

[𝐹𝑒(𝐶𝑁)
6

]3− v roztoku, pričom koncentrácia [𝐹𝑒(𝐶𝑁)
6

]4− by ostala zachovaná. V tom prípade 

dochádza k uplatneniu Le Chatelierovho princípu, ktorý zjednodušene znie: „Systém, ktorý je v 

rovnováhe reaguje na každú zmenu (teploty, tlaku, koncentrácie, atď.) tak, aby túto zmenu 

potlačil.”. Na základe tohto princípu je zrejmé, že v prípade nadbytku [𝐹𝑒(𝐶𝑁)
6

]3−v roztoku dôjde 

k posunu rovnováhy doprava, pričom elektróny budú poskytnuté z kovovej elektródy. V dôsledku 

odovzdania elektrónov bude elektróda nabitá kladne a teda rozdiel potenciálov kovovej elektródy 

a roztoku 𝜙𝑚 − 𝜙𝑠 bude rovnako pozitívnejší.  

V opačnom prípade, ak dôjde k prídavku [𝐹𝑒(𝐶𝑁)
6

]4−do roztoku dochádza na základe Le 

Chatelierovho princípu k posunu rovnováhy doľava. Elektróda prijíma elektróny, čím dôjde k jej 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tlak
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentrace_(chemie)
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zápornému nabitiu a rozdiel potenciálov kovovej elektródy a roztoku 𝜙𝑚 − 𝜙𝑠  bude rovnako 

negatívnejší. V prípade všeobecnej reakcie popísanej rovnicou: 

𝜈𝐴𝐴 +  𝜈𝐵𝐵 … + 𝑒𝑚
− ↔ 𝜈𝑋𝑋 + 𝜈𝑌𝑌 +...       (4.26) 

kde 𝜈𝐴 , 𝜈𝐵 , 𝜈𝑋 , 𝜈𝑌  predstavujú stechiometrické koeficienty látky A, B, X a Y a pre výpočet 

elektrochemického potenciálu môžeme použiť nasledujúcu rovnicu:  

𝜈𝐴µ𝐴
˞ +  𝜈𝐵µ𝐵

˞ … + µ𝑒− ↔ 𝜈𝑋µ𝑋
˞ + 𝜈𝑌µ𝑌

˞ +...       (4.27) 

𝜈𝐴(µ𝐴 + 𝑍𝐴𝐹𝜙𝑠) +  𝜈𝐵(µ𝐵 + 𝑍𝐵𝐹𝜙𝑠) … + (µ𝑒− −  𝐹𝜙𝑀) ↔ 𝜈𝑋(µ𝑋 + 𝑍𝑋𝐹𝜙𝑠) +  𝜈𝑌(µ𝑌 +

𝑍𝑌𝐹𝜙𝑠)...           (4.28) 

kedy Z je náboj látky a teda zachovaním náboja získavame rovnicu: 

𝜈𝐴𝑍𝐴 +  𝜈𝐵𝑍𝐵 … − 1 ↔ 𝜈𝑋𝑍𝑋 + 𝜈𝑌𝑍𝑌 +...       (4.29) 

potom 

  F(𝜙𝑚 − 𝜙𝑠)= 𝜈𝐴µ𝐴 + 𝜈𝐵µ𝐵 … + µ𝑒−𝜈𝑋µ𝑋 − 𝜈𝑌µ𝑌...        (4.30) 

µ = µ0 + 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑎           (4.31) 

nakoniec získavame Nernstovu rovnicu vo všeobecnom tvare: 

𝜙𝑚 − 𝜙𝑠 =  
𝛥𝑢0

𝐹
+

𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛(

𝑎𝐴
𝜈𝐴

𝑎𝐵
𝜈𝐵

…

𝑎𝑋
𝜈𝑋

𝑎𝑌
𝜈𝑌

…
)        (4.32) 

4.2 Typy elektród 

Pod pojmom elektróda môžeme rozumieť elektrický vodič, ktorý je v kontakte s nekovovými 

časťami obvodu ako sú elektrolyt, polovodič alebo vákuum. V najjednoduchšom uvažovanom 

prípade sa jedná o čistý kov ponorený do roztoku elektrolytu obsahujúceho vlastné ióny. Často sa 

ako elektródové materiály využívajú aj rôzne zliatiny kovov, uhlík (elektróda zo sklovitého uhlíka), 

bórom dopovaný diamant alebo rôzne oxidy kovov. Elektróda je teda sústava dvoch fáz pričom 

jednu fázu predstavuje vodič prvej triedy a druhú fázu vodič druhej triedy. Principiálnou 

vlastnosťou elektródy je prenášať elektrický náboj cez rozhranie spomínaných fáz.   

Delenie elektród je možné z niekoľkých hľadísk. Z prvého najjednoduchšieho hľadiska je 

možné elektródy rozdeliť na kladne a záporne nabité elektródy. V elektrolytickom článku 

predstavuje anóda kladne nabitú elektródu (elektróda, na ktorej prebieha oxidácia) a katóda záporne 

nabitú elektródu (elektróda, na ktorej prebieha redukcia). V galvanickom článku je kladnou 

elektródou katóda a zápornou elektródou anóda.  

Na základe ďalšieho delenia je možné elektródy rozdeliť na:  

1. Elektródy prvého druhu 
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2. Elektródy druhého druhu 

3. Oxidačno redukčné (redox) elektródy  

4. Iónovo selektívne elektródy 

4.2.1 Elektródy prvého druhu 

Elektródy prvého druhu sú kovové elektródy ponorené do roztoku svojich iónov. Ako príklad 

môžeme uviesť Cu elektródu ponorenú do roztoku CuSO4 alebo Ag drôt ponorený do roztoku 

AgNO3. Na rozhraní kov-roztok sa ustaľuje rovnováha podľa rovnice: 

𝑀𝑍+ + 𝑧𝑒− ⇆ 𝑀          (4.33) 

pričom rozoznávame katiónové a aniónové elektródy. Elektródový potenciál katiónovej elektródy 

popísanej rovnicou je závislý na aktivite katiónov kovov v roztoku a je daný Nerstovou rovnicou: 

𝐸 = 𝐸𝑀
𝑍+

0 +
𝑅𝑇

𝑧𝐹
𝑙𝑛𝑎𝑀

𝑍+          (4.34) 

kde E0 je štandardný redoxný potenciál, čo predstavuje konštantnú hodnotu charakteristickú pre 

daný kov, R je univerzálna plynová konštanta (8,314 J.K-1.mol-1), T je termodynamická teplota 

(K), z – nábojové číslo kovového iónu a F – Faradayova konštanta (96485 C.mol–1). Hodnoty 

štandardných redoxných potenciálov niektorých kovov sú zhrnuté v Tabuľke 1. V prípade 

udržiavania konštantnej iónovej sily roztoku (napríklad pridaním nadbytku indiferentného 

elektrolytu) je možné aktivitu iónov v roztoku nahradiť ich koncentráciou a potenciál je možné pri 

298,15 K vypočítať na základe rovnice: 

𝐸 = 𝐸𝑀
𝑍+

0 +
0,059

𝑧
𝑙𝑜𝑔𝑐𝑀

𝑍+          (4.35) 

Medzi najdôležitejšie elektródy prvého druhu patrí už spomínaná vodíková elektróda. Je to 

plynová elektróda predstavujúca platinový pliešok pokrytý platinovou čerňou sýtená plynným 

vodíkom pri tlaku 101 325 Pa a ponorená do roztoku s jednotkou aktivitou vodíkových iónov, kedy 

dochádza k ustáleniu rovnováhy medzi vodíkom a vodíkovými iónmi v roztoku. Platinová čerň na 

povrchu elektródy sa získava elektrolytickým vylúčením z okysleného roztoku chloridu platičitého. 

Platinová čerň na povrchu elektródy plní dvojakú funkciu. Jednak katalyzuje rovnováhu popísanú 

rovnicou: 

1

2
𝐻2 ⇆ 𝐻+ + 𝑒−          (4.36) 

na druhej strane svojím veľkým merným povrchom zaisťuje prítomnosť dostatočného množstva 

vodíka na elektróde. Štandardný potenciál vodíkovej elektródy je konvenčne rovný nule. 
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Elektródový potenciál vodíkovej elektródy je možné vypočítať podľa Nernstovej rovnice 

nasledovne:  

𝐸𝐻2
= 𝐸𝐻2

0 +
𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛

𝑎
𝐻+

√𝑎𝐻2

         (4.37) 

𝐸𝐻2
= 𝐸𝐻2

0 +
𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛

𝑎
𝐻+

√𝑎𝐻2

         (4.38) 

keďže 

𝑎𝐻2
= 𝑘. 𝑝𝐻2

           (4.39) 

Môžeme rovnicu  po zlúčení konštánt zapísať v tvare: 

𝐸𝐻2
= 𝐸𝐻2

0 +
𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛

𝑎
𝐻+

√𝑝𝐻2

         (4.40) 

𝐸𝐻2
= 𝐸𝐻2

0 +
𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛𝑎𝐻+ −

𝑅𝑇

2𝐹
𝑙𝑛𝑝𝐻2

        (4.41) 

Ako už bolo spomínané, vodíková elektróda je sýtená plynným vodíkom pri atmosférickom tlaku 

(p = 101 325 Pa = 1 atm) a teda:   

𝑝𝑟

𝑝0
= 1            (4.42) 

a ln 1 = 0, potom aj člen rovnice 
𝑅𝑇

2𝐹
𝑙𝑛𝑝𝐻2

 = 0. Takto získavame rovnicu pre výpočet elektródového 

potenciálu vodíkovej elektródy: 

𝐸𝐻2
= 𝐸𝐻2

0 +
𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛𝑎𝐻+         (4.43) 

Medzi aniónové elektródy prvého druhu môžeme zaradiť napríklad chlórovú elektródu, čo 

prestavuje Pt drôt ponorený do roztoku HCl a pre výpočet jej potenciálu platí vzťah:  

𝐸 = 𝐸𝑋−
0 +

𝑅𝑇

𝑧𝐹
𝑙𝑛𝑎𝑋𝑍−           (4.44) 

konkrétne pre chlórovú elektródu, kedy prebieha reakcia: 

𝐶𝑙− − 𝑒− ↔
1

2
𝐶𝑙          (4.45) 

je možné potenciál tejto elektródy vypočítať ako:  

𝐸𝐶𝑙 = 𝐸𝐶𝑙
0 −

𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛𝑎𝐶𝑙− +

𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛√𝑝𝐶𝑙2

        (4.46) 
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Tabuľka 1 Hodnoty štandardných elektródových potenciálov jednotlivých kovov 

Elektróda          Elektródová reakcia Eo (V) 

                           katiónové elektródy 

Ag+/Ag Ag+ + e–  Ag + 0,799 

Al3+/Al Al3+ + 3 e–  Al – 1,662 

Au3+/Au Au3+ + 3 e–  Au + 1,498 

Ba2+/Ba Ba2+ + 2 e–  Ba – 2,906 

Be2+/Be Be2+ + 2 e–  Be – 1,847 

Ca2+/Ca Ca2+ + 2 e–  Ca – 2,866 

Cd2+/Cd Cd2+ + 2 e–  Cd – 0,401 

Co2+/Co Co2+ + 2 e–  Co – 0,277 

Cr2+/Cr Cr2+ + 2 e–  Cr – 0,913 

Cr3+/Cr Cr3+ + 3 e–  Cr – 0,744 

Cu+/Cu Cu+ + e–  Cu + 0,521 

Cu2+/Cu Cu2+ + 2 e–  Cu + 0,337 

Fe2+/Fe Fe2+ + 2 e–  Fe – 0,441 

Fe3+/Fe Fe3+ + 3 e–  Fe – 0,036 

H+/˝H2 H+ + e–  ½ H2 0,000 

Hg2+/Hg Hg2+ + 2 e–  Hg + 0,854 

K+/K K+ + e–  K – 2,925 

La3+/La La+ + 3 e–  La – 2,522 

Li+/Li Li+ + e–  Li – 3,045 

Mg2+/Mg Mg2+ + 2 e–  Mg – 2,363 

Mn2+/Mn Mn2+ + 2 e–  Mn – 1,180 

Na+/Na Na+ + e–  Na – 2,714 

Ni2+/Ni Ni2+ + 2 e–  Ni – 0,250 

Pb2+/Pb Pb2+ + 2 e–  Pb – 0,126 

Sn2+/Sn Sn2+ + 2 e–  Sn       – 0,140 

Sr2+/Sr Sr2+ + 2 e– Sr – 2,888 

Th4+/Th Th4+ + 4 e–  Th – 1,899 

Tl+/Tl Tl+ + e–  Tl – 0,336 

Zn2+/Zn Zn2+ + 2 e–  Zn      – 0,763 

Hg2
2+/Hg ½ Hg2

2+ + e–  Hg      + 0,799 

                                                     aniónové elektródy 

O2/OH– ½ O2 + H2O + 2 e–  2 OH– + 0,401 

I2(s)/I– ½ I2 + e–  I– + 0,536 

Br2/Br– ½ Br2 + e–  Br– + 1,065 

Cl2/Cl– ½ Cl2 + e–  Cl– + 1,360 
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F2/F– ½ F2 + e–  F–           + 2,870 

S/S2– S + 2 e–  S2– – 0,447 

Se/Se2– Se + 2 e–  Se2– – 0,920 

 

4.2.2 Elektródy druhého druhu 

U elektród druhého druhu sú prítomné dve fázové rozhrania, keďže medzi kovovou elektródou 

a roztokom je prítomná málo rozpustná soľ. Tieto elektródy sú nepolarizovateľné a ich potenciál je 

známy, konštantný a nezávislý od zloženia analyzovaného roztoku. Z toho dôvodu sa 

v elektrochémii využívajú ako referenčné elektródy. Na fázovom rozhraní elektróda-roztok sa 

ustaľuje rovnováha podľa rovnice: 

𝑀𝐴𝑍 + 𝑧𝑒− ⇆ 𝑀 + 𝑧𝐴−         (4.47) 

kedy MAZ predstavuje vrstvu málo rozpustnej soli na kovovej elektróde M. Ako už bolo spomínané, 

elektródový potenciál nie je možné stanoviť priamo, ale len ako rozdiel dvoch potenciálov.  Na jeho 

určenie je možné použiť zariadenie, akým je napríklad digitálny voltmeter (DVM). Na Obrázku 3 

je znázornená nevyhnutnosť použitia referenčnej elektródy so známym potenciálom pri stanovení 

elektródového potenciálu, kedy stanovenie ϕM – ϕS nie je možné dosiahnuť len ponorením Pt drôtu 

do roztoku 𝐾3[Fe(CN)6]/ 𝐾4[Fe(CN)6]. Aplikáciou referenčnej elektródy, ktorou bola v tomto 

prípade kalomelová elektróda, je možné stanoviť rozdiel potenciálov dvoch použitých elektród 

podľa rovnice: 

𝑁𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖á𝑙𝑢 = (𝜙𝑀 − 𝜙𝑆)𝑃𝑡 𝑑𝑟ô𝑡 − (𝜙𝑀 − 𝜙𝑆)𝑘𝑎𝑙𝑜𝑚𝑒𝑙𝑜𝑣á 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟ó𝑑𝑎 (4.48) 

Pri stálej teplote a tlaku môžeme rovnicu vyjadriť ako:  

(𝜙𝑚 − 𝜙𝑠)𝑃𝑡 𝑑𝑟ô𝑡 =  𝐴 +
𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛(

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
3−

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
4−)       (4.49) 

(𝜙𝑚 − 𝜙𝑠)𝑘𝑎𝑙𝑜𝑚𝑒𝑙𝑜𝑣á 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟ó𝑑𝑎 =  𝐵 −
𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛(𝐶𝑙−)      (4.50) 

kde A a B sú konštanty. Spojením týchto rovníc získavame rovnicu:  

(𝜙𝑚 − 𝜙𝑠)𝑃𝑡 𝑑𝑟ô𝑡 − (𝜙𝑚 − 𝜙𝑠)𝑘𝑎𝑙𝑜𝑚𝑒𝑙𝑜𝑣á 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟ó𝑑𝑎 =  𝐶 +
𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛(

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
3−.𝐶𝑙−

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
4− )  (4.51) 

Kde C je konštanta, ktorá sa rovná rozdielu konštánt A a B. Na základe tejto rovnice je zrejmé, že 

nameraný potenciál závisí od koncentrácie 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
3−, 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6

4− a 𝐶𝑙− iónov. Keďže koncentrácia 

Cl- iónov vo vnútri kalomelovej elektródy je konštantná, potom aj výraz (𝜙𝑚 −

𝜙𝑠)𝑘𝑎𝑙𝑜𝑚𝑒𝑙𝑜𝑣á 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟ó𝑑𝑎 je konštantný a teda:  
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(𝜙𝑚 − 𝜙𝑠)𝑃𝑡 𝑑𝑟ô𝑡 =  𝐷 +
𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛(

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
3−

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
4−)       (4.52) 

kde D je konštanta, ktorá je rovná: 

𝐶 + (𝜙𝑚 − 𝜙𝑠)𝑘𝑎𝑙𝑜𝑚𝑒𝑙𝑜𝑣á 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟ó𝑑𝑎 +
𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛(𝐶𝑙−)      (4.53) 

Na základe týchto vzťahov je zrejmé, že nameraný potenciál nezávisí od koncentrácie roztoku vo 

vnútri referenčnej elektródy, ale od zmeny koncentrácie Cl- v roztoku 𝐾3[Fe(CN)6]/ 𝐾4[Fe(CN)6], 

ktorú je možné takýmto spôsobom stanoviť. Rovnicu môžeme zapísať aj v nasledovnom tvare:  

(𝜙𝑚 − 𝜙𝑠)𝑃𝑡 𝑑𝑟ô𝑡 =  𝐷 +
2,303𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑜𝑔(

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
3−

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
4−)      (4.54) 

Kedy dosadením známych hodnôt T = 298,15 K, R = 8,314 J.K-1.mol-1 a F = 96 485 C-mol-1  do 

výrazu 
2,303𝑅𝑇

𝐹
 získavame hodnotu 0,059 V. Na základe tohto vzťahu môžeme tvrdiť, že v prípade, 

ak zmeníme výrazne koncentráciu 𝐾3[Fe(CN)6] a koncentrácia 𝐾4[Fe(CN)6]  v roztoku ostane 

nezmenená, nameraná hodnota potenciálu sa zmení o hodnotu 0,059 V. Na základe rovnice je tiež 

zrejmé, že z dôvodu prítomnosti konštanty D je možné merať len zmenu potenciálu a nie jeho 

absolútnu hodnotu, pričom čiastkové deje prebiehajúce na oboch elektródach je možné zapísať 

nasledujúcimi rovnicami:  

Pt elektróda: 

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
3−

+ 𝑒− ⇆ 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
4−

        (4.15) 

Kalomelová elektróda:  

𝐻𝑔 +  𝐶𝑙− −  𝑒− ⇆
1

2
𝐻𝑔2𝐶𝑙2         (4.55) 
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Obrázok 3 Stanovenie elektródového potenciálu: (a) bez zapojenia elektród, (b) len so zapojením 

Pt elektródy, (c) so zapojením kalomelovej elektródy ako referenčnej elektródy a Pt elektródy ako 

pracovnej elektródy 

 

Medzi najčastejšie používané referenčné elektródy patrí kalomelová elektróda. Je to elektróda 

druhého druhu, ktorá je tvorená ortuťou pokrytou kalomelom (Hg2Cl2) v roztoku KCl (Obrázok 4).   

 

Obrázok 4 Kalomelová elektróda 

 

prebieha elektródová reakcia: 

𝐻𝑔2𝐶𝑙2 + 2𝑒− ⇆ 2𝐻𝑔 + 2𝐶𝑙−        (4.56) 
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Potenciál kalomelovej elektródy závisí od koncentrácie roztoku chloridu draselného a od teploty. 

Pri teplote 25 °C pri nasýtenom roztoku KCl (tzv. nasýtená kalomelová elektróda, z angl. saturated 

calomel electrode, SCE) je jej potenciál +0,242 V. Elektródový potenciál kalomelovej elektródy je 

daný aktivitou chloridových iónov a môžeme ho vypočítať ako:  

𝐸𝐻𝑔2𝐶𝑙 = 𝐸𝐻𝑔2𝐶𝑙
0 +

𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛𝑎𝐶𝑙−          (4.57) 

Ďalšou často používanou referenčnou elektródou je argentochloridová elektróda. Je to elektróda 

druhého druhu zhotovená z kovového striebra pokrytého vrstvou chloridu strieborného (AgCl) a 

ponorená do roztoku chloridových iónov (Obrázok 5). Na argentochloridovej elektróde prebieha 

elektródová reakcia: 

𝐴𝑔𝐶𝑙 + 𝑒− ⇆ 𝐴𝑔 + 𝐶𝑙−            (4.58) 

Jej potenciál je daný vzťahom: 

𝐸𝐴𝑔/𝐴𝑔𝐶𝑙 = 𝐸𝐴𝑔/𝐴𝑔𝐶𝑙
0 −

𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛𝑎𝐶𝑙−         (4.59) 

kde E0 je štandardný potenciál (pri 25 °C má hodnotu +0,222 V), R je univerzálna plynová 

konštanta (8,314 J.K-1.mol-1, F je Faradayova konštanta (96 485 C.mol-1) a T je termodynamická 

teplota v K. Nasýtená argentochloridová elektróda je ponorená v nasýtenom roztoku chloridu 

draselného a pri 25 °C má jej potenciál hodnotu +0,197 V.  

 

Obrázok 5 Argentochloridová elektróda 
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4.2.3 Oxidačno redukčné (redox) elektródy 

Oxidačno redukčné elektródy sú tvorené ušľachtilým kovom (Pt, Au...) ponoreným do roztoku 

dvoch foriem jednej látky v rôznych oxidačných stupňoch. Potenciál takejto elektródy je možné 

vypočítať pomocou Nernstovej rovnice ako:  

𝐸 = 𝐸0 +
𝑅𝑇

𝑧𝐹
𝑙𝑛

𝑎𝑜𝑥

𝑎𝑟𝑒𝑑
          (4.60) 

kedy z je počet prenesených elektrónov a ostatné premenné majú štandardný význam.  

Typickým príkladom oxidačno redukčnej elektródy je chinhydrónová elektróda, ktorá je 

tvorená Pt drôtom ponoreným do roztoku chinhydrónu, ktorý je zmesou hydrochinónu a p-

bezochinónu, pričom p-benzochinón predstavuje oxidovanú formu hydrochinónu. Chinhydrónová 

elektróda sa najčastejšie používa na meranie pH a potenciál chinhydrónovej elektródy je možné 

vypočítať podľa nasledovných rovníc:   

𝐸 = 𝐸0 +
𝑅𝑇

𝑧𝐹
𝑙𝑛𝑎𝐻3𝑂+          (4.61) 

𝐸 = 𝐸0 +
2,303𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑜𝑔𝑎𝐻3𝑂+         (4.62) 

A následne vyjadriť pH ako:  

𝐸 = 𝐸0 +
2,303𝑅𝑇

𝐹
𝑝𝐻          (4.63) 

𝑝𝐻 =
𝐸

𝐸0+
2,303𝑅𝑇

𝐹

           (4.64)  

 

4.2.4 Iónovo selektívne elektródy 

Iónovo selektívne elektródy sú elektródy so stálym potenciálom, pričom základným prvkom 

tvoriacim iónovo selektívnu elektródu  je selektívne priepustná membrána, ktorou môže prenikať 

len určitý druh iónov (ako príklad môžeme uviesť H3O
+ ióny). Keďže membrána oddeľuje roztoky 

s rôznym potenciálom, na rozhraní membrány a roztoku vzniká potenciálový rozdiel, ktorý určuje 

membránový potenciál. Membránový potenciál vzniká pri rôznej rýchlosti pohybu iónov cez 

membránu. Ióny na oboch stranách membrány majú potenciál difundovať cez membránu a pokiaľ 

difundujú ióny z jednej strany membrány rýchlejšie, vzniká elektrochemický potenciál. Ak by 

dochádzalo k pohybu len jedného druhu iónov cez membránu, čo môžeme považovať za ideálny 

stav, závisel by výsledný potenciál len na aktivite týchto iónov. Najčastejšie používaná elektróda je 

sklenená elektróda, ktorá je tvorená Ag drôtom pokrytým AgCl, ponoreným do roztoku 0,1 M HCl, 

pričom od skúmaného roztoku je oddelená sklenenou membránou tvorenou zo špeciálneho skla 
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(72% SiO2, 22% Na2O a 6% CaO). Sklenená membrána je v tomto prípade priepustná len pre H3O
+ 

ióny (Obrázok 6).  

 

Obrázok 6 Sklenená elektróda 

 

Sklenená elektróda sa najčastejšie využíva na meranie pH, čo je zrejmé na základe nižšie 

uvedených rovníc. Potenciál sklenenej elektródy je možné rovnako vypočítať podľa rovníc (4.61) 

až (4.64) uvádzanými vyššie.    

Medzi ďalšie iónovo selektívne elektródy môžeme zaradiť napríklad lantánovo-fluoridovú 

elektródu selektívnu pre F- ióny alebo elektródy z halogenidov striebra selektívne pre Cl-, Br-, I- 

a  CN-. 

4.3 Meracie systémy v elektrochémii 

Pre vykonávanie elektrochemických meraní je nevyhnutné zapojenie dvoch, respektíve troch 

elektród. Podľa počtu zapojených elektród rozlišujeme tieto systémy na dvojelektródový systém 

alebo trojelektródový systém (Obrázok 7). Za ďalšie delenie elektród môžeme teda považovať 

delenie elektród podľa ich využitia v týchto systémoch na: 

1. pracovnú elektródu 

2. referenčnú elektródu 

3. pomocnú elektródu 

 

Pracovná elektróda  je elektróda s dokonale čistým povrchom, elektrochemickou stabilitou v 

určitom známom rozsahu potenciálov a definovaným tvarom. Presne definovaný tvar nám 
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umožňuje určiť plochu povrchu pracovnej elektródy, čo je potrebné pri mnohých výpočtoch 

a elektrochemických meraniach. Ako pracovná elektróda sa v minulosti najčastejšie používala 

ortuťová kvapková elektróda, ktorej veľkou výhodou bol jej dokonale reprodukovateľný povrch. 

V súčasnosti sa pracovné elektródy vyrábajú z rôznych materiálov. Medzi najčastejšie používané 

patrí uhlíková pastová elektróda, elektróda zo sklovitého uhlíka, grafitové elektródy a rôzne kovové 

elektródy. Medzi najčastejšie využívané kovy môžeme zaradiť Au, Ni, Cu, respektíve ich zliatiny. 

V trojelektródovom systéme je potenciál meraný medzi referenčnou a pracovnou elektródou a prúd 

preteká systémom medzi pracovnou a pomocnou elektródou.  

 

Referenčná elektróda je elektróda druhého druhu, so stálym, konštantným a od zloženia roztoku 

analytu celkom nezávislým, definovaným potenciálom. Referenčná elektróda má byť 

nepolarizovateľná, prípadne sa jej potenciál má rýchlo ustáliť na pôvodnej hodnote. Formálne sa 

referenčná elektróda považuje za anódu pretože uvažujeme namerané hodnoty potenciálu pracovnej 

elektródy voči konštantnej hodnote potenciálu referenčnej elektródy. Referenčnou elektródou 

preteká len zanedbateľný prúd, keďže ten je indikovaný medzi pracovnou a pomocnou elektródou. 

Medzi najčastejšie využívané referenčné elektródy v súčasnosti patrí už spomínaná 

argentochloridová elektróda alebo kalomelová elektróda.  

 

Pomocná elektróda alebo inak nazývaná aj protielektróda môže byť elektróda z akéhokoľvek 

kovového materiálu, ktorej elektrochemické vlastnosti neovplyvňujú funkciu pracovnej elektródy. 

Práve medzi pracovnou elektródou a pomocnou elektródou preteká v trojelektródovom, respektíve 

dvojelektródovom systéme prúd. Najčastejšie sa ako pomocná elektróda používa platinová alebo 

grafitová elektróda. Plocha povrchu pomocnej elektródy by mala byť podstatne väčšia v porovnaní 

s plochou povrchu pracovnej elektródy, čo zabezpečí rýchly priebeh polreakcie na pomocnej 

elektróde, ktorá neovplyvní dej prebiehajúci na pracovnej elektróde.  

Je zrejmé, že v trojelektródovom systéme sú využité všetky definované elektródy (Obrázok 

7). V prípade dvojelektródového systému dochádza k zapojeniu pracovnej elektródy a pomocnej 

elektródy, ktorá nahrádza aj referenčnú elektródu. Pri tomto zapojení môžeme klasicky uvažovať 

o tom, že pracovná elektróda predstavuje katódu a pomocná elektróda anódu. Takéto zapojenie je 

najčastejšie využívané v batériách a palivových článkoch (Obrázok 7).  
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Obrázok 7 Dvojelektródové a trojelektródové zapojenie 

 

Na Obrázku 7 je zobrazené dvojelektródové, respektíve trojelektródové zapojenie v prípade 

makroelektród alebo elektród štandardnej veľkosti, ktoré sú bežne využívané v elektrochémií. 

V súčasnosti sú však čoraz viac používané mikroelektródy alebo tlačené elektródy (elektródy 

pripravené metódou sieťotlače). Ich veľkou výhodou v porovnaní s makroelektródami sú  najmä ich 

rozmery a  malý rozmer pracovnej elektródy, ktorej priemer je v závislosti od typu elektródy 

približne 1-5 mm. Keďže všetky tri elektródy sú natlačené na substráte miniatúrnych rozmerov, 

dochádza k výraznej úspore analytu. V porovnaní s makroelektródami je redukcia objemu analytu 

až 1000 násobná. Na Obrázku 8 je zobrazená uhlíková tlačená elektróda od firmy Metrohm, ktorá 

má na keramickom povrchu vytlačenú uhlíkovú pracovnú elektródu, Ag/AgCl referenčnú elektródu 

a uhlíkovú pomocnú elektródu. Kvapnutím malého množstva stanovovaného analytu (50 µl) na 

trojelektródový systém je možné vykonávať elektrochemické merania aj na takomto 

miniaturizovanom trojelektródovom systéme. 
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Obrázok 8 Trojelektródový systém tlačený na keramickom substráte v prípade uhlíkovej tlačenej 

elektródy od firmy Metrohm  

4.4 Transport látok v roztokoch elektrolytov 

Prenos elektrónov môže byť limitovaný niekoľkými spôsobmi - buď prenosom hmoty (iónov) 

smerom k elektróde alebo od elektródy, alebo rýchlosťou elektródovej reakcie na rozhraní kov-

elektrolyt. Rozoznávame tri všeobecné spôsoby prenosu hmoty, ktoré zabezpečujú transport 

reagujúcich častíc k povrchu elektródy a to sú: difúzia, migrácia a konvekcia. 

4.4.1 Difúzia 

Difúzia je definovaná ako náhodný transport častíc vplyvom koncentračného gradientu z oblasti s 

vyššou koncentráciou do oblasti s nižšou koncentráciou (Obrázok 9).  

 

 

Obrázok 9 Priebeh difúzie 
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Rýchlosť difúzie molekúl závisí od rozdielu koncentrácií roztokov, tzv. koncentračného gradientu 

a difúzneho koeficienta D, ktorý ma charakteristickú hodnotu pre každú látku pri konštantnej 

teplote. Ak systému vnútime jednu premennú (napríklad potenciál alebo nejaký prúd), druhá 

premenná bude funkciou jednak koncentrácie elektroaktívnych látok ale aj času. Keď potenciál 

dosiahne hodnotu, pri ktorej môže prebiehať daný faradaický proces začne pretekať prúd. 

Faradaický proces je spôsobený zmenou oxidačného stavu molekuly. Objavuje sa v prítomnosti 

elektroaktívnej zlúčeniny, rozpustenej v roztoku alebo adsorbovanej na elektródovom povrchu. Pri 

oxidačno-redukčných reakciách dochádza k prenosu náboja. Pozorovaný prúd je vlastne rýchlosť, 

ktorou prechádza náboj cez fázové rozhranie elektróda - roztok. Prúd, ktorý sledujeme pri 

faradaickom procese, je priamo úmerný rýchlosti tohto procesu. V prípade, že rýchlosť 

elektrochemického procesu je úmerná koncentrácii elektroaktívnej látky, je pozorovaný prúd 

priamo úmerný tzv. objemovej koncentrácii elektroaktívnej látky v roztoku. Pohyb elektroaktívnej 

látky v koncentračnom gradiente vyjadruje 1. Fickov zákon, ktorý hovorí, že tok častíc je priamo 

úmerný koncentračnému gradientu: 

𝐽 = −𝐷𝛥𝑐           (4.65) 

alebo 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
= −𝐴𝐷

𝑑𝑐

𝑑𝑥
           (4.66) 

kde J je hustota toku, D je difúzny koeficient a dN/dt je počet častíc, ktorý predifunduje za časovú 

jednotku plochou (prierezom) A pri koncentračnom gradiente dc/dx (keďže s rastúcou vzdialenosťou 

x ide o úbytok koncentrácie, hodnota gradientu má záporné znamienko). 

 

2. Fickov zákon popisuje nestacionárnu difúziu v systémoch, kde zmena koncentračného gradientu 

je funkciou času. Pokiaľ difúzny koeficient nie je funkciou koncentrácie, je možné zapísať  2. Fickov 

zákon vo všeobecnom tvare ako rovnicu:  

𝑑𝑐

𝑑𝑡
= 𝐷

𝑑2𝑐

𝑑𝑥2           (4.67) 

kedy 
𝑑𝑐

𝑑𝑡
 predstavuje zmenu koncentrácie v čase a D je difúzny koeficient charakteristický pre každú 

látku. Pri izbovej teplote sa difúzny koeficient látok pohybuje v rozmedzí od 0,6x10-9 do 2x10-9 

m2.s-1. U biologických molekúl je táto hodnota v rozmedzí 10-11 až 10-10 m2.s-1. Difúzny koeficient 

sa mení so zmenami roztoku. V prípade zvýšenia teploty dochádza k zvýšeniu hodnoty difúzneho 
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koeficientu. K zmene difúzneho koeficientu dochádza aj pri zmene viskozity roztoku: k zvyšovaniu 

difúzneho koeficienta dochádza so znižovaním viskozity analytu. 

4.4.2 Migrácia  

Migrácia je definovaná ako transport častíc vplyvom gradientu elektrického poľa. Migrácia sa 

uplatňuje iba u iónových zlúčenín alebo u dipólových molekúl, ktoré sú schopné usmerneného 

pohybu v elektrickom poli. Príspevok migračného prúdu k celkovému limitnému prúdu (prúd, ktorý 

zodpovedá maximálnej hodnote difúzneho toku a viac-menej nezávisí od potenciálu elektródy) 

závisí od prevodového čísla daného iónu v roztoku a od potenciálového gradientu v okolí povrchu 

elektródy. Migrácia môže pôsobiť v smere difúzie aj proti smeru difúzie, podľa toho, či je 

elektroaktívnou látkou katión alebo anión (závisí totiž nie od koncentračného gradientu daného 

iónu, ale od toho, či je migrujúca častica katión alebo anión a od elektrického poľa, ktoré migráciu 

vyvoláva). Pri voltampérometrických metódach je možné účinok migrácie eliminovať prídavkom 

tzv. základného (indiferentného) elektrolytu, ktorý má byť aspoň v 100-násobnom nadbytku 

v porovnaní s koncentráciou elektroaktívnej látky. Vo vodnom prostredí často používame KCl, 

v nevodnom tetraalkylamónne soli, pretože tieto katióny sa vylučujú iba pri veľmi negatívnych 

potenciáloch. Vplyv nadbytku základného elektrolytu môžeme popísať nasledovne. Veľké 

množstvo katiónov základného elektrolytu sa nahromadí okolo katódy vo forme usporiadanej vrstvy 

alebo iónovej atmosféry. Tento kladne (alebo záporne, v prípade nahromadenia aniónov v okolí 

anódy) nabitý oblak spôsobuje, že potenciálový gradient okolo elektródy sa obmedzí na pomerne 

malú oblasť roztoku v bezprostrednej blízkosti povrchu elektródy. V prítomnosti veľkého nadbytku 

iónov základného elektrolytu sa prevodové číslo elektroaktívneho iónu blíži prakticky nule a aj 

elektrický odpor roztoku (resp. gradient potenciálu v roztoku, tzv. iR spád) sa zníži na požadovanú 

úroveň. Za takýchto podmienok je limitný prúd v nemiešanom roztoku kontrolovaný jedine difúziou 

elektroaktívnej látky. 

4.4.3 Konvekcia 

Elektroaktívnu látku možno uviesť do pohybu niekoľkými spôsobmi. Prvým spôsobom je termálne 

prúdenie, druhým spôsobom je účinok gradientu hustoty a tretím spôsobom je mechanické miešanie 

v smere k pracovnej elektróde. Všetky vyššie uvedené procesy zahŕňame pod všeobecný pojem 

konvekcia. 
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5  Úvod do elektrochemických metód (J. Shepa) 

Pri elektrochemických systémoch sa stretávame s procesmi a faktormi, ktoré vplývajú na prenos 

náboja na rozhraní medzi dvoma chemickými fázami. Medzi názorné príklady patrí rozhranie 

elektrický vodič (elektróda – vedie elektrický prúd prostredníctvom elektrónov) a iónový vodič 

(roztok elektrolytu – vedie elektrický prúd prostredníctvom iónov). Predmetom štúdia rôznych 

elektrochemických procesov je práve toto rozhranie, resp. procesy, ktoré prebiehajú v prípade, že je 

na elektródu vložený potenciál a prechádza týmto rozhraním elektrický prúd. Často je veľmi 

prirodzené uvažovať o procesoch prebiehajúcich na jedinom rozhraní a nie na viacerých 

rozhraniach naraz. Avšak, experimentálne štúdium takéhoto izolovaného rozhrania samostatne nie 

je možné, preto sa v elektrochémii uvažuje o viacerých rozhraniach, ktoré tvoria elektrochemickú 

celu. Ako bolo uvedené v predošlej kapitole, môže byť meraný iba rozdiel elektrického potenciálu 

medzi dvoma elektródami, nie je možné ho merať pre jednotlivé elektródy zvlášť. Práve meranie 

a kontrolovaná zmena elektródového potenciálu je jeden z najdôležitejších aspektov 

v experimentálnej elektrochémii.  

V tejto kapitole 

● Vytvoríme predstavu fázového rozhrania 

● Zadefinujeme základnú predstavu o elektrickej dvojvrstve 

● Opíšeme faradaické a nefaradaické procesy 

● Zavedieme pojem potenciál otvoreného obvodu 

 

Ak použijeme znova modelový príklad pre platinový pliešok ponorený v systéme 

hexakyanoželeznatanu/hexakyanoželezitanu draselného, na rozhraní medzi elektródou a roztokom 

elektrolytu sa ustáli rovnováha. To znamená, že rýchlosť, s ktorou elektróda prijíma elektróny je 

rovnaká ako tá, s ktorou ich odovzdáva. Takže rýchlosť redukcie iónov z roztoku je rovnaká ako 

rýchlosť oxidácie, preto sa na prvý pohľad môže zdať, že v roztoku neprebiehajú žiadne zmeny. Ale 

v prípade, že prevláda jeden z procesov, tzn. že v systéme prevláda redukcia alebo oxidácia iónov, 

môžeme pozorovať rozdelenie náboja medzi elektródou a roztokom. Takže v roztoku môžu 

prevládať záporné ióny a elektróda bude nabitá kladne alebo budú v roztoku prevládať kladné ióny 

a elektróda bude nabitá záporne. Na základe toho vznikne medzi elektródou a roztokom rozdiel 

potenciálu. Hovoríme teda o elektródovom potenciáli, ktorý je charakteristický pre konkrétne 

podmienky, pri ktorých rovnováha ustaľuje.  
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V prípade, že máme v systéme zapojenú pracovnú a referenčnú elektródu a na pracovnú elektródu 

vložíme negatívny potenciál, energia elektrónov sa zvýši. Ak je potenciál dostatočne negatívny na 

to, aby elektróny obsadili voľné orbitály na valenčnej vrstve iónov v roztoku, vzniká tok elektrónov 

z elektródy do roztoku elektrolytu – môžeme pozorovať redukčný prúd. V opačnom prípade energia 

elektrónov klesá zvyšovaním potenciálu elektródy. Ak potenciál stúpa až natoľko, že elektróny 

z roztoku elektrolytu vedia zaujať energeticky výhodnejšie pozície na elektróde, budeme pozorovať 

tok elektrónov z roztoku na elektródu a teda oxidačný prúd (je potrebné poznamenať, že tieto 

elektródové deje sa uskutočňujú rádovo na vzdialenosti niekoľkých Å). Kritický potenciál, pri 

ktorom je možné pozorovať tieto procesy je spojený so štandardným elektródovým potenciálom pre 

špecifické chemické zlúčeniny, ktoré sa nachádzajú v elektrochemickom systéme. V prípade, ak na 

tieto elektródy nevložíme žiaden potenciál, ale pokúsime sa zmerať potenciál prostredníctvom 

voltampérometra alebo potenciostatu, môžeme pozorovať hodnotu, ktorú označujeme aj potenciál 

otvoreného obvodu alebo potenciál, kedy v systéme nepreteká žiaden prúd.  

Avšak, elektrochemická rovnováha nie je jediný stav, v ktorom sa môže takýto systém 

nachádzať. V prípade, že nie je systém v rovnováhe, hodnota elektródového potenciálu sa bude 

meniť. Je možné opísať dva prípady, kedy nie je ustálená rovnováha v systéme. Prvý prípad je taký, 

ktorý nesúvisí s pretekaním prúdu a môže byť pozorovaný aj pre práve nepracujúcu elektródu. 

V druhom prípade systém nie je v rovnováhe, pretože ním preteká prúd. V prvom prípade sa jedná 

o nerovnovážny potenciál otvoreného obvodu a v druhom prípade ide o polarizáciu elektródy.  

Je niekoľko dôvodov, prečo sa rozhranie elektróda – roztok elektrolytu nachádzajú 

v nerovnovážnom stave aj v prípade, že systémom nepreteká prúd: 

1. Neefektívny prenos elektrónov. Pokiaľ za daných podmienok nie je možná elektródová 

reakcia, dochádza k stabilnej akumulácii náboja na elektrickej dvojvrstve a tento nadbytok 

elektrónov nemôže byť kompenzovaný prenosom elektrónov cez rozhranie. V takom prípade je 

možné nahradiť rozdiel pôsobením z vonka a meniť potenciál svojvoľne. Potenciál nemá 

rovnovážnu hodnotu, ale závisí na náhodnej alebo cielenej akumulácii náboja na dvojvrstve. 

Elektróda s takými vlastnosťami je ideálne polarizovateľná elektróda.  

2. Prakticky nemožná výmena prúdu. V prípade, že je elektródová reakcia možná, ale 

pretekajúci prúd je nízky, je rovnovážny potenciál ľahko narušený vonkajšími faktormi. Takýto 

vplyv môže byť pozorovaný v prípade cudzorodých komponentov, ktorých reakcia je spojená so 

základnou reakciou.  
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3. Niekoľko súčasne sa vyskytujúcich reakcií. Tento prípad môže nastať v prípade ponorenia 

železnej elektródy do HCl roztoku obsahujúceho FeCl2, zatiaľ čo je udržiavaná vodíková atmosféra.  

Fe2+ + 2e− ⇆ Fe           (5.1) 

2H+ + 2e− ⇆ H2          (5.2) 

Každá z týchto reakcií má vlastnú výmennú prúdovú hustotu (pozn. výmenná prúdová 

hustota chrakterizuje rovnovážnu rýchlosť elektrochemického procesu pri ustálení rovnovážneho 

potenciálu, kedy je veľkosť a teda aj rýchlosť anodického a katodického prúdu rovnaká) a svoj 

vlastný rovnovážny potenciál. V tomto prípade sa bude železo rozpúšťať anodicky a vodík sa bude 

vyvíjať na katóde. Nerovnovážny potenciál pre túto reakciu sa bude nachádzať medzi jednotlivými 

rovnovážnymi potenciálmi týchto reakcií. Takýto potenciál sa nazýva zmiešaný potenciál. 

V prípade, že je tento potenciál dobre reprodukovateľný a časovo stabilný, môže byť označený ako 

rovnovážny potenciál.  

Rovnovážne potenciály môžu byť termodynamicky vypočítané v prípade, že je veľmi dobre 

známa elektródová reakcia, dokonca aj v prípade, pokiaľ sa experimentálne tieto potenciály nedajú 

dosiahnuť.    

Vo všeobecnosti môžeme procesy na elektróde rozdeliť do dvoch skupín: faradaické 

a nefaradaické procesy. V prípade, že dochádza k prenosu elektrónov cez fázové rozhranie a tento 

prenos je zapríčinený oxidáciou alebo redukciou, jedná sa o proces, ktorý sa riadi Faradayovým 

zákonom a teda faradaický proces. Pri rovnakých podmienkach nemusí na rozhraní elektróda - 

roztok dochádzať k prenosu náboja, ak je reakcia termodynamicky alebo kineticky nepriaznivá. 

Avšak, na rozhraní môžu prebiehať procesy ako adsorpcia a desorpcia. V takom prípade dochádza 

k zmene fázového rozhrania sprevádzanej zmenou potenciálu alebo zloženia roztoku. Tieto procesy 

označujeme ako nefaradaické. Napriek tomu, že náboj neprechádza cez rozhrania, externý prúd 

môže prúdiť v dôsledku zmeny potenciálu, povrchu elektródy alebo zloženia roztoku. Faradaické aj 

nefaradaické procesy pozorujeme v prípade, že dochádza k elektródovej reakcii. Aj napriek tomu, 

že faradaické procesy sú často preferované, taktiež je potrebné vziať do úvahy pri interpretovaní 

nameraných dát aj nefaradaické procesy.  

5.1 Nefaradaické procesy 

Ako bolo vyššie spomenuté, elektróda, pri ktorej nie je možné pozorovať prenos elektrónov cez 

fázové rozhranie bez ohľadu na vložený potenciál, sa nazýva ideálne polarizovateľná elektróda. 

Žiadna z doposiaľ známych elektród sa nespráva ako ideálne polarizovateľná. Existujú však 

špeciálne prípady, pri ktorých sa elektróda môže správať ako ideálne polarizovateľná. Napríklad 
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zlatá elektróda s monovrstvou alkántiolu. Vzhľadom na to, že cez ideálne polarizovateľnú elektródu 

neprechádza náboj, táto elektróda sa prejavuje ako kondenzátor. Kondenzátor je prvok elektrického 

obvodu zložený z dvoch kovových platničiek a dielektrických materiálov, pričom jeho správanie 

opisuje rovnica 5.3:  

𝐶 =
𝑞

𝐸
            (5.3) 

kde C je kapacita, q je náboj a E je potenciál vložený na kondenzátor. Keď je potenciál vložený na 

kondenzátor, náboj sa bude akumulovať na kovových platničkách pokiaľ  jednotlivé veličiny 

odpovedajú rovnici 5.3. Počas nabíjania kondenzátora bude tiecť prúd. Náboj na kondenzátore 

pozostáva z prebytku elektrónov na jednom kovovom pliešku a z deficitu nábojov na druhom. 

Fázové rozhranie medzi elektródou a roztokom sa správa experimentálne ako kondenzátor 

a jeden z modelov opisuje fázové rozhranie ako kovovú elektródu s nábojom qM a roztok s nábojom 

qS a zároveň platí qM = - qS. Často sa tieto náboje posudzujú v kontexte plochy povrchu elektródy 

a teda častejšie hovoríme o hustote náboja. Zoskupenie nabitých častíc a orientovaných dipólov, 

ktoré sa vyskytujú na rozhraní kov/roztok nazývame elektrická dvojvrstva.  

Ak by sme chceli v krátkosti opísať elektrickú dvojvrstvu, mohli by sme si ju rozdeliť na 

dve časti (Obrázok 10). Jednou je vnútorná vrstva, ktorá obsahuje molekuly rozpúšťadla, niekedy 

iné ióny alebo molekuly, ktoré sú špecificky adsorbované. Túto vnútornú vrstvu môžeme 

pomenovať aj kompaktná, Helmholtzova alebo Sternova vrstva. Pričom rovina prechádzajúca 

stredmi atómov, ktoré sú adsorbované na elektródu vytvárajú vnútornú Helmholtzovu rovinu 

(Obrázok 10 – 1) a rovina prechádzajúca stredmi atómov, ktoré sú solvatované vytvárajú vonkajšiu 

Helmholtzovu rovinu (Obrázok 10 – 2).  
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Obrázok 10 Schematické zobrazenie elektrickej dvojvrstvy: 0 – povrch elektródy, 1 – vnútorná 

Helmholtzova rovina, 2 – vonkajšia Helmholtzova rovina, 3 – difúzna vrstva, 4 – solvatované 

ióny, 5 – špecificky adsorbovaný ión, 6 – molekula rozpúšťadla (orientovaný dipól), d1 – veľkosť 

solvatovaných atómov, d2 – vzdialenosť stredov solvatovaných atómov od elektródy  

 

Interakcia medzi solvatovanými iónmi a nabitým kovovým povrchom sa môže uskutočniť 

iba prostredníctvom elektrostatických síl pôsobiacich na dlhú vzdialenosť, takže ich interakcia nie 

je závislá na ich chemických vlastnostiach. Tieto ióny označujeme ako nešpecificky adsorbované. 

V roztoku sa nachádzajú aj ióny, ktoré sú distribuované v trojrozmernej oblasti, ktorú je možné 

označiť ako difúznu vrstvu, ktorá sa tiahne smerom od vonkajšej Helmholtzovej roviny k objemu 

roztoku. 

5.2 Faradaické procesy  

Elektrochemické cely, v ktorých preteká prúd môžeme rozdeliť na galvanické články 

a elektrolytické cely. Galvanické články sú systémy, v ktorých reakcia prebieha samovoľne na 

elektródach, zatiaľ čo sú pripojené k externému vodiču. Tieto články sú založené na premieňaní 

chemickej energie na elektrickú. Poznáme niekoľko druhov článkov, primárne (nenabíjateľné) a 

sekundárne (nabíjateľné). Na druhej strane v prípade elektrolytických ciel je reakcia spôsobená 

vplyvom vloženia vonkajšieho potenciálu, ktorý sa odlišuje od potenciálu otvoreného obvodu. Tieto 

cely sú často používané na uskutočňovanie chemických reakcií vplyvom elektrickej energie.  

Galvanické aj elektrolytické články pozostávajú z katódy a anódy, pričom katóda je 

označenie pre elektródu, na ktorej prebieha redukcia a anóda je elektróda, na ktorej prebieha 
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oxidácia. Je nutné poznamenať, že v prípade galvanického článku je anóda záporne nabitá, zatiaľ 

čo v prípade elektrolytickej cely je anóda kladná.  

Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť elektródovej reakcie a prúd patria (Obrázok 11): 

1. prenos hmoty z objemu roztoku do blízkosti elektródového povrchu, teda na fázové 

rozhranie 

2. prenos elektrónov na elektródovom rozhraní  

3. elektrochemická reakcia sprevádzajúca alebo nasledujúca po elektrónovom prenose.  

Tieto procesy môžu byť homogénne (protonizácia alebo dimerizácia) alebo nehomogénne  

(katalytický rozklad). 

4. ostatné reakcie prebiehajúce na povrchu elektródy ako napríklad adsorpcia, desorpcia 

alebo kryštalizácia.  

 

Obrázok 11 Schematické znázornenie procesov prebiehajúcich na fázovom rozhraní (O´bulk – 

oxidovaná forma látky nachádzajúca sa v objeme, O´surf - oxidovaná forma látky nachádzajúca sa 

v blízkosti elektródy, O´ads - oxidovaná forma látky adsorbovaná na elektróde, R´bulk – redukovaná 

forma látky nachádzajúca sa v objeme, R´surf - redukovaná forma látky nachádzajúca sa v blízkosti 

elektródy, R´ads - redukovaná forma látky adsorbovaná na elektróde)  
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Rýchlostné konštanty pre niektoré z týchto procesov (prenos elektrónov na fázovom 

rozhraní) sú závislé na potenciáli. Najjednoduchšie reakcie vyžadujú iba transport reaktantov 

k elektróde týkajúci sa neadsorbovaných častíc a transport produktov z blízkosti elektródy do 

objemu. Viac komplexné reakcie zahŕňajú sériu elektrónových prenosov a protonácií, vetviacich 

mechanizmov, paralelných možností alebo modifikácií elektródového povrchu. V momente, keď je 

možné pozorovať rovnovážny prúd, je rýchlosť všetkých reakčných krokov rovnaká. Magnitúda 

tohto prúdu je často limitovaná vlastnou pomalosťou jedného alebo viacerých reakcií, ktoré sú 

rýchlosť určujúcim krokom reakcie. Rýchle reakčné kroky sú charakterizované nízkymi hodnotami 

odporu (alebo impedancie), zatiaľ čo pomalé kroky sú práve naopak charakteristické vysokými 

hodnotami odporu.  

V prípade, ak je potenciál elektródy zaznamenávaný voči nepolarizovateľnej elektróde 

(elektróda 2. druhu – referenčné elektródy)  počas prechodu prúdu dochádza k posunu potenciálu 

o hodnotu zodpovedajúcu IRs. Táto hodnota by mala byť v prípade realizácie meraní vždy braná na 

vedomie. V tomto prípade Rs je odpor roztoku medzi dvoma elektródami, ktorý sa na rozdiel od 

impedancie zodpovedajúcej prenosu elektrónov a aktivačným krokom počas elektródovej reakcie, 

správa ako reálny odpor pri širokej škále podmienok.  

Väčšina experimentov je orientovaná na sledovanie dejov, ktoré sa dejú iba na jednej 

elektróde, ktorá sa zvyčajne označuje ako pracovná elektróda. Pracovná elektróda je zapojená oproti 

elektróde, ktorej potenciál je známy, teda oproti referenčnej elektróde. V prípade ak je IRs 

dostatočne malé (1-2 mV), je možné na zaznamenanie I-E kriviek použiť aj toto dvojelektródové 

zapojenie (Obrázok 12). Počas experimentov, pri ktorých je IRs veľké je potrebné použiť 

trojelektródové zapojenie. V tomto prípade je zapojená do obvodu aj pomocná elektróda, pričom 

prúd preteká medzi pracovnou a pomocnou elektródou. Pomocnou elektródou môže byť prakticky 

akákoľvek elektróda, pretože jej vlastnosti neovplyvňujú procesy na pracovnej elektróde. Zvyčajne 

sa volí elektróda, ktorá neprodukuje nijaké zlúčeniny počas prípadnej elektrolýzy, ktoré by mohli 

mať dosah na pracovnú elektródu a ovplyvňovať na nej prebiehajúce procesy. Zvyčajne sa ako 

pomocná elektróda používa platinová alebo uhlíková elektróda. V trojelektródovom systéme je 

potenciál pracovnej elektródy aj naďalej meraný voči referenčnej elektróde. Aj napriek použitiu 

trojelektródového systému nie je IRs úplne eliminované. V moderných prístrojoch je často možnosť 

automatickej IRs kompenzácie, ale je ju možné eliminovať aj prepočtom manuálne.  
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Obrázok 12 Elektrochemická cela: WE – (working electrode) pracovná elektróda, RE –  

(reference electrode) referenčná elektróda, CE – (counter electrode) pomocná elektróda 
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6 Chronoampérometria (J. Shepa) 

Chronoampérometria je elektrochemická metóda, pri ktorej dochádza k vkladaniu potenciálu, pri 

ktorom možno pozorovať faradaickú reakciu, na pracovnú elektródu (Obrázok 13a), pričom sa 

zaznamenáva prúd. Chronoampérometria sa často používa na meranie difúzneho koeficienta 

elektroaktívnych látok alebo elektroaktívneho povrchu pracovnej elektródy. Analytické uplatnenie 

tejto metódy je založené na pulznom vkladaní potenciálu na pracovnú elektródu opakovane počas 

fixných časových intervalov. Chronoampérometria sa často používa aj na štúdium mechanizmu 

elektródových reakcií. Pomerne atraktívna je aj dvojkroková chronoampérometria, kde sa pri 

druhom kroku využívajú produkty generované počas prvého potenciálového pulzu.  

V tejto kapitole 

● Opíšeme fyzikálne zákony uplatňujúce sa pri chronoampérometrii 

● Zadefinujeme Cottrelovu rovnicu 

● Opíšeme fyzikálny význam Cottrelovej rovnice a jej obmedzenia  

 

Počas experimentu sa používa stacionárna pracovná elektróda a nemiešaný roztok. Vo 

výsledku sa pozoruje závislosť zmeny prúdu od času. Transport hmoty pri týchto podmienkach je 

riadený výhradne difúziou, pričom krivky (I vs. t) reflektujú zmeny koncentračného gradientu 

v blízkosti povrchu elektródy (Obrázok 13c). To zapríčiňuje postupnú expanziu difúznej vrstvy 

spojenú so spotrebovaním reaktantov a teda poklesu priamky pre koncentračný profil (Obrázok 

13b). 
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Obrázok 13 Chronoamperometrický experiment: (a) závislosť elektródového potenciálu od času, 

(b) zmena koncentračného profilu s časom, (c) závislosť prúdu od času. (E – potenciál, E1 – prvý 

vložený potenciál, E2 – potenciál, pri ktorom prebieha elektrochemická reakcia, C0
* - koncentrácia 

látky, icat – katodický prúd 

 

Z hľadiska elektrochémie je difúzia pohybom častíc vplyvom koncentračného gradientu, tzn. 

pohybom častíc z miest s vysokou koncentráciou na miesta s nižšou. Fickove zákony opisujú tok 

alebo pohyb častíc a zmenu koncentračného gradientu počas difúzie ako funkcie času a miesta, ako 

bolo spomenuté v predošlej kapitole. Prvý Fickov zákon sa uplatňuje v prípade lineárnej difúzie 

(rovnica 4.67). Difúzne koeficienty sú silne závislé na teplote a často zodpovedajú závislosti 

podobnej Arrheniovej rovnici (rovnica 6.1): 

𝐷 =  𝐷∞𝑒𝑥𝑝 (
−𝐸𝑎

𝑅𝑇
)          (6.1) 
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kde Ea (kJ/mol) je aktivačná energia pre difúziu a 𝐷∞ je hypotetická hodnota D pri nekonečnej 

teplote T. Táto teplotná citlivosť vysvetľuje, prečo je počas elektrochemických experimentov veľmi 

dôležité udržiavať kontrolovanú teplotu.  

Druhý Fickov zákon je opísaný rovnicou 4.68, ktorá vyjadruje zmenu koncentrácie c v bode 

x v čase t, pričom vyjadruje situáciu, kedy je elektróda ponorená v roztoku difundujúcich 

elektroaktívnych častíc, ktoré majú koncentráciu c*. V počiatočnom štádiu je elektróda umiestená 

vo vzdialenosti x=0 a je pasívna, bez vloženého potenciálu a v bezprúdovom stave. Ak je v čase t=0 

vložený natoľko vysoký potenciál, že dochádza k oxidácii veľmi rýchlo (v porovnaní s difúznym 

dejom), zapríčiní to, že sa oxidovaná forma v blízkosti elektródy nevyskytuje. Tento problém bol 

rozpracovaný Frederickom G. Cottrellom v roku 1902. Pre riešenie tohto problému sú matematicky 

nevyhnutné tieto hraničné podmienky (rovnice 6.2 – 6.4): 

𝑡 = 0, 𝑝𝑟𝑒 𝑣š𝑒𝑡𝑘𝑦 𝑥, 𝑐 = 𝑐∗;         (6.2) 

𝑡 > 0, 𝑥 = 0, 𝑐 = 0;          (6.3) 

𝑡 > 0, 𝑥 → ∞, 𝑐 = 𝑐∗;          (6.4) 

Pre vyriešenie tohto problému je nevyhnutné zaviesť novú premennú 𝛤 , ktorá je vyjadrená 

nasledovne:  

𝛤 =
𝑥

2√𝐷𝑡
           (6.5) 

potom môžeme dosadiť do Fickovho zákona (4.67):  

𝑑2𝑐

𝑑𝛤2 + 2𝛤
𝑑𝑐

𝑑𝛤
= 0          (6.6) 

po integrácii dostaneme 

𝑑𝑐

𝑑𝛤
= 𝑎 𝑒𝑥𝑝 (−𝛤2)          (6.7) 

pri integrácii je a konštanta 

∫ 1 𝑑𝑐
𝑐∗

𝑐
= 𝑎 ∫ 𝑒𝑥𝑝 (−𝛤2)𝑑𝛤

∞

𝛤
        (6.8) 

takže potom 

𝑐∗ − 𝑐 = 𝑎 {∫ 𝑒𝑥𝑝 (−𝛤2)𝑑𝛤 − ∫ 𝑒𝑥𝑝 (−𝛤2)𝑑𝛤
𝛤

0

∞

0
}      (6.9) 

Za predpokladu, že: 

∫ 𝑒𝑥𝑝 (−𝛤2)𝑑𝛤 =
√𝜋

2

∞

0
         (6.10) 

pri použití hraničných podmienok, môžeme napísať: 
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𝑐 = 𝑐∗ 2

√𝜋
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−𝛤2)𝑑𝛤

𝛤

0
         (6.11) 

alebo  

𝑐 = 𝑐∗𝑒𝑟𝑓 (
𝑥

2√𝐷𝑡
)          (6.12) 

kde erf je funkcia označovaná ako integrál chýb a je definovaná integrálom podľa predchádzajúcej 

rovnice. Z experimentálnej praxe vyplýva, že prúd I je meraný ako funkcia času a je daný rovnicou:  

𝐼 = 𝑛𝐹𝐴𝑗           (6.13) 

kde n je počet elektrónov zapojených do redox procesu. Potom difúzny tok j je daný rovnicou podľa 

prvého Fickovho zákona (rovnica 4.67): 

𝑗 = 𝐷
𝜕𝑐

𝜕𝑥
│𝑥=0 =

𝐷

2√𝐷𝑡

𝜕𝑐

𝜕𝛤
│𝛤=0        (6.14) 

z čoho vyplýva nasledujúca rovnica 

𝐼 =
𝑛𝐹𝐴√𝐷𝑐∗

√𝜋𝑡
           (6.15) 

Táto rovnica je tiež známa aj ako Cottrellova rovnica, kde A je plocha povrchu elektródy a je 

možné ju aplikovať pre planárne elektródy.  

 

 

 

Obrázok 14 Graf znázorňujúci priebeh Cottrelovej funkcie pre planárnu makroelektródu  
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V prípade sférických elektród je potrebné zohľadniť sférickú difúziu. Tvar Cottrellovej rovnice sa 

potom pozmení na:  

𝑖 = 𝑛𝐹𝐴𝐷𝑐 (
1

𝜋1 2⁄ 𝐷1 2⁄ 𝑡1 2⁄ +
1

𝑟
)         (6.15) 

kde r je polomer elektródy.  

 

Z Cottrellovej rovnice vyplýva:  

 Faradaický prúd je v priamej úmere ku koncentrácii elektroaktívnej látky  

 Tento prúd je taktiež v priamej úmere ku druhej odmocnine difúzneho koeficienta 

elektroaktívnej látky 

 Vo všeobecnosti je možné Cotrellovu rovnicu použiť pri meraní elektroaktívnej plochy 

povrchu alebo pri zisťovaní difúzneho koeficienta elektroaktívnej látky. Priebeh Cottrellovej 

funkcie je možné vidieť na Obrázku 14.  

Táto rovnica má tiež niekoľko inštrumentálnych a experimentálnych obmedzení:  

 Na základe rovnice môžeme predpokladať pomerne veľké hodnoty prúdu v krátkom čase, 

avšak, maximálna hodnota prúdu nemusí zodpovedať maximálnej hodnote, ktorou je 

limitovaný potenciostat  

 Počas počiatočnej časti merania je potrebné, aby bol zapísaný dostatočný počet bodov, 

pretože dochádza k rýchlemu poklesu prúdu (Obrázok 14) 

 Meranie je tiež spojené s problémami, ktoré súvisia s nekompenzovaným odporom systému 

a kapacitou dvojvrstvy 

 Taktiež je potrebné dbať na obmedzenia týkajúce sa konvekcie 

  



  

75 

 

Zoznam použitej literatúry 

ARYA, S. K., SINGH, P. S. AND MALHOTRA, B. D., Sunil K. ARYA, Surinder P. SINGH a 

Bansi D. MALHOTRA, 2007. Electrochemical Techniques in Biosensors. V: Handbook of 

biosensors and biochips [online]. s. 342–377. ISBN 9780470019054. Dostupné na: 

doi:10.1002/9780470061565.hbb032 

BARD, Allen J, Larry R FAULKNER, New YORK, Chichester @BULLET, Weinheim 

BRISBANE a Singapore E TORONTO, 1944. ELECTROCHEMICAL METHODS Fundamentals 

and Applications [online]. The United States of America: John Wiley & Sons, INC. ISBN 

9780123813749. Dostupné na: doi:10.1016/B978-0-12-381373-2.00056-9 

COMPTON, Richard G. a Craig E. BANKS, 2018. Understanding Voltammetry. Third edit. 

London: World Scientific Publishing Europe Ltd. ISBN 9781783263233.  

DRELICH, Adam J., Patrick K. BOWEN, Leslie LALONDE, Jeremy GOLDMAN a Jaroslaw W. 

DRELICH, 2016. Importance of oxide film in endovascular biodegradable zinc stents. Surface 

Innovations [online]. 2016, roč. 4, č. 3, s. 133–140. ISSN 20506260. Dostupné na: 

doi:10.1680/jsuin.16.00014 

ELIEZER, Shalom, 2015. Fundamentals of electrochemistry [online]. Sceond edi. Moscow: Wiley-

Interscience. ISBN 9810248334. Dostupné na: doi:10.1007/978-1-84996-335-0_4 

HARVEY, David, 2000. Modern analytical chemistry. ISBN 0-07-237547-7.  

ORIŇÁKOVÁ, Renáta, Miriam KUPKOVÁ, Andrej ORIŇÁK, Andrea FEDORKOVÁ a Eva 

DUDROVÁ, 2010. Synthesis of polypyrrole coatings on surface of iron particles. Surface and 

Interface Analysis [online]. 2010, roč. 42, č. 12–13, s. 1706–1711. ISSN 01422421. Dostupné na: 

doi:10.1002/sia.3489 

THOMAS, S., N. BIRBILIS, M. S. VENKATRAMAN a I. S. COLE, 2012. Corrosion of zinc as a 

function of pH. Corrosion [online]. 2012, roč. 68, č. 1, s. 1–9. ISSN 00109312. Dostupné na: 

doi:10.5006/1.3676630 

WANG, Joseph, 2000. Analytical Electrochemistry [online]. second edi. B.m.: Wiley-VCH. ISBN 

0471282723. Dostupné na: doi:10.1002/0471790303 

WOLFRUM, S. M. a J. J. PONJEÉ, 1989. Surface modification of powders. Journal of Materials 

Science Letters [online]. 1989, roč. 8, č. 6, s. 667–669. ISSN 02618028. Dostupné na: 

doi:10.1007/BF01730436 

 



  

76 

 

7  Voltampérometria s lineárne premenným potenciálom (R. 

Gorejová) 

Voltampérometria s lineárne premenným potenciálom (LSV, z angl. linear sweep voltammetry, 

niekedy označovaná aj ako lineárna voltampérometria) patrí medzi pomerne jednoduché 

elektrochemické techniky. LSV je metóda podobná cyklickej voltampérometrii (CV, pozri Kapitolu 

8), no zatiaľ čo počas CV sa potenciál cyklicky mení v oboch smeroch v rámci určitého 

potenciálového rozpätia, v lineárnej voltampérometrii sa uplatňuje iba jeden lineárny posun od 

spodnej hranice potenciálu po hornú hranicu potenciálu (Obrázok 15). Tento lineárny pohyb je 

užitočný najmä pre štúdium ireverzibilných systémov, kde by cyklický krok smerom 

k počiatočnému potenciálu neposkytol o študovanom systéme žiadne informácie navyše. Pre 

ireverzibilné systémy preto LSV môže byť experimentálne jednoduchou a zároveň efektívnou 

alternatívou alebo doplnkom k cyklickej voltampérometrii. 

V tejto kapitole 

● Vysvetlíme základy LSV 

● Definujeme základné veličiny, ktoré môžeme z LSV zistiť 

● Popíšeme tvar a priebeh kriviek získaných pri experimentálnych meraniach 

● Ukážeme aplikácie LSV v experimentálnej praxi 

● Rozoberieme korózne deje a možnosti ich štúdia a vyhodnotenia za pomoci LSV 

 

Rovnako ako pri meraniach cyklickej voltampérometrie, aj pri meraniach LSV sa zvyčajne 

využíva trojelektródový systém pozostávajúci z pracovnej elektródy, pomocnej elektródy a 

referenčnej elektródy. Elektródy sú umiestnené v elektrochemickej cele naplnenej elektrolytom a sú 

pripojené k potenciostatu. Potenciostat, napojený na počítač s vhodným softvérom, riadi potenciál 

medzi pracovnou elektródou a referenčnou elektródou a meria prúd na pomocnej elektróde. Vďaka 

tomu je možné vytvoriť graf závislosti prúdu od potenciálu (i-E graf). Ten zobrazuje 

elektrochemickú odozvu (oxidáciu alebo redukciu) príslušného študovaného materiálu. Nárast alebo 

pokles potenciálu možno pozorovať v časoch, kedy prebieha oxidácia alebo redukcia.  



  

77 

 

 

Obrázok 15 Lineárna zmena aplikovaného potenciálu v čase počas merania LSV 

 

Príkladom využitia metódy LSV je meranie, kedy je stacionárne upevnená pracovná 

elektróda s malou plochou povrchu (zvyčajne <0,1 cm2) ponorená do nemiešaného roztoku 

pomocného elektrolytu (Obrázok 16). Dôvodom je zamedzenie migrácie elektricky nabitých 

reaktantov a produktov prebiehajúcich reakcií, vďaka čomu dosiahneme, že pohyb elektroaktívnych 

častíc smerom od a k elektróde prebieha len procesmi difúzie. Potenciál pracovnej elektródy sa 

lineárne mení v čase z potenciálu, pri ktorom neprebieha žiadna elektródová reakcia smerom 

k potenciálom, kde prebieha redukcia (negatívnejšie hodnoty) a oxidácia (kladnejšie potenciály) 

študovaných analytov, alebo v opačnom smere.  

 

Obrázok 16 Schéma zapojenie trojelektródového systému 
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Vkladaný potenciál môžeme definovať ako: 

𝐸 =  𝐸𝑖  ±  𝜈𝑡           (7.1) 

kde E je potenciál elektródy v danom čase t, Ei je počiatočný potenciál a v je rýchlosť zmeny 

potenciálu, teda absolútna hodnota rýchlosti potenciálovej zmeny dE/dt. Výsledné znamienko je 

závislé na smere, v ktorom sken prebieha (kladné pre anodickú zmenu potenciálu, záporné pre 

katodickú (Obrázok 17a). Počas celého experimentu sa zaznamenáva prúdová odozva a získavame 

výslednú i-E krivku, nazývanú voltampérogram (Obrázok 17b). Základné parametre, ktoré 

z krivky dokážeme získať, sú: 

 ip (maximálna hodnota prúdu, z angl. peak current) 

 Ep (maximálna hodnota potenciálu, resp. potenciál prislúchajúci hodnote ip, z angl. peak 

potential) 

 Ep/2 (potenciál, pri ktorom prúd dosahuje hodnotu ip/2) 

 

 

 

Obrázok 17 (a) Odpoveď systému na anodickú resp. katodickú zmenu potenciálu v  prípade, že 

systém na začiatku obsahuje len redukovanú formu, resp. len oxidovanú formu. (b) Zobrazenie 

polohy maximálnej hodnoty prúdu ip, maximálnej hodnoty potenciálu Ep a potenciálu Ep/2 pri 

hodnote prúdu ip/2 na i-E krivke (Zdroj: https://pineresearch.com/shop/kb/theory/general-

electrochemistry/voltammetry/) 
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Pozícia píku na osi x, kde je vynesený potenciál E, súvisí s formálnym potenciálom 

redoxného procesu (pozri definíciu nižšie) a stupňom jeho reverzibility (stupeň reverzibility procesu 

okrem polohy píku ovplyvňuje aj jeho tvar), a poskytuje dôležitú informáciu o povahe študovaného 

analytu. Výška píku (dosahujúca maximum pri hodnote ip) poskytuje informáciu o koncentrácii 

analytu, počte elektrónov zúčastňujúcich sa reakcie a výskyte potenciálnych spriahnutých 

chemických reakcií.  

Formálny potenciál (Eº´, nerovná sa štandardný potenciál Eº) je definovaný ako 

experimentálne stanovený potenciál roztoku obsahujúceho oxidované aj redukované častice 

v jednotkovej formálnej koncentrácii. Získame ho vtedy, keď do Petersovej rovnice (7.2) 

definujúcej potenciál elektródy ponorenej do redox systému vložíme namiesto konštánt ich 

numerické hodnoty, namiesto prirodzeného logaritmu využijeme dekadický a namiesto aktivít 

koncentrácie. Formálny potenciál bol zavedený ako praktická alternatíva k štandardnému 

potenciálu Eº, ktorý uvažuje ideálne podmienky. Často sa využíva pri popise biochemických 

redoxných dejov, napr. oxidácie a redukcie nikotínamidadeníndinukleotidu (NAD). 

 

𝐸 = 𝐸°´ −
0,059

𝑛
𝑙𝑜𝑔

[𝑟𝑒𝑑]

[𝑜𝑥]
         (7.2) 

 

Koeficient prenosu náboja α je v LSV a CV priamo úmerný druhej odmocnine rýchlosti 

potenciálovej zmeny v1/2. Zdanlivá reverzibilita reakcie spojenej s prenosom náboja pri 

voltampérometrických podmienkach je potom daná rovnicou 

 

𝛬 = 𝑘°√
𝑅𝑇

𝐹𝐷𝜈
           (7.3) 

 

kde Λ je bezrozmerná veličina a kº je štandardná elektrochemická rýchlostná konštanta. Pritom platí, 

že reakcia je reverzibilná, kvázi-reverzibilná alebo ireverzibilná vtedy, keď: 

 

Reverzibilná Λ > 15 

Kvázi-reverzibilná 15 ≥ Λ ≥ 10-2(1+α) 

Ireverzibilná Λ < 10-2(1+α) 
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7.1 Priebeh a tvar i-E krivky počas LSV 

Kým meranie prebieha v oblasti potenciálov, kde neprebieha žiaden prenos náboja (od počiatočného 

potenciálu Ei až po začiatok stúpania píku na krivke), pozorujeme len malý kapacitný prúd a to 

v dôsledku toho, že zmena potenciálu spôsobí zmenu orientácie iónov a molekúl v blízkosti povrchu 

elektródy. V tomto prípade sa medzifázie medzi elektródou a roztokom začne správať ako 

kondenzátor. Keď potenciál dosiahne hodnoty, pri ktorých začína prebiehať chemická reakcia, 

zaznamenávame prudký nárast Faradaického prúdu až do dosiahnutia maxima, po ktorom nasleduje 

pozvoľný pokles (Obrázok 17b). Tvar získaného píku je daný: 

 povahou konkurenčných procesov,  

 stúpajúcou rýchlosťou prenosu elektrónov (postupne sa blížime k potenciálom, pri ktorých 

tieto procesy prebiehajú v najväčšej miere)  

 zvyšujúcou sa hrúbkou difúznej vrstvy (tá vzniká v dôsledku postupného vyčerpávania 

depolarizátora (pozri definíciu nižšie) v stále väčšej vzdialenosti od povrchu elektródy)  

Vplyv rastúcej rýchlosti prenosu elektrónov prevláda vo vzostupnej časti píku, zatiaľ čo vplyv 

úbytku depolarizátora prevláda v tej zostupnej. V dôsledku toho sa maximálny prúd zaznamenáva 

pri potenciáli, kde sa tieto protichodné účinky navzájom vyrovnávajú.  

Depolarizátor je podľa definície IUPAC synonymom elektroaktívnej látky, teda látky, ktorá 

mení svoj oxidačný stav alebo sa podieľa na vytváraní alebo zániku chemických väzieb v priebehu 

elektrochemickej reakcie prenosu náboja. 

7.2 Kinetika LSV 

Uvažujme teraz iba elektrochemické procesy, pri ktorých sú prítomné voľne difundujúce častice s 

veľmi slabou (až žiadnou) interakciou s povrchom elektródy. Ďalej uvažujme, že počas týchto 

procesov dochádza k prenosu náboja bez toho,  aby dochádzalo k akejkoľvek chemickej reakcii, 

ktorá mu predchádza, nasleduje ho alebo je mu paralelná. Žiadna chemická reakcia taktiež 

v opisovanom prípade nenastáva medzi dvoma nasledujúcimi krokmi prenosu náboja. Takáto 

jednoduchá elektródová reakcia môže prebiehať vysokou rýchlosťou (Nernstovské alebo 

reverzibilné správanie) alebo s konečnou rýchlosťou (kvázi-reverzibilné alebo úplne ireverzibilné 

správanie). V nasledujúcich riadkoch si ukážeme porovnanie hodnôt Ep a ip pre všetky druhy 

spomínaných procesov. 
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7.2.1 Reverzibilné procesy 

Počas reverzibilných procesov sa nachádzajú potenciály Ep pomerne blízko k potenciálom Ep/2, ako 

je možné vidieť z rovnice 7.4. Pozorované píky sú úzke a ich šírku môžeme vyjadriť za pomoci 

rozdielu Ep-Ep/2, ako vidíme z rovnice 7.5: 

 𝐸𝑝 = 𝐸1
2⁄ ±

0,0285

𝑛
          (7.4) 

 𝐸𝑝 − 𝐸𝑝
2⁄ = ±

0,0565

𝑛
           (7.5) 

Tieto vzťahy platia pre procesy, ktoré prebiehajú pri 25 ºC, všetky potenciály sú uvedené vo voltoch 

a výsledné znamienko opäť závisí na smere potenciálovej zmeny. Maximálne prúdy získané 

reverzibilným procesom pri 25 ºC sú potom vyjadrené nasledovne: 

 𝑖𝑝 = 2,688 × 108𝑛3 2⁄ 𝐴𝐷1 2⁄ 𝜈1 2⁄ 𝑐        (7.6) 

pričom veličiny sú vyjadrené v nasledujúcich jednotkách: ip v µA, A v cm2, D v cm2 s-1, ν vo V s-1 

a c v mol L-1. Rovnica nám zároveň zdôrazňuje, že ip závisí lineárne jednak od koncentrácie 

analytu (c), ako aj od druhej odmocniny rýchlosti zmeny potenciálu. Na základe lineárnej 

závislosti ip na c môžeme LSV využiť aj ako kvantitatívnu metódu na určenie koncentrácie 

skúmaného analytu vo vzorke. 

7.2.2 Ireverzibilné procesy 

Ak budeme teraz hovoriť o ireverzibilných elektródových procesoch, pozorované píky sa budú 

(v porovnaní s píkmi získanými pri reverzibilných procesoch prenosu náboja s rovnakým 

štandardným elektrochemickým potenciálom E°) nachádzať skôr v anodickej oblasti (pre oxidačné 

procesy) alebo katodickej oblasti (redukčné procesy). V takýchto prípadoch je Ep definovaný ako: 

𝐸𝑝 =  𝐸1
2⁄ ± (

𝑅𝑇

𝛼𝑛𝐹
) [0,78 + 1

2⁄ ln (
𝐷𝛼𝑛𝐹𝜈

𝑅𝑇
) − 𝑙𝑛𝑘°]      (7.7) 

kde α je koeficient prenosu náboja (nadobúda hodnoty 0-1). Rovnica nám ukazuje, že pozícia píku 

je značne závislá na rýchlostnej konštante k° a na rýchlosti zmeny potenciálu v. V prípade úplne 

ireverzibilných procesov pozorujeme v porovnaní s reverzibilnými dejmi širšie píky. Rozdielny 

číselný koeficient (0,0477) v tejto rovnici (vzhľadom na číselný koeficient 0,0565 v rovnici 7.5) sa 

objavuje kvôli prítomnosti koeficienta α (s hodnotou zväčša okolo 0,5) v menovateli rovnice: 

 𝐸𝑝 − 𝐸𝑝
2⁄ = ±

0,0477

𝛼𝑛
           (7.8) 

Hodnoty prúdov ip, ktoré pozorujeme pri ireverzibilných procesoch prebiehajúcich pri 25 ºC sú len 

o málo nižšie ako tie, ktoré pozorujeme pri reverzibilných procesoch. Opäť však lineárne závisia od 

koncentrácie analytu c ako aj od druhej odmocniny v, ako je znázornené v rovnici 7.9: 
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 𝑖𝑝 = 2,987 × 108𝛼1 2⁄ 𝑛3 2⁄ 𝐴𝐷1 2⁄ 𝜈1 2⁄ 𝑐       (7.9) 

Aj v tomto prípade je číselný koeficient rozdielny (vyšší) ako koeficient uvedený v 

zodpovedajúcej rovnici pre reverzibilný dej, avšak je ďalej násobený hodnotou α 1⁄2, ktorej hodnota 

bude vždy menšia ako 1.  

7.2.3 Kvázi-reverzibilné procesy 

V prípade kvázi-reverzibilných systémov je pozorované správanie ležiace medzi správaním 

opísaným pre reverzibilné, resp. ireverzibilné deje. Tieto procesy môžeme definovať hodnotami k° 

v rozsahu zvyčajne od c.0,1 až c.104 cm s-1 (pri použití obvyklých rýchlostí skenovania v rozsahu 

50–500 mV s-1).  

Všetky doteraz opísané deje a vzťahy platia v prípade jednoduchých prípadov prenosu 

náboja. Elektrochemické procesy však prebiehajú prostredníctvom jednoduchých prenosov náboja 

len zriedka. Často v procesoch vystupujú rôzne štrukturálne preskupenia či chemické reakcie 

(predchádzajúce, nasledujúce, paralelné alebo vsadené medzi dva kroky prenosu náboja). 

Vzhľadom na to, že všetky tieto reakcie vplývajú na voltampérometrickú odozvu systému, sme 

vďaka LSV schopní rozpoznať a podrobne preskúmať všetky z nich. Výsledný vplyv týchto reakcií 

na odozvu systému závisí od ich povahy a od rýchlosti, ktorou prebiehajú.  

7.3 Aplikácia LSV techník v experimentálnej praxi  

Na analýzu korózneho správania a pasivačných filmov vytvorených na povrchu kovov a kovových 

zliatin sa používajú rôzne elektrochemické techniky. Spomedzi nich najmä opisovaná LSV, ale aj 

cyklická voltampérometria (CV), Tafelova extrapolácia (TE) a elektrochemická impedančná 

spektroskopia (EIS), ktorým sa venujú ostatné kapitoly a podkapitoly, a sú zhrnuté v Tabuľke 2.  

Výhodou týchto metód je ich jednoduchosť a nenáročné požiadavky na experimentálne vybavenie. 

Odolnosť proti korózii je navyše možné merať vo veľmi krátkom čase (rádovo niekoľko minút, resp. 

hodín) na rozdiel od konvenčných meraní úbytku hmotnosti, ktoré si vyžadujú niekoľko dní, až 

mesiacov. Elektrochemické techniky sú veľmi užitočné aj pri štúdiu kinetiky a sú veľmi citlivé na 

rôzne podmienky (napríklad zmena teploty). Ďalšou výhodou je, že elektrochemické merania 

možno opakovať viackrát s použitím tej istej elektródy. Nižšie v tejto kapitole bude opísané korózne 

správanie troch kovov, Fe, Mg a Zn, ktorých korózne správanie sa technikou LSV študuje do veľkej 

miery najmä z dôvodu ich využitia v oblasti biodegradovateľných materiálov. 
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Tabuľka 2 Porovnanie experimentálnych elektrochemických metód vzhľadom na aplikovanú 

veličinu a dosahovaný výsledok 

Elektrochemická 

metóda 
Aplikovaná veličina Krivka Získané výsledky 

LSV Potenciál E-i 
Rozsah pasivačnej 

oblasti 

TE Potenciál E-i Rýchlosť korózie 

CV Potenciál E-i 

Povaha 

elektrochemickej 

reakcie 

EIS 

Striedavý prúd vo 

veľkom rozsahu 

frekvencií 

Z´- Z´´ 
Hrúbka a počet 

pasivačných vrstiev 

 

7.3.1 Elektrochemické štúdium koróznych procesov 

Korózia je definovaná ako rozrušenie materiálu z dôvodu reakcie s okolím pod vplyvom 

chemických, fyzikálnych a elektrochemických faktorov. Všeobecne sa spája s kovmi, no termínom 

korózia možno označiť aj proces degradácie plastov a dreva. Bežné konštrukčné kovy sa získavajú 

z rúd alebo voľne sa vyskytujúcich zlúčenín. Takéto kovy sa nachádzajú v takzvanom 

metastabilnom stave, pričom majú tendenciu strácať svoju energiu premenou na zlúčeniny viac či 

menej podobným ich pôvodnému stavu.  

Existuje niekoľko typov korózie. Ak kov reaguje priamo s korozívnou látkou, hovoríme o 

chemickej korózii. Ako príklad možno uviesť pôsobenie vzdušného kyslíka na hliník, pričom sa 

povrch hliníkových predmetov pasivuje tým, že vzniká vrstva Al2O3. Sčernanie strieborných 

predmetov spôsobuje pohlcovanie H2S zo vzduchu, z ktorého sa na povrchu strieborných predmetov 

tvorí vrstva Ag2S. 

Ďalším typom je elektrochemická korózia. Takmer všetky korózne reakcie v prírode sú 

elektrochemické. Elektrochemická korózia je definovaná ako rozrušenie kovových materiálov 

vplyvom elektrochemického pôsobenia okolitého prostredia - elektrolytu. Nastáva pri vzájomnom 

pôsobení kovov s elektrolytmi a roztokmi elektrolytov (voda, telesné tekutiny, roztoky kyselín, 

zásad a solí). Elektrochemická korózia je riadená zákonmi elektrochemickej kinetiky a predstavuje 

sled elektrochemických reakcií podobných reakciám prebiehajúcim v galvanickom článku. 
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Anodická oxidácia aj katodická redukcia prebiehajú súčasne na rôznych miestach povrchu 

kovu. Dochádza pri tom k prenosu elektrónov cez kov, pričom sa obvod prepojí cez elektrolyt vo 

vodnom roztoku. Ak by bol povrch kovu ideálne homogénny, mohla by katodická aj anodická 

reakcia prebiehať v tom istom mieste. Takýto stav je však nepravdepodobný a v prítomnosti 

povrchovej nehomogenity prebehnú katodické a anodické procesy na rozličných miestach v 

priestore. Budú zároveň prebiehať na tých energeticky najvýhodnejších miestach povrchu. Takýmto 

spôsobom vznikajú na povrchu kovu mikroskopické galvanické články, v ktorých tie úseky povrchu 

kovu, ktoré majú v danom prostredí kladnejší potenciál, predstavujú katódy a zápornejšie úseky 

predstavujú anódy. Povrch korodujúceho kovu si môžeme predstaviť ako viac alebo menej zložitý 

systém galvanických článkov. Mikroskopický galvanický článok a obyčajný galvanický článok sa 

líšia len formálne. Líšia sa vo veľkosti plochy povrchu anódy a katódy, horizontálnym umiestením 

anódy a katódy a kontaktom, ktorý spája jednotlivé póly medzi sebou. Základným rozdielom medzi 

obyčajným galvanickým článkom a elektrochemicky korodujúcim kovom je potom len počet 

elektród. V obyčajnom článku je len jedna anóda a katóda a na povrchu kovu ponoreného do roztoku 

elektrolytu je veľké množstvo mikrokatód. Povrch elektrochemicky korodujúceho kovu preto 

môžeme pokladať za mnohoelektródový mikrogalvanický článok. Reakcie prechodu iónu kovu 

do roztoku a katodické reakcie v roztoku nemôžu prebiehať v tom istom mieste. Na povrchu kovu 

musia byť miesta, z ktorých ióny prechádzajú do roztoku, ktoré vystupujú ako anóda a od nich 

oddelené miesta, na ktorých prebieha redukcia, tie vystupujú ako katódy. V prípade, že dôjde k  

mechanickej deformácii, katóda nemusí mať rozdielne chemické zloženie. Napríklad zdeformovaná 

kovová tyč tvorí galvanický článok, pri ktorom deformovaná časť bude anódou a nedeformovaná 

katódou. 

 

Tafelova extrapolácia (TE) 

TE je elektrochemická technika, kde sa potenciál mení z katodickej na anodickú hodnotu. Výsledné 

údaje sú zaznamenané v grafe ako log(i) vs. E. Extrapoláciou Tafelových oblastí možno získať 

korózny prúd ikor (resp. koróznu prúdovú hustotu jkor ) ako indikátor koróznej rýchlosti, 

korózne potenciály Ekor a sklony Tafelových kriviek ßa a βk. Tafelove koeficienty, označené ßa a 

βk, sa musia vypočítať ako pre anodickú, tak aj katodickú časť Tafelovej krivky. Jednotka Tafelovej 

konštanty je buď mV/dekáda alebo V/dekáda. Dekáda prúdu je jeden poriadok. Dĺžka lineárnej 

Tafelovej oblasti na katódovej krivke je väčšinou obmedzená na približne jednu prúdovú dekádu, 

pri vyšších prúdových hustotách dochádza k zakriveniu experimentálnej polarizačnej krivky, ktoré 

môže byť spôsobené vyčerpávaním H+ iónov v okolí elektródy (koncentračnou polarizáciou) alebo 
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gradientom odporu prostredia. Vyššia koncentrácia iónovo rozpustených látok znižuje koncentračnú 

polarizáciu, zvyšuje vodivosť prostredia, t.j. rozširuje Tafelovu oblasť. Korózny prúd je získaný z 

Tafelovej krivky extrapoláciou lineárnej časti krivky k Ekor (Obrázok 18). 

  

 

Obrázok 18 Extrapolácia Tafelových kriviek 

Každá elektrochemická reakcia môže byť rozdelená do dvoch alebo viacerých oxidačných a 

redukčných reakcií. V korodujúcom systéme potom oxidácia kovu (korózia) a redukcia niektorých 

zložiek roztoku prebieha v rovnakom pomere a merateľný prúd je nulový. Ak je kov alebo zliatina 

v kontakte s roztokom, vzorka bude vykazovať potenciál, ktorý je závislý na danom kove a na 

povahe roztoku a tento potenciál sa nazýva korózny potenciál, Ekor (Obrázok 19). Pre pochopenie 

korózie je nevyhnutné si uvedomiť, že oxidačný prúd a redukčný prúd sú pri koróznom potenciáli 

rovnaké a nenulové.  

V prípade, že napr. železo koroduje v kyslom prostredí, ako anodická reakcia rozpúšťania 

železa, tak katodická reakcia vylučovania vodíka prebiehajú zároveň na povrchu elektródy. Každej 

rovnici prináleží jej rovnovážny potenciál a výmenná prúdová hustota. Rovnovážne potenciály 

oboch reakcií Fe/Fe2+ a H+/H2 nemôžu existovať samostatne. Pri oboch čiastkových reakciách (7.10) 

teda dochádza k zmene rovnovážnych potenciálov na jeden spoločný potenciál, ktorý nazývame 

zmiešaným potenciálom (v prípade korózie kovov koróznym potenciálom Ekor). Pri zmiešanom 

potenciáli neprechádza systémom žiadny prúd, lebo prúdové hustoty sú rovnako veľké, majú však 

opačný smer, takže sa vzájomne kompenzujú. V takom prípade na elektróde prebieha celková 

ireverzibilná reakcia, hoci elektródou žiadny makroskopický prúd neprechádza. Čiastková anodická 
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prúdová hustota sa označuje aj ako korózna prúdová hustota jkor, ktorá je priamo úmerná rýchlosti 

korózie. 

 𝐹𝑒 + 2𝐻+  → 𝐹𝑒2+ +  𝐻2         (7.10) 

 

 

Obrázok 19 Zmena potenciálu polčlánkových reakcií na zmiešaný (korózny) potenciál 

 

7.3.1.1 Mechanizmus korózie 

Všeobecná schéma rozpúšťania kovu v roztoku sa dá vyjadriť nasledovne: 

Anodická reakcia (oxidácia): 

𝑀0 →  𝑀+ + 𝑒−            (7.11) 

𝑀+ →  𝑀2+ +  𝑒−          (7.12) 

Katodické reakcie (redukcia): 

1. Vývoj vodíka  

(kyslé prostredie) 2𝐻+ +  2𝑒− →  𝐻2                                 (7.13) 

(neutrálne a alk. prostr.) 2𝐻2𝑂 + 2𝑒− →  𝐻2 + 2𝑂𝐻−                 (7.14) 

 

2. Redukcia kyslíka  

(kyslé prostredie) 𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒−  → 2𝐻2𝑂                     (7.15) 
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(neutrálne a alk. prostr.) 𝑂2 +  2𝐻2𝑂 + 4𝑒−   → 4O𝐻−                  (7.16) 

 

3. Redukcia rozpusteného oxidačného činidla 

𝑀3+ +  𝑒− →  𝑀2+         (7.17) 

Železo 

Železo (Fe) z povrchu prechádza do roztoku  vo forme železnatých iónov, čo predstavuje anodickú 

reakciu. Popritom, ako dochádza k oxidácii atómov železa, ióny uvoľňujú elektróny, ktorých 

záporný náboj by sa v kove rýchlo  nahromadil a zabránil tak ďalšej anodickej reakcii, alebo korózii. 

Preto bude toto rozpúšťanie pokračovať len v prípade, že uvoľnené elektróny môžu prechádzať do 

miesta na povrchu kovu, kde sa môže uskutočniť katodická reakcia. Na tomto mieste elektróny 

reagujú s niektorými redukčnými zložkami elektrolytu a sú z kovu odstránené. Rýchlosti anodickej 

a katodickej reakcie musia byť podľa Faradayových zákonov rovnaké a  dané celkovým tokom 

elektrónov od anódy ku katóde, ktorý sa nazýva korózny prúd, ikor. Vzhľadom k tomu, že korózny 

prúd musí pretekať aj roztokom elektrolytu (kvôli jeho iónovej vodivosti), vodivosť roztoku 

elektrolytu bude mať vplyv na spôsob, akým korózia prebieha. Najbežnejšie a významné 

elektrochemické reakcie prebiehajúce pri korózii železa sú: 

Anodická reakcia (korózia): 

 𝐹𝑒 →  𝐹𝑒2+ + 2𝑒−          (7.18) 

Katodické reakcie (zjednodušene): 

 2𝐻+ +  2𝑒− →  𝐻2          (7.13) 

 𝐻2𝑂 +  
1

2
𝑂2 +  2𝑒−  →  2𝑂𝐻−        (7.19)                                                                                                              

Reakcia redukcie vodíkových iónov prebieha hlavne v kyselinách  a pri pH v rozmedzí 6,5-

8,5. Najdôležitejšia reakcia je redukcia kyslíka, ktorej sa bližšie venuje kapitola 10. Korózia je 

zvyčajne sprevádzaná tvorbou tuhých koróznych produktov z reakcie medzi produktmi anodických 

a katodických reakcií: 

  𝐹𝑒2+ + 2𝑂𝐻−  → Fe(OH)2      (7.20) 

 Čistý hydroxid železnatý  je biely, ale materiál produkovaný koróziou je zvyčajne 

zelenkastej farby vzhľadom na čiastočnú oxidáciu, ktorá prebieha vo vzduchu: 

 2 Fe(OH)2 +  𝐻2𝑂 + 
1

2
𝑂2 →  2Fe(OH)3     (7.21) 
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Môžu sa vyskytnúť aj ďalšie hydratačné a oxidačné reakcie. Tie vedú k červenkastej farbe hrdze 

(Obrázok 20). Hrdzu nakoniec tvorí zložitá zmes, ktorej presné zloženie závisí na ďalších 

prítomných stopových prvkoch. Pre iné kovy alebo v rôznych prostrediach sa môžu objaviť rôzne 

typy anodických a katodických reakcií. Ak tuhé korózne produkty vznikajú priamo na povrchu ako 

prvotný výsledok anodickej oxidácie, môžu na ňom vytvoriť vysoko ochrannú vrstvu, ktorá 

spomaľuje ďalšiu koróziu. Povrch takéhoto kovu sa potom nazýva pasívny. Príkladom takéhoto 

procesu je vznik vrstvy oxidov na železe vo vode. Táto reakcia prebieha rýchlejšie za zvýšenej 

teploty: 

 2𝐹𝑒 + 3𝐻2𝑂 →  𝐹𝑒2𝑂3 +  6 𝐻+ +  6𝑒−       (7.22) 

 

 

Obrázok 20 Železný materiál pokrytý vrstvou koróznych produktov 
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Horčík  

Štandardný elektródový potenciál horčíka (Mg) meraný oproti štandardnej vodíkovej elektróde 

(SHE), ktorej je daný štandardný elektródový potenciál nula voltov, je -2,37 V. Rýchlosť korózie 

horčíka na vzduchu je veľmi nízka, ale vysoká v roztokoch chloridov a síranov. Koróziu Mg môže 

ovplyvňovať zmena lokálneho pH alebo potenciálu. V porovnaní s bežnými kovmi, ako je hliník a 

železo a ich zliatiny, majú horčík a horčíkové zliatiny nezvyčajné korózne správanie. Mg degraduje 

koróznou reakciou s vodou za vzniku kryštalického filmu hydroxidu horečnatého a vodíka, ktorý 

spôsobuje praskanie (Obrázok 21). Okrem klasickej elektrochemickej korózie je dobre známe aj to, 

že dochádza k oddeľovaniu kovových častí z povrchu kovu. Ak sa častice fyzicky oddelia od 

kovového povrchu, môže vznikať hydroxid horečnatý, tzv. horečnaté mlieko alebo brucit, ktorý je 

málo rozpustný vo vode. Taktiež v koróznych centrách vznikajú vodíkové bubliny. Počas korózie 

čistého horčíka sa vyvíja 1 ml H2 na každý 1 mg rozpusteného horčíka. Korózny mechanizmus 

horčíka vo vodnom prostredí je možné vyjadriť pomocou nasledujúcich čiastkových reakcií: 

Anodická reakcia: 𝑀𝑔 →  𝑀𝑔2+ +  2𝑒−                                                       (7.23) 

Katodická reakcia 2𝐻2𝑂 + 2𝑒−  → 2𝑂𝐻− +  𝐻2                                          (7.24) 

Tvorba hydroxidu: 𝑀𝑔2+ + 2𝑂𝐻− → Mg(OH)2                                            (7.25) 

Sumárna reakcia: 𝑀𝑔 +  2𝐻2𝑂 →  Mg(OH)2  +  𝐻2                                   (7.26) 

 

 

Obrázok 21 Korózne charakteristiky Mg: Rovnováha systému Mg-H2O v prítomnosti H2 pri 25 

°C (vľavo). Degradácia Mg za súčasnej tvorby H2 (vpravo) 
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Zinok 

Na základe elektrochemického potenciálu sa zinok (Zn) radí medzi Fe (-0,44 V) a Mg (-2,37 V). 

Teoretické hodnoty štandardného elektródového potenciálu však úplne nereflektujú správanie kovu 

v špecifickom prostredí, akým je napríklad prostredie ľudského tela (Obrázok 22). Nedávno 

navrhnutý všeobecný model popisuje degradáciu kovov v neutrálnom fyziologickom prostredí. 

V konkrétnom prípade zinku proces začína oxidáciou zinku na zinočnaté ióny (anodická reakcia): 

 2𝑍𝑛 → 2𝑍𝑛2+ + 4𝑒−         (7.27) 

Elektróny, ktoré vznikajú v tomto kroku sú následne spotrebované katodickou reakciou – 

redukciou rozpusteného kyslíka. Zároveň dochádza k tvorbe koróznych produktov – hydroxidu 

a oxidu zinočnatého. Výhodou oproti korózii horčíka a jeho zliatin je, že pri degradácii zinku nie je 

produkovaný plynný H2. 

 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒−  → 4𝑂𝐻−         (7.15) 

 2𝑍𝑛2+ +  4𝑂𝐻− → 2𝑍𝑛(𝑂𝐻)2        (7.28) 

 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 → 𝑍𝑛𝑂 + 𝐻2𝑂         (7.29) 

Procesy v prostredí ľudského tela ovplyvňuje najmä prítomnosť agresívnych Cl- iónov, ktoré 

narúšajú rovnováhu medzi rozpúšťaním a tvorbou vrstvy koróznych produktov. To je spôsobené 

schopnosťou chloridových iónov vstupovať do reakcií vzniku rozpustných chloridových solí: 

6 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 +  𝑍𝑛2+ +  2𝐶𝑙−  → 6𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 ∙ 𝑍𝑛𝐶𝑙2     (7.30) 

4𝑍𝑛𝑂 +  4𝐻2𝑂 + 𝑍𝑛2+ +  2𝐶𝑙−  → 4𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 ∙ 𝑍𝑛𝐶𝑙2     (7.31) 

Rozpustenie povrchovej vrstvy koróznych produktov tvorených ZnO a Zn(OH)2 spôsobí odhalenie 

nového povrchu kovu, čo vedie k novému opakujúcemu sa cyklu anodických a katodických reakcíí.  
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Obrázok 22 Schematické znázornenie korózie Zn materiálu v Hanksovom roztoku simulujúcom 

prostredie ľudského tela 

 

Korózia je veľmi často študovaná práve v oblasti kovových biomateriálov. V telesných tekutinách 

je totiž priebeh korózie zložitejší ako v prirodzenom prostredí, pretože je tam jej rýchlosť 

ovplyvnená rôznymi faktormi, ako je napríklad prítomnosť bielkovín, zmeny hodnoty pH, a inými. 

Počas in vivo štúdie (teda štúdie v živom organizme) zinkového stentu implantovaného do aorty 

potkanov, ktorú uskutočnil Bowen a spolupracovníci sa ukázalo, že počas počiatočných štádií 

experimentu bol ako hlavný korózny produkt pozorovaný len ZnO. S predĺžujúcim sa časom 

degradácie (4,5-6 mesiacov) sa hrúbka koróznej vrstvy zväčšila a obsahovala okrem ZnO aj dve 

ďalšie fázy: fosforečnan vápenatý a uhličitan zinočnatý. Vrstva fosforečnanov nebola dostatočne 

kompaktná a vyskytovala sa len na vonkajšej časti koróznej vrstvy a nemala na priebeh korózie 

výrazný vplyv. Kompaktná vrstva koróznych produktov pozostávala z uhličitanov oddeľujúcich 

oblasti ZnO (Obrázok 23), čo je správanie podobné tomu, aké bolo pozorované aj pri degradácii Mg 

materiálov. 
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Obrázok 23 Schematické zobrazenie rôznych fáz, ktoré vznikli po 4,5 mesiacoch in vivo korózie 

Zn biomateriálov 

Pri porovnaní korózneho správania Zn, Fe a Mg v dlhodobom in vitro teste sa ukázalo, že rýchlosť 

degradácie zinku so zvyšujúcim sa časom ponoru bola v porovnaní s ostatnými kovmi vyššia práve 

v dôsledku prítomnosti lokalizovanej korózie. Takéto správanie bolo pozorované aj počas in vivo 

testov.  

7.3.2 Stanovenie rýchlosti korózie 

Elektrochemické techniky merania rýchlosti korózie v súčasnej dobe nadobúdajú stále väčšiu 

obľubu a to primárne vďaka rýchlosti s akou možno tieto merania vykonať. Rýchlosť 

elektrochemických meraní sa hodí najmä pre tie kovy alebo zliatiny, ktoré sú vysoko odolné voči 

korózii. Mechanizmus korózie je v porovnaní s homogénnym chemickým systémom nesmierne 

zložitý. Nie len, že môže byť prítomných niekoľko rôznych prvkov, ale tiež niekoľko ich rôznych 

zlúčenín a produktov samotného procesu korózie. Z tohto dôvodu musí byť meranie rýchlostí 

korózie špecifické vzhľadom na daný kov alebo zliatinu. Naopak, pri meraní úbytku hmotnosti 

sa nevyžaduje znalosť skutočnej totožnosti korodujúceho prvku. Elektrochemicky je meranie 

rýchlostí korózie založené na stanovení oxidačného (korózneho) prúdu ikor pri koróznom potenciáli. 

Korózny prúd je priamo úmerný rýchlosti korózie. Aby sme dokázali experimentálne zistiť ikor, 

z ktorého sa vypočíta rýchlosť korózie, využívame metódu Tafelovej extrapolácie. 
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7.3.2.1 Priebeh merania – Experimentálne polarizačné krivky 

 

Katodická polarizácia 

Pri meraní polarizačnej krivky väčšinou postupujeme tak, že sa najprv nameria katodická časť 

krivky potom anodická časť, lebo anodická krivka zodpovedá vlastnému rozpúšťaniu, teda pri jej 

meraní môže dochádzať k zmenám na povrchu elektródy.  

Ak polarizujeme elektródu katodicky, dodávame elektróde prebytok elektrónov 

z vonkajšieho zdroja, t.j. meníme potenciál elektródy z korózneho smerom k zápornejším hodnotám 

a pri zvolených intervaloch odčítame prúd pretekajúci elektródou. Pri zmene potenciálu o hodnotu 

ΔE= E – Ekor dôjde k zníženiu rýchlosti anodickej reakcie z ikor na ia a zvýšeniu rýchlosti katodickej 

reakcie z ikor na ik. Rozdiel medzi ik a ia je rovný prúdu, ktorý pri danom potenciáli preteká 

elektródou ipol = ik – ia. Experimentálne nemožno zmerať anodickú a katodickú krivku zvlášť, 

ale iba súčtovú krivku. Pri malej polarizácii, t.j. pri malom rozdiele potenciálovΔE, je ik len o málo 

väčší ako ia, teda prúd pretekajúci systémom ipol je malý.  S rastúcou katodickou polarizáciou (so 

zvyšujúcim sa ΔE) sa zvyšuje ik a znižuje ia. Dostatočne ďaleko od korózneho potenciálu je už ia 

oproti ik zanedbateľné. Súčtová krivka, ktorú meriame, zodpovedá katódovej krivke vylučovania 

vodíka. V semilogaritmických súradniciach je teda experimentálne nameraná krivka v blízkosti 

korózneho potenciálu zakrivená, pri vyšších potenciáloch má lineárny priebeh. Lineárna oblasť na 

krivke sa nazýva Tafelova oblasť.  

 

Anodická polarizácia 

Postup pri meraní anodickej krivky je analogický meraniam katodickej krivky. Posun potenciálu sa 

deje smerom ku kladnejším hodnotám potenciálu a je spôsobený odoberaním elektrónov z 

elektródy. Rýchlosť anodického deja (vlastného rozpúšťania) sa zvyšuje na úkor rýchlosti 

katodického deja. Celkový prúd pretekajúci elektródou je v tomto prípade ipol = ia – ik. Anodická 

krivka často nemá ideálny priebeh. Väčšinou je v celom rozsahu potenciálov zakrivená, je teda 

ťažké nájsť lineárnu oblasť. 

7.3.2.2 Kinetika korózneho procesu a výpočet koróznej rýchlosti 

V prípade, že je kovová elektróda ponorená do vodného roztoku, spontánne dochádza k anodickej 

a katodickej reakcii. V takom prípade výsledný potenciál elektródy a rovnovážny potenciál každej 

z reakcií, ktorá na povrchu prebieha, nebudú rovnaké. Rozdiel výsledného a rovnovážneho 

potenciálu danej reakcie sa nazýva aktivačné nadpätie (η). Vzťah medzi rýchlosťou reakcie, 
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vyjadrenou prúdovou hustotou (j) a potenciálom E udáva Butlerova-Volmerova rovnica (pre 

reakciu, v ktorej je rýchlosť limitovaná aktivačným nadpätím): 

𝑗 = 𝑗0 {𝑒𝑥𝑝 [
𝛼𝑎𝑧𝐹

𝑅𝑇
(𝐸 − 𝐸𝑒𝑞)] − 𝑒𝑥𝑝 [−

𝛼𝑘𝑧𝐹

𝑅𝑇
(𝐸 − 𝐸𝑒𝑞)]}     (7.32) 

kde η je nadpätie, α je koeficient prenosu náboja (anodický alebo katodický), j0 je výmenná prúdová 

hustota, F je Faradayova konštanta, z je počet elektrónov, R je plynová konštanta a T 

termodynamická teplota. Prvý člen v hranatej zátvorke zodpovedá priebehu anodického deja, druhý 

člen katodickému deju. Úpravou Butlerovej-Volmerovej rovnice pre nadpätia η  > 100 mV 

dostávame rovnice: 

𝜂𝑎 = 𝛽𝑎 𝑙𝑜𝑔
𝑗𝑎

𝑗0
           (7.33) 

𝜂𝑘 = 𝛽𝑘 𝑙𝑜𝑔
𝑗𝑘

𝑗0
           (7.34) 

kde βa a βk sú Tafelove koeficienty (v jednotkách mV na dekádu) určujúce sklon čiastkových 

anodických a katodických kriviek vyjadrené ako: 

 𝛽𝑎 = 2,303
𝑅𝑇

𝛼𝑧𝐹
          (7.35) 

 𝛽𝑘 = 2,303
𝑅𝑇

(1−𝛼)𝑧𝐹
          (7.36) 

Anodická a katodická krivka budú rovnocenné v prípade, že α bude rovná 0,5. Experimentálna 

závislosť medzi nadpätím a prúdovou hustotou sa nazýva Tafelova rovnica: 

 𝜂 = 𝛽𝑎 ± 𝛽𝑘 log 𝑗          (7.37) 

Graf známy ako Tafelova krivka reprezentuje vzťah medzi nadpätím a logaritmom prúdovej 

hustoty. Využitím extrapolácie môžeme z grafu získať hodnoty Tafelových koeficientov, koróznej 

prúdovej hustoty alebo korózneho potenciálu. Extrapoláciou lineárnej časti získanej krivky 

získavame hodnoty koróznej prúdovej hustoty (Obrázok 24). 
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Obrázok 24 Potenciodynamická polarizačná krivka s Tafelovou extrapoláciou 

 

Využitím Stern-Gearyho rovnice (7.38) možno z experimentálnych kriviek a hodnôt koeficientov 

β, a polarizačného odporu (PR) získať informácie o koróznej prúdovej hustote: 

𝑗𝑘𝑜𝑟 =  
βa×βk

2,303×PR(βa+ βk)
         (7.38) 

Z hodnôt prúdovej hustoty výslednú rýchlosť korózie získame dosadením do rovnice 7.38: 

 𝐶𝑅 =
𝑗𝑘𝑜𝑟 𝐾 𝐸 𝑊

𝜌
          (7.39) 

kde CR je rýchlosť korózie (mm rok-1), jkor je prúdová hustota (μA cm-2), K je konštanta (3,27 × 

10−3) určujúca výsledné jednotky CR, EW je ekvivalentná váha a ρ je hustota vzorky (g cm-3). 
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8  Cyklická voltampérometria (J. Shepa) 

Cyklická voltampérometria (CV) je často používaná technika pre získanie informácií 

o elektrochemickej reakcii. Veľkou výhodou tejto techniky je poskytnutie informácií 

o termodynamike redoxných procesov, kinetike heterogénnych reakcií prenosu náboja, chemických 

reakciách alebo adsorpčných procesoch.  

V tejto kapitole 

● Opíšeme základné princípy cyklickej voltampérometrie  

● Zadefinujeme ireverzibilný a reverzibilný dej  

● Objasníme štúdium mechanizmu elektrochemckej reakcie 

● Vysvetlíme si jednotlivé druhy mechanizmov elektródových reakcií 

● Opíšeme konkrétne použitie cyklickej voltampérometrie v elektroanalýze 

 

Metóda je založená na vkladaní cyklického alebo trojuholníkového potenciálového pulzu na 

pracovnú elektródu. Počas vkladania potenciálu potenciostat zaznamenáva prúd, ktorý je práve 

výsledkom vkladaného potenciálu. Výsledná krivka závislosti prúdu od potenciálu sa nazýva 

cyklický voltampérogram. Táto zmena potenciálu je vo všeobecnosti opísaná počiatočným 

potenciálom Ei, potenciálom obratu Es, konečným potenciálom Ef a rýchlosťou polarizácie v. 

Potenciál ako funkcia času t je definovaný:  

𝐸 = 𝐸𝑖 + 𝑣𝑡  v priamom smere        (8.1) 

𝐸 = 𝐸𝑠 − 𝑣𝑡  v spätnom smere        (8.2) 

Zvyčajne sa počiatočný potenciál Ei vyberá tak, aby pri ňom neprebiehala oxidácia alebo 

redukcia látok prítomných v roztoku. Es ako potenciál obratu je na druhej strane volený tak, aby pri 

ňom už neprebiehala žiadna oxidácia alebo redukcia a zároveň v rozmedzí potenciálov Ei a Es 

prebehla elektrochemická reakcia, ktorú chceme študovať. Avšak, pri voľbe oboch potenciálov sa 

berie do úvahy to, akú konkrétnu reakciu chceme študovať a v neposlednom rade aj povolený rozsah 

potenciálov, ktoré je možné na pracovnú elektródu vložiť.  

Tvar cyklického voltampérogramu je určený niekoľkými experimentálnymi faktormi. Prvý 

typ voltampérogramu (Obrázok 25a) je charakterizovaný nárastom prúdu na určitú limitnú hodnotu 

potenciálu, ktorá zodpovedá oxidácii alebo redukcii analytu. Limitný prúd naznačuje, že hrúbka 

difúznej vrstvy zostáva konštantná. Pre dosiahnutie limitného prúdu je najlepšie použiť miešanie 

roztoku. Roztok môže byť miešaný, či už prúdením tepla, účinkom gradientu hustoty alebo 



  

98 

 

mechanickým miešaním v smere k elektróde. Tieto procesy sa vo všeobecnosti označujú termínom 

konvekcia. Miešnie roztoku má výrazný efekt na prúdovú odozvu, pretože ovplyvňuje rýchlosť, 

s ktorou sú elektroaktívne molekuly prenesené z objemu roztoku k elektródovému povrchu, teda má 

vplyv na proces, ktorý sa označuje ako prenos hmoty. Vo viacerých voltampérometrických 

experimentoch sa miešanie nepoužíva a jedinou formou transportu je dizúfia. Tieto techniky sa 

označujú ako stacionárne techniky. V prípade, že dochádza k miešaniu roztoku alebo je použitá 

rotujúca elektróda, pričom druhá možnosť je viac preferovaná pre precíznejšiu kontrolu rýchlosti 

rotácie, môžeme tieto techniky označiť ako hydrodynamické.  

 

 

Obrázok 25 Tradičné tvary cyklických voltampérogramov 

  

V prípade, ak nie je konvekcia prítomná, hrúbka difúznej vrstvy narastá s časom, čo 

spôsobuje vznik píku v mieste limitného prúdu (Obrázok 25b).  

Nie len tvar píkov, ale aj ich vzájomná vzdialenosť (vzdialenosť medzi oxidačným 

a redukčným píkom) poskytuje výpovednú hodnotu pre charakterizáciu prebiehajúceho redoxného 

procesu. Vo všeobecnosti je možné systém rozdeliť na reverzibilný, ireverzibilný 

a kvázireverzibilný, rovnako, ako to bolo pri predošlých metódach. Toto rozdelenie je založené na 

základe kinetiky elektrochemického procesu. Berie do úvahy, či ide o pomalý alebo rýchly prenos 

hmoty k elektróde, teda o hodnotu štandardnej rýchlostnej konštanty elektrochemického procesu. 

Najjednoduchší spôsob ako rozlíšiť reverzibilný a ireverzibilný dej na základe cyklického 

voltampérogramu je zistiť rozdiel potenciálov prislúchajúcich oxidácii a redukcii (Obrázok 26). Ak 

je ich rozdiel väčší ako 58/n mV hovoríme o ireverzibilnom procese. Navyše, v prípade 
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reverzibilného procesu je Ep (z angl. peak potential –potenciál píku) nezávislý na rýchlosti 

polarizácie (resp. sa s ňou nemení) a maximálna hodnota prúdu je priamoúmerná v1/2.   

 

Obrázok 26 Cyklické voltampérogramy pre oxidačno-redukčnú reakciu s rýchlostnou konštantou 

(a)1 cm-2 s-1, (b) 10-2 cm- 2s-1,(c) 10-5 cm-2  s-1 

8.1 Ireverzibilný dej 

Rýchlostná konštanta 10-5 cm-2 s-1 je charakteristikou, ktorá naznačuje, že prebiehajúci proces na 

fázovom rozhraní je ireverzibilný. Medzi ďalšie parametre, ktoré korešpondujú aj s cyklickým 

voltampérogramom na Obrázku 26c sú α = 0,5; k0 = 10-5 cm-2 s-1; v = 1 V s-1; A = 1 cm2; koncentrácia 

oxidujúcej látky je 1 mM. Cyklický voltampérogram pre ireverzibilnú reakciu môžeme rozdeliť na 

niekoľko častí, podľa procesov, ktoré práve prebiehajú (Obrázok 27).  

Ak máme reakciu  

𝑋 +  𝑒−  ↔ 𝑌           (8.3) 

(pozn. Nižšie uvedený opis sa týka Obrázka 27, ktorý zobrazuje karteziánsku sústavu pridŕžajúc sa 

zásad používaných pri polarografii, preto sú záporné hodnoty prúdu zobrazené v hornom kvadrante 

a kladné hodnoty prúdov sú umiestnené v spodnom kvadrante) 

A. Bod, ktorý sa nachádza na začiatku redukčného píku korešponduje so začínajúcou 

redukciou X. V tomto bode je zredukované pomerne malé množstvo molekúl 

a prítomná je len tenká vrstva zoxidovanej látky. Zároveň, difúzna vrstva je pomerne 

malá (10 µm).  

B. Tento bod sa nachádza na vrchole redukčného píku a vystihuje maximálnu mieru 

redukcie látky X. Difúzna vrstva sa ešte zmenšila.  
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C. V tomto bode, ktorý sa nachádza za redukčným píkom, dochádza k poklesu prúdu so 

zvyšujúcim sa potenciálom. Koncentrácia látky X je blízka nule. V tejto časti 

voltampérogramu je elektrochemická reakcia riadená difúziou. Difúzna vrstva 

nadobudla hrúbku okolo 40 µm. Ide zároveň o potenciál, v ktorom sa mení smer zmeny 

potenciálu.  

D. V tejto časti cyklického voltampérogramu je potenciál na pracovnej elektróde 0 V, čo 

korešponduje s formálnym potenciálom oxidovanej/redukovanej formy elektroaktívnej 

látky. V tomto bode je potenciál nepostačujúci na to, aby dochádzalo k redukcii alebo 

oxidácii spomínanej látky v systéme. Pri prechode potenciálu z bodu C do bodu D sa 

difúzna vrstva zúžila. Látka Y difunduje do objemu roztoku a zóna spotrebovania látky 

X sa rozšírila do roztoku. Aj keď jej koncentrácia pri elektródovom povrchu bola 

čiastočne kompenzovaná.  

E. Táto lokalizácia korešponduje s maximálnou hodnotou prúdu, teda zodpovedá 

potenciálu oxidačnáho píku. V tomto bode je situácia opačná ako bola v bode B.  

F. Tento bod je konečným bodom cyklického voltampérogramu, alebo v prípade 

viacerých cyklov, je to bod, v ktorom sa mení smer zmeny elektródového potenciálu. 

To znamená, že koncentrácia látky Y je blízka nule a koncentrácia látky X je takmer 

pôvodná ako bola na začiatku experimentu.  

 

Obrázok 27 Cyklický voltampérogram typický pre ireverzibilný dej  

 



  

101 

 

Ireverzibilný proces je charakteristický veľmi pomalou výmenou elektrónov. Jednotlivé píky sú 

preto zmenšené a viac separované ako v prípade reverzibilného elektrochemického deja. V tomto 

prípade platia podmienky, ktoré sú charakterizované rovnicou:  

𝑖

𝐹𝐴
= 𝐷0 [

𝜕𝑐𝑂(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
]

𝑥=0
= 𝑘𝑓(𝑡)𝑐𝑂(0, 𝑡)       (8.4) 

kde 

𝑘𝑓(𝑡) = 𝑘0𝑒𝑥𝑝{−𝛼𝑓[𝐸(𝑡) − 𝐸0′]}        (8.5) 

𝛼  je koeficient prenosu náboja, 𝑘𝑓(𝑡) je heterogénna rýchlostná konštanta pre redukciu a 𝑘0  je 

štandardná rýchlostná konštanta. Ak použijeme vyjadrenie E(t) z rovnice 8.2 a dosadíme do rovnice 

8.5 dostaneme:  

𝑘𝑓(𝑡)𝑐𝑂(0, 𝑡) = 𝑘𝑓𝑖𝑐𝑂(0, 𝑡)𝑒𝑏𝑡        (8.6) 

kde 𝑏 = 𝛼𝑓𝑣 a 

𝑘𝑓𝑖 = 𝑘0𝑒𝑥𝑝[−𝛼𝑓(𝐸𝑖 − 𝐸0′)].        (8.7) 

Na riešenie tejto rovnice sa používajú analogické matematické operácie ako v prípade 

reverzibilného elektrochemického deja. Po úprave môžeme napísať, že prúd je definovaný:  

𝑖 = 𝐹𝐴𝑐𝑂
∗ (𝜋𝐷0𝑏)1 2⁄ 𝜒(𝑏𝑡)         (8.8) 

𝑖 = 𝐹𝐴𝑐0
∗𝐷0

1 2⁄
𝑣1 2⁄ (

𝛼𝐹

𝑅𝑇
)

1 2⁄

𝜋1 2⁄ 𝜒(𝑏𝑡)       (8.9) 

kde 𝜒(𝑏𝑡) je funkcia, ktorá nie je rovnaká ako 𝜒(𝜎𝑡). Vzhľadom na hodnoty, aké nadobúda táto 

funkcia môžeme napísať pre maximálnu hodnotu prúdu:  

𝑖𝑝 = (2,99 × 105)𝛼1/2𝐴𝑐𝑂
∗ 𝐷𝑂

1/2
𝑣1/2        (8.10) 

V prípade ireverzibilného deja dochádza k zmene oxidačného potenciálu Ep so zmenou rýchlosti 

polarizácie, túto zmenu môžeme opísať rovnicou:  

𝐸𝑝 = 𝐸0′ −
𝑅𝑇

𝛼𝐹
[0,780 + 𝑙𝑛 (

𝐷0
1/2

𝑘0 ) + 𝑙𝑛 (
𝛼𝐹𝑣

𝑅𝑇
)

1/2

].      (8.11) 

Problematikou reverzibilných a ireverzibilných dejov a kinetikou týchto reakcií sa zaoberal vo 

svojich prácach Laviron. Sformuloval Lavironovu teóriu, ktorá platí pri ireverzibilnom deji, kde sa 

neuplatňuje difúzia. Pre takýto dej platia nasledovné rovnice:  

𝐸𝑝 = 𝐸0′ +
𝑅𝑇

(1−𝛼)𝑛𝐹
𝑙𝑛

(1−𝛼)

𝑚
         (8.12) 

kde pre m platí výraz 
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𝑚 =
𝑅𝑇𝑘𝑠

𝐹𝑛𝑣
           (8.13) 

potom môžeme napísať 

𝐸𝑝 = 𝐸0′ +
𝑅𝑇

(1−𝛼)𝑛𝐹
𝑙𝑛

(1−𝛼)𝐹𝑛

𝑅𝑇𝑘𝑠
+

𝑅𝑇

(1−𝛼)𝑛𝐹
𝑙𝑛 𝑣.      (8.14) 

Z tejto rovnice je možné potom zo smernice grafu závislosti zmeny potenciálu od logaritmu 

rýchlosti vypočítať α koeficient prenosu náboja alebo počet prenesených elektrónov. Taktiež 

môžeme z rovnice vypočítať aj rýchlostnú konštantu ks.  

8.2 Reverzibilný dej 

V prípade reverzibilného systému, simulovaného pre k0 = 1 cm-2s-1, je možné cyklický 

voltampérogram rozdeliť do rovnakých častí ako v predošlom prípade pre ireverzibilný systém. 

Akurát rozdiel potenciálov odpovedajúcich oxidácii a redukcii elektroaktívnej látky je pomerne 

menší ako to bolo v prípade ireverzibilného systému. Pri reverzibilnom deji môžeme vidieť, že 

v oblasti potenciálu otvoreného obvodu (teda potenciálu, kedy je hodnota prúdu nulová) je výrazný 

prúdový nárast a zároveň aj pokles, čo sa odlišuje od ireverzibilného deja (Obrázok 28).  

 

 

Obrázok 28 Cyklický voltampérogram pre reverzibilnú redukciu látky A na B a závislosti 

koncentračných profilov látky A a B od vzdialenosti od elektródy  



  

103 

 

 

V prípade, že by sme chceli charakterizovať reverzibilný systém, budeme vychádzať z Nernstovej 

rovnice v tvare:  

𝐸 = 𝐸0´ +
𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝑙𝑛

𝑐𝑂(0,𝑡)

𝑐𝑅(0,𝑡)
          (4.60) 

kde E je elektródový potenciál, E0‘ je štandardný potenciál elektródy, R, T, F  majú tradičný význam, 

n je počet vymenených elektrónov, cO(0,t)/cR(0,t) je koncentrácia elektroaktívnej zložky 

v oxidovanej/redukovanej forme v blízkosti povrchu elektródy v čase t. Ak zvážime, že prenos 

elektrónov na fázovom rozhraní bude rýchly, tak potom koncentrácia oxidovanej a redukovanej 

formy priamo zodpovedá Nernstovej rovnici. Spojením rovníc 4.60 a 8.1 dostávame: 

𝑐𝑂(0,𝑡)

𝑐𝑅(0,𝑡)
= 𝑓(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 [

𝑛𝐹

𝑅𝑇
(𝐸𝑖 − 𝑣𝑡 − 𝐸0′)]       (8.15) 

Závislosť na čase je významná, pretože Laplacova transformácia nemôže byť prevedená tak, ako je 

to možné pri derivovaní a matematický aparát pri týchto technikách je v dôsledku toho veľmi 

zložitý. Tento problém bol riešený Randlesom a Ševčíkom a neskôr aj Nicholsonom a Shainom. 

Hraničné podmienky teda môžu byť definované nasledovne:  

𝑐𝑂(0,𝑡)

𝑐𝑅(0,𝑡)
= 𝜃𝑒−𝜎𝑡 = 𝜃𝑆(𝑡)         (8.16) 

pričom pre S(t),θ a σ platí  

𝑆(𝑡) = 𝑒−𝜎𝑡           (8.17) 

𝜃 = 𝑒𝑥𝑝 [(
𝑛𝐹

𝑅𝑇
) (𝐸𝑖 − 𝐸0′)]         (8.18) 

𝜎 = (
𝑛𝐹

𝑅𝑇
) 𝑣.           (8.19) 

Pri použití Laplaceovej transformácie na rovnice opisujúce difúziu, a súčasne pri použití 

počiatočných podmienok, ktoré vyjadrujú homogenitu roztoku pred experimentom v čase t=0 

a podmienky zabezpečujúcej oblasť vzdialenosti od elektródy, ktorá je celistvá, dospejeme 

k rovnici: 

𝑐𝑂̅̅ ̅(𝑥, 𝑠) =  
𝑐𝑂

∗

𝑠
+ 𝐴(𝑠)𝑒𝑥𝑝 [− (

𝑠

𝐷0
)

1 2⁄

𝑥].       (8.20) 

kde 𝑐𝑂̅̅ ̅(𝑥, 𝑠) je koncentračný profil oxidovanej formy, 𝑐𝑂
∗  je koncentrácia oxidovanej formy, s je 

Laplaceova rovinná premenná, A(s) je matematická funkcia a Do je difúzny koeficient oxidovanej 

zložky. Transformácia prúdu je daná: 

𝑖(̅𝑠) = 𝑛𝐹𝐴𝐷𝑂 [
𝜕𝑐𝑂̅̅ ̅̅ (𝑥,𝑠)

𝜕𝑥
]

𝑥=0
         (8.21) 
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Kombináciou rovníc 8.20 a 8.21 a použitím konvolučnej teorémy♠ dostávame: 

𝑐𝑂(0, 𝑡) = 𝑐𝑂
∗ − [𝑛𝐹𝐴(𝜋𝐷𝑂)1 2⁄ ]

−1
∫ 𝑖(𝜏)(𝑡−𝜏)−1 2⁄ 𝑑𝜏

𝑡

0
     (8.22) 

♠konvolúcia je matematický oparátor zpracovávajúci dve finkcie. Konvolučná teoréma je 

definovaná Ӻ(𝑓 ∗ 𝑔) = [Ӻ(𝑓)] ∙ [Ӻ(𝑔)] = 𝐹 ∙ 𝐺, kde Ӻ(𝑓) značí Fourierovu transformáciu f.  

Ak platí, že 

𝑓(𝜏) =
𝑖(𝜏)

𝑛𝐹𝐴
            (8.23) 

potom môžeme napísať 

𝑐𝑂(0, 𝑡) = 𝑐𝑂
∗ − (𝜋𝐷𝑂)−1 2⁄ ∫ 𝑓(𝜏)(𝑡 − 𝜏)−1 2⁄𝑡

0
𝑑𝜏        (8.24) 

rovnako pre vyjadrenie 𝑐𝑅(0, 𝑡) môžeme napísať (je potrebné podotknúť, že redukovaná forma nie 

je na začiatku v roztoku prítomná) 

𝑐𝑅(0, 𝑡) = (𝜋𝐷𝑅)−1 2⁄ ∫ 𝑓(𝜏)(𝑡 − 𝜏)−1 2⁄𝑡

0
𝑑𝜏       (8.25) 

kde DR je difúzny koeficient redukovanej zložky. Derivácia rovníc 8.24 a 8.25 môže byť 

uskutočnená využitím len rovníc pre lineárnu difúziu, počiatočných podmienok a rovnováhy 

prúdenia. Žiadne predpoklady týkajúce sa kinetiky alebo technických záležitostí neboli vzaté do 

úvahy. Po použití rovníc 8.16, 8.24 a 8.25 dostávame:  

∫ 𝑓(𝜏)(𝑡 − 𝜏)−1 2⁄ 𝑑𝜏 =
𝑐𝑂

∗

[𝜃𝑆(𝑡)(𝜋𝐷𝑅)−1 2⁄ +(𝜋𝐷𝑂)−1 2⁄ ]

𝑡

0
      (8.26) 

∫ 𝑖(𝜏)(𝑡 − 𝜏)−1 2⁄ 𝑑𝜏 =
𝑛𝐹𝐴𝜋1 2⁄ 𝐷𝑂

1 2⁄
𝑐𝑂

∗

[𝜃𝑆(𝑡)𝜉+1]

𝑡

0
       (8.27) 

pre ktoré platí 𝜉 = (𝐷𝑂 𝐷𝑅⁄ )1 2⁄ . Riešením poslednej integrálnej rovnice by mala byť funkcia i(t), 

ktorá predstavuje požadovanú krivku prúd vs. čas a v prípade, že sa potenciál lineárne mení s časom, 

aj rovnicu prúd-potenciál. Avšak, ucelené riešenie rovnice 8.27 nie je možné a musí byť použitá 

numerická metóda.  

Pred samotným riešením rovnice je vhodné urobiť pár úprav:  

 zmeniť i(t) na i(E), pokiaľ je potenciál funkciou času (pre cyklickú voltampérometriu 

je táto podmienka splnená) 

 použiť rovnicu v bezrozmernej forme, takže jediná numerická metóda môže poskytnúť 

výsledok, ktorý bude vhodný pre experimentálne podmienky. 

 

V takom prípade môže byť riešenie uskutočnené prostredníctvom substitúcie nasledovne:  
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𝜎𝑡 =
𝑛𝐹

𝑅𝑇
𝑣𝑡 = (

𝑛𝐹

𝑅𝑇
) (𝐸𝑖 − 𝐸)         (8.28) 

Ak 𝑓(𝑡) = 𝑔(𝜎𝑡), 𝑧 = 𝜎𝑡  potom platí 𝜏 = 𝑧 𝜎, 𝑑𝜏 =
𝑑𝑧

𝜎
, 𝑧 = 0 ⁄ pri 𝜏 = 0  a 𝑧 =  𝜎𝑡  pri 𝜏 = 𝑡 , 

dostávame: 

∫ 𝑓(𝜏)
𝑡

0
(𝑡 − 𝜏)−1 2⁄ 𝑑𝜏 = ∫ 𝑔(𝑧)

𝜎𝑡

0
(𝑡 −

𝑧

𝜎
)

−1 2⁄ 𝑑𝑧

𝜎
      (8.29) 

a rovnica môže byť napísaná  

∫ 𝑔(𝑧)(𝜎𝑡 − 𝑧)−1 2⁄ 𝜎−1 2⁄ 𝑑𝑧 =
𝑐𝑂

∗ (𝜋𝐷𝑂)1 2⁄

1+𝜉𝜃𝑆(𝜎𝑡)

𝜎𝑡

0
       (8.30) 

alebo finálne predelením 𝑐𝑂
∗ (𝜋𝐷𝑂)1 2⁄  dostaneme: 

∫
𝜒(𝑧)𝑑𝑧

(𝜎𝑡−𝑧)1 2⁄ =
1

1+𝜉𝜃𝑆(𝜎𝑡)

𝜎𝑡

0
         (8.31) 

kde 

𝜒(𝑧) =
𝑔(𝑧)

𝑐𝑂
∗ (𝜋𝐷𝑂𝜎)1 2⁄ =

𝑖(𝜎𝑡)

𝑛𝐹𝐴𝑐𝑂
∗ (𝜋𝐷𝑂𝜎)1 2⁄ .        (8.32) 

Je dôležité podotknúť, že táto rovnica má zmysel len v prípade, že premenné 𝜒(𝑧), 𝜉, 𝜃, 𝑆(𝜎𝑡)a 𝜎𝑡 

sú bezrozmerné. Takže pre každú hodnotu 𝑆(𝜎𝑡), ktorá je funkciou E, 𝜒(𝜎𝑡) má rovnica 8.32 

riešenie. Na základe tohto predpokladu je možné ešte rovnicu 8.21 napísať v tvare: 

𝑖 = 𝑛𝐹𝐴𝑐𝑂
∗ (𝜋𝐷𝑂𝜎)1 2⁄ 𝜒(𝜎𝑡).         (8.33) 

Rovnica 8.33 je často známa ako Randlesova-Ševčíkova rovnica, pričom pre maximálnu hodnotu 

prúdu je možné napísať:  

𝑖𝑝 = 0,4463 𝐹𝐴𝑐𝑂
∗ √

𝐹𝐷𝑣

𝑅𝑇
.         (8.34) 

Hodnota funkcie 𝜒(𝜎𝑡) rovná 0,4463 vychádza z predpokladaných hodnôt pre maximálnu hodnotu 

píku cyklického voltampérogramu. Teda na základe Randlesovej-Ševčíkovej rovnice môžeme 

konštatovať, že maximálna hodnota prúdu je skutočne priamoúmerná 𝑣1 2⁄ .  

8.3 Praktické aspekty cyklickej voltampérometrie 

Pre dosiahnutie uspokojivých výsledkov experimentu, je dobré mať na zreteli niekoľko základných 

bodov, ktoré ovplyvňujú elektrochemické meranie z hľadiska nastavenia metódy.  

Prvým aspektom, ktorý je potrebné zvážiť, je rozsah potenciálov, v ktorom bude experiment 

uskutočnený. Je dôležité zvoliť tieto hodnoty tak, aby neovplyvnili tvar cyklického 

voltampérogramu.  
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Ako je vidieť na Obrázku 29, hodnota potenciálu Es (potenciál obratu) ovplyvňuje nie len 

tvar redukčného píku, ale určuje aj výšku oxidačného píku. Teda oxidačný pík sa stáva funkciou 

potenciálu Es. 

 

 

Obrázok 29 Cyklický voltampérogram pre reverzibilný dej s rôznymi hodnotami potenciálu Es  

 

Druhým kritériom, je množstvo opakovaní vkladania trojuholníkového pulzu, teda počet cyklov. Je 

potrebné si uvedomiť, že pri tomto cyklovaní môže nastať rovnovážny stav, ktorý je rôzny od 

počiatočného stavu a teda, cyklické volatmpérogramy zaznamenané v ďalších cykloch sa líšia od 

prvého.  

Tretím bodom, ktorý je treba podotknúť, je samotné experimentálne zapojenie. Teda pokiaľ 

máme elektrochemickú celu s roztokom elektrolytu, do ktorého sú ponorené tri elektródy, je 

dôležité, aby počas elektrochemického merania bola teplota známa a konštantná teda, aby bola  

meracia cela termostatovaná. Tento aspekt je dôležitý kvôli faktu, že teplotné rozdiely môžu 

spôsobovať rozdiely v hustote roztoku a to môže zapríčiňovať konvekciu. Zároveň, formálny 

potenciál, štandardná rýchlostná konštanta, difúzne koeficienty atď., sú veličiny výrazne závislé na 

teplote. Preto teplota má vplyv na celkovú reprodukovateľnosť získaných výsledkov. 
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8.4 Štúdium mechanizmu elektrochemického deja 

Cyklická voltampérometria môže byť použitá na štúdium elektrochemického deja. Vo všeobecnosti 

sú platné tri závislosti, ktoré charakterizujú, akým mechanizmom elektrochemický proces prebieha. 

Prvá závislosť 8.35 vyplýva z Randlesovej-Ševčíkovej rovnice a charakterizuje difúzny prúd:  

𝐼𝑑 = 𝑘𝑜𝑛š𝑡.× 𝑣1/2          (8.35) 

po zlogaritmovaní dostaneme 

𝑙𝑜𝑔𝐼𝑑 = 𝑙𝑜𝑔(𝑘𝑜𝑛š𝑡. ) + 0,5 𝑙𝑜𝑔 𝑣.        (8.36) 

V takom prípade, ak smernica priamky lineárnej závislosti logaritmu prúdu od logaritmu rýchlosti 

polarizácie pri experimentálnych meraniach zodpovedá približne hodnote 0,5, môžeme konštatovať, 

že sa jedná o difúzny proces.  

Ak proces nezodpovedá prvým podmienkam, potom je možné použiť nasledujúcu závislosť:  

𝐼𝑐 = 𝑘𝑜𝑛š𝑡. 𝑣              (8.37) 

v tomto prípade sa jedná o nabíjací prúd a po zlogaritmovaní dostávame: 

𝑙𝑜𝑔𝐼𝑐 = 𝑙𝑜𝑔(𝑘𝑜𝑛š𝑡. ) + 1 𝑙𝑜𝑔 𝑣        (8.38) 

ak nadobúda smernica priamky hodnoty približne 1, jedná sa o adsorpciu na elektróde. Táto 

závislosť zodpovedá rovnici:  

𝑖𝑝 =
𝑛2𝐹2

4𝑅𝑇
𝑣𝐴𝛤∗          (8.39) 

kde 𝛤∗  je pokrytie povrchu adsorbovanou látkou. Táto rovnica opisuje adsorpciu na povrchu 

elektródy. 

Tieto jednoduché porovnania však môžeme aplikovať iba v prípade jednoduchej reakcie na 

elektróde, pričom obe formy elektroaktívnej látky (oxidovaná aj redukovaná forma) sú stabilné. 

Avšak, v prípade, že vezmeme do úvahy istú nestabilitu produktu B, je potrebné diskutovať 

jednotlivé prípady, ktoré môžu nastať.  

V prvom rade je potrebné podotknúť, že v ďalších príkladoch bude využívané označenie, 

ktoré použili Testa a Reinmuth. Písmeno E je používané pre označenie heterogénneho prenosu 

elektrónov a písmeno C označuje homogénny krok.  

Niektoré príklady týchto reakcií:  

 E reakcia môže byť napríklad heterogénna jednoelektrónová oxidácia (alebo redukcia), 

pričom produktom reakcie je stabilný radikálový katión alebo anión.  
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 EC reakciou môže byť označená napríklad reakcia, pri ktorej vznikajú nestabilné produkty. 

Po prenose elektrónov na fázovom rozhraní bude nasledovať homogénna chemická reakcia.  

 EC2 po počiatočnej oxidácii alebo redukcii môže nasledovať dimerizácia produktov.  

 ECE reakcia nastáva napríklad vtedy, keď produkt elektrochemickej reakcie je reaktantom 

v chemickej reakcii, ktorá produkuje zlúčeniu aktívnu v danom rozsahu potenciálov. Tzn., 

že elektrochemická reakcia je vystriedaná chemickou reakciou a následne je produkt reakcie 

elektrochemicky aktívny v tomto rozsahu potenciálov.  

Pre tieto reakcie je potrebné upraviť 2. Fickov zákon. Pre planárnu elektródu, na ktorej prebieha 

elektrochemická reakcia a elektroaktívna zložka je stabilná v oxidovanej aj redukovanej forme platí:  

𝜕[𝐴]

𝜕𝑡
= 𝐷𝐴

𝜕2[𝐴]

𝜕𝑥2            (8.40) 

alebo  

𝜕[𝐵]

𝜕𝑡
= 𝐷𝐵

𝜕2[𝐵]

𝜕𝑥2            (8.41) 

pre látky, ktoré sú chemicky reaktívne je nevyhnutné tieto rovnice pozmeniť. Napríklad v prípade, 

že v homogénnom roztoku prebieha reakcia n-tého poriadku a rýchlostná konštanta je kn potom: 

𝜕[𝐵]

𝜕𝑡
= 𝐷𝐵

𝜕2[𝐵]

𝜕𝑥2 − 𝑘𝑛[𝐵]𝑛         (8.42) 

kde posledný člen reflektuje reaktivitu.  

8.4.1 EC mechanizmus 

EC mechanizmus je možné opísať rovnicami:  

𝐴 + 𝑒− ↔ 𝐵           (8.43) 

𝐵
𝑘1
↔ 𝐶            (8.44) 

pričom druhá reakcia je prvého alebo pseudo-prvého poriadku a k1 je jej rýchlostná konštanta. Platí 

rovnovážna konštanta: 

𝐾 =
[𝐶]

[𝐵]
.           (8.45) 

Rovnica vyjadrujúca prenos hmoty pre planárnu difúziu k makroelektróde, opierajúc sa o vyššie 

uvedenú schému, je: 

𝜕[𝐴]

𝜕𝑡
= 𝐷𝐴

𝜕2[𝐴]

𝜕𝑥2            (8.46) 

𝜕[𝐵]

∂𝑡
= 𝐷𝐵

𝜕2[𝐵]

𝜕𝑥2
− 𝑘1[𝐵] +

𝑘1

𝐾
[𝐶],        (8.47) 
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𝜕[𝐶]

𝜕𝑡
= 𝐷𝐶

𝜕2[𝐶]

𝜕𝑥2
− 𝑘1[𝐵] −

𝑘1

𝐾
[𝐶],        (8.48) 

 

Keď vezmeme do úvahy Butler-Volmerove rovnice pre kinetiku reakcie: 

𝐷𝐴
𝜕[𝐴]

𝜕𝑥
|

𝑥=0
= 𝑘𝐶[𝐴]𝑥=0 − 𝑘𝑎[𝐵]𝑥=0,        (8.49) 

𝐷𝐴
𝜕[𝐴]

𝜕𝑥
|

𝑥=0
= −𝐷𝐵

𝜕[𝐵]

𝜕𝑥
|

𝑥=0
,         (8.50) 

kde 

𝑘𝑐 = 𝑘0𝑒𝑥𝑝 (−
𝛼𝐹

𝑅𝑇
[(𝐸 − 𝐸𝑓

0(𝐴 𝐵⁄ ))]),       (8.51) 

𝑘𝑐 = 𝑘0𝑒𝑥𝑝 (
𝛽𝐹

𝑅𝑇
[(𝐸 − 𝐸𝑓

0(𝐴 𝐵⁄ ))]),        (8.52) 

ďalej platí  

𝑥 = 0; 𝐷𝐶
𝜕[𝐶]

𝜕𝑥
= 0          (8.53) 

v objeme roztoku platí  

𝑥 → ∞; [𝐴] → [𝐴]𝑜𝑏𝑗;  [𝐵] = [𝐶] = 0.       (8.54) 

V ďalšom kroku predpokladajme, že experimentálne podmienky sú nastavené správne 

a potenciálové okno je nastavené dostatočne široko, aby ani jeden z potenciálov neovplyvňoval 

elektrochemickú reakciu. Vzhľad cyklického voltampérogramu bude závislý iba od troch 

parametrov, ktorými sú: 

𝛬 =  𝑘0√
𝑅𝑇

𝐷𝑣𝐹
,           (8.55) 

𝐾1 =
𝑘1

𝑣
(

𝑅𝑇

𝐹
),           (8.56) 

a  

𝐾 =
[𝐶]𝑒𝑞𝑚

[𝐵]𝑒𝑞𝑚
           (8.57) 

eqm znamená, že sa jedná o rovnovážne koncentrácie. 𝛬  parameter kontroluje elektrochemickú 

reverzibilitu systému. Bezrozmerná veličina K1 vyjadruje pomer rýchlostnej konštanty pre reakciu 

prvého poriadku (dekompozíciu B) vzhľadom na rýchlosť polarizácie. Pri pomerne vysokých 

hodnotách K1 môžeme pozorovať chýbajúci alebo veľmi malý redukčný pík. 
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8.4.2 EC2 mechanizmus 

V prípade, že chemická reakcia zložky B je ireverzibilná, potom platí:  

𝐴 + 𝑒− ↔ 𝐵           (8.58) 

𝐵 + 𝐵
𝑘2
↔  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡          (8.59) 

Rovnica vyjadrujúca prenos hmoty pre planárnu difúziu k makroelektróde je: 

𝜕[𝐴]

𝜕𝑡
= 𝐷𝐴

𝜕2[𝐴]

𝜕𝑥2            (8.60) 

𝜕[𝐵]

𝜕𝑡
= 𝐷𝐵

𝜕2[𝐵]

𝜕𝑥2 − 𝑘2[𝐵]2         (8.61) 

Výsledky voltamperometrických meraní (pre fixnú hodnotu α a vziatím do úvahy, že DA = DB = 

D), keď opäť zohľadníme Butler-Volmerovu kinetiku, budú znova funkciou Λ a kinetické parametre 

budú definované trochu odlišne od predchádzajúceho prípadu EC mechanizmu.  

𝐾2 =
𝑘2

𝑣
(

𝑅𝑇

𝐹
) [𝐴]𝑜𝑏𝑗,          (8.62) 

k2 je rýchlostná konštanta pre reakciu druhého poriadku a parameter K2 je bezrozmerná veličina.  

Rozdiel medzi EC a EC2 mechanizmom z hľadiska volampérometrie spočíva v tom, že pri 

EC procesoch ani Λ, ani K1 nezávisia na [𝐴]𝑜𝑏𝑗 , takže ich elektrochemická reverzibilita 

a neprítomnosť alebo prítomnosť píku závisia iba na rýchlosti polarizácie (Obrázok 30). Na druhej 

strane v prípade EC2 mechanizmu nasledujúca rovnica 

𝐾2 ∝
[𝐴]𝑜𝑏𝑗

𝑣
           (8.63) 

naznačuje, že tento proces bude ovplyvnený rýchlosťou polarizácie, ale aj objemovou koncentráciou 

látky A.  
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Obrázok 30 Cyklické voltampérogramy pre meniace sa hodnoty K1/ K2 pre EC/EC2 mechanizmus 

pričom Λ=100, E0= 0V, α=0,5, k0= 1,973 cm s-1, [𝐴]𝑜𝑏𝑗= 1 mM, A= 1cm2, DA   = DB = D = 10-5 

cm2 s-1. A) K1/ K2 = 103, B) K1/ K2 = 101, C) K1/ K2 = 10-1, D) K1/ K2 = 10-1,5, E) K1/ K2 = 10-2, F) 

K1/ K2 = 10-3 

 

8.4.3 ECE mechanizmus 

Pre tento proces je možné aplikovať nasledujúcu schému: 

𝐴 + 𝑒− ↔ 𝐵           (8.64) 

𝐵
𝑘1
→ 𝐶            (8.65) 

𝐶 +  𝑒− ↔ 𝑍            (8.66) 

Aj táto relatívne jednoduchá schéma, môže predstavovať voltampérometrické variácie závislé 

nielen na rýchlostnej konštante reakcie prvého poriadku a na rýchlosti polarizácie, ale aj na 

termodynamike oxidačno-redukčných reakcií dvoch redoxných párov A/B a C/Z a ich elektródovej 
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kinetike. Tzn., či sú dvojice elektrochemicky reverzibilné alebo nie pri podmienkach, aké 

sú použité.  

V prípade, že obe dvojice vykazujú rýchlu elektródovú kinetiku, potom je voltampérometria 

výrazne ovplyvnená relatívnymi hodnotami 𝐸𝑓
0(𝐴 𝐵⁄ ) a 𝐸𝑓

0(𝐶 𝑍⁄ ). Pokiaľ je možné C zredukovať 

jednoduchšie ako A, potom platí:  

𝐸𝑓
0(𝐴 𝐵⁄ ) <  𝐸𝑓

0(𝐶 𝑍⁄ )         (8.67) 

v takom prípade môžeme pozorovať na cyklickom voltampérograme iba jeden pík, ktorého 

charakter je kontrolovaný magnitúdou k1 alebo presnejšie bezrozmerným parametrom. 

𝐾1 =
𝑘1𝑅𝑇

𝑣𝐹
.           (8.68) 

V prípade, že C je menej ľahko redukovateľné ako A, platí:  

𝐸𝑓
0(𝐴 𝐵⁄ ) >  𝐸𝑓

0(𝐶 𝑍⁄ ).         (8.69) 
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Obrázok 31 Príklady voltamperogramov simulovaných pre rôzne hodnoty k1 pre ECE 

mechanizmus s ΛA/B = ΛC/Z = 100. 𝐸𝑓,1
0  = 0 V; 𝐸𝑓,2

0  = 0,4 V; α = 0,5; k0 = 1,973 cm s-1; [𝐴]𝑜𝑏𝑗= 1 

mM; A = 1 cm2; DA = DB = DC = DD = 10-5 cm2 s-1; rýchlosť polarizácie 1 V s-1. Hodnoty k1: a) 

0,0389 s-1, b) 0,389 s-1, c) 1,23 s-1, d) 3,89 s-1, e) 389 s-1, f) 38,930 s-1, a príslušné hodnoty K1: a) 

10-3, b) 10-2, c) 10-1,5, d) 10-1, e) 10, f) 103 

 

Na Obrázku 31 je zobrazená simulácia pre prípad kde:  

𝐸𝑓,1
0  = 0 V  a 𝐸𝑓,2

0  = 0,4 V 

pričom, obe redoxné dvojice sú považované za elektrochemicky reverzibilné a elektrochemicky 

aktívne látky majú rovnaký difúzny koeficient 10-5 cm2 s-1. 

V prípade, že rýchlostná konštanta má nízku hodnotu (K1<<1) je zreteľný iba jeden proces 

prislúchajúci redukcii látky A (Obrázok 31a). V ďalších prípadoch, keď rýchlostná konštanta pre 

rozpad B narastá (Obrázok 31b,c a d), začína byť evidentný aj druhý dej pri negatívnejších 

potenciáloch, redukcia C. Veľkosť druhého píku korešponduje so zvyšujúcou sa hodnotou K1 a teda 

tvorbou C v blízkosti elektródového povrchu. So zvyšujúcou sa hodnotou K1 môžeme pozorovať 

miznúci druhý oxidačný pík. Toto správanie je spojené s oxidáciou B za vzniku A, takže pokiaľ 

dôjde ku vzniku C priamo z B, nie je možné pozorovať oxidačný pík.  

 

8.5 Adsorpcia 

V predošlých kapitolách sme vychádzali z predpokladu, že všetky elektroaktívne látky sa 

nachádzajú v roztoku. Avšak, je možné a zároveň aj veľmi časté, že je jedna alebo viacero 

elektroaktívnych častíc adsorbovaných na elektródovom povrchu, čo môže výrazne ovplyvniť 

voltampérometrické merania. Často dochádza k optimalizácii meraní, aby bol efekt adsorpcie 

minimálny (za predpokladu, že je v systéme nežiadúca).  

Spočiatku budeme predpokladať, že obe formy elektroaktívnej látku sú adsorbované na 

elektródovom povrchu.  

𝐴(𝑎𝑑𝑠) +  𝑒−  ↔ 𝐵(𝑎𝑑𝑠).         (8.70) 

Je dôležité poznamenať, že množstvo A a B adsorbovaných na elektróde je určené pokrytím 

povrchu, Γ meraným v mol cm-2. Pokiaľ úplné pokrytie povrchu je konštantné po celý čas, potom 

platí:  

𝛤𝐴(𝑡) + 𝛤𝐵(𝑡) = 𝛤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙          (8.71) 
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kde 𝛤𝐴(𝑡) je pokrytie látkou A a 𝛤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 je úplne pokrytie. Predpokladajme, že kinetika elektródovej 

reakcie pre A/B dvojicu je dostatočne rýchla na to, aby bolo možné uplatniť vzťah:  

𝛤𝐴(𝑡)

𝛤𝐵(𝑡)
= 𝑒𝑥𝑝 (+

𝐹

𝑅𝑇
[𝐸 −  𝐸𝑓

0(𝐴 𝐵⁄ )])        (8.72) 

𝛤𝐴(𝑡)

𝛤𝐵(𝑡)
= 𝑒𝑥𝑝[𝛩 − 𝛩𝑓

0(𝐴 𝐵⁄ )],           (8.73) 

kde 𝐸𝑓
0(𝐴 𝐵⁄ ) je formálny potenciál adsorbovanej dvojice, ktorý je zvyčajne odlišný od potenciálu 

pre roztok A a B. Pre jednoduchosť bolo použité označenie:  

𝛩 =  
𝐹𝐸

𝑅𝑇
  a 𝛩𝑓

0 =  
𝐹

𝑅𝑇
𝐸𝑓

0(𝐴/𝐵).        (8.74) 

Potom ak platí:  

𝛤𝐴(𝑡) =  
𝑒𝑥𝑝{+[𝛩− 𝛩𝑓

0(𝐴/𝐵)]}

1+𝑒𝑥𝑝{+[𝛩− 𝛩𝑓
0(𝐴/𝐵)]}

𝛤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙        (8.75) 

Ďalej platí aj: 

𝛤𝐵(𝑡) =  
1

1+𝑒𝑥𝑝{+[𝛩− 𝛩𝑓
0(𝐴/𝐵)]}

𝛤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.        (8.76) 

Prúd je daný ako:  

𝐼

𝐹𝐴
=

𝜕𝛤𝐵(𝑡)

𝜕𝑡
=

𝜕𝛤𝐴(𝑡)

𝜕𝑡
,          (8.77) 

kde A je plocha elektródy. Ak polarizujeme elektródu pri cyklickej volatampérometrii v priamom 

smere, platí: 

𝐼

𝐹𝐴
=

𝑣𝐹

𝑅𝑇
𝛤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑒𝑥𝑝{+[𝛩− 𝛩𝑓
0(𝐴/𝐵)]}

[1+𝑒𝑥𝑝{+[𝛩− 𝛩𝑓
0(𝐴/𝐵)]}]

2.        (8.78) 

Na Obrázku 32 je zobrazený predpokladaný tvar cyklického voltampérogramu, kde sú A aj B 

adsorbované na povrchu. 
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Obrázok 32 Typický cyklický voltampérogram pre reverzibilnú jednoelektrónovú dvojicu A/B, 

kde obe A aj B sú adsorbované na elektródovom povrchu.  

 

Je potrebné poznamenať, že prúdová odozva je symetrická okolo 𝐸𝑓
0(𝐴/𝐵), takže „difúzny chvost, 

kde prúdový pokles 1/ √𝑡  pri oxidačnom potenciáli, chýba. Toto sa deje v prípade, že 

elektrochemická reakcia prebieha iba pre adsorbované molekuly a nedochádza k difúzii 

elektroaktívnych látok z objemu roztoku elektrolytu k povrchu elektródy.  Prúd v oblasti píku je 

daný rovnicou:  

𝐼𝑝 =
𝐹2

4𝑅𝑇
𝑣𝐴𝛤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.          (8.79) 

Okrem toho, Ip je v tomto prípade priamo úmerné rýchlosti polarizácie. V  prípade prítomnosti 

elektroaktívnych látok v roztoku je Ip priamo úmerné odmocnine rýchlosti polarizácie.  

 

8.6 Elektroanalýza 

Zatiaľ, čo predošlé kapitoly boli venované predovšetkým teoretickým aspektom cyklickej 

voltampérometrie, táto kapitola je zameraná jej využitiu v elektroanalýze.  

Voltampérometrické techniky s meniacim sa potenciálom majú široké uplatnenie 

v analytickej elektrochémii a sú prirodzene kompatibilné s digitálnymi potenciostatmi. Techník, 
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ktoré využívajú meniaci sa potenciál vkladaný na pracovnú elektródu je niekoľko a medzi nimi je 

najzákladnejšou technikou klasická cyklická voltampérometria, kedy dochádza k vkladaniu 

trojuholníkového pulzu na pracovnú elektródu. Ďalšími významnými technikami sú „differential 

pulse voltammetry“ (diferenčná pulzová voltampérometria) a „square wave voltammetry“ 

(voltampérometria so štvorcovým pulzom). Tieto metódy sa vyznačujú zvýšenou citlivosťou, ktorú 

zabezpečuje práve zlepšený pomer Faradaického prúdu voči kapacitnému prúdu.    

 

8.7 Diferenčná pulzová voltampérometria (Differential Pulse Voltametry, 

DPV)  

Differential pulse voltametry - DPV je technika typicky dosahujúca detekčné limity rádovo 

približne 10-7 M, preto sa často využíva pri stanovovaní organických  molekúl. Pri tejto technike je 

zaznamenávná závislosť prúdu od potenciálu, pri ktorej sú na pracovnú elektródu vkladané 

obdĺžnikové potenciálove pulzy, ktoré s časom lineárne narastajú. Potenciálové pulzy vkladané 

počas DPV sú schematicky znázornené na Obrázku 33.  

 

 

Obrázok 33 Schematické znázornenie vlnových pulzov navrstvených na štvorcových pulzoch, 

kde ts je približne 0,5 – 5 s a tp je približne 5 – 100 ms. Výška pulzu je typicky 50 mV a výška 

kroku je 10 mV alebo menej 
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V priebehu experimentu je I2 prúd na konci každého pulzu a prúd I1 je prúd pred aplikovaním 

potenciálového pulzu. Rozdiel týchto prúdov je potom vynesený voči potenciálu E, pričom krivka 

ma tvar píku (Obrázok 34). Výsledný diferenčný pulzový voltampérogram pozostáva z prúdového 

píku, ktorý proporčne odpovedá koncentrácii stanovovaného analytu.   

 

 

Obrázok 34 Schematické znázornenie voltampérometického profilu pre DPV metódu 

 

Je potrebné poznamenať, že dĺžka pulzu tp je aspoň 10x menšia ako dĺžka trvania 

potenciálovej vlny ts (Obrázok 35). Táto metóda úspešne redukuje vplyv nefaradických, 

predovšetkým kapacitných procesov na zaznamenaný signál. Príspevok kapacitného prúdu je 

rádovo menší v porovnaní s klasickými voltampérometrickými technikami.  

Táto technika taktiež poskytuje lepšie výsledky pri stanovovaní dvoch analytov, ktoré majú 

blízke redoxné potenciály. Výber aplitúdy pulzov a rýchlosti polarizácie je často kompromisom 

medzi citlivosťou, rozlíšením a rýchlosťou. Napríklad väčšie pulzové amplitúdy majú za následok 

širšie a väčšie píky. Ireverzibilné redoxné systémy vedú k menším a širším píkom v porovnaní 

s tými systémami, ktoré sú reverzibilné.   

 

8.8 Voltampérometria so štvorcovým pulzom (Square Wave Voltametry, 

SQV) 

Voltampérometria so štvorcovým pulzom (SQV) je metóda, ktorá je vhodná na zvýšenie citlivosti 

podobne ako DPV. Už z názvu vyplýva, že počas merania sú na pracovnú elektródu vkladané pulzy, 

ktoré majú tvar „štvorcov“. Tieto pulzy sú charakterizované výškou pulzu alebo amplitúdou pulzu 

ΔEp, výškou schodíkov ΔEs, časom pulzu tp a periódou cyklu ts. Posun schodíkov je možné vyjadriť 

nasledovne: 
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∆𝐸𝑠

2𝑡𝑝
= 𝑓∆𝐸𝑠            (8.80) 

Aj v tomto prípade je výsledkom voltampérogram, ktorý ma tvar píku, ktorého výška je priamo 

úmerná koncentrácii študovanej látky. Táto metóda môže byť použitá pri analýze elektroaktívnych 

látok nachádzajúcich sa v roztoku, ale aj naviazaných na povrchu elektródy. Jej hlavnou výhodou 

je, rovnako ako pri DPV, eliminácia kapacitného prúdu. Táto metóda dovoľuje kratšie pulzy 

a rýchlejšiu rýchlosť polarizácie ako v prípade DPV. Medze detekcie sú približne 10-8, a to vďaka 

tomu, že táto metóda úspešne eliminuje nabíjací prúd. V porovnaní s DPV je v prípade SQV prúd 

vyšše pre reverzibilné procesy 4-krát a ireverzibilné procesy 3,3-krát.  

 

Obrázok 35 SQV pulzy v amplitúdou Esw, výška kroku je ΔE, perióda pulzu τ, počiatočné 

oddialenie Td  
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9 Reakcia vývoja vodíka (R. Gorejová) 

Už v roku 1874 Jules Verne vo svojom slávnom románe Tajomný ostrov reagoval na nedostatok 

uhlia a predpovedal príchod vodíka ako paliva budúcnosti: „Verím, že voda sa jedného dňa bude 

využívať ako palivo, že vodík a kyslík, ktoré ju tvoria, samostatne alebo súčasne poskytnú 

nevyčerpateľný zdroj tepla a svetla s intenzitou, ktorú uhlie nemôže dosiahnuť." O 175 rokov neskôr, 

v čase, keď klimatická kríza nikdy nebola taká naliehavá, je tento energetický problém v centre 

všetkej pozornosti. Produkcia vodíka preto patrí medzi kľúčové chemicko-technologické témy 

súčasnosti. 

Jedným zo spôsobov ako vodík získať je rozklad vody na jej prvky. V závislosti na zdroji 

energie, vďaka ktorému dochádza k rozštiepeniu väzieb v molekulách vody môžeme hovoriť 

o termolytickom (ak je zdrojom energie teplo), fotolytickom (ak je zdrojom energie 

elektromagnetické žiarenie) alebo elektrolytickom (ak je zdrojom energie elektrický prúd) rozklade 

vody. Počas elektrolytického rozkladu vody dochádza k premene elektrickej energie na chemickú 

energiu v zariadení nazývanom elektrolyzér. Elektrochemickej reakcii rozkladu vody prislúcha 

termodynamický potenciál 1,23 V pri 25 °C a 1 atm. Na prekonanie kinetickej bariéry však reakcia 

elektrolýzy vody vyžaduje potenciál vyšší ako termodynamický potenciál (1,23 V) a v skutočnosti 

prebieha pri potenciáloch 1,6 - 2,5 V. Tento potenciálový rozdiel sa označuje ako nadpätie (η) a je 

veľmi dôležitým parametrom pre vyhodnotenie aktivity katalyzátorov. 

Elektrolýza vody pozostáva z dvoch polreakcií: reakcie vývoja vodíka (HER, z angl. 

hydrogen evolution reaction) na katóde a reakcie vývoja kyslíka (OER, z angl. oxygen reduction 

reaction) na anóde. Reakcia vývoja vodíka  patrí medzi najštudovanejšie elektrochemické procesy 

vôbec a je známa už niekoľko storočí (Obrázok 36). Výroba vodíka elektrolýzou vody predstavuje 

čistý spôsob jeho získavania, ktorý nie je záťažou pre životné prostredie. Problémom však stále 

ostáva nutnosť hľadania vhodných katalyzátorov, vďaka ktorým by bola energia získaná 

produkciouvodíka ekonomicky výhodná v porovnaní s energiou získanou z iných zdrojov (napr. 

veternej energie, fotovoltaických článkov a i.).  V posledných rokoch je do veľkej miery študovaný 

vývoj vodíka na rôznych kovových povrchoch a vplyv ich fyzikálnych vlastností na kinetiku tejto 

reakcie. Vzhľadom na relatívnu jednoduchosť tohto procesu zloženého z dvoch po sebe idúcich 

prenosov protón-elektrón patrí HER medzi najviac študované reakcie elektrokatalýzy. Vďaka tomu 

bola zistená a preštudovaná spojitosť medzi chemickou povahou aktívnych miest a ich vplyvom na 

aktivitu HER. Okrem toho je kinetika HER veľmi citlivá na zmeny pH z kyslého na zásadité.  
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V tejto kapitole 

● Vysvetlíme základy HER 

● Definujeme Tafelove koeficienty, výmennú prúdovú hustotu a väzbovú energiu vodíka 

(HBE, z angl. hydrogen bonding energy) ako určujúce parametre HER 

● Vysvetlíme závislosť HER od pH 

● Ukážeme príklady rôznych katalyzátorov pre HER 

 

 

 

Obrázok 36 Schematické znázornenie reakcie vývoja vodíka  

 

V kyslom prostredí je katodickou reakciou elektrolýzy vody redukcia oxóniových katiónov 

(H3O
+) na plynný vodík (H2). Z termodynamického hľadiska by táto viacstupňová elektródová 

reakcia mala prebiehať pri potenciáli referenčnej vodíkovej elektródy (RHE, nemýliť si so SHE – 

pozri kapitolu 4.1). Prvým krokom tejto reakcie je redukcia protónu na aktívnom mieste povrchu 

katalyzátora (Volmerov krok), po ktorej nasleduje vývoj molekulového H2, buď prostredníctvom 

druhého prenosu protón-elektrón (Heyrovského krok) alebo prostredníctvom rekombinácie dvoch 

adsorbovaných protónov (Tafelov krok) (Tabuľka 3): 

Tabuľka 3 Reakcie prebiehajúce počas HER v kyslom a alkalickom prostredí 

(1) elektrochemická 

adsorpcia vodíka, 

Volmerova reakcia 

V kyslom prostredí: 𝐻+ + 𝑀 + 𝑒− ⇆ 𝑀𝐻𝑎𝑑  

V alkalickom prostredí: 𝐻2𝑂 + 𝑀 + 𝑒− ⇆ 𝑀𝐻𝑎𝑑 + 𝑂𝐻−  

(9.1) 

(9.2) 

 V kyslom prostredí: 𝑀𝐻𝑎𝑑 + 𝐻+  + 𝑒− ⇆ 𝑀 + 𝐻2 (9.3) 
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(2) elektrochemická 

desorpcia, 

Heyrovského reakcia 

V alkalickom prostredí: 𝑀𝐻𝑎𝑑 + 𝐻2𝑂 + 𝑒− ⇆ 𝑀 + 𝑂𝐻− + 𝐻2 (9.4) 

 

(3) chemická 

desorpcia, Tafelova 

reakcia 

2𝑀𝐻𝑎𝑑 ⇆ 2𝑀 + 𝐻2  (9.5) 

 

kde M označuje aktívne miesto na povrchu katalyzátora a Had atóm vodíka adsorbovaný na aktívnom 

mieste. Zvyčajne kineticky obmedzuje elektrochemickú reakciu jeden krok a ten sa nazýva rýchlosť 

určujúci  krok (rds, z angl. rate determining step). Kinetika HER je silne závislá od materiálu 

elektródy. Napríklad ortuťová (Hg) elektróda vykazuje pomalú kinetiku, zatiaľ čo HER na platine 

je jedným z najrýchlejších známych elektrokatalytických procesov. Je pritom pozoruhodné, že 

kinetika podlieha aj zmenám parametrov procesu, akými sú napr. povaha elektrolytu alebo 

kryštalická povaha a orientácia elektródy (monokryštálická, polykryštalická, amorfná atď.) 

9.1 Priebeh HER v kyslom prostredí 

Reakcia začína Volmerovým krokom. Medziprodukt, ktorým je Hads, sa z povrchu katalyzátora 

desorbuje buď Heyrovského alebo Tafelovým krokom. Silne kyslé prostredie síce umožňuje ľahký 

prenos iónov H+, ale už pri pH okolo 3 dochádza k obmedzeniu ich difúzie. Najefektívnejšia a 

neobmedzená produkcia H2 (dostatočnou rýchlosťou) preto môže byť dosahovaná pri veľmi nízkych 

pH, pri ktorých by HER mala prebiehať. Ustálený prúd pre Volmerov-Heyrovského mechanizmus 

je v kyslých roztokoch popísaný nasledujúcou rovnicou: 

𝑖 = 2𝐹
𝑘1𝑘2𝑒−𝛼𝑓𝜂[(

𝑎
𝐻+

𝑎
𝐻+,0

)−(
𝑎𝐻2

𝑎𝐻2,0
)𝑒2𝑓𝜂]

(𝑘1+𝑘2)(
𝑎

𝐻+

𝑎
𝐻+,0

)+[𝑘−1+𝑘−2(
𝑎𝐻2

𝑎𝐻2,0
)]𝑒𝑓𝜂

       (9.6) 

pričom f = F/RT a symbolom 0 je označený stav pri rovnovážnom potenciáli. Rýchlostné konštanty 

k1 resp. k-1 zodpovedajú Volmerovmu kroku (v priamom a opačnom smere) a konštanty k2 resp. k-2 

Heyrovského kroku (v priamom a opačnom smere) 

9.2 Priebeh HER v alkalickom prostredí 

V alkalických roztokoch nepozorujeme žiadne difúzne obmedzenia a navyše je v týchto 

podmienkach väčšina kovov stabilná. Reakcia je ale v týchto podmienkach zároveň omnoho 
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pomalšia. Dôvodom je, že Volmerov krok vyžaduje v alkalickom prostredí disociáciu H2O, ktorá je 

pomalá, takže dokonca aj na povrchu Pt ako výborného katalyzátora je reakcia oveľa pomalšia ako 

v kyslých roztokoch. Ustálený prúd pre Volmerov-Heyrovského mechanizmus v alkalickom 

prostredí môžeme vyjadriť ako: 

𝑖 = 2𝐹
𝑘1𝑘2𝑒−𝛼𝑓𝜂[(

𝑎𝐻2𝑜

𝑎𝐻2𝑜,0
)

2

−(
𝑎𝑂𝐻−

𝑎𝑂𝐻−,0
)

2

(
𝑎𝐻2

𝑎𝐻2,0
)𝑒2𝑓𝜂]

𝑘1(
𝑎𝐻2𝑜

𝑎𝐻2𝑜,0
)+𝑘2(

𝑎𝐻2𝑜

𝑎𝐻2𝑜,0
)+[𝑘−1(

𝑎𝑂𝐻−

𝑎𝑂𝐻−,0
)+𝑘−2(

𝑎𝑂𝐻−

𝑎𝑂𝐻−,0
)(

𝑎𝐻2
𝑎𝐻2,0

)]𝑒𝑓𝜂
    (9.7) 

alebo, ak vezmeme do úvahy, že koncentrácia OH- a vody nie je ovplyvnená jednosmerným 

prúdom, potom: 

𝑖 = 2𝐹
𝑘1𝑘2𝑒−𝛼𝑓𝜂[1−(

𝑎𝐻2
𝑎𝐻2,0

)𝑒2𝑓𝜂]

𝑘1+𝑘2+[𝑘−1+𝑘−2(
𝑎𝐻2

𝑎𝐻2,0
)]𝑒𝑓𝜂

        (9.8) 

 

V prípade Volmerovho-Tafelovho mechanizmu na povrchu s nízkou mierou pokrytia vodíkom je 

prúd vyjadrený ako: 

𝑖 = 2𝐹𝑘−3𝑒−2𝑓𝜂          (9.9) 

Pri vysokých nadpätiach, kde je proces limitovaný rýchlosťou chemickej reakcie, je prúd nezávislý 

na nadpätí a Tafelova smernica nadobúda nekonečné hodnoty. 

9.3 Katalyzátory pre HER 

Samotná rýchlosť HER je značne ovplyvnená spôsobom, akým Hads interaguje s povrchom 

katalyzátora. Pre nájdenie ideálneho katalyzátora pre HER je potrebné zvážiť: 

 stabilitu materiálu pri podmienkach, pri ktorých prebieha HER 

 počet dostupných aktívnych miest (M) 

Pre štandardné kovové materiály je pomer povrchu voči objemu malý, preto je malý aj počet 

aktívnych miest. Z tohto hľadiska sú výhodné nanorozmerné katalyzátory s veľkou plochou 

povrchu. Tie sú väčšinou nanesené na podpornej vrstve, tzv. nosiči. Nosič poskytuje podporu pre 

samotný aktívny katalyzátor na povrchu, a navyše, dokáže HER aj ovplyvniť. 

Najlepšími katalytickými materiálmi na vývoj vodíka sú ušľachtilé kovy: Pt, Rh alebo Ru. 

Pri veľmi nízkom pH je reakcia na platine a kovoch skupiny Pt rýchla a prakticky reverzibilná. 

Avšak, tieto materiály nemožno kvôli ich vysokej cene použiť priamo pre priemyselné procesy.  
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Je možné využiť aj iné kovy, ktoré sú lacnejšie, napríklad nikel, avšak ich účinnosť je 

v porovnaní s Pt katalyzátormi oveľa nižšia. Ak chceme účinnosť rôznych katalyzátorov pre HER 

porovnať, musíme určiť parametre, na základe ktorých je možné toto porovnanie vykonať. Existujú 

dva hlavné kinetické parametre, ktoré sú pre charakterizáciu katalyzátora dôležité. Prvým je 

výmenná prúdová hustota j0 a druhým hodnoty smerníc Tafelových kriviek.  

Hodnoty smerníc Tafelových kriviek však môžu byť rovnaké pre rôzne mechanizmy a ich 

hodnota samotná na určenie mechanizmu HER nestačí. Medzi výmennou prúdovou hustotou HER 

na kovových povrchoch a ich výslednou prácou je lineárny vzťah. Ten je pozorovaný v dôsledku 

odlišnej orientácie molekúl vody na povrchu elektródy v závislosti od povahy použitého kovu.  

Tafelova smernica (sklon) b súvisí s mechanizmom katalytickej reakcie z hľadiska kinetiky 

prenosu elektrónov. Napríklad, menšia Tafelova smernica znamená, že dochádza k významnému 

prírastku prúdovej hustoty ako funkcie zmeny nadpätia, alebo inými slovami, rýchlejšej kinetike 

elektrokatalytickej reakcie.  

Výmenná prúdová hustota popisuje prenos náboja za rovnovážnych podmienok. Vyššia 

výmenná prúdová hustota znamená vyššiu rýchlosť prenosu náboja a nižšiu reakčnú bariéru. Pre 

vhodný katalyzátor preto požadujeme nižšie Tafelove smernice a vyššiu výmennú prúdovú 

hustotu. 

Ďalším, fyzikálnym parametrom, je energia vodíkovej väzby (HBE, z angl. hydrogen 

bonding energy). Ideálny katalyzátor pre HER by mal viazať vodík dostatočne silno na to, aby 

adsorboval protóny z roztoku elektrolytu (Volmerov krok). Ak je však väzba príliš silná, spomaľuje 

desorpciu Hads potrebnú na vývoj H2 (buď Heyrovského alebo Tafelovým krokom) a tým aj rýchlosť 

celého procesu. Aj keď je HBE praktickým parametrom pre hodnotenie účinnosti katalyzátora pre 

HER, ukázalo sa, že nedokáže dokonalo reflektovať kinetiku tohto procesu a neberie do úvahy 

dynamiku procesov prebiehajúcich na rozhraní. V poslednej dobe sa preto čoraz väčší dôraz kladie 

na moderné výpočtové metódy a počítačové modelovanie elektrochemických procesov. Na 

Obrázku 37 je znázornený vulkánový graf zobrazujúci výmenné prúdové hustoty pre HER voči 

energii väzby medzi vodíkom a kovom (M-H), na ktorého vrchole sa nachádza práve Pt. V Tabuľke 

4 sú porovnané kinetické parametre niekoľkých katalyzátorov pre HER. 
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Obrázok 37 Vulkánový graf zobrazujúci výmenné prúdové hustoty pre HER voči voľnej energii 

adsorpcie vodíka (Zdroj: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-

249X2019000300028) 

 

Okrem spomínaných drahých kovov sa výskum venuje vývoju katalyzátorov z iných, ekonomicky 

výhodnejších materiálov. Spomedzi najviac študovaných skupín materiálov možno spomenúť: 

 čisté polykryštalické kovy (Au, Ag, Cu, Ni, Fe, Co, W, Hg...) 

 zliatiny kovov, intermetalické zlúčeniny, kompozitné materiály (Cr3Si, MoCO3, WNi3, 

HfPd3, VNi3, Ti/Ni, Zr/Ni, Mo/Ni, Mo/P...) 

 Raneyove kovy (zliatiny elektrokatalyticky aktívnych kovov (Ni, Co, Cu) s aktívnymi kovmi 

ako Al alebo Zn) 

 karbidy prechodných kovov (napr. Mo2C, WC) 

 fosfidy prechodných kovov (NiP, Ni/Fe/P,...) 

 sulfidy, selenidy a boridy prechodných kovov (Ni/S, Ni2B, CoSe2...) 

 oxidy (RuO2, IrO2, elektrochemicky odidovaný Ni, Co3O4,...) 

 amorfné zliatiny a nanokryštalické materiály (NiZr2, Cu/Ti, Ni/Mo...) 

 tuhé polymérne membrány (elektrolýza čistej vody prebieha pomocou vodivej membrány 

pokrytej elektrokatalytickými vrstvami na oboch stranách. Tuhý polymér vystupuje ako 

elektrolyt. Katalyzátory sú rozptýlené a impregnované do membrány a vývoj vodíka/kyslíka 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-249X2019000300028
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-249X2019000300028
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prebieha na oboch stranách membrány. Ako elektrolyt sa zvyčajne používajú 

perfluórsulfónované membrány (napr. Nafion) alebo iné iónovýmenné membrány) 

 

Tabuľka 4 Porovnanie kinetických parametrov (Tafelova smernica, výmenná prúdová hustota) 

pre vybrané katalyzátory pre HER 

 

Katalyzátor 
Tafelova smernica (mV 

dekáda-1) 

Výmenná prúdová hustota 

(mA cm-2) 

Pt 36 5,98 

Pt/C 26 10 

WS2 63 0,162 

MoS2 101 0,00091 

CoSe2 48 0,0084 

WP 54 10 

Ni2P 46 10 
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10 Reakcia  vývoja a redukcie kyslíka (R. Gorejová) 

10.1 OER  

Reaicia vývoja kyslíka (OER, z angl. oxygen evolution reaction) je ďalšou z dôležitých reakcií 

prebiehajúcich počas procesu štiepenia vody. Počas tejto reakcie dochádza k prenosu štyroch 

elektrónov a má vplyv na rýchlosť priebehu celkového procesu. Hlavnými medziproduktmi, ktoré 

vznikajú pri OER sú O*, HO* a HOO*. Počas OER, má väzbová interakcia M-O významnú úlohu 

najmä pri stabilizácii reakčných medziproduktov na povrchu katalyzátora, čo má výrazný vplyv na 

celkovú účinnosť procesu štiepenia vody. V kyslom resp. alkalickom prostredí možno mechanizmus 

reakcie OER zapísať nasledovne (Tabuľka 5, Obrázok 38a): 

 

Tabuľka 5 Reakcie prebiehajúce počas OER v kyslom a alkalickom prostredí 

V kyslom prostredí 

Katodická reakcia 4𝐻+ + 4𝑒− → 2𝐻2                                                                      (10.1) 

Anodická reakcia 2𝐻2𝑂 → 𝑂2 +  4𝐻+ + 4𝑒−                                                         (10.2) 

Celková reakcia 2𝐻2𝑂 → 2𝐻2 + 𝑂2                                                                      (10.3) 

Mechanizmus reackie ∗  + 𝐻2𝑂 → 𝑂𝐻𝑎𝑑 +  𝐻+ + 𝑒−                                                  (10.4) 

 𝑂𝐻𝑎𝑑 +  𝑂𝐻− → 𝑂𝑎𝑑 +  𝐻2𝑂 + 𝑒−                                            (10.5) 

 2𝑂𝑎𝑑 → 2 ∗ + 𝑂2                                                                         (10.6) 

 𝑂𝑎𝑑 +  𝐻2𝑂 →  𝑂𝑂𝐻𝑎𝑑 + 𝐻+ + 𝑒−                                            (10.7) 

 𝑂𝑂𝐻𝑎𝑑 +  𝐻2𝑂 → ∗ + 𝑂2+ 𝐻+ + 𝑒−                                         (10.8) 

V alkalickom prostredí 

Katodická reakcia 4𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 2𝐻2 + 4𝑂𝐻−                                                     (10.9) 

Anodická reakcia 4𝑂𝐻− → 2𝐻2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒−                                                    (10.10) 

Mechanizmus reakcie 𝑂𝐻− + ∗→ 𝑂𝐻𝑎𝑑                                                                       (10.11) 
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 𝑂𝐻𝑎𝑑 +  𝑂𝐻− → 𝑂𝑎𝑑 +  𝐻2𝑂                                                    (10.12) 

 2𝑂𝑎𝑑 → 2 ∗ + 𝑂2                                                                        (10.13) 

 𝑂𝑎𝑑 +  𝑂𝐻− → 𝑂𝑂𝐻𝑎𝑑 + 𝑒−                                                     (10.14) 

 𝑂𝑂𝐻𝑎𝑑 + 𝑂𝐻− → ∗ + 𝑂2 +  𝐻2𝑂                                              (10.15) 

 

 

Obrázok 38 (a) Mechanizmus OER v kyslom prostredí (modrý) a alkalickom prostredí (červený). 

(b) Vulkánový graf nadpätia pre ORR voči voľnej adsorpčnej energii ΔGO-ΔGOH (Zdroj: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128148532000126) 

10.1.1 Katalyzátory pre OER 

Medzi najznámejšie elektrokatalyzátory pre OER patria najmä katalyzátory na báze oxidov kovov 

(perovskity, RuO2, IrO2, IrOx/SrIrO3, oxidy Ni,Ko-oxidy, Mn-oxidy...). Podobne ako pri HER, na 

Obrázku 38b je znázornený vulkánový graf vyjadrujúci závislosť voľnej energie voči nadpätiu pre 

rôzne, aktuálne využívané katalyzátory. 

10.2 ORR 

S reakciou vývoja vodíka je úzko spätá aj reakcia redukcie kyslíka (ORR, z angl. oxygen reduction 

reaction) (Obrázok 39), ktorá má dôležité miesto najmä pri procesoch konverzie energie.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128148532000126
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Obrázok 39 Vzťah medzi HER, ORR a OER (Zdroj: 

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/nr/c8nr01032c/unauth) 

 

Podobne ako v prípade HER, aj v tomto prípade je pre efektívny priebeh reakcie potrebná 

prítomnosť katalyzátora. Reakčný mechanizmus ORR na kovovom povrchu bol navrhnutý 

Damjanovičom a kol. a Wroblovou a kol., ktorí predpokladali, že ORR prebieha vo vodných 

roztokoch dvoma paralelnými cestami s porovnateľnou reakčnou rýchlosťou (Tabuľka 6): 

 premenu O2 na H2O za prenosu štyroch elektrónov 

 premenou O2 na H2O2 za prenosu dvoch elektrónov 

 

 

  

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/nr/c8nr01032c/unauth
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Tabuľka 6 Sumárne mechanizmy reakcií ORR na elektródach vo vodných roztokoch a ich 

príslušný potenciál 

Elektrolyt Reakčný mechanizmus 
Potenciál reakcie 

(V vs. NHE) 

Alkalické 

prostredie 

Za prenosu štyroch elektrónov  

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 4𝑂𝐻−                               (7.15) + 0,401 

Za prenosu dvoch elektrónov  

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 𝑂𝑂𝐻− +  𝑂𝐻−               (10.16) − 0,065 

𝑂𝑂𝐻− + 𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 3 𝑂𝐻−                       (10.17) + 0,867 

Kyslé prostredie Za prenosu dvoch elektrónov  

 𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− → 2𝐻2𝑂                                  (7.14) + 1,229 

 Za vzniku peroxidu  

 𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2𝑂2                                (10.18) + 0,67 

  

𝐻2𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒− → 2𝐻2𝑂                           (10.19) 

 

+ 1,77 

Priebeh ORR je pomerne komplikovaný a skladá sa z viacerých medzikrokov a elementárnych 

krokov (prenosov elektrónov alebo chemických reakcií), ktoré sú závislé od povahy katalyzátora 

a elektrolytu. V alkalických elektrolytoch dochádza k ORR prostredníctvom asociačného, resp. 

disociačného mechanizmu. V prípade asociačného mechanizmu v alkalickom médiu ORR začína 

asociačnou adsorpciou O2 (* označuje voľné miesto na povrchu katalyzátora): 

𝑂2 + ∗ → 𝑂2,𝑎𝑑  (10.20) 
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𝑂2,𝑎𝑑 +  𝐻2𝑂 + 𝑒− → 𝑂𝐻− + 𝑂𝑂𝐻𝑎𝑑  (10.21) 

𝑂𝑂𝐻𝑎𝑑 + 𝑒− → 𝑂𝑎𝑑 + 𝑂𝐻−  (10.22) 

𝑂𝑎𝑑 +  𝐻2𝑂 + 𝑒− → 𝑂𝐻𝑎𝑑 + 𝑂𝐻−  (10.23) 

𝑂𝐻𝑎𝑑 + 𝑒− → 𝑂𝐻− + ∗  (10.24) 

Celkovo dochádza počas reakcií k prenosu štyroch elektrónov, ktoré prijíma O2, a následnej 

produkcii 4 OH- iónov. Alebo, ak OOHad prijme elektrón, môže dôjsť k desorpcii, pri ktorej sa 

vytvoria peroxidové ióny ktoré opustia katalytické miesto, čo vedie k ukončeniu reakčného reťazca 

2-elektrónovej ORR: 

𝑂𝑂𝐻𝑎𝑑 + 𝑒− → 𝑂𝑂𝐻− + ∗  (10.25) 

Ak sa teraz pozrieme na disociačný mechanizmus v alkalickom prostredí, reakcia je 

jednoduchšia. Namiesto prvých troch reakcií asociačného mechanizmu sa O2 adsorbovaný na 

voľných miestach priamo disociuje na dva atómy Oad, pričom spotrebuje celkovo štyri elektróny: 

1

2
𝑂2 + ∗ → 𝑂𝑎𝑑  

(10.26) 

𝑂𝑎𝑑 +  𝐻2𝑂 + 𝑒− → 𝑂𝐻𝑎𝑑 + 𝑂𝐻−  (10.27) 

𝑂𝐻𝑎𝑑 + 𝑒− → 𝑂𝐻− + ∗  (10.28) 

V kyslom prostredí dochádza k podobnému reakčnému mechanizmu, ktorý sa v prítomnosti 

protónov zmení nasledovne: 

𝑂2,𝑎𝑑 +  𝐻+  + 𝑒− → 𝑂𝑂𝐻𝑎𝑑  (10.29) 

𝑂𝑂𝐻𝑎𝑑 + 𝐻+ + 𝑒− → 𝐻2𝑂+ 𝑂𝑎𝑑  (10.30) 

𝑂𝑎𝑑 +  𝐻+ + 𝑒− → 𝑂𝐻𝑎𝑑  (10.31) 

𝑂𝐻𝑎𝑑 + 𝐻++𝑒− → 𝐻2𝑂 + ∗  (10.32) 

V tomto prípade sa spotrebujú štyri protóny a štyri elektróny za súčasnej úplnej redukcie O2 na dve 

molekuly H2O. Zmena nastáva aj v prípade reakcie ukončenia reakčného reťazca 2-elektrónovej 

ORR, ktorá v týchto podmienkach prebieha nasledovne: 

𝑂𝑂𝐻𝑎𝑑 + 𝐻+ +  𝑒− →𝐻2𝑂2 + ∗  (10.33) 

Na základe týchto mechanizmov je zrejmé, že pre zlepšenie kinetiky a zníženie nadpätia pre ORR 

v kyslom aj alkalickom médiu je potrebné zamedzenie produkcie H2O2 alebo OOH-.  
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10.2.1 Kinetika ORR 

Ako sme uviedli vyššie, ORR môže prebiehať dvoj alebo štvor-elektrónovým reakčným 

mechanizmom. V neutrálnych podmienkach môže byť O2 elektrochemicky redukované buď priamo 

na OH- (s rýchlostnou konštantou k1) bez toho, aby vznikol ako medziprodukt OOH-
ad (4 e- 

mechanizmus) alebo za jeho vzniku (2 e- mechanizmus, s rýchlostnou konštantou k2) (Obrázok 40). 

 

Obrázok 40 Reakčný mechanizmus ORR s príslušnými rýchlostnými konštantami (k1-k5) pre 

jednotlivé prebiehajúce deje 

 

Medziprodukt OOH-
ad môže byť buď počas 4 e- mechanizmu ďalej elektrochemicky redukovaný na 

OH- (s rýchlostnou konštantou k3), katalyticky rozložený na povrchu elektródy (k4) alebo 

desorbovaný do roztoku (k5). V praxi sa ukázalo, že na Pt elektródach môže byť mechanizmus 

priebehu tejto reakcie v skutočnosti mierne odlišný (k1 má prakticky nulovú hodnotu, pretože 

nedochádza k štiepeniu väzby O-O a OOH-
ad sa môže (k5 = 0), ale nemusí (k5 ≠ 0) ďalej redukovať 

na OOH-). Vo všetkých prípadoch  je však rýchlosť určujúcim krokom prenos elektrónu na O2,ad. 

Pozorovaný prúd môžeme následne vyjadriť ako: 

𝑖 = 𝑛𝐹𝐾[𝑂2](1 − 𝛩𝑎𝑑)𝑥exp (
−𝛼𝐹𝐸

𝑅𝑇
)exp (

−𝛾𝑟𝛩𝑎𝑑

𝑅𝑇
)  (10.34) 

kde n je počet elektrónov, k je rýchlostná konštanta, [O2] je rovnovážna koncentrácia kyslíka 

v roztoku, 𝛩𝑎𝑑  je stupeň pokrytia povrchu všetkými adsorbovanými časticami (v praxi uvažujeme 

prevažne adsorpciu OHad a špecificky adsorbovaných iónov, nakoľko adsorpcia ostatných 

medziproduktov je nízka), x nadobúda hodnotu 1 alebo 2 v závislosti na veľkosti adsorbátu, i je 

pozorovaný prúd, E aplikovaný potenciál a γrΘad je parameter charakterizujúci rýchlosť zmeny 

štandardnej voľnej energie adsorpcie so zmenou pokrytia povrchu adsorbujúcimi sa časticami. 
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10.1.3 Katalyzátory pre ORR a palivové člínky 

Palivové články s protónovo-výmennou membránou (PEMFC, z angl. proton-exchange membrane 

fuel cells), najmä tie, v ktorých sa využíva vodík z obnoviteľných zdrojov energie, sa vo 

všeobecnosti považujú za jedno z najsľubnejších riešení energetickej krízy z dôvodu mnohých 

výhod (nulové emisie, vysoká účinnosť, rýchle tankovanie a nízke počiatočné náklady). V typickom 

PEMFC sa molekuly paliva (napr. vodíka) oxidujú na anóde a plynný kyslík sa redukuje na katóde 

(ORR), pričom jediným vedľajším produktom je elektrická energia, čistá voda a teplo. Avšak, 

problémy s aktiváciou O2, štiepením väzby O–O a odstránením oxidov spomaľujú priebeh ORR na 

katóde, čo si vyžaduje podobne ako pri HER, využitie nových katalyzátorov. Vo všeobecnosti sa 

využívajú štyri základné skupiny katalyzátorov pre ORR a to  

 katalyzátory na báze drahých kovov (Pt, Pd, Pt3Ni, Pt3Co, Pt3Fe...) 

 katalyzátory na báze iných kovov (Au, Fe, Co, Ni, Mn...),  

 katalyzátory bez kovového prvku  

 tzv. single-atom katalyzátory 

Najvyššiu aktivitu vykazujú tie na báze Pt (Obrázok 41), avšak kvôli zjavným nevýhodám sa 

v súčasnosti výskum zameriava na ich náhradu inými kovmi, ako sú napríklad Fe, Co, Ni, Mn, Ir 

alebo Mg. Intenzívne sa študujú najmä oxidy, fosfidy, nitridy či karbidy týchto kovov (MnO, 

Mn3O4, Mn2O3, Co3O4, LaFeO3, Mn4N, Fe2N, Co2P, Ir, IrO2 a iné). 

 

 

Obrázok 41 Vulkánový graf zobrazujúci výmenné prúdové hustoty pre ORR voči voľnej 

adsorpčnej energii kyslíka (Zdroj: https://link.springer.com/article/10.1007/s41918-019-00052-4) 



  

135 

 

Zoznam použitej literatúry 

DAMJANOVIC, A.; GENSHAW, M. A.; BOCKRIS, J. O.'M. Distinction between intermediates 

produced in main and side electrodic reactions. The Journal of Chemical Physics, 1966, 45.11: 4057-

4059. 

DOYLE, Richard L.; LYONS, Michael EG. The oxygen evolution reaction: mechanistic concepts 

and catalyst design. In: Photoelectrochemical solar fuel production. Springer, Cham, 2016. p. 41-

104. 

FABBRI, Emiliana; SCHMIDT, Thomas J. Oxygen evolution reaction—the enigma in water 

electrolysis. Acs Catalysis, 2018, 8.10: 9765-9774. 

FENG, Chao, et al. Fe-based electrocatalysts for oxygen evolution reaction: progress and 

perspectives. ACS Catalysis, 2020, 10.7: 4019-4047. 

KIM, Ju Seong, et al. Recent progress on multimetal oxide catalysts for the oxygen evolution 

reaction. Advanced Energy Materials, 2018, 8.11: 1702774. 

LIN, Xi. The kinetic and mechanism of the oxygen reduction reaction on Pt, Au, Cu, PtCu/C and 

CuAu/C in alkaline media. 2016. Dizertačná práca. The Ohio State University. 

LI, Yahao, et al. Recent progresses in oxygen reduction reaction electrocatalysts for electrochemical 

energy applications. Electrochemical Energy Reviews, 2019, 2.4: 518-538. 

NARAYANAN, Hariprasad, et al. Hydrogen from photo-electrocatalytic water splitting. In: Solar 

Hydrogen Production. Academic Press, 2019. p. 419-486. 

WANG, Xiaoqian, et al. Review of metal catalysts for oxygen reduction reaction: from nanoscale 

engineering to atomic design. Chem, 2019, 5.6: 1486-1511. 

WROBLOWA, Halina S., et al. Electroreduction of oxygen: A new mechanistic criterion. Journal 

of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry, 1976, 69.2: 195-201.  



  

136 

 

11  Elektrochemická impedančná spektroskopia (J.Shepa) 

Elektrochemická impedančná spektroskopia je metóda, ktorá ponúka široké možnosti 

charakterizácie elektrických vlastností materiálov a ich fázových rozhraní s elektricky vodivými 

elektródami. Táto metóda môže byť použitá pri štúdiu dynamiky tvorby väzby alebo prenosu náboja 

na fázovom rozhraní.  

V tejto kapitole 

● Vyvetlíme základné princípy elektrochemickej impedančnej spektroskopie 

● Pomenujeme výhody a nevýhody metódy 

● Opíšeme základné ekvivalentné obvody 

● Charakterizujeme FRA impedančné merania 

 

Vo všeobecnosti je nevyhnutné na elektródy vložiť elektrický podnet (potenciál alebo prúd) 

a sledovať odpoveď systému (teda opäť prúdovú alebo potenciálovú odpoveď). Je možné sa 

domnievať, že vlastnosti systému elektróda-materiál sú s časom nemeniteľné a ich určenie je 

jedným z hlavných cieľov impedančnej spektroskopie.  

V prípade, že je elektrochemická cela elektricky stimulovaná, dochádza v nej k niekoľkým 

základným mikroskopickým procesom, ktoré sú prirodzenou odpoveďou systému na elektrický 

impulz. Medzi tieto procesy patrí transport elektrónov cez elektrický vodič, transport elektrónov na 

rozhraní elektróda-elektrolyt, tok nabitých častíc alebo ich aglomerátov  v roztoku elektrolytu. 

Rýchlosť toku nabitých častíc (prúdu) závisí na ohmickom odpore elektródy a elektrolytu a na 

rýchlosti reakcie na fázovom rozhraní. Tento tok môže byť ovplyvnený aj defektmi v štruktúre 

materiálu (napríklad na rozhraní jednotlivých zŕn) alebo nedokonalosťami v celom objeme 

materiálu. Zvyčajne by sme mohli predpokladať, že fázové rozhranie je ideálne hladké 

s jednoduchou kryštalografickou orientáciou. V skutočnosti však takéto podmienky nie sú 

realizovateľné. Rôzne materiály zvyčajne obsahujú veľa štruktúrnych defektov, taktiež môžu 

obsahovať množstvo adsorbovaných atómov a zlúčenín, ktoré ovplyvňujú lokálne elektrické pole.  

Je možné aplikovať tri rôzne elektrické podnety, ktoré je možné využiť v impedančnej 

spektroskopii.  

V prvom prípade je možné vložiť potenciál a zaznamenávať prúdovú odozvu systému. 

Pričom platí: 

V(t)=Vo pre t > 0, V(t) = 0 pre t < 0.        (11.1) 



  

137 

 

kde V je vložený potenciál. Pomer medzi V0/i(t) je často označovaný ako indikačná impedancia (z 

angl. indical impedance) alebo inak aj časovo premenná impedancia, ktorá je meraná ako skoková 

funkcia napätia na elektrochemickom rozhraní. Tieto výsledky sú upravené Fourierovou alebo 

Laplaceovou transformáciou. To vedie k tomu, že výsledná impedancia bude závislá od frekvencie.  

V druhom prípade je na fázové rozhranie vložený signál v(t), pričom tento signál pozostáva z 

náhodného (bieleho) šumu a je zaznamenávaný výsledný prúd. Taktiež aj tieto výsledky sú 

upravené Fourierovou transformáciou. Výhodou je rýchle získavanie dát, ale táto technika má aj 

početné nevýhody.  

Tretím štandardným spôsobom merania impedancie je vloženie jednofrekvenčného 

potenciálu alebo prúdu na fázové rozhranie a zaznamenávanie fázového posunu a amplitúdy, alebo 

reálnej a imaginárnej časti výsledného prúdu pri danej frekvencii. Pri analýze sa využíva metóda 

ekvivalentných obvodov alebo rýchla Fourierova transformácia odpovede. Táto metóda je veľmi 

prístupná a jednoduchá na realizáciu, a preto je pomerne často využívaná v laboratórnej praxi.  

11.1 Základy impedančnej spektroskopie 

Celkový odpor komplexného ekvivalentného obvodu je možné zadefinovať použitím 

niekoľkých základných fyzikálnych zákonov: Ohmov zákon a Kirchhoffove zákony.  

Ohmov zákon opisuje prúd pretekajúci v uzavretom elektrickom obvode, ktorý je priamo 

úmerný rozdielu elektrických potenciálov na koncoch vodiča a nepriamo úmerný elektrickému 

odporu medzi koncami vodiča.  

𝐼 = 𝑈/𝑅           (11.2) 

Poznáme dva Krichhoffove zákony: prvý o prúdoch (uzloch) a druhý o napätí (slučkách). Prvý 

zákon hovorí, že súčet prúdov vstupujúcich do uzla sa rovná súčtu prúdov vystupujúcich z uzla.  

∑ 𝑖𝑘𝑘 = 0           (11.3) 

Zákon definuje, že nie je možná akumulácia nábojov vo vodiči. Druhý zákon sa týka napätia a tvrdí, 

že súčet svorkových napätí prvkov elektrického obvodu je v ľubovoľnej slučke rovný nule.  

∑ 𝑉𝑘𝑘 = 0           (11.4) 

Tieto zákony tvoria základ pre lepšie pochopenie impedančnej spektroskopie. Avšak, pri tejto 

metóde platia aj zložitejšie závislosti jednotlivých veličín.  

Monochromatický signál 𝑣(𝑡) =  𝑉𝑚sin (𝜔𝑡) , vyžadujúci si frekvenciu 𝑣 ≡ 𝜔/2𝜋 , je 

aplikovaný na celu a vedie k rovnovážnemu prúdu 𝑖(𝑡) =  𝐼𝑚sin (𝜔𝑡 + 𝜃) . Pričom 𝜃  je fázový 

posun medzi potenciálom a prúdom. Fázový posun má nulovú hodnotu v prípade, že sa jedná 
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o systém, ktorý vykazuje výhradne rezistívne správanie. Fázový posun môže byť vyjadrený 

v jednotkách času, ale vzhľadom na to, že AC signál je periodický, je lepšie vyjadriť fázový posun 

ako uhol a teda v stupňoch. Pre fázový posun sa v literatúre používa dvojité označenie φ alebo θ, 

v tomto texte budeme používať označenie θ.  

Vzťah medzi vlastnosťami systému a odpoveďou na vložený periodický, potenciálový alebo 

prúdový pulz je veľmi komplexný z pohľadu časovej domény. Vo všeobecnosti je nevyhnutné 

riešenie celého systému diferenciálnych rovníc. Avšak, matematické riešenie tohto systému rovníc 

významne uľahčuje použitie Fourierovej transformácie. V tomto prípade je možné aproximovať 

rovnice vyjadrujúce vzťah medzi frekvenciou a potenciálom alebo prúdom, do vzťahu, ktorý 

pripomína Ohmov zákon:  

𝐼(𝑗𝜔) =
𝑉(𝑗𝜔)

𝑍(𝑗𝜔)
           (11.5) 

pričom 𝑍(𝑗𝜔)  môže byť zadefinovaná ako impedančná funkcia, ktorej hodnota pre jednotlivú 

frekvenciu je v podstate impedancia elektrického obvodu.  Táto redukcia diferenciálnych rovníc do 

závislosti pripomínajúcej Ohmov zákon je možná iba v prípade, že sa jedná o lineárny, kauzálny 

a stacionárny systém. Z čoho jasne vyplýva, že ak chceme definovať impedanciu pre nejaký systém, 

musí spĺňať tieto predpoklady.  

Impedancia je v porovnaní s odporom oveľa všobecnejší koncept, pretože berie do úvahy aj fázové 

rozdiely. Magnitúda a smer planárneho vektora v ortogonálnom súradnicovom systéme môže byť 

vyjadrené sčítaním vektorov komponentov a a b pozdĺž osí, čo je v komplexných číslach  

𝑍 = 𝑎 + 𝑗𝑏           (11.6) 

Imaginárne číslo  

𝑗 ≡ √−1  ≡ 𝑒𝑥𝑝 (
𝑗𝜋

2
)          (11.7) 

Vyjadruje rotáciu proti smeru hodinových ručičiek o π/2 voči x-ovej osi. Preto reálna časť Z, a, je 

v smere reálnej osi x a imaginárnej časti a b časť je pozdĺž osi y. Potom vzorec: 

𝑍(𝜔) = 𝑍′ + 𝑗𝑍′′          (11.8) 

je vyjadrenie impedancie prostredníctvom vektora a môže byť znázornená v planárnej sústave s buď 

pravouhlými alebo polárnymi súradnicami (polárne súradnice sú dvojica súradníc lokalizujúcich 

polohu bodu v rovine, pričom prvá je dĺžka priamky (r) spájajúcej bod s počiatkom a druhá je uhol 

(θ), ktorý zviera táto čiara s pevnou čiarou). 
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11.2 Výhody a nevýhody impedančnej spektroskopie 

Impedančná spektroskopia je populárnou analytickou metódou v materiálovom výskume 

a vývoji, pretože predstavuje relatívne jednoduché elektrické meranie, ktoré môže byť 

automatizované, a ktorého výsledky môžu často korelovať s mnohými premennými týkajúcimi sa 

daného materiálu. Jedná sa napríklad o prenos hmoty, rýchlosť chemickej reakcie, koróziu, 

dielektrické vlastnosti, defekty, mikroštruktúru atď. Táto metóda môže predpovedať jednotlivé 

aspekty týkajúce sa správania senzorov alebo palivových článkov. Je rovnako užitočná aj v prípade 

interpretácie fundamentálnych elektrochemických a elektrických procesov. Navyše, 

experimentálne získané dáta pre daný elektrochemický systém môžu byť analyzované exaktným 

matematickým modelom. Pre interpretáciu experimentálnych výsledkov sa používa fitovanie 

nameraných spektier zodpovedajúcim ekvivalentným obvodom. Teda, táto interpretácia je založená 

na aproximácii jednotlivých zložiek elektrochemického systému (fázového rozhrania) na časti 

ekvivalentného obvodu.  

Medzi nevýhody impedančnej spektroskopie patrí nejednoznačnosť v interpretácii 

výsledkov. Lepšie povedané, dva rôzne ekvivalentné elektrické obvody je možné aplikovať na jeden 

súbor výsledkov, avšak, je potrebné zvážiť aj iné vlastnosti elektrochemického systému.   

11.3 Fyzikálne a elektrochemické modely  

Pre objasnenie a predpovedanie správania sa elektrochemického systému s požadovanými 

vlastnosťami bolo vyvinuté veľké množstvo modelov. Modely, ktoré boli doposiaľ vyvinuté je 

možné rozdeliť do troch rozsiahlych kategórií, ktoré korešpondujú s troma odlišnými úrovňami 

opisu systému. Z praktického hľadiska žiadna zo skupín modelov nie je dôležitejšia ako iná.  

Medzi najfundamentálnejšiu úroveň opisu elektrochemického systému patria atomistické 

alebo mikroskopické modely, ktoré sa pokúšajú dosiahnuť presný opis pohybu jednotlivých 

nabitých častíc v systéme. V modeloch ekvivalentných obvodov sú použité jednotlivé prvky 

elektrického obvodu s veľmi dobre zadefinovanými elektrickými vlastnosťami a sú použité na 

interpretáciu odpovede systému na celú skupinu možných signálov. Týmto modelom sa venuje 

špeciálna pozornosť hlavne kvôli tomu, že frekvenčná odozva lineárnych elektrických obvodov je 

v súčasnosti veľmi dobre pochopená. Dôležitým variantom ekvivalentného obvodu je ekvivalentná 

elektrická sieť, pozostávajúca z jednoduchých prvkov elektrického obvodu, ktoré majú rozdielnu 

veľkosť. Úroveň, ktorá sa nachádza medzi ekvivalentnými obvodmi alebo sieťami 

a mikroskopickým modelom môže byť označená ako úroveň kontinua. Táto úroveň je označená tak 

na základe toho, že uvažujeme o celkovom materiáli elektródy a objeme roztoku elektrolytu ako 
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o kontinuálnych médiách. Predpokladá sa, že sa transport mobilných častíc riadi diferenciálnymi 

rovnicami a transport náboja na fázovom rozhraní sa riadi rýchlostnými zákonmi, čo slúži ako 

hraničné podmienky pre tieto rovnice. Parametre tohto modelu môžu byť považované za priemer 

parametrov použitých pri atomistickom modeli. Zároveň, tieto parametre kontinuálneho modelu 

zvyčajne súvisia s parametrami pre model ekvivalentného obvodu a analýza tohto modelu môže 

viesť ku konštrukcii príslušného ekvivalentného obvodu.  

11.4 Ekvivalentné obvody 

Ekvivalentné obvody sa skladajú z jednotlivých elektrických prvkov, ktoré slúžia na 

charakterizáciu partikulárnych vlastností elektrochemického systému. Preto je pre lepšie 

pochopenie a interpretáciu výsledkov dôležité charakterizovať význam jednotlivých prvkov 

ekvivalentných obvodov. Je potrebné poznamenať, že na interpretáciu výsledkov elektrochemickej 

impedančnej spektroskopie sa používajú tri závislosti. 

Prvou závislosťou, ktorá sa často používa, je Nyquistov diagram, pričom sa jedná o závislosť 

imaginárnej zložky impedancie od reálnej zložky (Obrázok 42a). Ďalej sa využíva závislosť reálnej 

a imaginárnej časti impedancie od logaritmu frekvencie a nakoniec ešte závislosť fázového posunu 

od logaritmu frekvencie. Tieto grafy sa označujú ako Bodeho diagramy, pričom pre preloženie 

výsledkov meraní paralelným obvodom sa využíva Nyquistov diagram.  

 

 

Obrázok 42 (a) Nyuquistov diagram. (b) a (c) Bodeho diagramy 
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Typické elektrochemické systémy pozostávajú z prvkov, ktoré môžu byť opísané rôznym 

zapojením rezistorov a kondenzátorov. Príklad ekvivalentného obvodu je zobrazený na Obrázku 43. 

Prvým z elektrických prvkov, ktorý sa často využíva pri fitovaní impedančných spektier, je 

rezistor R. Rezistor vyjadruje odpor, ktorého hodnota nie je závislá na frekvencii. 

V elektrochemickom systéme sa často rezistor používa na vyjadrenie odporu roztoku Rsol. Tento 

prvok reprezentuje odpor samotného roztoku elektrolytu, v ktorom dané meranie prebieha. 

Z Nyquistovho diagramu ho môžeme odčítať zo vzdialenosti polkruhu od y osi, na Obrázku 42 má 

odpor roztoku hodnotu 100 Ω. Nachádza sa teda v oblasti, ktorá prislúcha vysokým frekvenciám. 

Ďalej sa tento prvok elektrického obvodu používa aj na zadefinovanie odporu prenosu náboja na 

fázovom rozhraní. Tento odpor sa väčšinou označuje ako Rct (ct z angl. charge transfer – prenos 

náboja). Odpor prenosu náboja je možné odčítať z Nyquistovho diagramu ako priemer polkruhu. 

Na Obrázku 42 je odpor prenosu náboja 2000 Ω.  

 

 

Obrázok 43 Príklad ekvivalentného obvodu 

 

Odpor prenosu náboja je zadefinovaný ako: 

1

𝑅𝑐𝑡
= (

𝜕𝐼𝑓

𝜕𝐸
)

𝑐𝑖

           (11.9) 

kde If je faradaický prúd, E je potenciál a ci je koncentrácia elektroaktívnej látky. Rct je takto 

definovaný v prípade, že v systéme nepreteká nijaký prúd a teda systém je pri rovnovážnom 

potenciáli.  

Tento prvok môže byť použitý aj pri charakterizácii ďalších častí, z ktorých fázové rozhranie 

pozostáva, napríklad prítomnosť polymérneho filmu na elektróde alebo iného materiálu, ako je 

materiál elektródy. V takom prípade je potrebné do ekvivalentného obvodu vložiť ďalší rezistor, 

ktorý by definoval ďalší materiál. Potreba použitia viacerých rezistorov zapojených v paralelnom 

obvode môže byť podnietená prítomnosťou dvoch polkruhov v Nyuquistovom diagrame. To 

naznačuje, že časové konštanty charakterizujúce jednotlivé polkruhy sú dostatočne rozdielne. 

Rsol Rct

C

Element Freedom Value Error Error %

Rsol Fixed(X) 100 N/A N/A

Rct Fixed(X) 2000 N/A N/A

C Fixed(X) 1E-06 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File:

Mode: Run Simulation / Freq. Range (0,001 - 1000000)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus
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V prípade, že by mali tieto časové konštanty podobné hodnoty, je možné, že by sa tieto dva polkruhy 

zliali do jedného (Obrázok 44).  

 

Obrázok 44 Nyquistov diagram pre elektrochemický systém obsahujúci polymérny film na 

elektródovom povrchu 

 

Ďalším z prvkov je kondenzátor C, ktorého charakteristickou vlastnosťou je jeho elektrická kapacita 

– teda množstvo elektrického náboja vo vodiči s jednotkovým elektrickým potenciálom. Konštantný 

prúd nemôže prechádzať cez kondenzátor, ale elektrický náboj sa môže na ňom akumulovať. Pričom 

toto správanie je rozdielne pre rozdielne hodnoty potenciálu. Tento prvok môže byť zadefinovaný 

ako: 

|𝑍| =
−𝑗

𝜔𝐶
=

−𝑗

2𝜋𝑓𝐶
          (11.10) 

z čoho vyplýva, že impedancia kondenzátora je závislá na frekvencii a impedancia je väčšia pre 

nižšie frekvencie.  

Aj keď sa na charakterizáciu elektrochemického systému najčastejšie používajú ideálne 

rezistory a kondenzátory, reálne komponenty len aproximujú ideálne podmienky v limitovanom 

rozsahu frekvencií. Takže rezistor vždy vykazuje nejaké kapacitné správanie a v skutočnosti sa 

správa ako prenosová linka. To znamená, že prenos elektrického stimulu je vždy o niečo 

oneskorený. Všetky skutočné prvky sú v skutočnosti distribuované, pretože sa tiahnu pozdĺž 

konečnou oblasťou skôr, ako by boli lokalizované v nejakom konkrétnom bode.  

V prípade elektrochemickej cely alebo dielektrického testovania takmer vždy musíme 

uvažovať o konečnom priestore a elektrická odpoveď často vykazuje dva základné typy 
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distribuovaného správania, ktoré si vyžaduje využitie taktiež distribuovaných prvkov v elektrickom 

obvode, pre lepšie fitovanie a pochopenie nameraných impedančných spektier. Prvý typ takéhoto 

správania, ktorý bol vyššie komentovaný, sa objavuje hlavne kvôli tomu, aby bolo možné opísať 

konečný rozľahlý systém, ktorého všetky vlastnosti sú homogénne distribuované v priestore. 

Difúzia je dôvodom pre zavedenie takýchto prvkov. Pokiaľ sú jednotlivé prvky obvodu 

distribuované, nie je možné, aby bola impedancia vyjadrená konečným počtom ideálnych prvkov 

obvodu (teda rezistromi a kondenzátormi), pokiaľ sa nejedná o veľmi špecifické prípady. 

Druhý všeobecný typ takejto distribuovanej odpovede je pomerne odlišný od prvého typu, aj 

keď hovoríme stále o tom istom konečnom rozľahlom priestore. Všeobecne sa pri bežných 

impedančných experimentoch používajú makroskopické elektródy. Takže, celkový prúd pretekajúci 

systémom, na základe vloženého statického potenciálového rozdielu, je súčtom veľkého množstva 

mikroskopických prúdov začínajúcich a zároveň končiacich na elektróde. Pokiaľ sú elektródy drsné 

a/alebo sú ich materiálové vlastnosti nehomogénne, distribúcia týchto vlastností vedie k distribúcii 

rôzneho odporu pozdĺž elektródovým materiálom, čiže množstvu rôznych elementárnych odporov.  

Prvý distribuovaný prvok ekvivalentného elektrického obvodu, ktorý sa využíva pri takomto 

správaní sa systému je Warburgova impedancia. Tento prvok sa vyskytuje v systémoch, pre ktoré 

platí druhý Fickov zákon pre jednorozmernú difúziu častíc v priestore. Takéto správanie sa častíc 

v priestore bolo prvýkrát opísané Llopisom a Colonom v roku 1958. Tento opis sa týkal situácie, 

v ktorej hrúbka Nernstovej difúznej vrstvy bola zároveň aj priestorom definovaným pre daný 

experiment a jednalo sa o miešaný elektrolyt alebo rotujúcu elektródu, pričom častice, ktoré 

difundujú sa pohybujú v priestore s konečnou hrúbkou le. Warburgova odpoveď systému v prípade 

pohybu náboja v priestore s konečnou dĺžkou, ale bez prítomnosti podporného elektrolytu bolo 

prvým exaktným riešením tohto problému (Macdonald 1971). Pre nenabitú časticu difundujúcu 

v konečnom priestore s dĺžkou le platí pre Waburgov element: 

𝑍𝑊 ≡ 𝑅𝐷0[𝑡𝑎𝑛ℎ(√𝑗𝑠/√𝑗𝑠)]         (11.11) 

kde  

𝑠 ≡ 𝑙𝑒
2(𝜔/𝐷)           (11.12) 

D je difúzny koeficient pre difundujúcu časticu a RD0 je difúzny odpor. Ak je s <<3, Zw je dobre 

aproximovaná RD0 v paralelnom zapojení s kapacitou CD0 pričom platí  

𝐶𝐷0 ≡ 𝑙𝑒
2/3𝐷𝑅𝐷0.          (11.13) 

V prípade, že by sme chceli preniesť Zw do komplexnej roviny, bolo by vyjadrené ako rovná čiara 

s θ°=45°. Ak s nadobúda hodnoty oveľa väčšie ako 3 potom platí:  
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𝑍𝑊∞ =
𝑅𝐷0

√𝑗𝑠
= (𝑅𝐷0 𝑙𝑒⁄ )(2𝜔 𝐷⁄ )−1 2⁄ (1 − 𝑗).       (11.14) 

Dĺžka difúznej vrstvy je závislá na frekvencii a je zadefinovaná ako 𝑙𝐷 ≡ √𝐷/𝜔 potom 

platí 𝑠 ≡ (𝑙𝑒/𝑙𝐷)2. Je zjavné, že pokiaľ lD<<le, napríklad pre oblasť vysokých frekvencií bude 

odpoveď pre 𝑍𝑊∞ definovaná tak, že dĺžka difúznej vrstvy je oveľa menšia ako oblasť dostupná 

pre difúziu. Ale ako náhle sa hodnota lD začína približovať le, 𝑍𝑊∞ použitie nie je vhodné, pretože 

difúzia začína byť limitovaná a preto musí byť 𝑍𝑊∞ nahradené Zw. 

Pre systém, v ktorom sa uplatňuje difúzia je nevyhnutné využiť ekvivalentný obvod, ktorý 

obsahuje Warburgov prvok. Príklad takéhoto obvodu je na Obrázku 45 a niekedy sa zvykne 

označovať aj ako Randlesov obvod. Tento obvod je vhodný na fitovanie Nyquistovho diagramu, 

ktorý je znázornený na Obrázku 46. Nyquistove diagramy, pre ktoré je vhodné použiť tento prvok, 

často obsahujú „šikmú priamku“, ktorá zviera s osou x 45° uhol, ako už bolo spomenuté vyššie. 

Táto „šikmá priamka“ sa zvyčajne nachádza v oblasti nízkych frekvencií.  

 

Obrázok 45 Príklad ekvivalentného obvodu, ktorý obsahuje Warburgov prvok 

 

 

Obrázok 46 Príklad Nyquistovho diagramu pre systém, v ktorom sa uplatňuje difúzia 

Rsol C1

R1 Zw

Element Freedom Value Error Error %

Rsol Fixed(X) 100 N/A N/A

C1 Fixed(X) 1E-06 N/A N/A

R1 Fixed(X) 1000 N/A N/A

Zw-R Fixed(X) 30000 N/A N/A

Zw-T Fixed(X) 2E05 N/A N/A

Zw-P Fixed(X) 0,5 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File:

Mode: Run Simulation / Freq. Range (0,001 - 1000000)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus
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Ako bolo spomenuté pri Warburgovom prvku, Nyquistov diagram v takom prípade obsahuje 

priamku, ktorá zviera s osou x uhol 45°. Avšak, v niektorých prípadoch môžeme nájsť aj diagramy, 

v ktorých je uhol odlišný ako 45°. V tom prípade hodnota Z´ a Z´´ nie je úmerná ω-1/2, ale ω. 

V takom prípade je možné napísať:  

𝑌𝐶𝑃𝐸 = 𝐴0(𝑗𝜔)𝛹 = 𝐴0𝜔𝛹[𝑐𝑜𝑠(𝛹𝜋/2) + 𝑗 𝑠𝑖𝑛(𝛹𝜋/2)]     (11.15) 

kde A0 a Ψ sú nezávislé od frekvencie, ale závisle od teploty. Zároveň platí 0 ≤ 𝛹 ≤ 1. Táto 

admitancia je označovaná ako CPE (z angl. constant phase element – prvok konštantnej fázy), ktorej 

charakteristickým znakom je fázový uhol nezávislý od frekvencie. 

Tento prvok sa používa napríklad pri opise správania sa elektrickej dvojvrstvy pri použití 

tuhých elektród. V tomto prípade nie je možné použiť iba kondenzátor, pretože správanie na 

elektrickej dvojvrstve nie je iba kapacitné, ale často je prítomný aj istý rozptyl frekvencie. 

Charakteristickou črtou pre takéto správanie je sploštený polkruh na Nyquistovom diagrame 

(Obrázok 47).  

 

 

Obrázok 47 Nyquistov diagram pre elektrochemický systém, ktorý je možné fitovať daným 

ekvivalentným obvodom 
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11.5 Impedančné merania 

Moderné potenciostaty sú schopné využívať rôzne programy pre prácu s elektródovým 

systémom. Impedančné merania zahŕňajú malý sinusoidný impulz, ktorý ma kontrolovanú 

amplitúdu a frekvenciu a musí byť aplikovaný spolu s dc programom.  

Existuje viacero techník pre meranie impedančných spektier:  

1. AC mostíky 

2. PSD – Phase-Sensitive Detection – fázovo-citlivá detekcia 

3. FRA – Frequency Response Analyzers – analyzátory frekvenčnej odozvy 

4. FFT – Fast Fourier Transformation – rýchla Fourierova transformácia 

5. Laplaceova transformácia vloženého signálu 

Všetky tieto metódy sú zhrnuté v knihe Electrochemical Impedance Spectroscopy and ist 

Applications, Andrzej Lasia. Tu sa budeme venovať iba u nás najviac využívanej technike a tou je 

FRA technika. FRA analyzéry fungujú na princípe korelácie študovaného signálu a referenčného 

signálu. Meraný signál 

𝐸 = 𝐸0𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 + 𝜑)          (11.16) 

je znásobený kosínusovým a sínusovým signálom rovnakej frekvencie a výsledok je integrovaný 

počas jednej alebo viacerých vlnových periód. Integrovanie podľa n-tej periódy je zadefinované:  

𝑅𝑒(𝐸1) =  
1

𝑛𝑇
∫ 𝐸0 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑) 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) 𝑑𝑡 =

𝐸0

2
𝑐𝑜𝑠(𝜑)

𝑛𝑇

0
     (11.17) 

a  

𝐼𝑚(𝐸1) =  
1

𝑛𝑇
∫ 𝐸0 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑) 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) 𝑑𝑡 =

𝐸0

2
𝑠𝑖𝑛(𝜑)

𝑛𝑇

0
     (11.18) 

Tieto rovnice zodpovedajú Fourierovej transformácii funkcie E. Táto operácia produkuje 

imaginárnu a reálnu zložku meraného signálu. Táto operácia môže byť vykonaná pre potenciál 

a prúd, a impedancia systému je vypočítaná ako pomer Fourierových transformácií.  

Tieto analyzéry boli popularizované v elektrochémii firmou Solartron, ale môžeme ich nájsť 

aj v prístrojoch od firmy AMETEK, Metrohm Autolab, či Zahner. Výhodou týchto analyzérov je 

možnosť vykonávania meraní v širokej škále frekvencií.  
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12  Elektrochemické kremenno–kryštálové mikrováhy (R. Gorejová) 

Kremenno-kryštálové mikrováhy (QCM, z angl. quartz crystal microbalance) sú zariadením na 

zisťovanie veľmi malých hmotnostných zmien na povrchu elektroakustického senzorového 

zariadenia (tenkého kremenného kryštálu) detekciou zmien elektromechanických oscilácií. QCM 

sú flexibilným nástrojom a bežne sa používajú vo všetkých odvetviach aplikovaného výskumu. Ich 

využitie siaha do konca päťdesiatych rokov minulého storočia, kedy Sauerbrey prvý krát použil 

kremenné kryštály ako senzorové zariadenia. Vďaka širokému spektru možného použitia má QCM 

veľkú hodnotu nielen pre bioanalytické a biologické aplikácie, ale aj pre materiálovú vedu a 

elektrochémiu. Práve elektrochemické metódy v posledných rokoch znovu nachádzajú uplatnenie 

v rôznych odvetviach chémie. Napríklad elektrochemické vylučovanie kovov, korózia a jej 

prevencia či elektropolymerizácia vodivých polymérov sa študujú aj v anorganickej alebo 

organickej chémii. Koncept kombinácie potenciostatu/galvanostatu s vyššie opísanou technikou 

QCM umožnil vznik metódy elektrochemických kremenno-kryštálových mikrováh (EQCM), ktoré 

budú v tejto kapitole bližšie opísané. 

V tejto kapitole 

● Popíšeme piezoelektrický jav 

● Vysvetlíme princíp fungovania kremenno-kryštálových váh 

● Objasníme fungovanie elektrochemických kremenno-kryštálových váh 

● Popíšeme možnosti použitia metódy EQCM v praktických aplikáciách 

 

12.1 Piezoelektrický efekt  

Piezoelektrický jav predpovedali a v roku 1880 aj na niekoľkých materiáloch (vrátane kremenných 

kryštálov) objavili Pierre a Jacques Curiovci. Slovo piezoelektrický pochádza z gréckeho slova 

piezein, čo znamená „tlačiť“. Opisuje výskyt elektrického potenciálu na určitých plochách 

špeciálneho materiálu, ktorý tento efekt vykazuje, keď je materiál vystavený mechanickému 

namáhaniu. Torzné, tlakové, šmykové alebo ohybové sily spôsobujú v dôsledku vychýlenia mriežky 

zmenu lokalizácie elektrického náboja. Tento efekt sa vysvetľuje premiestňovaním iónov v tých 

materiáloch, ktoré majú nesymetrickú základnú bunku. Keď je materiál vystavený mechanickému 

tlaku, ióny v každej jednotkovej bunke sa premiestnia, čo spôsobí elektrickú polarizáciu základnej 

bunky. Vzhľadom na pravidelnosť štruktúry materiálu sa tieto efekty hromadia, čo spôsobuje výskyt 

merateľného rozdielu elektrického potenciálu na elektródach pripojených ku kryštálu. Materiály, 
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ktoré vykazujú tento efekt sú syntetické keramické materiály, ako je napríklad fosforečnan galitý 

(GaPO4), titaničitan olovnatý (PbTiO3), niobičnan lítny (LiNbO3) a oxid kremičitý (SiO2). 

Piezoelektrický efekt je úplne reverzibilný - po odstránení aplikovaných síl elektrický potenciál 

úplne zmizne. Na Obrázku 48 je znázornený typický tvar kremenno-kryštálového senzora. 

 

Obrázok 48 Typický tvar kremenno-kryštálového senzora. Kovové elektródy (sivé, napr. Au, Al, 

Ti) sú vylúčené na kremenný disk 

12.2 Princíp fungovania QCM senzora 

Ak na senzor (Obrázok 48) nanesieme ideálne pevný a hladký kovový film, napríklad 

elektrochemickým vylučovaním, zmení sa jeho efektívna hrúbka (Obrázok 49). Tento efekt je 

všeobecným základom pre použitie tohto zariadenia ako veľmi citlivého senzora pre reakcie v 

plynnej a kvapalnej fáze. 
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Obrázok 49 Proces vylúčenia (a) tenkej kovovej vrstvy (tmavosivá) na QCM elektródu 

(svetlosivá) vedúci k zvýšeniu hrúbky (δQ) a tým pádom zvýšeniu vlnovej dĺžky stojatého vlnenia 

a zníženiu rezonančnej frekvencie 

 

Ako vidíme na Obrázku 45, pri vylúčení vrstvy na povrch senzora sa zmení jeho hrúbka z hodnoty 

δQ na δʹQ o hodnotu ΔδQ. Zároveň sa (takmer lineárne) zmení o hodnotu Δf oscilačná frekvencia 

kryštálu (z f0 na fʹ): 

Δ𝑓

𝑓0
=

∆𝛿𝑄

𝛿𝑄
           (12.1) 

Ak uvažujeme, že 𝑓0 =
𝜈𝑄

2𝛿𝑄
 a 𝜈𝑄 = √

𝜇𝑄

𝜌𝑄
  kde 𝜇𝑄  je modul pružnosti v šmyku a ρQ je hustota 

kryštálu, potom 

𝛿𝑄 =

√
𝜇𝑄

𝜌𝑄

2𝑓0
           (12.2) 

 

Vylúčením látky známej hustoty o hmotnosti Δm na aktívnu plochu povrchu kryštálu A, platí, že 

Δ𝑓

𝑓0
=

𝛥𝑚

𝐴𝜌𝑚

√
𝜇𝑄
𝜌𝑄

2𝑓0

= −
2𝑓0𝛥𝑚

𝐴𝜌𝑚√
𝜇𝑄

𝜌𝑄

         (12.3) 
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Uvažujúc, že 𝜌𝑚 =  𝜌𝑄 (Sauerbreyova aproximácia), rovnica vyzerá nasledovne: 

Δ𝑓 =
2𝑓0

2

2√𝜌𝑄𝜇𝑄
 𝛥𝑚          (12.4) 

alebo zjednodušene 

Δ𝑓 = 𝐶𝑓𝛥𝑚           (12.5) 

kde Cf je kalibračný faktor, ktorý môže byť pomerne jednoducho stanovený experimentálne za 

využitia Faradayových zákonov pri vylučovaní striebra alebo medi. Cf je tiež závislý od druhej 

mocniny rezonančnej frekvencie kryštálu 𝑓0
2. 

Vzhľadom na to, že rozlišovacia schopnosť tejto techniky je až na úrovni 1 Hz, v praxi je 

možné rozlišovať naozaj veľmi nízke hmotnosti (až 6 ng v prípade použitia senzora s frekvenciou 

5 MHz alebo 4 ng pre senzor s frekvenciou 6 MHz). Aj vďaka tejto schopnosti sa QCM niekedy 

označujú ako kremenno-kryštálové nanováhy. 

12.3 EQCM 

Kombináciou QCM s elektrochemickým experimentálnym vybavením, zväčša potenciostatom 

alebo galvanostatom, dostávame základnú zostavu elektrochemických kremenno-kryštálových 

mikrováh (EQCM) (Obrázok 50). Jedna z elektród kremenného senzora, ktorá je v kontakte s 

elektrolytom pôsobí ako pracovná elektróda a druhá elektróda sa používa na funkciu QCM. 

Zvyčajne sa signál pracovnej elektródy vedie priamo cez QC. Informácie o frekvencii QC sa 

privádzajú do potenciostatu konverziou frekvencie na príslušnú informáciu o napätí. Kombinácia 

týchto dvoch metód predstavuje účinný prístup v mnohých oblastiach aplikácií, ako je štúdium 

korózie kovov a ochrana proti korózii, skúmanie elektrolytického vylučovania rôznych kovov, 

polovodičov a izolačných materiálov z niekoľkých elektrolytov, skúmanie prúdovej účinnosti, 

interkalačné štúdie, výskum elektropolymerizácie vodivých polymérov, či elektrochemických 

senzorov. 
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Obrázok 50 Kombinácia QCM s elektronickým vybavením (potenciostatom/galvanostatom). 

Spojením získavame základnú zpstavu pre EQCM – pracovná elektróda (WE) je tvorená jednou 

z elektród senzora (Q). Pomocná elektróda (CE) a referenčná elektróda (REF) sú zapojené 

štandardným spôsobom 

12.3 Aplikácie EQCM 

EQCM nachádza široké spektrum možného využitia, pretože monitoruje zmeny hmotnosti na 

pracovných elektródach pri daných elektródových potenciáloch. S touto metódou sa stretávame 

najmä v nasledujúcich oblastiach: 

 v oblasti výskumu batérií  

 na štúdium korózneho správania zberačov prúdu pre lítium-iónové batérie,  

 na štúdium tvorby filmov na anódových a katódových materiáloch,  

 na štúdium interkalácie,  

 polymerizácie aditív a i. 

Bohužiaľ, elektródové reakcie sú často veľmi zložité, čo vedie k vzniku rôznych produktov na 

elektróde. Preto je možná priama interpretácia zmien hmotnosti na QCM elektróde len vo veľmi 

špecifických prípadoch. Študované filmy často nezodpovedajú Sauerbreyovej rovnici a treba brať 

do úvahy aj ich viskoelasticitu. Elektrochemické kremenno-kryštálové mikrováhy majú určité 

všeobecné obmedzenia okrem toho aj vtedy, keď sa používajú na štúdium nových reakčných 

mechanizmov. Preto sa musia vždy využívať v kombinácii s metódami povrchovej analýzy.  
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13 Príprava tenkých vrstiev elektrochemickými metódami 

13.1 Elektrolytické vylučovanie (I. Šišoláková) 

Elektrolytické vylučovanie je založené na vzniku tenkej vrstvy spravidla kovového, polymérneho 

alebo keramického materiálu na povrchu predmetu podľa rovnice: 

𝑀𝑍+
+ 𝑧𝑒− ⇆ 𝑀                         (4.33) 

Kedy 𝑀𝑍+
je katión vylúčeného kovu s nábojovým číslom z a M je kov vylúčený na povrchu 

predmetu tvoriaci nanášanú vrstvu. Proces elektrického vylučovania prebieha po vložení 

neprerušovaného prúdu alebo impulzu prúdu medzi kladnú a zápornú elektródu, na ktorých 

prebiehajú oxidačno-redukčné reakcie. Medzi najčastejšie používané elektrolytické vylučovanie 

patrí elektrolytické nanášnie kovových povlakov, kedy prúd prechádza elektrolytom medzi kladnou 

elektródou, na ktorej sa vytvára tenká vrstva vylučovaného kovu a anódou. Takýmto postupom je 

možné pripraviť rôzne dvojrozmerné a trojrozmerné nanoútvary kovov, zliatin, polymérov alebo 

kompozitov na vodivom povrchu.  

V tejto kapitole  

● Objasníme princíp elektrolytického vylučovania tenkých vrstiev 

● Popíšeme impulzové vylučovanie 

● Uvedieme konkrétne príklady možností modifikácie povrchov  

 

Obrovskou výhodou elektrolytického vylučovania tenkých vrstiev je to, že zmenou 

podmienok vylučovania (pH, zloženie elektrolytu, počet cyklov, teplota) je možné kontrolovať tvar, 

veľkosť, distribúciu a hustotu takto vylúčených vrstiev, zároveň sa jedná o rýchly a nenákladný 

spôsob získania materiálu s požadovanými vlastnosťami. Elektrolytické vylučovanie kovov je 

realizovateľné len vtedy, ak je ich vylučovací potenciál pozitívnejší alebo rovný vylučovaciemu 

potenciálu vodíka. Z neušľachtilých kovov tieto podmienky spĺňa Ni, Sn, Fe, Zn a Cd.  

Ako už bolo spomínané, elektrolytické vylučovanie je možné realizovať aplikáciou 

jednosmerného prúdu, respektíve vložením prúdových impulzov. Aplikáciou jednosmerného prúdu 

na anódu sa atómy kovu oxidujú a rozpúšťajú v roztoku podľa rovnice: 

𝑀 − 𝑧𝑒−  ⇆ 𝑀𝑍+
           (13.1) 

Kedy 𝑀𝑍+
je katión vylúčeného kovu s nábojovým číslom z a M je kov vylúčený na povrchu 

predmetu tvoriaci nanášanú vrstvu. 
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Katióny kovu následne migrujú cez roztok elektrolytu ku katóde, kde sa redukujú a vytvárajú tenkú 

vrstvu na elektródovom substráte. Rýchlosť vytvárania tenkých vrstiev počas elektrolytického 

vylučovania je závislá od prúdovej hustoty, ktorá zároveň výrazne ovplyvňuje adhéziu a kvalitu 

pripravených vrstiev. So zvyšovaním prúdovej hustoty dochádza k zvýšeniu rýchlosti 

elektrolytického vylučovania. Pri vysokej prúdovej hustote je rýchlosť vylučovania príliš vysoká čo 

vedie k zhoršeniu kvality vylúčenej vrstvy a zhoršeniu jej adhézie. Z toho dôvodu je nevyhnutné 

nájsť a optimalizovať vhodné podmienky depozície. Kvalitu, mechanické vlastnosti, pórovitosť, 

štruktúru a vzhľad nanášaných vrstiev je možné ovplyvniť zmenou zloženia elektrolytu respektíve 

pracovných podmienok. Medzi najdôležitejšie požiadavky prípravy nanoštruktúrovaných  tenkých 

vrstiev radíme rýchly vznik veľkého počtu nukleačných centier (atómové agregáty s priememrom 

menším ako 1 mm) s kontrolovaným rastom. Rast a počet nukleačných centier je možné rovnako 

ovplyvniť správnym výberom chemických a fyzikálnych podmienok. Medzi chemické podmienky 

je možné zaradiť zloženie elektrolytu a medzi fyzikálne podmienky je možné považovať teplotu, 

prúd a iné fyzikálne veličiny.  

Okrem vylučovania jednosmerným prúdom poznáme aj vylučovanie impulzové, ktoré je 

založené na vkladaní impulzov na elektródu. Pri tomto vylučovaní sa najčastejšie využíva metóda 

chronoampérometrie. Tento spôsob prípravy tenkých vrstiev rovnako poskytuje možnosti 

modulácie napätia a prúdu pre dosiahnutie požadovaných výsledných vrstiev. Vylučovaním 

niektorých kovov (Au, Ag, Cu) je možné pomocou impulzového vylučovania dosiahnuť jemnejšiu 

štruktúru zŕn v porovnaní s vylučovaním jednosmerným prúdom. Depozíciou tenkých vrstiev 

pomocou impulzového vylučovania je možné výrazne ovplyvniť aj čas vylučovania, ktorý je možné 

eliminovať až o 50%.  

Impulzy môžeme rozdeliť do dvoch veľkých skupín:  

 Monopolárne impulzy 

 Bipolárne impulzy  

Monopolárne impulzy predstavujú impulzy, kedy sú všetky impulzy jednej polarity a bipolárne 

impulzy sú impulzy zahrňujúce zmiešané anodické a katodické impulzy. Monopolárne impulzové 

vylučovanie tenkých vrstiev je možné prakticky využiť najmä z dôvodu, že ním možno ovplyvniť 

mechanizmus kryštalizácie, čím je možné dosiahnuť požadované fyzikálne a mechanické vlastnosti 

vylučovaného kovu. Keďže rýchlosť depozície je priamo úmerná prúdovej hustote, použitím vyššej 

prúdovej hustoty je možné vytvárať tenké vrstvy s menšou pórovitosťou a jemnejšou zrnitosťou. 

O možnosti dosiahnuť menšiu veľkosť kryštálov rozhodujú deje, ktoré prebiehajú medzi 
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aplikovanými impulzami, teda počas prerušenia prúdu. To umožňuje desorpciu nečistôt a opätovnú 

nukleáciu s tvorbou nových a menších zŕn na povrchu.  

Pri bipolárnom impulzovom vylučovaní kovov musí byť splnená podmienka, podľa ktorej je 

náboj, ktorý prechádza systémom počas katódového cyklu väčší ako je veľkosť náboja, ktorý 

prechádza elektródou počas anódického cyklu. To znamená, že týmto spôsobom vylučovania sa 

nespotrebuje celé množstvo náboja na vylúčenie tenkej vrstvy. Malá časť náboja je vynaložená na  

anodickú oxidáciu vylúčeného povlaku, kedy dohádza k rozpúšťaniu povlaku vylúčeného počas 

katodického cyklu. Táto anodická časť cyklu však predstavuje len 20% celkovej doby cyklu. 

Na kontrolu impulzov prúdu je potrebné uvažovať tri parametre, ktorými sú katódová prúdová 

hustota impulzu, dĺžka katódového impulzu a interval medzi jednotlivými impulzmi. Pri 

monopolárnom impulzovom vylučovaní je možné vyjadriť prúdovú hustotu ako:  

𝑗𝑝𝑟 =  
𝑗𝑐𝑡𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑓𝑓+𝑡𝑜𝑓𝑓
           (13.2) 

kde jc je katódová prúdová hustota, 𝑡𝑜𝑛 je dĺžka katódového impulzu a toff je časový interval medzi 

jednotlivými impulzami.  

Ďalším parametrom, ktorý sa pri impulzovom pokovovaní zavádza je impulzový pomer (ɣ) 

vyjadrujúci čas kedy je prúd v každom cykle zapnutý  a je definovaný ako:  

ɣ =  
𝑡𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑛+𝑡𝑜𝑓𝑓
            (13.3) 

kde 𝑡𝑜𝑛 je dĺžka katódového impulzu a 𝑡𝑜𝑓𝑓 je interval medzi impulzami.  

Súčinom impulzového pomeru a maximálnej prúdovej hustoty pulzu je tiež možné vyjadriť prúdovú 

hustotu podľa rovnice:  

𝑗𝑝𝑟 = 𝑗𝑐ɣ            (13.4) 

kde jc je katódová prúdová hustota a ɣ je impulzový pomer.  

Elektrolytické vylučovanie predstavuje spôsob, akým pripraviť modifikovaný povrch 

s optimálnymi vlastnosťami, vyžadovanými pre danú aplikáciu. V porovnaní s bezprúdovým 

vylučovaním, kedy je možné vylúčiť vrstvu ušľachtilejšieho kovu na menej ušľachtilý kov bez 

možnosti ovplyvniť štruktúru výsledného povrchu predstavuje elektrolytické vylučovanie ideálny 

spôsob pre vytváranie nanoútvarov a nanoštrukturovaných vrstiev.  Pri impulzovom vylučovaní je 

možné počtom impulzov ovplyvniť počet nukleačných centier (počet častíc na povrchu elektródy) 

a dĺžkou impulzu je možné kontrolovať veľkosť útvarov, pričom čím dlhšia doba impulzu je vložená 
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na elektródu, tým dochádza k dlhšiemu rastu útvarov na povrchu elektródy, čo vedie k vzniku 

útvarou s väčším rozmermi.  

Príklad 

Úpravy povrchu materiálov možno realizovať niekoľkými spôsobmi. Jedným z nich je, najmä v 

prípade biomateriálov, povlakovanie anorganickými zložkami, z ktorých je najbežnejšie využívaný 

keramický povlak hydroxyapatitu (HAp, Ca5(PO4)3(OH)) pripravovaný elektrochemickým 

vylučovaním. Patrí medzi často využívané povlaky biomateriálov, pretože svojim zložením 

korešponduje so zložením ľudskej kosti a okrem toho zlepšuje mechanické vlastnosti daného 

materiálu. Proces vzniku HAp je kombináciou viacerých krokov. Najprv dochádza k ustáleniu 

rovnováhy roztoku elektrolytu (pozri úlohu č. 15): 

𝐻2𝑃𝑂4
− ↔  𝐻𝑃𝑂4

2− + 𝐻+          (13.5) 

Počas katodickej reakcie dochádza k rozkladu vody: 

2𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 𝐻2 + 2𝑂𝐻−         (13.6) 

Vznik OH- aniónov z reakcie 13.6 môže podporiť priebeh reakcie 13.8. Nakoniec HPO4
2- reaguje 

s katiónmi Ca2+ za vzniku CaHPO4, ktorý je vylúčený na povrchu materiálu (13.7). 

CaO + 𝐻3𝑃𝑂4 →  CaH𝑃𝑂4 +  𝐻2𝑂         (13.7) 

Po tom, čo je substrát, na ktorý vylučujeme vložený do alkalického prostredia, dochádza k poslednej 

reakcii: 

10 𝐶𝑎𝐻𝑃𝑂4 + 2𝑂𝐻− + 2𝐻2𝑂 →  𝐶𝑎10(𝑃𝑂4)6(𝑂𝐻)2 + 4𝑃𝑂4
3−+ 10𝐻+   (13.8) 

Okem povlakovania HAp však možno povlakovať aj inými anorganickými zložkami , napríkld sól-

gél metódou pripravovanými vrstvami TiO2. 

13.2 Modifikácia východiskových materiálov (R. Gorejová) 

Ešte pred tým, ako je modifikovaný výsledný materiál, je  možné modulovať jeho výsledné 

vlastnosti modifikáciou vstupných surovín, ktorými napr. v prípade metódy práškovej metalurgie 

sú kovové prášky. Úprava povrchov práškov je strategickým nástrojom, ktorý slúži na úpravu ich 

fyzikálnych a chemických vlastností. Medzi najčastejšie využívané metódy patria: 

Povlakovanie povrchu práškov za využitia magnetického poľa (MAIC, z angl. magnetic 

assisted impaction coating), ktorý využíva oscilujúce magnetické pole generované cievkou na 

urýchlenie a roztáčanie veľkých magnetických častíc, ktoré sú zmiešané s časticami práškov. Počas 

tohto procesu dochádza ku kolíziam medzi časticami samotnými a stenami nádoby. Výsledkom 

tohto procesu je jednak povlakovanie menších častíc (označovaných ako „hosťovské“) na väčšie 
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(„hostiteľské“) častice a taktiež na modifikáciu ich tvaru. Takáto modifikácia vstupnej suroviny má 

vplyv na výsledné vlastnosti materiálu. Keď bola využitá pri modifikácii tvaru častíc Ti prášku, 

výsledné vlastnosti materiálu boli výrazne lepšie.  

Ďalšou z využívaných povlakovacích metód je metóda sól-gél. Jej popularita spočíva najmä 

v nízkych teplotách využívaných pri jej použití, kontrole hrúbky deponovanej vrstvy, možnosti 

vytvárať viac-vrstvové štruktúry a tiež možnosti syntetizovať monolity alebo vlákna. Najčastejšie 

sa táto technika využíva pri príprave tenkých vrstiev metódami povlakovania odstreďovaním (z 

angl. spin coating) alebo povlakovania ponorom (z angl. dip coating). Jej nevýhodou je však častý 

vznik prasklín povlakovanej vrstvy.  

Okrem spomínaných metód je možné povlaky pripravovať aj elektrochemicky, vylučovaním 

vrstiev kovov na práškové materiály tvorené iným kovom. Účinnosť elektrolýzy možno odvodiť 

z čiastkovej prúdovej účinnosti (ηpart) na základe Faradayovho zákona: 

𝜂𝑝𝑎𝑟𝑡(%) = 100 
𝑄𝑝𝑜𝑤

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=  100 

𝑚𝑝𝑜𝑤

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
       (13.9) 

kde Qpow je množstvo náboja, ktorý spôsobil vylúčenie kovu na časticiach prášku, Qtotal je celkový 

prúd, mpow je hmotnosť kovu vylúčeného na kovových časticiach a mtotal total je teoretická hmotnosť 

vylúčeného kovu.  

 Okrem kovov je možné vylúčiť aj polymérne vrstvy, napr. polypyrol alebo PMMA. 

V prípade vylučovania polyméru môže byť napr. vyhodnotený efekt povrchovej vrstvy na 

stlačiteľnosť prášku na základe vzťahu medzi hustotou prášku, pórovitosťou a použitým tlakom: 

ln (
1

1−𝐷
) = 𝐴𝑃

1

2 + 𝐵          (13.10) 

kde D predstavuje hustotu zlisovaného materiálu a P je vložený lisovací tlak a A predstavuje sklon 

krivky rovnice, ktorý je spojený s pružnosťou prášku počas lisovania. 

Pri zmene tvaru častíc a pri  zlepšovaní ich optických, mechanických  a termických funkcií 

sa využívajú techniky, pri ktorých sa využíva plazma. Sferoidizácia častíc je transformácia zhlukov 

a hranatých častíc na guľovité prášky. Proces spočíva v zahriatí materiálu nasledovanom 

schladením za kontrolovaných podmienok. Výsledkom sú prášky, ktoré majú lepšie vlastnosti pri 

prúdení, nižšiu pórovitosť, väčšiu hustotu, nižšiu drobivosť a vyššiu čistotu (Obrázok 51).  
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Obrázok 51 Proces sferoidizácie WC prášku za využitia plazmy 

 

Okrem nanášania povlakov možno povrch materiálov modifikovať formou niekoľkých 

fyzikálnych metód. Patria medzi ne napr. metódy ako iónová implantácia, depozícia indukovaná 

fokusovaným iónovým zväzkom (IBAD, z angl. ion-beam assisted deposition) alebo fyzikálne 

pokovovanie zrážaním kovových pár (PVD, z angl. physical vapor deposition). V prípade iónovej 

implantácie dochádza k procesu, počas ktorého sú ióny s vyššou energiou implantované do 

povrchovej vrstvy kovu metódou bombardovania povrchu. Takýmto spôsobom úpravy je možné 

spomaliť korózne procesy v dôsledku tvorby pasivačnej vrstvy. V niektorých prípadoch sa však 

ukázal opačný efekt (Cr a Ti) kvôli vzniku indukovanej galvanickej korózie.  
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14 MATLAB (J. Shepa) 

MATLAB je akronym pre MATrix LABoratory, ktorý je produktom spoločnosti MathWorks. 

MATLAB je vysoko-výkonný programovací jazyk pre technické výpočty. Tento jazyk zahŕňa 

výpočty, zobrazovania a programovanie v ľahko ovládateľnom prostredí, kde sú problémy 

a riešenia vyjadrené v známych matematických zápisoch. Medzi základné možnosti použitia patrí 

napríklad matematika a výpočty, vývoj algoritmov, modelovanie, simulácie a prototypy, analýza 

dát, skúmanie a zobrazovanie, vedecká a inžinierska grafika. Táto kapitola bola napísaná na základe 

prehľadového článku, ktorý napísali Jalalvand a kol. (2019).  

V tejto kapitole 

● Zadefinujeme pojem toolbox 

● Opíšeme jednotlivé toolboxy používané pri elektrochemických metódach 

● Zadefinujeme nomenklatúru dát  

● Opíšeme aplikáciu MATLABu v elektrochémii 

MATLAB dovoľuje písanie dvoch druhov programov zahŕňajúcich skripty a funkcie. Skripty  

sú programy s koncovkou „.m“, pri ktorých používateľ môže napísať sériu príkazov, ktoré chce 

vykonať dokopy. Skripty neprijímajú vstupné informácie a nevracajú žiadne výstupné informácie. 

Tieto programy pracujú s dátami nachádzajúcimi sa v pracovnom priestore. Funkcie sú programy, 

ktoré prijímajú vstupné údaje a vracajú výstupné údaje. Vnútorné premenné sú pre funkciu známe. 

Pre vytvorenie „.m“ súborov môže používateľ použiť MATLAB editor alebo iný textový editor.  

14.1 Toolboxy pre MATLAB 

MATLAB predstavuje skupinu aplikácii alebo špecifických riešení nazývaných toolboxy (sady 

nástrojov). Veľmi dôležité pre mnohých používateľov MATLABu je, že toolboxy dovoľujú 

používateľovi naučiť sa a aplikovať špecializované technológie. Toolboxy sú komplexné súbory 

funkcií v MATLABe, ktoré upravujú jeho prostredie na riešenie špeciálnych skupín problémov. 

Oblasti, v ktorých sa toolboxy využívajú sú napríklad spracovanie signálu, kontrola systému, 

neutrálna sieť, simulácia a veľa ďalších. V nasledujúcich podkapitolách budú opísané toolboxy, 

ktoré sa dajú uplatniť v elektrochémii.  
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14.1.1 PLS toolbox 

PLS (z angl. Partial Least Squares) toolbox je zbierka základných a pokročilých chemometrických 

zručností, ktoré pracujú v rámci výpočtového prostredia MATLABu. Tento toolbox v sebe zahŕňa 

nástroje vyžadované chemickými inžiniermi, analytickými chemikmi a ostatnými výskumníkmi pre 

skúmanie dát a budovanie prognostických modelov. PLS je nazvaný podľa regresnej metódy, ktorá 

sa stala štandardnou kalibračnou metódou v mnohých chemických aplikáciách. Tento toolbox 

pochádza z autorských výskumov a aplikácií tzn., že boli tieto nástroje kódované originálne pre 

riešenie daného problému. Niektoré z nich boli použité v analytickej chémii, špeciálne 

v spektroskopii.  

14.1.2 Toolbox pre spracovanie obrázkov 

Obrázok môže byť zadefinovaný ako dvojrozmerná funkcia f(x, y), kde x a y sú priestorové 

koordináty a amplitúda f pre každý pár koordinát (x,y) je označená ako svetlý alebo tmavý bod. 

Keď sú hodnoty x, y a amplitúdy všetky konečného, diskrétneho množstva, môžeme označiť 

obrázok za digitálny. Oblasť spracovania digitálnych obrázkov sa vzťahuje na ich spracovanie 

prostredníctvom počítača. Tento toolbox zaisťuje súbor referenčných štandardných algoritmov pre 

spracovanie obrázkov, ich zobrazenie a vývoj algoritmov. Tento nástroj umožňuje rozčlenenie 

obrázkov, vylepšenie, zníženie šumu, geometrickú premenu, registráciu a 3D zobrazovanie.  

14.1.3 Toolbox neurónovej siete 

Neurónové siete pozostávajú z jednoduchých prvkov prevádzkovaných paralelne. Tieto prvky sú 

inšpirované nervovým systémom, pretože rovnako ako v prírode, aj v tomto prípade, spojenia medzi 

prvkami prevažne definujú funkciu siete. Neurónová sieť je zameraná na vykonanie určitej funkcie 

prispôsobením hodnôt spojení medzi prvkami. Neurónové siete sú vytvorené pre používanie 

komplexných funkcií v rôznych oblastiach, zahŕňajúcich rozoznávanie vzoru, identifikáciu, 

klasifikáciu, prejav, víziu a kontrolu systému. Tieto siete môžu byť použité aj v prípade riešenia 

problémov, ktoré sú náročné pre konvenčné počítače alebo ľudí.  

14.1.4 Toolbox pre viacrozmerné kalibračné techniky 

 Tento toolbox má označenie TOMCAT (z angl. Toolbox for multivariate calibration techniques), 

čiže sa jedná o viacrozmerné kalibračné techniky. Daszykowski a kol. vyvinuli používateľsky 

priaznivé grafické rozhranie (GUI – z angl. user-friendly graphical inteface – používateľsky 

priateľné grafické rozhranie) pre robustnú kalibráciu so zbieraním „.m“-súborov. GUI dovoľuje 
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používateľovi použiť zavedenú metódu ľahkým spôsobom a ponúka priamu možnosť zobrazenia 

dosiahnutých výsledkov. Tento toolbox má niekoľko zaujímavých rysov ako napríklad interaktívne 

počítanie zobrazených objektov v poli, zobrazovanie obsahu dát, ľahký prenos dát medzi toolboxom 

a pracovným rozhraním MATLABu.  

14.1.5 N-way toolbox 

N-way toolbox slúži na analýzu viacsmerných dát. Predstavuje zbierku funkcií a algoritmov pre 

modelovanie viacsmerných dátových setov prostredníctvom škály multilineárnych modelov.  

14.1.6 MVC1 toolbox 

Jedná sa o súbor nástrojov pre uskutočňovanie niekoľkých rozličných kalibračných metodológií 

prvého poriadku zahŕňajúcich predspracovanie sieťového analytu. Tento toolbox akceptuje rôzne 

formáty vstupných dát a zahŕňa veľa predspracovacích algoritmov pre zlepšenie možností 

predpovede. Vývoj a preverenie každého modelu a jeho následných aplikácii pre neznámu vzorku 

sú priamočiare. Tento súbor nástrojov dovoľuje napríklad manuálne vybrať oblasť pre prácu senzora 

alebo automaticky nájsť oblasť s najmenšou chybou.  

14.1.7 MVC2 toolbox 

Tento toolbox je včlenený chemometrický toolbox pre MATLAB, ktorý je schopný pracovať 

s rôznymi viacrozmernými kalibračnými algoritmami druhého poriadku v užívateľsky prívetivom 

grafickom rozhraní. Tento toolbox je možné použiť na každý typ dát, ktoré sú štruktúrované vo 

forme matrixu a pre každú vzorku. Dovoľuje efektívne získanie informácii týkajúcich sa istých 

vlastností alebo analytov záujmu z viaczložkového priestoru. Softvér nevyžaduje veľmi skúseného 

používateľa, ale základné vedomosti o používanej metóde sú nevyhnutné pre správnu interpretáciu 

výsledkov.  

14.1.8 MVC3 toolbox 

Jedná sa o pokračovanie predošlých dvoch toolboxov, pričom tento je zameraný na viacrozmerný 

kalibračný algoritmus tretieho poriadku. Tento toolbox v sebe zahŕňa niekoľko rôznych metód pre 

spracovanie údajov. Výpočty a grafické výstupy sú spracované v MVC3 cez GUI.  

14.1.9 Toolbox algoritmu postupnej projekcie  

Výskumná skupina Araujo a kol., vyvinuli MATLAB GUI pre úspešnú projekciu algoritmu (SPA 

– z angl. succesive projection algorithm – algoritmus postupnej projekcie), ktorý je variabilnou 
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selektívnou technikou zameranou na zmenšenie problémov týkajúcich sa kolinearity 

v mnohonásobne lineárnej regresii (MLR – z angl. multiple linear regression – viacnásobná lineárny 

regresia). Rozhranie taktiež ponúka možnosť pre predspracovanie dát použitím Savitzky-Golay 

vyhladzovacieho/diferenciačného a/alebo vlnového odšumovania. Zavedená je taktiež aj schopnosť 

delenia vzoriek na kalibračné a validačné sety.  

14.1.10 Toolbox: Viacrozmerné rozlíšenie kriviek – striedanie najmenších 

štvorcov  

Viacrozmerné rozlíšenie kriviek (MCR – z angl. multivariate curve resolution) je rozšírená a účinná 

metóda pre analýzu a modelovanie chemických dát vo viacerých rozličných aplikáciách. 

Viacrozmerné rozlíšenie zahŕňa v svojej širšej definícii všetky metódy, ktorých cieľom je rozloženie 

dátovej matice do lineárneho modelu dyád (bilineárneho modelu). V súčasnosti, najpopulárnejší 

a flexibilný MCR algoritmus je nepochybne MCR-ALS (multivariate curve resolution – alternating 

least squares - multivariačné rozlíšenie kriviek – striedanie najmenších štvorcov). Tento toolbox sa 

stal populárnym v chemometrických metódach použitých pre rozlíšenie viacnásobnej čiastkovej 

odpovede (výsledku) v neznámej a nevyriešenej zmesi. Toto rozpoznanie je na základe veľkej 

rozmanitosti skupiny dát, ktorá môže byť analyzovaná prostredníctvom MCR metódy. Jedná sa o 

každý viaczložkový systém, ktorý poskytuje ako výsledok tabuľky alebo matrice dát, ktoré môžu 

byť opísané bilineárnym modelom. Tento opis zahŕňa všetky druhy procesov a zmesí 

monitorovaných prostredníctvom rozmanitých viacnásobných odpovedí, akými sú napríklad 

elektrochemické merania. MCR-ALS bolo originálne vyvinuté pre spektroskopické dáta a ukázalo 

sa ako veľmi efektívny chemometrický nástroj pre štúdium spektroskopie. Neskôr bola metóda 

použitá pre voltamperometrické štúdie a niektoré modifikácie boli uvedené pre spracovanie 

voltamperometrických dát. Podmienky pre aplikáciu MCR-ALS na spracovanie elektrochemických 

dát sú nasledovné:  

 Experimentálne hodnoty prúdu musia byť merané pri primerane oddelených potenciáloch, 

pričom potenciálový krok je stále rovnaký 

 Hodnoty prúdu by mali byť lineárne závislé na koncentrácii elektroaktívnych látok 

prítomných v skúmanom systéme.  

S cieľom dosiahnuť vysoko kvalitné dáta, voltampérogramy použité pre spracovanie dát, by mali 

ideálne korešpondovať s priemerom niekoľkých po sebe idúcich experimentálnych kriviek 

nameraných použitím rôznych elektród. Navyše, musí byť vykonané odčítanie prúdu pre základný 

elektrolyt/pozadie, pre každý bod. Odčítanie tohto prúdu zabezpečí, že sa kapacita dvojvrstvy 
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významne nezmení s pridaním testovaného analytu. Elektrochemické dáta musia byť spojené 

s jedným elektrochemickým procesom, ktorý poskytuje signál, zahŕňajúc nie len redoxné procesy, 

ale taktiež aj niektoré možné javy ako napríklad adsorpciu na elektróde, kapacitné prúdy a pod. Vo 

všeobecnosti  je v mnohých prípadoch jeden elektrochemický proces spojený s jedným druhom 

elektroaktívny častíc. Preto je možné počet zložiek pre každú submatricu vyhodnotiť cez SVD (z 

angl. singular value decomposition – jednotný rozklad hodnôt). Avšak, tento nástroj môže byť 

považovaný iba za ukazovateľ, pretože zložka môže byť opomenutá pokiaľ je koncentračný profil 

alebo jeho vektor lineárnou kombináciou ostatných. Ďalším problémom v prípade 

elektrochemických dát je typická odpoveď v tvare píku v prípade voltammetrických metód. V 

takomto prípade je potrebné zamerať sa na jeden tvar píku, čo zabezpečí čistý signál pre očakávaný 

tvar píku jeho fitovaním parametrickou rovnicou. Porovnávacie štúdie s rôznymi 

voltampérometrickými technikami vykazovali najlepšie výsledky práve s MCR-ALS pre signály 

s rovnakým tvarom píku a prakticky rovnakými základnými líniami na oboch stranách píku.  

14.1.11 Shiftfit, pHfit, GPA, GPA2D, ALPA 

Shiftfit opravuje posun signálu v dátovej matrici a pre tento účel optimalizuje metódou najmenších 

štvorcov potenciálový posun pre každý voltampérogram s ohľadom na referenčnú pozíciu. Pre 

úpravu potenciálového posunu sa využivajú v MATLABe 3 funkcie: peakmaker, shiftcalc 

a shiftship.  

Peakmaker je funkcia, ktorá generuje Gaussovský pík ako počiatočný odhad pre čistý 

cyklický voltampérogram. Shiftcalc funkcia presunie každý signál v každej matrici 

experimentálneho voltampérogramu pre daný potenciálový posun ΔE. Shiftfit je funkcia, ktorá 

opakovane optimalizuje hodnoty ΔE a vytvára matricu (Icor), v ktorej každý signál zostáva pri 

fixných hodnotách potenciálov uvedených v základnej matrici čistého voltampérogramu (Vo).  

pHfit algoritmus môže riešiť komplikovanejšie problémy ako tie, s ktorými sa stretávame pri 

voltametrických pH titráciách. Tieto problémy sú spôsobené obmedzením tvaru vzhľadom na posun 

signálu ako funkcie potenciálu prostredníctvom nastaviteľných sigmoidov alebo lineárnych funkcií. 

Zároveň, strata elektrochemickej reverzibility, ktorá je jedným z najčastejších príčin straty 

lineárnosti voltamperometrických dát, môže dramaticky ovplyvniť správanie oboch shiftfit aj pHfit 

algoritmov. Dôvodom je v tomto prípade zmena tvaru píku a to napredujúcim rozširovaním 

a zmenami v symetrii píku, čo sa vyskytuje v prípade, ak sa elektrochemický proces stáva 

nereverzibilným. Zmienené algoritmy môžu kompenzovať posun potenciálu pre čisté 
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voltampérogramy, pri ktorých nedochádza k zmene tvaru, ale nie je možné poradiť si s ich sústavne 

sa meniacou šírkou a symetriou.  

GPA (z angl. gaussian peak adjustment – nastavenie Gaussovského píku) je algoritmus pre 

chemometrické analýzy voltampérometrických meraní, kde signál neudržiava konštantný tvar. 

Tento algoritmus je založený na fitovaní parametrických funkcií pre napodobenie tvaru daného 

signálu.  

Nová metóda GPA2 bola vyvinutá pre výrazné zlepšenie GPA, ktoré po prvýkrát zahŕňa priečne 

obmedzenie pre zvýšenie konzistencie rozlíšenia pozdĺž rôznych signálov pre voltampérometrické 

dáta. Hlavným cieľom GPA2 metódy je získať fyzikálno-chemický zmysel pre vývoj signálu a jeho 

posun na základe experimentálnych dát.  

ALPA (z angl. asymmetric logistic peak adjustment – asymetrické logistické nastavenie 

píku) bola vyvinutá ako nová funkcia pre PSF vysoko asymetrického elektrochemického signálu 

v nelineárnych dátach alebo v prítomnosti ireverzibilného elektrochemického procesu.  

14.1.12 COW  

COW (z angl. correlation optimized warping – koreláciou optimalizovaná deformácia) algoritmus 

je tiež založený na korekcii lineárnej funkcie po častiach. Je to plynulý algoritmus zložený z častí, 

ktorých smernica môže nadobudnúť limitný počet diskrétnych hodnôt charakterizovaných dĺžkou 

intervalu, v ktorom je voltampérogram rozdelený a maximálny počet bodov, o ktoré sa môže zmeniť 

dĺžka každého intervalu. Jedným zo známych problémov štandardnej COW metódy je, že blízko 

koncovým hodnotám je redukovaná maximálna úprava dovolená obmedzením smernice. Pokiaľ je 

možné modifikovať algoritmus, výpočtovo komplikovanejšie, ale porovnateľne efektívnejšie 

riešenie je vložiť nulu na obe strany signálu, takže nevyhnutná flexibilita bude zabezpečená.  

14.2 Nomenklatúra pre dáta, zložky vzoriek a kalibrácia 

14.2.1 Dáta nultého poriadku 

Dáta nultého poriadku korešpondujú s nástrojom, ktorý produkuje jednu odpoveď na vzorku, ako 

napríklad prúd pri určitom potenciáli alebo zaznamenávanie prístrojom Autolab. Keď sú dáta 

nultého rádu pre skupinu vzoriek spojené dokopy ako produkt dostávame vektor. Tieto dáta sú 

taktiež známe ako jednosmerné dáta.  
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14.2.2 Dáta prvého poriadku 

Dáta prvého poriadku pre danú vzorku sú usporiadané ako vektor alebo tenzor prvého poriadku, 

napríklad voltampérogram alebo chronoampérogram. Keď sú dáta prvého poriadku spojené dokopy 

vzniká matrica. Táto skupina dát je známa ako dvojsmerné dáta.  

14.2.3 Dáta druhého poriadku 

Matrica dát pre jednu vzorku je považovaná za dáta druhého poriadku. Tieto dáta môžu byť 

zaznamenané dvoma spôsobmi:  

1. Použitím jedného prístroja (ako napríklad Autolab zaznamenávajúci matricu prúd – 

potenciál pri rozličných výškach pulzov alebo dobách pulzov) 

2. Kombináciou 2 spojených nástrojov prvého poriadku ako napríklad plynový chromatograf 

a hmotnostný spektrometer.  

Keď sú dáta druhého poriadku pre skupinu vzoriek spojené dokopy, vzniká trojrozmerný súbor 

a výsledný produkt je známy ako trojsmerný súbor.  

14.2.4 Dáta tretieho poriadku 

Zavedenie ďalšieho rozmeru do skupiny dát vedie k dátam vyššieho poriadku, v ktorých 

matematické objekty získané spojením dát tretieho poriadku pre niekoľko vzoriek majú 4 rozmery 

a sú známe tiež ako štvorsmerné dáta.  

14.2.5 Linearita a nelinearita dát  

V tomto prípade dochádza k zamieňaniu pojmov lineárny a linearita. Lineárny súvisí 

s triedou polynómov, ktoré je možné zapísať v tvare y = ax + b. Zatiaľ čo linearita je vzťah medzi 

niekoľkými veličinami, ktoré je možné považovať za proporcionálne a môžu byť vyjadrené 

prostredníctvom lineárnej algebry alebo lubovoľného matematického vzťahu, operácie alebo 

funkcie. Linaerita je úzko spojená s úmernosťou.  

Predpokladajme, že na vzťah xi k yi je potrebný model, kde i sú indexy pre objekty 

v rozmedzí od 1 po I. Tento model je lineárny v parametroch a v premenných, ak môže byť 

napísané:  

 𝑦𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥𝑖 + 𝑒𝑖; 𝑖 = 1, … , … , 𝐼        (14.1) 

Čo je zvyčajným lineárnym regresívnym modelom s priesečníkom v bode b0 a chybou ei. Príkladom 

lineárneho modelu v parametroch, ale nie pre hodnoty x je:  

𝑦𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥𝑖 + 𝑏2𝑥𝑖
2 + 𝑒𝑖; 𝑖 = 1, … , … , 𝐼        (14.2) 
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Je potrebné rozlišovať tieto dva prípady linearity. Zvyčajne je pojem linearity v chemických vedách 

voľne používaný, je tým myslená často linearita v parametroch. Vyššie spomenuté modely sú 

lineárne v parametroch, pretože x je fixné a y je lineárnou funkciou parametrov b0 a b1.  

Nelinaerita je závislosť, ktorú nie je možné opísať ako lineárnu kombináciu premenných vstupných 

dát. Výsledok sa nemení proporčne so zmenou nejakých vstupných údajov.  

Pred tým ako bude zvolená lineárna alebo nelineárna regresia pre fitovanie dát pre tvorbu 

kalibračného modelu, je potrebné vedieť, či sa signál mení lineárne s koncentráciou analytu alebo 

nie. Ďalej je možné ešte rozdeliť linearitu a nelinearitu do niekoľkých typov:  

14.2.5.1 Bilinearita vs. nebilinearita 

Bilinearita je vlastnosť predpokladaná na základe mnohorozmerných lineárnych kalibračných 

algoritmov. To si vyžaduje, aby matrica dát mohla byť vyjadrená ako suma jednotlivých zložiek 

matricových dát, pričom každa z nich sa rozkladá na produkty dvoch vektorov obsahujúcich 

hodnoty koncentrácií a prúdov. Avšak, v mnohých analytických prípadoch, aj nepatrná odchýlka od 

tohto predpokladu musí byť braná do úvahy. Vo všeobecnosti, nelinearita signálu má za následok 

výrazný posun signálu, rozširovanie píku alebo neproporčný nárast jeho výšky. Každý z týchto 

efektov výrazne prekáža priamej aplikácii bilineárnych modelov dát.  

14.2.5.2 Trilineárne dáta 

V prípade, že sú spracovávané dáta pre  skupinu vzoriek, je dôležité, aby bolo posúdené, či tieto 

dáta vyhovujú tzv. trilineárnym podmienkam, alebo nie. Trojsmerné dátové pole zostavené zo sady 

signálov druhého rádu možno modelovať pomocou nasledujúceho výrazu: 

𝑋𝑖𝑗𝑘 = ∑ 𝑎𝑖𝑛𝑏𝑗𝑛𝑐𝑘𝑛 + 𝐸𝑖𝑗𝑘
𝑁
𝑖=1          (14.3) 

Kde N je celkový počet chemických substituentov generujúcich meraný signál, ain je relatívna 

koncentrácia komponentov n v i-tej vzorke a bjn a ckn sú intenzity v inštrumentálnych kanáloch 

(alebo dátových rozmeroch) j a k. Hodnota Eijk je prvok trojrozmerného súboru E reprezentujúceho 

zvyškovú chybu a má rovnaké rozmery ako X.  

Trojrozmerný súbor bude trilineárny za predpokladu, že spĺňa nasledovné požiadavky:  

1. Signál lineárne súvisí s koncentráciou analytu 

2. Signál pre danú vzorku je bilineárny 

3. Profily komponentov sú konštantné naprieč rôznymi vzorkami.  
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14.2.5.3 Netrilineárne dáta 

Pre vyhodnotenie linearity súboru trojrozmerných dát je potrebné posúdiť ich základné zložky, 

napríklad individuálne dátové matice a či sú bilineárne alebo nie. V prípade, že sú tieto matrice 

bilineárne, je možné urobiť ďalšie delenie týkajúce sa existencie a počtu módov prerušenia 

trilinearity:  

1) Ak je jeden z dátových módov nereprodukovateľný a prerušuje trilinearitu, dáta nie sú 

trilineárne, ale môžu byť rozvinuté do rozšírenej bilineárnej matrice 

2) Ak oba dátove módy prerušujú trilinearitu, dáta nie sú trilineárne a nemôžu byť rozvinuté 

do bilineárnej matrice.  

Pre rozlíšenie týchto dvoch prípadov netrilineárnych dát je možné ich označiť ako typ 1 a typ 2. 

Nakoniec v prípade individuálnych matríc, ktoré nie sú bilineárne je možné ich označiť ako typ 3.  

14.2.5.4 Kvadrilineárne dáta 

Kvadrilinearita je štvorsmerný súbor, ktorý môže byť definovaný rozšírením rovnice pre trilineárne 

dáta o dodatočný mód. Súbor štvorsmerných dát získaný spojením súborov trojrozmerných dát pre 

súbor vzoriek, je kvadrilineárny, ak jeho prvky môžu byť získané cez:  

𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 = ∑ 𝑎𝑖𝑛𝑏𝑗𝑛𝑐𝑘𝑛𝑑𝑙𝑛 + 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙
𝑁
𝑖=1         (14.4) 

Pričom význam symbolov je rovnaký ako v predchádzajúcom prípade a dln opisuje zmeny 

v jednotlivých koncentráciách pozdĺž módu vzorky. Požiadavka pre kvadrilinearitu súboru je, že tri 

inštrumentálne profily pre každý prvok sú rovnaké pre všetky vzorky.  

14.2.5.5 Nekvadrilineárne dáta  

Kvadrilinearita môže byť stratená pokiaľ sa jeden alebo viac módov správa prerušujúco v zmysle, 

že sa prvkové profily menia od vzorky ku vzorke pozdĺž tohto módu. V rovnakom prípade tam musí 

byť jeden, dva alebo tri módy prerušujúce kvadrilinearitu. Aj v tomto prípade existujú tri typy. Na 

druhej strane, vnútorne nelineárne dáta pre každú vzorku z dôvodu vzájomných korelácií medzi 

javmi v rôznych dátových módoch, budú klasifikované ako nekvadrilineárny typ 4.  

14.3 Generovanie elektrochemických dát druhého a tretieho poriadku 

Diferenčná pulzová voltampérometria je najčastejšie využívanou metódou pre produkovanie 

elektrochemických dát druhého a tretieho poriadku. Tieto dáta môžu byť získané prostredníctvom 

zmeny jednej alebo dvoch inštrumentálnych parametrov v diferenčnej pulzovej voltampérometrii. 

Intenzita prúdu pre DPV môže byť získaná použitím nasledujúci rovníc:  

𝑂𝑥 + 𝑛𝑒− → 𝑅𝑒𝑑          (14.5) 
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𝛿𝑖 =
𝑛𝐹𝐴𝐷0

1
2𝐶0

∗

𝜋
1
2(𝜏−𝜏´)

1
2

[
𝑃𝐴(1−𝜎2)

(𝜎+𝑃𝐴)(1+𝑃𝐴𝜎)
]         (14.6) 

𝑃𝐴 = 𝜉𝑒𝑥𝑝 [
𝑛𝐹

𝑅𝑇
(𝐸 +

𝛥𝐸

2
− 𝐸0´)]        (14.7) 

𝜎 = 𝑒𝑥𝑝 (
𝑛𝐹

𝑅𝑇

∆𝐸

2
)          (14.8) 

𝜉 = (
𝐷0

𝐷𝑟𝑒𝑑
)

1

2
           (14.9) 

kde Ox  a Red sú elektroaktívne látky, ktoré sa zapájajú do elektrochemickej reakcie., n je počet 

prenesených elektrónov, F je Faradayova konštanta, A je plocha povrchu elektródy, Do a Dred  sú 

difúzne koeficienty pre O a Red látky. 𝐶0
∗ je koncentrácia O látky na elektródovom povrchu, R je 

plynová konštanta, T je termodynamická teplota, ΔE, E a E0´ sú výška pulzu, potenciál a formálny 

potenciál. τ a τ´ sú trvanie pulzu a počiatočný čas potenciálového pulzu. Pre typickú 

elektrochemickú reakciu môže byť dátový vektor získaný rýchlou zmenou potenciálu pri 

konštantnom ΔE a τ. Vloženie rôznych ΔE a rýchlo sa meniaceho potenciálu pri konštantnom τ bude 

produkovať rozličné vektory dát. Rovnakým spôsobom môžu byť získané voltampérometrické dáta 

tretieho poriadku: rýchlou zmenou potenciálu pri rôznych výškach pulzov a rôznom trvaní pulzov.  

14.3.1 Zložky vzoriek  

Je dôležité zadefinovať kategórie pre jednotlivé zložky vzoriek so zameraním na tie, ktoré 

produkujú singnál, ktorý sa prekrýva so signálom študovaného analytu a môže byť posúdený ako 

potenciálny interferent. Je potrebné rozlišovať medzi zložkami prítomnými v kalibračnej krivke 

alebo validácii súboru vzoriek a tými, ktoré sú prítomné iba v neznámej vzorke. Tie prvé je možné 

označiť ako „očakávané“ zložky, pretože sú zahrnuté v kalibračných a validačných súboroch 

s cieľom zabezpečiť, aby boli dostatočne reprezentatívne. Avšak, úplne neznáme vzorky môžu 

obsahovať zložky navyše, ktoré sú označené ako „neočakávané“.  

Zložky, ktoré je možno označiť ako očakávané môžu byť rozdelené na kalibračné  a nekalibračné. 

Je potrebné poznamenať, že potenciálne interferenty nebudú vždy produkovať interferentný signál, 

v zmysle vytvárania systematickej chyby pri stanovovaní analytu. Či interferencia bude reálna alebo 

bude pretrvávať ako potenciálna závisí iba na type signálu z použitého prístroja a na metóde 

kalibrácie.  

14.3.2 Kalibrácia 

Na základe IUPAC systému je kalibrácia definovaná ako operácia, ktorá spája výstupnú kvantitu so 

vstupnou kvantitou pre meraný systém pri daných podmienkach. Vstupné kvantity nášho 



  

171 

 

prvoradého záujmu sú napríklad koncentrácie vzorky (analytu), zatiaľ čo výstupné kvantity sú 

analytické signály alebo odpovede systému zaznamenané analytickým prístrojom.  

14.3.2.1 Univariantná kalibrácia 

Špeciálny prípad všeobecného kalibračného procesu je, keď súvisí množstvo každého analytu vo 

vzorke s jedinou hodnotou inštrumentálneho signálu. V analytickej chémii sa takáto univariantná 

kalibrácia využíva pri kalibračných krivkách ako všeobecnej metóde pre určenie koncentrácie 

analytu v neznámej vzorke.  

14.3.2.2 Multivariantná kalibrácia 

Všeobecnejší prípad kalibračného procesu dovoľuje vzťah medzi koncentráciami rôznych zložiek 

v testovanej vzorke a mnohonásobnými meranými odpoveďami systému. Na rozdiel 

od univariantnej kalibrácie, multivariantná kalibrácia pracuje s viacerými rozličnými signálmi pre 

každú vzorku namiesto jedného. Najjednoduchšie multivariantné dáta sú produkované vo forme 

vektora ako séria odpovedí, ktoré môžu byť umiestené jedna na druhú a produkovať matematický 

objekt označovaný ako stĺpcový vektor.  

14.3.2.3 Viacsmerná kalibrácia 

Viacsmerná kalibrácia založená na viacerých inštrumentálnych signáloch, ktoré môžu byť 

zmysluplne organizované do určitých matematických objektov ako napríklad dátová tabuľka alebo 

matica. Najväčšia výhoda viacsmernej kalibrácie je fakt, že analyty môžu byť analyzované 

v prítomnosti neočakávaných zložiek a testovanej vzorky.   

14.4 Aplikácia MATLABu v elektrochémii  

MATLAB je veľmi dôležitý program používaný na riešenie problémov v chemometrii. MATLAB 

môže byť spojený s elektrochémiou prostredníctvom chemometrie a často je jeho aplikácia založená 

na chemometrických princípoch. Elektroanalytické senzory sú zvyčajne modifikované rozličnými 

materiálmi pre zlepšenie selektivity a citlivosti vyvíjanej metódy, ale v tomto prípade sa jedná 

o pomerne časovo náročný proces. Preto je dôležité zamerať sa aj na vývoj metodológie. 

Atraktívnou možnosťou je spojenie chemometrických prístupov s elektrochemickou metódou. Táto 

kombinácia môže vytvoriť mnoho možností pre využitie MATLABu v elektrochémii na rôzne 

aspekty. Nižšie budú niektoré najvýznamnejšie diskutované.  
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14.4.1 Zlepšenie kvality signálu 

14.4.1.1 Zvýšenie citlivosti 

Zlepšenie citlivosti je kľúčovým parametrom pre zlepšenie elektrochemického signálu. Nabíjací 

prúd, ktorý je produkovaný so zmenou potenciálu na pracovnej elektróde spôsobuje interferenciu 

v meraní faradaického prúdu a obmedzuje detekčný limit. Zatiaľ, čo je analytický signál v mnohých 

elektrochemických technikách produkovaný zmenou potenciálu, je nevyhnutné zahrnúť nabíjací 

prúd do meraného signálu. Takže eliminácia nabíjacieho prúdu je dôležitým cieľom 

v elektrochemickej analýze. Aplikáciou chemometrickej metódy ako napríklad MCR-ALS je možné 

oddeliť faradaický prúd od celkového prúdu, resp. odstrániť príspevok nabíjacieho prúdu. 

Odstránením nabíjacieho prúdu dostaneme vyššie hodnoty prúdu ako v prípade nameraných dát. To 

sa deje preto, že nabíjací prúd má negatívny príspevok k celkovému prúdu a preto potláča 

pozorovaný faraický prúd. Čistá faradaická zložka má preto vyššiu citlivosť ako pôvodné údaje pre 

cyklické voltampérogramy.  

14.4.1.2 Korekcia základnej línie 

Rôzne prístroje prenášajú signál, ktorý pozostáva zo série viac alebo menej izolovaných píkov. 

Fyzikálne alebo chemické informácie sú založené na výške alebo pozícii píkov. V praxi je možné 

pozorovať pozvoľné kolísanie, taktiež známe ako pozadie alebo základná línia. Úprava základnej 

línie bola posúdená ako kritický krok pre zlepšenie signálu a redukciu komplexnosti analytických 

dát.  

14.4.1.3 Korekcia potenciálového posunu 

Linearita je vlastnosť, ktorá je odhadovaná multivariantným lineárnym kalibračným algoritmom. 

Malá odchýlka od linearity môže byť pozorovaná ako prítomnosť interakcií medzi rôznymi 

individuálnymi zložkami. Vo všeobecnosti, nelinearita výsledkov sa vyskytuje pri silnom posune 

signálu, rozširovaní píkov alebo neproporčnom náraste výšky píku. Najdôležitejšími metódami, 

ktoré sa využívajú pri porovnávaní dát z cyklických voltampérogramov sú COW, GPA, GPA2D, 

ALPA, shiftfit a pHfit.  

14.4.1.4 Tvorba komplexov 

Elektrochemické metódy môžu poskytnúť ucelenú informáciu o procesoch, ktoré prebiehajú 

v roztoku, pretože tvorba komplexu alebo výmenná interakcia môže byť študovaná na základe 

zmeny koncentrácie jedného komponentu vzhľadom na iný. Pri štúdiu interakcií medzi kovovými 

iónmi a rozmanitými ligandmi boli široko použité voltampérometrické techniky.  
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MCR-ALS je modelovacou metódou, ktorá hrá kľúčovú úlohu v štúdiu tvorby komplexu medzi 

kovom a ligandom. Pomocou tejto metódy boli v mnohých štúdiách získané vysokokvalitné 

elektrochemické dáta.  

Okrem toho, klasická diferenčná pulzová voltampérometria bez prekoncentračného kroku 

nedosahuje reprodukovateľné a spoľahlivé výsledky. Pre dosiahnutie ďalších informácii o procese 

tvorby komplexu, bol použitý MCR-ALS algoritmus pre spracovanie dát a interpretáciu výsledkov, 

ktorá dovoľuje získať aj dynamické zobrazenie tvorby komplexu aj stechiometriu vznikajúcich  

častíc.  

14.4.1.5 Interakcia medzi malými molekulami a biomakromolekulami 

Vo všeobecnosti existuje veľa príkladov komplexných reakcií, pre ktoré nie je dôležité analyzovať 

iba reaktanty, ale aj produkty. Avšak, analýza multikomponentného reakčného systému môže byť 

veľmi náročná, zvlášť, ak jeden alebo viac látok zapájajúcich sa do reakcie sú komplexmi. 

Typickým príkladom môže byť reakcie malých molekúl s biomakromolekulami ako napríklad 

DNA, albumín a podobne. Je často žiaduce odhadnúť okamžité množstvo malých molekúl, 

biomakromolekúl a ich komplexných produktov. Chemometrické metódy (ako napríklad MCR-

ALS) môžu spracovať dáta tak, aby rozlúštili analytické profily jednotlivých komponentov. Tento 

proces je možný aj použitím rozšírených matricových metód, kombinovaných dátových matríc 

analytických profilov odvodených z rôznych analytických metód. Výsledky takýchto prístupov 

indikujú zvýšené množstvo informácii v rozšírenej matrici, čo zlepšuje analýzu dát a následnú 

interpretáciu výsledkov.  

14.4.1.6 Digitálne spracovanie výsledkov 

Kovové nanočastice sa veľmi často používajú pri vývoji elektrochemických senzorov na základe 

svojej výraznej katalytickej aktivity. Veľkosť nanočastíc je priamo spojená s ich katalytickou 

aktivitou. Rôzna tvorba nukleačných zárodkov a spôsob rastu týchto nanočastíc vedie k rôznej 

distribúcii a veľkosti nanočastíc. Zhodnotenie týchto parametrov je dôležité a má štatistický 

význam. Digitálne spracovanie obrázkov (DIP – z angl. digital image processing – digitálne 

spracovanie obrázka) je dôležité pre vyhodnotenie vyššie spomenutých vlastností pripravených 

elektródových povrchov. MATLAB kód môže byť použitý pre priame vyhodnotenie hustoty 

nanočastíc a ich priemernej veľkosti. Pričom tieto informácie sú veľmi dôležité pri ďalšom 

posudzovaní výsledkov elektrochemických senzorov.  

  



  

174 

 

Zoznam použitej literatúry  

https://www.mathworks.com/ 

ALBERICH A., et al. Potential shift correction in multivariate curve resolution of voltammetric 

data. General formulation and application to some experimental systems, Analyst 2008, 133:112–

125.  

ANDERSSON C.A, et al. The N-way Toolbox for MATLAB, Chemom. Intell. Lab. Syst. 2000, 

52:1–4.  

BEALE, M.H. , et al. Neural Network Toolbox™7 User's Guide, The MathWorks, Inc, U.S., 2010.  

CAVANILLAS S., et al. Parametric signal fitting by gaussian peak adjustment: implementation of 

2d transversal constraints and its application for the determination of pka and complexation 

constants by differential pulse voltammetry, Analyst 2013, 138:2171–2180.  

DASZYKOWSKI M., et al. A MATLAB toolbox for multivariate calibration techniques, Chemom. 

Intell. Lab. Syst. 2007, 85:269–277.  

DIAZ-CRUZ J.M., et al. Non-linear multivariate curve resolution analysis of voltammetric pH 

titrations, Analyst 2010, 135:1653–1662.  

EILERS P.H.C., et al. Fast and compact smoothing on large multidimensional grids, Comput. Stat. 

Data Anal. 2006, 50:61–76.  

ESTEBAN M., et al. Chemometrics for the analysis of voltammetric data, Trends Anal. Chem. 

2006, 25:86–92.  

ESTEBAN M., et al. Multivariate curve resolution with alternating least squares optimisation: a 

Soft-modelling approach to metal complexation studies by voltammetric techniques, Trends Anal. 

Chem. 2000,19:49–61.  

GHOLIVAND M.B., et al. Generation of nonmultilinear three-way voltammetric arrays by an 

electrochemically oxidized glassy carbon electrode as an efficient electronic device to achieving 

second-order advantage: challenges, and tailored applications, Talanta 2015, 134:607–618.  

GUO H., et al. Method for selecting parameters of least squares support vector machines and 

application, J. Syst. Simul. 2006, 18:2033–2036.  

HEZARD T., et al. Gold nanoparticles electrodeposited on glassy carbon using cyclic voltammetry: 

application to Hg(II) trace analysis, J. Electroanal. Chem. 2012, 664:46–5. 

CHEKMENEVA E., et al. A novel differential pulse voltammetric method on rotating Au-disk 

electrode for the study of Hg2+ binding, J. Electroanal. Chem. 2009,629:169–179.  

https://www.mathworks.com/


  

175 

 

CHEN Q.S., et al. Feasibility study on identification of green, black and Oolong teas using near-

infrared reflectance spectroscopy based on support vector machine (SVM), Spectrochim. Acta Part 

A 2007, 66:568–574.  

JALALVAND, Ali R., et al. MATLAB in electrochemistry: A review. Talanta, 2019, 194: 205-225 

JAUMOT J., et al. A graphical user-friendly interface for MCR-ALS: a new tool for multivariate 

curve resolution in MATLAB, Chemom. Intell. Lab. Syst. 2005, 76:101–110.  

KOOSHKI M., et al. Asymmetric logistic peak as a suitable function for the resolution of highly 

asymmetric voltammograms in non-bilinear systems, Analyst 2011, 136:4696–4703.  

KOOSHKI M., et al. Second-order data obtained from differential pulse voltammetry: 

determination of tryptophan at a gold nanoparticles decorated multiwalled carbon nanotube 

modified glassy carbon electrode, Electrochim. Acta 2011, 56:8618–8624.  

NI Y.N., et al. Multi-wavelength HPLC fingerprints from complex substances: an exploratory 

chemometrics study of the Cassia seed example, Anal. Chim. Acta 2009, 647:149–158.  

OLIVIERI A.C., et al. MVC1: an integrated MATLAB toolbox for first-order multivariate 

calibration, Chemom. Intell. Lab. Syst. 2004, 73:189–197.  

OLIVIERI A.C., et al. MVC2, A MATLAB graphical interface toolbox for second-order 

multivariate calibration, Chemom. Intell. Lab. Syst. 2009, 96:246–251.  

OLIVIERI A.C., et al. MVC3: a MATLAB graphical interface toolbox for third-order multivariate 

calibration, Chemom. Intell. Lab. Syst. 2012, 116:9–16.  

OLIVIERI A.C., et al. Practical Three-way Calibration, Elsevier, Amsterdam, 2014.  

PAIVA H.M., et al. A graphical user interface for variable selection employing the successive 

projections algorithm, Chemom. Intell. Lab. Syst. 2012, 118:260–266.  

SAFAVI A., et al. Chemometrics assisted resolving of net faradaic current contribution from total 

current in potential step and staircase cyclic voltammetry, Anal. Chim. Acta 2013, 766:34–46.  

TAULER R., Multivariate curve resolution applied to second order data, Chemom. Intell. Lab. Syst. 

1995, 30:133–146.  

TOMASI G., et al. icoshift: an effective tool for the alignment of chromatographic data, J. 

Chromatogr. A 2011, 1218:7832–7840.  

VIVES M., et al. Multivariate extension of the continuous variation and mole-ratio methods for the 

study of the interaction of intercalators with polynucleotides, Anal. Chim. Acta 2000, 424:105–114.  



  

176 

 

WISE, B.M. , et al. PLS_ Toolbox 3.5 for use with MATLAB, Eigenvector Research, Inc., WA 

98831 USA, 2005.  

 

  



  

177 

 

15 Úlohy 

15.1 Stanovenie difúzneho koeficienta kvapalnej látky (I. Šišoláková) 

Teoretický princíp 

Difúzny koeficient D predstavuje množstvo látky, ktoré predifunduje jednotkou prierezu za 

jednotku času, v prípade, ak je gradient koncentrácie a objemu jednotkový. Jednotky, v ktorých sa 

difúzny koeficient udáva sú m2.s-1. Difúzny koeficient je závislý od teploty a v prípade zaužívaných 

25°C má difúzny koeficient tabuľkovú hodnotu. Hodnoty difúznych koeficientov pre rôzne 

kvapaliny pri teplote 25°C sú zhrnuté v Tabuľke 8.  

Elektrochemicky je možné difúzny koeficient látok stanoviť elektrochemickými metódami 

ako je napríklad cyklická voltampérometria, lineárna voltampérometria alebo chronoampérometria. 

V našom prípade sa zameriame na určenie difúznych koeficientov kvapalných látok metódou 

cyklickej voltampérometrie. Cyklická voltampérometria je elektrochemická metóda, pri ktorej je na 

pracovnú elektródu vkladaný cyklický alebo trojuholníkový potenciálový pulz, pričom je sledovaný 

prúd pretekajúci systémom (Kapitola 10). Typický cyklický votlampérogram je zobrazený na 

Obrázku 52, kedy je vidieť že sledovaný prúd je generovaný v rozmedzí dvoch potenciálov E1 a E2, 

ktoré sú na elektródu vkladané a môžeme ich ľubovoľne meniť. Cyklická voltampérometria je často 

využívaná na kvalitatívne alebo kvantitatívne stanovenie, štúdium reverzibility systému, určenie 

difúzneho koeficienta atď.  

 

Obrázok 52 Cyklický voltampérogram 
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V prípade cyklickej votlampérometrie je difúzny koeficient možné určiť úpravou Randlesovej- 

Ševčíkovej rovnice:  

𝐼𝑃 = 0,4463𝑛𝐹𝐴𝑐√
𝑛𝐹𝑣𝐷

𝑅𝑇
         (15.1) 

kde Ip je maximálna hodnota prúdu v A označená na Obrázku 52, n je počet vymenených 

elektrónov, F je Faradayova konštanta 96 485 C.mol-1, v je rýchlosť zmeny potenciálu vo V.s-1, A je 

geometrická plocha elektródy v m2, c je koncentrácia v mol.m-3, D je difúzny koeficient v m2.s-1, R 

je univerzálna plynová konštanta (8,314 J.K-1.mol-1) a T je termodynamická teplota v K.  

V prípade, ak pracujeme pri teplote 25°C (298,15 K), počet prenesených elektrónov je v tomto 

konkrétnom prípade 1 a dosadením numerických hodnôt za príslušné konštanty môžeme 

Randlesovu-Ševčíkovú rovnicu zapísať v zjednodušenom tvare ako: 

𝐼𝑃 = 2,69. 105𝐴𝑐√𝑣𝐷          (15.2) 

Úpravou rovnice získame vzťah pre výpočet difúzneho koeficienta:  

𝐷 =  
𝐼𝑃

2

7,236.1010𝑣𝐴2𝑐2          (15.3) 

 

V priebehu tejto úlohy 

● precvičíme experimentálne zapojenie trojelektródového systému 

● zoznámime sa s metódou cyklickej voltampérometrie a nastavením jej parametrov 

● experimentálne zistíme difúzne koeficienty pre jednotlivé roztoky  

 

Potreby 

potenciostat, analytické váhy, elektróda zo sklovitého uhlíka ako pracovná elektróda, 

argentochloridová elektróda ako referenčná elektróda, platinová elektróda ako pomocná elektróda, 

elektrolytická nádobka, posuvné meradlo, kadičky, tyčinky, teplomer, termostatovaná nádobka, 

destilovaná voda, NaCl, KCl 

 

Postup práce 

1. Pripravíme si roztok 0,1 M NaCl, 1 M NaCl, 0,1 M KCl a 1 M KCl rozpustením vypočítaného 

množstva práškového NaCl a KCl v 50 ml destilovanej vody. 
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2.  Pripravíme si elektrolytickú nádobku, do ktorej vylejeme 50 ml pripraveného analytu (0,1 M 

NaCl, 1 M NaCl, 0,1 M KCl a 1 M KCl). 

3.  Elektrolytickú nádobku umiestnime do termostatovanej nádoby, kde udržujeme teplotu 25°C, 

35°C a 50°C a sledujeme teplomerom.  

4. Zapojíme pracovnú, pomocnú a referenčnú elektródu v trojelektródovom zapojení podľa Obrázka 

53. 

 

Obrázok 53 Trojelektródové zapojenie 

 

5. Nastavíme si parametre merania, kedy si ako metódu zvolíme cyklickú voltampérometriu, v 

rozsahu potenciálov E1 = -1 V a E2 = 1 V, skenovaciu rýchlosť si nastavíme na 0,05 V.s-1. Následne 

spustíme elektrochemické meranie, po ktorého ukončení získame výsledný graf – cyklický 

voltampérogram.  

6. Z nameraných dát zostrojíme grafickú závislosť I vs. E a z cyklického voltampérogramu 

odčítame maximálnu hodnotu prúdu prislúchajúcu oxidácii analytu Ip podľa Obrázka 52.  

7. Následne vypočítame difúzny koeficient podľa rovnice 15.2, kde za Ip dosadíme odčítanú 

maximálnu hodnotu prúdu pre jednotlivé analyty, rýchlosť zmeny potenciálu predstavovala hodnotu 

0,05 V.s-1, geometrickú plochu elektródy si odčítame posuvným meradlom a vypočítame použitím 
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vzorca pre výpočet príslušného povrchu a za koncentráciu dosadíme známu koncentráciu 

stanovovaného analytu.  

8. Vypočítané difúzne koeficienty pre jednotlivé analyty usporiadame do prehľadnej Tabuľky 7 

a hodnoty získané pri 25°C porovnáme s tabuľkovými hodnotami v Tabuľke 8. 

9. V závere zhodnotíme aký vplyv má na difúzne koeficienty teplota a koncentrácia analytu.  

Tabuľka 7 Zaznamenané namerané hodnoty difznych koeficientov 

 0,1 M NaCl 1 M NaCl 0,1 M KCl 1 M KCl 

25°C     

35°C     

50°C     

 

Tabuľka 8 Hodnoty difúznych koeficientov kvapalných látok pti teplote 25°C 

 0,01 M 0,1 M 1M 

NaCl 1,335 1,281 1,282 

KCl 1,656 1,593 1,635 

CaCl2 1,026 0,959 1,039 

BaCl2 1,093 1,001 1,019 

NaBr - 1,311 1,379 

KBr - 1,619 1,706 

KI - 1,611 1,784 

 

Samohodnotenie 

1. Viem zadefinovať pojem difúzny koeficient 

2. Viem určiť, od čoho je difúzny koeficient závislý 

3. Viem zapísať a pomenovať všetky premenné v Randles Ševčíkovej rovnici 

4. Viem správne zapojiť pracovnú, referenčnú a pomocnú elektródu  
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Otázky po realizácii úlohy  

1. Čo nové som sa v priebehu tejto úlohy naučil/a? 

2. Mám nejaké ďalšie otázky k danej problematike? 

3. Nebolo mi niečo jasné z teoretického úvodu v úlohe?  

4. Mal som s niečím počas cvičenia problém?  
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15.2 Stanovenie elektródového potenciálu antimónovej elektródy a meranie pH 

(I. Šišoláková) 

Teoreticky princíp 

Štandardný elektródový potenciál E0 je hodnota potenciálu daného kovu ponoreného do roztoku 

jeho soli za štandardných podmienok, ktoré predstavujú tlak 101 325 Pa, teplotu 298,15 K a 

koncentráciu iónov v roztoku 1 mol.dm-3. Pre meranie pH je možné použiť elektródy druhého druhu, 

ktoré predstavujú kovovú elektródu pokrytú vrstvou svojho málo rozpustného oxidu. Medzi 

najčastejšie využívané elektródy patrí antimónová alebo chinhydrónová elektróda. Antimónová 

elektróda je tvorená tyčinkou z čistého antimónu,  na ktorej sa po ponorení do merného roztoku 

vytvorí na povrchu film oxidu antimonitého. V rozmedzí hodnôt pH 2,5 – 9 je závislosť pH na 

aktivite vodíkových iónov lineárna. Meranie pH využitím antimónovej elektródy je možné 

v prípadoch, kedy sa nevyžaduje vysoká presnosť merania, keďže túto metódu nie je možné použiť 

pre meranie v prítomnosti silných oxidačných a redukčných činidiel a látok, ktoré tvoria s iónmi 

antimónu komplex.  

Vo vodnom prostredí prebieha na antimónovej elektróde reakcia podľa rovnice: 

2Sb+3H2O↔Sb2O3 + 6H+ + 6e-        (15.4) 

Potenciál antimónovej elektródy je možné vypočítať podľa Nernstovej rovnice ako:  

𝐸𝑆𝑏 = 𝐸𝑆𝑏
0 +

2,303𝑅𝑇

6𝐹
𝑙𝑛𝑎𝐻+

6          (15.5) 

𝐸𝑆𝑏 = 𝐸𝑆𝑏
0 +

2,303𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛𝑎𝐻+         (15.6) 

𝐸𝑆𝑏 = 𝐸𝑆𝑏
0 − 0,059𝑙𝑜𝑔𝑎𝐻+         (15.7) 

𝐸𝑆𝑏 = 𝐸𝑆𝑏
0 − 0,059𝑙𝑜𝑔𝑝𝐻         (15.8) 

kde R je univerzálna plynová konštanta (8,314 J.K-1.mol-1), T je termodynamická teplota v K a F je 

Faradayova konštanta (96 485 C.mol–1). Na základe uvedených vzťahov môžeme konštatovať, že 

potenciál antimónovej elektródy je závislý od pH roztoku. Hodnota štandardného elektródového 

potenciálu antimónovej elektródy udávaná v tabuľkách je E0 = 0,152 V.  

V priebehu tejto úlohy 

● precvičíme experimentálnu prácu s pH metrom a antimónovou elektródou 

● zoznámime sa s metódou stanovenia elektródového potenciálu 

● experimentálne určíme hodnoty pH a porovnáme ich s hodnotami vypočitanými  

pre jednotlivé vzorky 
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Potreby 

potenciostat, pH meter, antimónová elektróda, argentochloridová elektróda, elektrolytická nádobka, 

kadičky, tyčinky, teplomer, roztoky s neznámym pH 

 

Postup práce 

1. Zostavíme galvanický článok: 

Sb ǀ aH+ǁ KCl ǀ AgCl ǀAg 

kde antimónovú elektródu zapojíme ako katódu a argentochloridovú elektródu ako anódu.  

2. 50 ml neznámej vzorky nalejeme do elektrolytickej nádobky, do ktorej ponoríme elektródy 

zapojené k potenciostatu.  

3. Počkáme kým sa rovnováha ustáli (potenciál nadobúda stálu hodnotu) a z potenciostatu odčítame 

nameranú hodnotu potenciálu, ktorý zaznamenáme do tabuľky. 

4. Z nameranej hodnoty potenciálu a známej hodnoty potenciálu argentochloridovej elektródy 

vypočítame pomocou rovnice (15.9) potenciál antimónovej elektródy. Nasýtená argentochloridová 

elektróda je ponorená v nasýtenom roztoku chloridu draselného KCl a pri 25 °C má potenciál 

+0,197 V.  

𝐸𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý = 𝐸𝑎𝑛𝑡𝑖𝑚ó𝑛𝑜𝑣á 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟ó𝑑𝑎 − 𝐸 𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑜𝑐ℎ𝑙𝑜𝑟𝑖𝑑𝑜𝑣á 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟ó𝑑𝑎         (15.9) 

4. Pomocou rovnice (15.10) vypočítame pH roztoku dosadením známych hodnôt do rovnice.  

𝐸𝑆𝑏 = 𝐸𝑆𝑏
0 −

2,303 𝑅𝑇

𝐹
𝑝𝐻           (15.10) 

6. Vypočítané pH zaznamenáme do Tabuľky 9. 

7. Tento postup zopakujeme pre všetky roztoky s neznámym pH. 

8. 50 ml roztoku s neznámym pH si odlejeme do kadičky a pre stanovenie pH použijeme digitálny 

pH meter.  
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9. pH meter je potrebné pred začiatkom merania nakalibrovať a to tak, že si vezmem roztok pufru 

so známou koncentráciou, do ktorého ponoríme pH elektródu. pH elektródu pred ponorením 

opláchneme destilovanou vodou. Počkáme kým sa nám hodnota pH na pH metri ustáli a uistíme sa, 

že sa zhoduje s hodnotou pH, ktorá je deklarovaná danému pufru. V prípade, ak je v nameranej 

hodnote pH rozdiel upravíme hodnotu pH na pH metri ručne, aby korešpondovala s hodnotou pH, 

ktorá je daná na uvedená na roztoku. Tento postup zopakujeme pre rôzne roztoky so známym pH, 

ktoré sú súčasťou pH metra.  

10. Po kalibrácii pH metra si vezmeme kadičku s 50 ml roztoku s neznámym pH a ponoríme do 

neho pH elektródu. Z displeja pH metra odčítame hodnotu pH a zaznamenáme ju do Tabuľky 9.  

11. Tento postup zopakujeme pre všetky roztoky s neznámym pH.  

12. Porovnáme namerané a vypočítané hodnoty pH a pomocou rovnice (15.11) vypočítame chybu 

merania: 

휀 = 𝑥 − µ           (15.11) 

kde ε je chyba merania, x je nameraná hodnota veličina a µ je jej skutočná hodnota. Hodnoty 

zaznamenáme do Tabuľky 9. 

Tabuľka 9 Zaznamenané namerané a vypočítané hodnoty pH spolu s chybou merania  

Vzorka E (V) ESb (V) pH (vypočítané) pH (namerané) ε 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Sebahodnotenie 

1. Viem rozdiel medzi pracovnou a referenčnou elektródou? 

2. Viem odvodiť vzorec pre výpočet pH? 

3. Viem použiť a odvodiť Nernstovu rovnicu pre výpočet potenciálu rôznych elektród? 

4. Viem zadefinovať elektródový potenciál? 
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Otázky po realizácii úlohy  

1. Čo nové som sa v priebehu tejto úlohy naučil/a? 

2. Mám nejaké ďalšie otázky k danej problematike? 

3. Nebolo mi niečo jasné z teoretického úvodu v úlohe?  

4. Mal som s niečím počas cvičenia problém?  
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15.3 Stanovenie potenciálu nezaťaženého obvodu (I. Šišoláková) 

Teoretický princíp 

Potenciál nezaťaženého obvodu (OCP, z angl. open circuit potential) je napätie medzi pracovnou 

a referenčnou elektródou v roztoku elektrolytu v prípade, kedy systémom nepreteká žiaden prúd. 

Medzi týmito dvoma elektródami je OCP najvyšší možný rozdiel potenciálov podľa rovnice:  

𝐸𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý = 𝐸𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛á 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟ó𝑑𝑎 − 𝐸𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛č𝑛á 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟ó𝑑𝑎     (15.9) 

V prípade kovových vzoriek je OCP zhodný s koróznym potenciálom. Korózny potenciál 

predstavuje potenciál, pri ktorom sa z pracovnej elektródy (povrchu kovu) uvoľňujú elektróny do 

roztoku. Korózny potenciál je veľmi dôležitý parameter charakterizujúci tendenciu korózie daného 

kovu. Jeho hodnotu je možné ovplyvniť vytvorením rôznych zliatín, respektíve povlakov na 

povrchu kovu.   

V priebehu tejto úlohy 

● precvičíme experimentálne zapojenie trojelektródového systému 

● zoznámime sa s praktickým využitím potenciálu nezaťaženého obvodu 

● experimentálne porovnáme namerané hodnoty pre rôzne vzorky   

 

Potreby 

potenciostat, elektrolytická nádobka, Hanksov roztok, platinová elektróda ako pomocná elektróda, 

argentochloridová elektróda ako referenčná elektróda, Fe vzorka, Zn vzorka, Fe-Zn vzorka, oceľová 

vzorka 

 

Postup práce 

1. Pred začiatkom experimentu si podľa Tabuľky 10 pripravíme Hanksov roztok, ktorý svojim 

zložením simuluje telesné tekutiny. Zloženie Hanksovho roztoku je nasledovné:  

Tabuľka 10 Chemické zloženie Hanksovho roztoku slúžiaceho ako simulované telesné prostredie 

Chemikálie Množstvo (g l-1) 

NaCl 8,00 

KCl 0,40 
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CaCl2 0,14 

MgSO4 . 7 H2O 0,06 

NaH2PO4 . 2 H2O 0,06 

NaHCO3 0,35 

Glukóza 1,00 

KH2PO4 0,60 

MgCl2 . 6 H2O 0,10 

 

 

2. 50 ml pripraveného Hanksovho roztoku odoberieme do analytickej nádobky.  

3. Zapojíme si pracovnú, pomocnú a referenčnú elektródu v trojelektródovom zapojení podľa 

Obrázka 53, kde ako pracovnú elektródu zapojíme kovovú vzorku.  

4. Nastavíme si parametre merania, kedy si ako metódu zvolíme potenciometriu a čas merania 

nastavíme na 60 minút. Následne spustíme elektrochemické meranie.  

5. Z nameraných dát vynesieme grafickú závislosť potenciálu od času a sledujeme priebeh krivky 

6. Postup zopakujeme pre všetky vzorky. 

7. Na základe nameraných kriviek rozhodnite o korózií respektíve pasivácii kovu v roztoku. 

Porovnajte tendenciu korodovať pre jednotlivé kovové vzorky a diskutujte dôvody ich správania.  

Sebahodnotenie 

1. Viem definovať potenciál nezaťaženého obvodu?  

2. Viem určiť, či daný kov koroduje? 

3. Viem definovať korózny potenciál? 

4. Viem ako možno ovplyvniť hodnotu korózneho potenciálu kovových vzoriek? 

 

Otázky po realizácii úlohy  

1. Čo nové som sa v priebehu tejto úlohy naučil/a? 



  

188 

 

2. Mám nejaké ďalšie otázky k danej problematike? 

3. Nebolo mi niečo jasné z teoretického úvodu v úlohe?  

4. Mal som s niečím počas cvičenia problém?  
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15.4 Výpočet analytických vlastností elektród využitím chronoampérometrie  

(I. Šišoláková) 

Teoretický princíp 

Analytické vlastnosti elektród medzi ktoré zaraďujeme medzu detekcie (LOD), citlivosť, lineárny 

rozsah a koeficient determinácie sú dôležitými charakteristikami elektród, ktoré udávajú vlastnosti 

skúmanej elektródy pre stanovenie daného analytu.  

LOD - Je najmenšia koncentrácia (množstvo) analytu, ktorej prítomnosť vo vzorke ešte možno 

danou metódou spoľahlivo dokázať (spoľahlivo odlíšiť od signálu základného elektrolytu, ktorý 

neobsahuje stanovovaný analyt). Bežne sa za LOD považuje koncentrácia prislúchajúca priemernej 

hodnote slepého pokusu zväčšenej o trojnásobok štandardnej odchýlky šumu. LOD je možné 

vypočítať podľa rovnice:  

𝐿𝑂𝐷 =
3𝑆𝑎

𝑏
           (15.12) 

kde Sa je smerodajná odchýlka a b  je sklon krivky (smernice) 

Citlivosť elektródy – citlivosť elektródy je daná sklonom kalibračnej krivky (smernice), ktorú 

získame z kalibračnej krivky.  

𝑐𝑖𝑡𝑙𝑖𝑣𝑜𝑠ť 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟ó𝑑𝑦 = 𝑏         (15.13) 

Koeficient determinácie – R2 – reprezentuje proporciu spoločného rozptylu, teda na koľko percent 

zmena jednej premennej ovplyvní druhú. Je to informácia o sile relácie medzi premennými a má 

prinajmenšom taký význam ako informácia o významnosti korelácie. V prípade, ak koeficient 

determinácie dosahuje hodnoty čo najbližšie 1, tak predpokladaný model kopíruje získané dáta. 

Lineárny rozsah – predstavuje rozsah koncentrácií analytu, v ktorých je závislosť koncentrácie od 

maximálnej hodnoty prúdu lineárna (koeficient determinácie je čo najbližšie k hodnote 1). 

Ako už bolo spomínané, chronoampérogram vyjadruje závislosť prúdu od času pri skokovej 

hodnote potenciálu. Na elektródu je najprv vkladaný potenciál E1, kedy neprebieha sledovaná 

reakcia a následne sa skokovo mení na potenciál E2, kedy už študovaná reakcia prebieha. Hodnota 

potenciálu E2 je obvykle určená voltampérometrickými metódami (cyklická voltampérometria, 

lineárna voltampérometria). Ako už bolo spomínané vyššie, pre určenie analytických charakteristík 

potrebujeme získať kalibračnú krivku (v našom prípade sa jedná o závislosť maximálnej hodnoty 

prúdu Ip od koncentrácie stanovovaného analytu). Kalibračnú krivku môžeme získať v prípade 

chronoampérometrie dvoma spôsobmi a to odčítaním hodnoty Ip z chronoampérogramu na Obrázku 
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54a, kedy každá krivka predstavuje chronoampérogram pre inú koncentráciu analytu alebo 

odčítaním hodnoty Ip z chronoampérogramu zobrazeného na Obrázku 54b, kde je zobrazený priebeh 

chronoampérometrického merania pomocou prídavkov stanoveného analytu do roztoku základného 

analytu, ktorý neobsahuje stanovovaný analyt. Prídavkami stanovovaného analytu do roztoku pri 

hodnote potenciálu, pri ktorej prebieha reakcia. Dochádza k zvyšovaniu koncentrácie, a teda aj 

k zvyšovaniu prúdovej odozvy systému. Túto prúdovú odozvu následne môžeme zaznamenávať 

a priradiť ju známej koncentrácii analytu, s ktorou sme pracovali.  

 

 

Obrázok 54 (a) Chronoampérogram pre rôzne koncentrácie analytu a (b) pre postupné prídavky 

analytu  

 

V priebehu tejto úlohy 

● precvičíme experimentálne zapojenie trojelektródového systému 

● zoznámime sa s chronoamperometriou a nastavením jej parametrov 

● experimentálne porovnáme chronoamperogramy získané pri rôznej koncentrácii analytu 

● vypočítame hodnoty citlivosti, LOD, korelačného koeficienta a lineárneho rozsahu 

 

Potreby 

potenciostat, elektróda zo sklovitého uhlíka ako pracovná elektróda, argentochloridová elektróda 

ako referenčná elektróda, platinová elektróda ako pomocná elektróda, analytické váhy, stopky, 

elektrolytická nádobka, kadičky, tyčinka, automatická pipeta, 𝐾3[Fe(CN)6] 
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Postup práce 

1. Pripravíme si roztoky 1 mM 𝐾3[Fe(CN)6], 5 mM 𝐾3[Fe(CN)6], 10 mM 𝐾3[Fe(CN)6], 15 mM 

𝐾3[Fe(CN)6]  a 20 mM 𝐾3[Fe(CN)6] , ktoré získame rozpustením vypočítaného množstva 

práškového 𝐾3[Fe(CN)6] v 100 ml destilovanej vody. 

2. Pripravíme si elektrolytickú nádobku, do ktorej vylejeme 50 ml pripraveného roztoku. 

3. Elektrolytickú nádobku umiestnime do termostatovanej nádoby, kde udržujeme teplotu 25°C, 

ktorú sledujeme teplomerom. 

4. Povrch pracovnej elektródy pre použitím očistíme jemným brúsnym papierom (600), aby sme 

odstránili naadsorbované nečistoty z povrchu.  

6. Zapojíme pracovnú, pomocnú a referenčnú elektródu v trojelektródovom zapojení podľa Obrázka 

53.   

7. Nastavíme parametre merania, kedy ako metódu zvolíme cyklickú voltampérometriu, v rozsahu 

potenciálov E1 = -1 V a E2 = 1 V,  rýchlosť zmeny potenciálu nastavíme na 0,05 V.s-1. Následne 

spustíme elektrochemické meranie.  

8. Z nameraných dát zostrojíme grafickú závislosť I vs. E a z cyklického voltampérogramu 

odčítame na x-ovej osi potenciál,  ktorý prislúcha maximálnej hodnote prúdu prislúchajúcej oxidácii 

analytu Ip podľa Obrázka 54b a zaznačíme si ju.  

9.  Znova nastavíme parametre merania, kedy ako metódu zvolíme chornoampérometriu pri 

potenciáli, ktorý sme odčítali z cyklického voltampérogramu a ako čas t zvolíme 90 s. Následne 

spustíme elektrochemické meranie.  

10. Tento postup zopakujeme pre všetky koncentrácie 𝐾3[Fe(CN)6]. 

11. Z nameraných dát zostrojíme grafickú závislosť I vs. t a z chronoampérogramu odčítame 

hodnotu maximálnu hodnotu prúdu  Ip pre jednotlivé koncentrácie, ktorú zaznamenáme do Tabuľky 

11. 
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Tabuľka 11 Zaznamenané namerané maximálne hodnoty prúdu 

c (mM) Ip (A) 

1  

5  

10  

15  

20  

 

12. Na základe odčítaných hodnôt Ip a koncentrácie 𝐾3[Fe(CN)6] vynesieme kalibračnú krivku, 

z ktorej vypočítame LOD a stanovíme ďalšie analytické vlastnosti elektródy, ktoré zaznamenáme 

do prehľadnej Tabuľky 12.  

 

Tabuľka 12 Vypočítané analytické vlastnosti elektródy (citlivosť, medza detekcie, koeficient 

determinácie a lineárny rozsah) 

LOD citlivosť  R2 lineárny rozsah 

    

 

13. V druhej časti experimentu si do elektroanalytickej nádobky nalejeme 50 ml základného 

elektrolytu bez prítomnosti 𝐾3[Fe(CN)6] (v našom prípade sa jedná o destilovanú vodu, ktorá bola 

použitá ako rozpúšťadlo).  

14.  Elektrolytickú nádobku umiestnime do termostatovanej nádoby, kde udržujeme teplotu 25°C, 

ktorú sledujeme teplomerom. 

15. Povrch pracovnej elektródy pre použitím očistíme jemným brúsnym papierom (600), aby sme 

odstránili naadsorbované nečistoty z povrchu.  

16. Zapojíme pracovnú, pomocnú a referenčnú elektródu v trojelektródovom zapojení tak, ako to 

bolo v predošlom prípade.  
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17.  Znova nastavíme parametre merania, kedy ako metódu zvolíme chornoampérometriu pri 

potenciáli, ktorý sme odčítali z cyklického voltampérogramu a ako čas t zvolíme až 360 s, keďže 

budeme pracovať s prídavkami analytu.  

18. Pripravíme si stopky, keďže je dôležité, aby bol čas medzi prídavkami rovnaký.  

19. Spustíme elektrochemické meranie, počkáme kým sa prúd pretekajúci systémom ustáli a po cca 

60s pridáme 10 ml 20 mM K3FeCN6. Prúd pretekajúci systémom sa zvýši (Obrázok 54b). Tento 

krok zopakujeme ešte 4 krát s rovnakým prídavkom 20 mM 𝐾3[Fe(CN)6], pričom sledujeme časový 

odstup medzi prídavkami (60 s).  

20. Po ukončení merania zostrojíme z nameraných dát grafickú závislosť I  vs. t 

a z chronoampérogramu odčítame hodnotu maximálnu hodnotu prúdu Ip pre jednotlivé 

koncentrácie, ktorú zaznamenáme do Tabuľky 13. 

21. Koncentráciu analytu vypočítame zo zrieďovacej rovnice, keďže známa bola len koncentrácia 

prídavku analytu.  

𝑐1𝑉1 + 𝑐2𝑉2 = 𝑐3𝑉3          (15.14) 

Tabuľka 13 Zaznamenané namerané hodnoty maximálnej hodnoty prúdu 

c (mM) Ip (A) 

  

  

  

  

  

 

22. Na základe odčítaných hodnôt Ip a koncentrácií 𝐾3[Fe(CN)6] vynesieme kalibračnú krivku, 

z ktorej vypočítame LOD a stanovíme ďalšie analytické vlastnosti elektródy, ktoré zaznamenáme 

do prehľadnej Tabuľky 14.  
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Tabuľka 14 Vypočítané analytické vlastnosti elektródy (citlivosť, medza detekcie, koeficient 

determinácie a lineárny rozsah) 

LOD citlivosť  R2 Lineárny rozsah 

    

 

Sebahodnotenie 

1. Viem definovať LOD, citlivosť, lineárny rozsah a  koeficient determinácie? 

2. Viem zostrojiť kalibračnú závislosť? 

3. Viem od čoho je závislá zmena prúdu v chronoampérometrických meraniach? 

4. Viem podľa korelačného koeficientu určiť linearitu závislosti? 

 

Otázky po realizácii úlohy  

1. Čo nové som sa v priebehu tejto úlohy naučil/a? 

2. Mám nejaké ďalšie otázky k danej problematike? 

3. Nebolo mi niečo jasné z teoretického úvodu v úlohe?  

4. Mal som s niečím počas cvičenia problém?  
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15.5 Voltampérometria s lineárne premenným potenciálom – faktory 

ovplyvňujúce tvar a priebeh voltampérogramov (R. Gorejová) 

Teoretický princíp 

Vyššie, v kapitole 7 sme opísali teoretické základy LSV a všeobecne popísali rozdiely medzi 

voltampérogrammi a parametrami reverzibilných a ireverzibilných reakcií. Nadobudnuté poznatky 

budeme demonštrovať na príklade systému Fe3+/Fe2+.   

Pri meraniach LSV je prúdová odozva vykreslená ako funkcia potenciálu. V prípade, že 

použijeme roztok elektrolytu obsahujúci iba oxidovanú formu Fe3+, môžeme pozorovať nasledovný 

voltampérogram (Obrázok 55): 

 

 

Obrázok 55 Lineárna zmena vkladaného potenciálu v priebehu času (vľavo) a zodpovedajúci 

voltampérogram pre systém obsahujúci iba oxidovanú formu Fe3+ (vpravo) 

 

Skenovanie začína v ľavej časti i-E krivky, kde zatiaľ nepreteká žiaden prúd. Keď sa napätie zvyšuje 

(posúvame sa na osi x doprava), začína pretekať prúd až do dosiahnutia vrcholu (ip, pri hodnote Ep) 

nasledovaného poklesom. Ako vysvetlíme toto správanie? Musíme do úvahy vziať vplyv vloženého 

potenciálu na rovnováhu na povrchu elektródy. Ak vezmeme do úvahy aj elektrochemickú redukciu 

Fe3+ na Fe2+, rýchlosť prenosu elektrónov počas tohto deja je v porovnaní s rýchlosťou potenciálovej 

zmeny vyššia. Preto sa na povrchu elektródy ustáli rovnováha, ktorá zodpovedá termodynamicky 

predpokladanej rovnováhe danej Nernstovou rovnicou 

𝐸 = 𝐸° +
𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝑙𝑛

[𝐹𝑒3+]

[𝐹𝑒2+]
          (15.15) 

ktorá definuje vzťah medzi koncentráciou reaktantov a produktov, a elektródovým potenciálom, 

kde E je aplikovaný potenciál a Eo je štandardný elektródový potenciál. Pri zmene potenciálu 

z hodnoty E1 na hodnotu E2 sa teda rovnovážna poloha zmení z bodu, v ktorom neprebieha žiadna 
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reakcia až do bodu (E2), kde dochádza na povrchu elektródy k úplnej transformácii reaktantu. Keď 

na začiatku uvažujeme potenciál E1 a postupne sa posúvame smerom k potenciálu E2, na povrchu 

elektródy sa začína meniť rovnováha a systémom začína pretekať prúd: 

𝐹𝑒3+ + 𝑒− ← 𝐹𝑒2+     (15.16) 

Čím viac sa potenciál posúva od svojej počiatočnej hodnoty, tým vyšší nárast prúdu a vznik 

produktov pozorujeme. Vrchol sa dosiahne v dôsledku toho, že v určitom bode je hrúbka difúznej 

vrstvy na elektróde už taká veľká, že reaktanty nedokážu k povrchu elektródy pristupovať 

dostatočne rýchlo. V tomto bode začne prúd postupne klesať (jeho správanie predpovedá 

Cottrellova rovnica (6.5). 

Vyššie uvedený voltampérogram (Obrázok 55) bol zaznamenaný pri  jednej rýchlosti zmeny 

potenciálu. Ak sa však rýchlosť zmeny potenciálu zmení, zmení sa aj odozva systému. Obrázok 

nižšie (Obrázok 56) zobrazuje sériu lineárnych voltampérogramov zaznamenaných pri rôznych 

rýchlostiach zmeny potenciálu (pre elektrolyt obsahujúci iba Fe3+). 

 

Obrázok 56 Voltampérogramy zaznamenané s rozdielnou rýchlosťou zmeny potenciálu 

 

Každá krivka má rovnaký tvar, ale je zrejmé, že celkový prúd sa so zvyšujúcou rýchlosťou zmeny 

potenciálu zvyšuje. To možno opäť vysvetliť tým, že berieme do úvahy veľkosť difúznej vrstvy a 

čas potrebný na zaznamenanie potenciálovej zmeny. Z uvedeného vieme, že záznam lineárneho 

voltampérogramu bude so znižujúcou sa rýchlosťou zmeny potenciálu trvať dlhšie. V dôsledku toho 

sa bude veľkosť difúznej vrstvy pri povrchu elektródy v závislosti od použitej rýchlosti zmeny 

potenciálu líšiť. Pri pomalej zmene potenciálu bude difúzna vrstva v porovnaní s rýchlou zmenou 

potenciálu rásť do oveľa väčšej vzdialenosti od elektródy. V dôsledku toho bude tok smerom k 

povrchu elektródy pri nízkych rýchlostiach zmeny potenciálu podstatne menší ako pri vyšších 
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rýchlostiach. Keďže prúd je úmerný toku elektroaktívnych častíc smerom k elektróde, veľkosť 

prúdu bude nižšia pri nízkych rýchlostiach zmeny potenciálu a vyššia pri vysokých 

rýchlostiach zmeny potenciálu. Je nutné zdôrazniť, že aj napriek tomu, že v grafoch nie je čas 

explicitne znázornený, rýchlosť zmeny potenciálu (a teda čas potrebný na zaznamenanie 

voltampérogramu) výrazne ovplyvňuje pozorované správanie. Posledný bod na Obrázku 56, ktorý 

si treba všimnúť, je poloha prúdu v jeho maxime. Vrchol je dosahovaný pre všetky skeny pri 

rovnakom potenciáli, čo je charakteristické pre elektródové reakcie, kde pozorujeme rýchlu kinetiku 

prenosu elektrónov (reverzibilné reakcie prenosu elektrónov). 

Čo by sa však stalo, keby procesy prenosu elektrónov boli vo vzťahu k rýchlosti zmeny 

potenciálu pomalé? V takých prípadoch sa reakcie označujú ako kvázi-reverzibilné alebo 

ireverzibilné. Obrázok 57 nám ukazuje sériu voltampérogramov zaznamenaných pri rovnakej 

rýchlosti zmeny potenciálu pre rôzne hodnoty rýchlostnej konštanty (k) pre reakciu redukcie: 

 

Obrázok 57 Séria voltampérogramov zaznamenaných pri rovnakej rýchlosti zmeny potenciálu pre 

rôzne hodnoty rýchlostnej konštanty (k) 

 

V takejto situácii aplikované napätie nevedie k dosiahnutiu takých koncentrácií iónov na povrchu 

elektródy, aké sú teoreticky predpovedané Nernstovou rovnicou. Dôvodom je, že kinetika reakcie 

je „pomalá“ (v porovnaní s rýchlosťou zmeny potenciálu) a preto sa rovnováha neustáli dostatočne 

rýchlo. V takej situácii je vzhľad zaznamenaného voltampérogramu podobný tomu uvedenému 

vyššie (Obrázok 55), ale na rozdiel od reverzibilnej reakcie sa teraz poloha aktuálneho maxima 

prúdu posúva v závislosti od rýchlostnej konštanty (a zároveň rýchlosti zmeny potenciálu). 
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V priebehu tejto úlohy 

● precvičíme experimentálne zapojenie trojelektródového systému 

● zoznámime sa s metódou LSV a nastavením jej parametrov 

● experimentálne porovnáme voltámperogramy získané pri rôznej rýchlosti  

zmeny potenciálu 

 

Potreby 

5 mM vodný roztok 𝐾3[Fe(CN)6]/𝐾4[Fe(CN)6], pomocná Pt elektróda, referenčná Ag/AgCl/3M 

KCl elektróda, pracovná Pt elektróda 

 

Postup práce 

1. Pripravíme 50 ml 5 mM vodného roztoku 𝐾3[Fe(CN)6]/𝐾4[Fe(CN)6]. 

2. Pomocnú, referenčnú a pracovnú elektródu zapojíme k potenciostatu, pričom využijeme držiak 

na elektródy pripevnený ku kovovému stojanu. 

3. Do elektrolytickej nádobky nalejeme 50 ml roztoku pripraveného v bode 1. Pred naliatím 

roztoku sa uistíme, že je nádobka čistá a suchá. 

4. Pomocou bežca na držiaku elektród spustíme elektródy do roztoku 

𝐾3[Fe(CN)6]/𝐾4[Fe(CN)6] tak, aby boli všetky elektródy ponorené a aby žiadna neprichádzala 

do kontaktu so sklenenou stenou elektrolytickej nádoby. Snažíme sa o dodržanie konštantnej 

vzdialenosti medzi jednotlivými elektródami. 

5. V softvéri nastavíme požadovanú procedúru (LSV) s hodnotami potenciálového rozpätia od -1 

V do 1 V.  

6. Zapneme potenciostat, respektíve jeho meraciu celu. Postupne spustíme sériu meraní 

s nasledovnými parametrami: 

a) potenciál v rozpätí od -1 V do 1 V, rýchlosť zmeny potenciálu: 10 mV/s 

b) potenciál v rozpätí od -1 V do 1 V, rýchlosť zmeny potenciálu: 100 mV/s 
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c) potenciál v rozpätí od -1 V do 1 V, rýchlosť zmeny potenciálu: 500 mV/s 

7. Namerané krivky vložíme v softvéri alebo za pomoci exportu dát do porovnania a diskutujeme 

ich priebeh a tvar. 

8. Po meraní dôkladne umyjeme a odložíme použité elektródy a laboratórne sklo, a pomôcky. 

Samohodnotenie 

1. Viem zadefinovať pojem voltampérogram 

2. Viem určiť, od čoho je závislý tvar a priebeh voltampérogramu 

3. Viem zapísať a pomenovať všetky premenné získané počas merania LSV 

4. Viem správne zapojiť pracovnú, referenčnú a pomocnú elektródu 

5. Dokážem namerané dáta vhodne spracovať a porovnať jednotlivé merania 

 

Otázky po realizácii úlohy  

1. Čo nové som sa v priebehu tejto úlohy naučil/a? 

2. Mám nejaké ďalšie otázky k danej problematike? 

3. Nebolo mi niečo jasné z teoretického úvodu v úlohe?  

4. Mal som s niečím počas cvičenia problém?  
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15.6 Elektrochemické stanovenie rýchlosti korózie kovovej vzorky (R. Gorejová) 

Teoretický princíp 

Na určenie rýchlosti korózie kovových vzoriek možno využiť niekoľko fyzikálno-chemických a 

analytických metód. Vo všeobecnosti môžeme rozlišovať in vitro a in vivo metódy. 

In vitro degradačné skúšky nám napomáhajú predikovať korózne správanie sa materiálu. 

Využívajú sa pri prvotných testoch materiálov, kedy je potrebné selektovať najvhodnejší dizajn 

vzoriek a taktiež sú dobrým nástrojom pri štúdiu korózneho mechanizmu. Dvoma najčastejšie 

využívanými formami testov sú elektrochemické testy a ponorové testy. 

Korózia je elektrochemickým fenoménom a preto elektrochemické metódy ponúkajú dobrý 

základ pre možnosti jej štúdia. Tok elektrónov medzi anódou a katódou reprezentuje rýchlosť 

oxidačných a redukčných reakcií na rozhraní materiálu a roztoku elektrolytu. Monitorovaním tohto 

elektrónového toku možno študovať kinetiku korózneho procesu. Na tieto účely sa najčastejšie 

využívajú metódy potenciodynamickej polarizácie a elektrochemickej impedančnej spektroskopie 

(EIS), ktoré sú bližšie opísané v kapitolách 7 a 11. Polarizačné techniky pozostávajú z niekoľkých 

metód, medzi ktoré patrí aj Tafelova extrapolácia, ktorá ma špecifický význam najmä pri štúdiu 

korózie. 

V priebehu tejto úlohy sa zameriame na stanovenie koróznej rýchlosti zinku. Na základe 

jeho štandardného elektrochemického potenciálu (-0,76 V) sa radí medzi Fe (-0,44 V) a Mg (-2,37 

V). Štandardné elektródové potenciály jednotlivých vybraných kovov sú zhrnuté v Tabuľke 15. 

 

Tabuľka 15 Štandardné elektródové potenciály vybraných kovov 

Kov Štandardný elektródový potenciál (V) 

Mg -2,37 

Al -1,63 

Zn -0,76 

Cr -0,74 

Fe -0,44 

   

Teoretické hodnoty štandardného elektródového potenciálu však úplne nereflektujú 

správanie kovu v špecifickom prostredí, akým je napríklad prostredie ľudského tela. Zheng  navrhol 

všeobecný model, ktorý popisuje degradáciu kovov v neutrálnom fyziologickom prostredí (v našom 
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prípade reprezentovanom Hanksovým roztokom). V konkrétnom prípade zinku proces začína 

oxidáciou zinku na zinočnaté ióny (anodická reakcia): 

Zn → Zn2+ + 2e-  (15.17) 

Elektróny, ktoré vznikajú v tomto kroku sú následne spotrebované katodickou reakciou – redukciou 

rozpusteného kyslíka. Zároveň dochádza k tvorbe koróznych produktov – hydroxidu a oxidu 

zinočnatého. Výhodou oproti korózii horčíka a jeho zliatin je, že pri degradácii zinku nie je 

produkovaný plynný H2. 

O2+2 H2O+4e- →4 OH-  (15.18) 

2 Zn2++ 4 OH-→2 Zn(OH)2  (15.19) 

Zn(OH)2→ZnO+H2O  (15.20) 

Procesy v telesnom prostredí ovplyvňuje najmä prítomnosť agresívnych Cl- iónov, ktoré 

narúšajú rovnováhu medzi rozpúšťaním a tvorbou vrstvy koróznych produktov. To je spôsobené 

schopnosťou chloridových iónov vstupovať do reakcií vzniku rozpustných chloridových solí: 

6 Zn(OH)2+ Zn2++ 2 Cl- →6 Zn(OH)2ZnCl2  (15.21) 

4 ZnO+ 4 H2O+Zn2++ 2Cl- →4 Zn(OH)2ZnCl2  (15.22) 

Rozpustenie povrchovej vrstvy koróznych produktov tvorených ZnO a Zn(OH)2 spôsobí 

odhalenie nového povrchu kovu, čo vedie k novému opakujúcemu sa cyklu anodických 

a katodických reakcíí (Obrázok 58).  

 

Obrázok 58 Schematické zobrazenie korózie Zn biomateriálu vo fyziologickom prostredí 
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Tafelovou analýzou získanej potenciodynamickej krivky a na základe experimentálne 

zistenej prúdovej koróznej hustoty sme schopní vypočítať rýchlosť korózie podľa vzorca 

𝐶𝑅 =
𝑗𝑘𝑜𝑟 𝐾 𝐸 𝑊

𝜌
  (15.23) 

kde CR je rýchlosť korózie (mm rok-1), jcorr je prúdová hustota (μA cm-2), K je konštanta (3,27 × 

10−3) určujúca výsledné jednotky CR, EW je ekvivalentná váha a ρ je hustota vzorky (g cm-3). 

 

V priebehu tejto úlohy 

● sa naučíme správny postup prípravy kovovej vzorky na elektrochemické korózne meranie 

● pripravíme Hanksov roztok, ktorý slúži ako simulované telesné tekutiny 

● z meraní polarizačnej krivky vynesieme Tafelovu krivku a zistíme korózne  

parametre študovaného materiálu 

● vyhodnotíme koróznu rýchlosť kovovej vzorky a ukážeme správny postup  

spracovania  nameraných dát 

 

Potreby 

Brúsne papiere s troma rozdielnymi zrnitosťami, Etanol, 96 obj. %, Hanksov roztok, kovová 

pinzeta, pomocná Pt elektróda, referenčná Ag/AgCl/3 M KCl elektróda, pracovná Zn elektróda (Zn 

tableta) 

 

Postup práce 

1. Pripravíme 250 ml Hanksovho rozotku (zloženie Hanksovho roztoku je popísané v Tabuľke 

10). 

2. Kovovú vzorku (Zn tabletu) vybrúsime brúsnymi papiermi s troma rôznymi drsnosťami od 

najhrubšej po najjemnejšiu a zabezpečíme tak homogénny povrch vzorky.  

3. Vybrúsenú kovovú vzorku ultrazvukovo vyčistíme v etanole po dobu 10 minút. Pri ďalšej 

manipulácii vzorku nechytáme do rúk, používame kovovú pinzetu.  

4. Pomocnú (Pt), referenčnú (Argentochloridovú) a pracovnú elektródu (vzorku) zapojíme 

k potenciostatu, využijeme držiak na elektródy pripevnený ku kovovému stojanu. 
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5. Do elektrolytickej nádobky nalejeme 50 ml roztoku pripraveného v bode 1. Pred vložením 

roztoku sa uistíme, že je nádobka čistá a suchá. 

6. Pomocou bežca na držiaku elektród spustíme elektródy do Hanksovho roztoku tak, aby boli 

všetky elektródy ponorené a aby žiadna neprichádzala do kontaktu so sklenenou stenou 

elektrolytickej nádoby. Snažíme sa medzi jednotlivými elektródami o dodržanie konštantnej 

vzdialenosti. Skúmanú vzorku upevníme a ponoríme do roztoku tak, aby sme mali jasne 

definovanú skúmanú plochu (na to môžeme využiť zalakovanie časti vzorky alebo jej zabalenie 

do parafilmu). 

7. Za pomoci externého obehového termostatu temperujeme elektrolytickú nádobku na teplotu 37 

°C, ktorú udržiavame počas celého merania pre simuláciu prostredia ľudského tela. 

8. V softvéri nastavíme ako prvú procedúru meranie potenciálu nezaťaženého obvodu (OCP) 

a spustíme meranie na dobu 60 minút s cieľom dosiahnuť ustálený potenciál pred samotným 

polarizačným meraním. 

9. Po uplynutí 60 minút si zapíšeme aktuálnu (poslednú) hodnotu nameraného potenciálu. 

10. So vzorkou nemanipulujeme a v softvéri nastavíme ako procedúru LSV s nasledujúcimi  

parametrami: rozsah potenciálov ± 150 mV od hodnoty zaznamenanej v bode 8, rýchlosť 

zmeny potenciálu 0,1 mV s-1. 

11. Po uplynutí merania analyzujeme Tafelovu krivku generovanú automaticky softvérom. Pre 

zistenie koróznej rýchlosti nami študovanej vzorky za pomoci príkazu „Corrosion rate 

analysis“ a za pomoci dvoch markerov označíme v softvéri na katodickej a anodickej časti 

krivky dva body, čím získame extrapolované lineárne oblasti nameranej krivky (Obrázok 59). 



  

204 

 

 

Obrázok 59 Extrapolácia lineárnych oblastí Tafelovej krivky na získanie hodnoty korózneho 

potenciálu a korózneho prúdu – názorná ukážka krivky zobrazovanej softvérom NOVA 2.1 

 

12. Na základe nami prevedenej extrapolácie automaticky získame informáciu o hodnote 

korózneho potenciálu a korózneho prúdu. Snažíme sa, aby nami extrapoláciou získaný 

korózny potenciál čo najviac zodpovedal potenciálu vypočítanému softvérom. 

13. Pre získanie správnych výsledných hodnôt v aktívnom okne v pravej časti softvéru nastavíme 

nasledovné hodnoty (resp. hodnoty aktuálne pre typ skúmanej vzorky) – hustotu materiálu, 

ekvivalentnú váhu a meranú plochu. Ekvivalentná váha materiálu je daná jeho molekulovou 

hmotnosťou delenou jeho mocenstvom (napr. v prípade systému Zn/Zn2+ je to nasledovne: 

M(Zn) = 65,38 g mol-1 delená dvomi, teda ekvivalentá váha Zn bude 32,69). 

14. Získané hodnoty (korózny potenciál, korózny prúd, koróznu prúdovú hustotu, polarizačný 

odpor, Tafelove smernice a rýchlosť korózie v mm za rok) exportujeme, spracujeme 

a diskutujeme. 

15. Po meraní dôkladne umyjeme a odložíme použité elektródy a laboratórne sklo, a pomôcky. 
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Samohodnotenie 

1. Viem zadefinovať pojem korózny potenciál, korózny prúd? 

2. Viem určiť, od čoho je závislá hodnota korózneho potenciálu? 

3. Viem zapísať a pomenovať všetky premenné v rovnici pre výpočet rýchlosti korózie? 

4. Viem správne pripraviť a zapojiť pracovnú, referenčnú a pomocnú elektródu? 

5. Dokážem namerané dáta vhodne spracovať a porovnať jednotlivé merania? 

 

Otázky po realizácii úlohy  

1. Čo nové som sa v priebehu tejto úlohy naučil/a? 

2. Mám nejaké ďalšie otázky k danej problematike? 

3. Nebolo mi niečo jasné z teoretického úvodu v úlohe?  

4. Mal som s niečím počas cvičenia problém?  
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15.7 Stanovenie aktívnej plochy povrchu elektródy chronoampérometricky (I. 

Šišoláková) 

Teoretický princíp 

Chronoampérometria je založená na sledovaní závislosti prúdu od času v závislosti od koncentrácie 

analytu pri skokovej hodnote potenciálu. V prípade reverzibilného systému na planárnej elektróde 

prúd klesá nepriamo úmerne druhej odmocnine času podľa rovnice:  

𝑖 = 𝑧𝐹𝐴𝑐√𝐷.
1

√𝜋𝑡
           (15.24) 

kde z je počet vymenených elektrónov, F je Faradayova konštanta 96 485,34 C.mol-1, c je 

koncentrácia analytu v mol.m-3, D je difúzny koeficient v m2.s-1 a t je čas v s a A je aktívna plocha 

elektródy v m2. Výsledným grafom je chronoampérogram (Obrázok 60) zobrazujúci závislosť I vs. 

t. Chronoampérometriu je možné využiť pre stanovenie akejkoľvek z veličín c, D, A, ak sú známe 

ostatné veličiny potrebné pre výpočet.  

Úpravou Cottrelovej rovnice je možné získať rovnicu pre výpočet aktívnej plochy povrchu 

elektródy: 

𝐴 =
𝑖

𝑧𝐹𝐴𝑐√𝐷.
1

√𝜋𝑡

           (15.25) 

 

Obrázok 60 Chronoampérogram 

 

Pred samotným meraním je nevyhnutné zadefinovať si rozdiel medzi aktívnou a 

geometrickou plochou povrchu elektródy, ktorý je v elektrochémii veľmi podstatný. V prípade 

geometrickej plochy povrchu elektródy je možné túto plochu vypočítať aplikáciou štandardných 

vzorcov pre povrch telesa, kde dosadíme namerané hodnoty akými sú napríklad priemer elektródy, 

respektíve jej dĺžka, ktoré jednoducho odmeriame posuvným meradlom. Geometrická plocha 
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povrchu nie je totožná s elektrochemicky aktívnou plochou povrchu elektródy. Aktívna plocha 

povrchu elektródy predstavuje tie časti povrchu elektródy, ktoré sú schopné interagovať s analytom 

a môže na nich prebiehať elektródová reakcia. V prípade nemodifikovanej elektródy je aktívna 

plocha povrchu elektródy obvykle menšia ako je vypočítaná geometrická plocha povrchu 

z jednoduchého dôvodu a to, že nie každá časť povrchu elektródy je schopná interagovať 

s analytom. Na stanovenie aktívnej plochy povrchu sa používajú analyty so známou koncentráciou 

a známym difúznym koeficientom. Najčastejšie sa na stanovenie aktívnej plochy povrchu elektródy 

používa modelový analyt, ktorým je hexakyanoželeznatan a hexakyanoželezitan draselný v 1 M 

KCl, kedy elektródová reakcia prebieha podľa rovnice:  

[Fe(CN)6]3−(aq) + e-↔[𝐹𝑒(𝐶𝑁)6]4− (aq)        (15.26) 

Hodnota difúzneho koeficienta pre takýto systém je známa a  je rovná 0,726x10-9 m2.s-1. Okrem 

chornoampérometrie je možné stanoviť aktívnu plochu povrchu aj metódou cyklickej 

voltampérometrie výpočtom z Randlesovej-Ševčíkovej rovnice. Keďže chronoampérometria 

predstavuje elektrochemickú metódu, pri ktorej je sledovaná závislosť prúdu od času pri hodnote 

potenciálu, pri ktorej prebieha elektrochemická reakcie je nevyhnutné pred vykonaním merania 

stanoviť túto hodnotu potenciálu voltamperometrickými metódami. Použitím metódy cyklickej 

voltampérometrie je možné zistiť presnú hodnotu potenciálu, pri ktorom prebieha oxidácia 

elektroaktívnej látky v roztoku, ktorú predstavuje hodnota Ip, ktorú sme si zadefinovali v Úlohe 1, 

pričom sa jedná o maximálnu hodnotu prúdu.  

V elektrochémii je veľmi podstatnou a často používanou veličinou prúdová hustota 

označovaná ako j udávaná v A/m2. Jedná sa o prúd prechádzajúci jednotkovou plochou a táto 

veličina veľmi často nahrádza prúd. V prípade, ak poznáme aktívnu plochu povrchu elektródy, 

jednoduchým predelením prúdu touto plochou získavame hodnotu prúdovej hustoty podľa rovnice 

15.27: 

𝑗 =
𝐼

𝐴
            (15.27) 

kde I je prúd v A a A je aktívna plocha povrchu elektródy v m2. 

 

V priebehu tejto úlohy  

● precvičíme experimentálne zapojenie trojelektródového systému 

● aplikujeme chronoamperometriu na výpočet aktívnej plochy povrchu elektródy 

● experimentálne porovnáme hodnoty získané pre rôzne doby trvania merania 
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Potreby 

potenciostat, elektróda zo sklovitého uhlíka ako pracovná elektróda, argentochloridová elektróda 

ako referenčná elektróda, platinová elektróda ako pomocná elektróda, analytické váhy, 

elektrolytická nádobka, kadička, posuvné meradlo, KCl, 𝐾3[Fe(CN)6], 𝐾4[Fe(CN)6] 

 

Postup práce 

1. Pripravíme roztok 1 mM 𝐾3[Fe(CN)6]/𝐾4[Fe(CN)6] v 1 M KCl, ktorý získame rozpustením 

vypočítaného množstva jednotlivých látok v 50 ml destilovanej vody. 

2. Pripravíme elektrolytickú nádobku, do ktorej nalejeme 50 ml pripraveného analytu.  

3.  Elektrolytickú nádobku umiestnime do termostatovanej nádoby, kde udržujeme teplotu 25°C, 

ktorú sledujeme teplomerom. 

4. Povrch pracovnej elektródy pre použitím očistíme jemným brúsnym papierom (600), aby sme 

odstránili naadsorbované nečistoty z povrchu.  

5. Posuvným meradlom odčítame priemer pracovnej elektródy a dosadíme do výpočtu pre výpočet 

geometrickej plochy elektródy. 

6. Zapojíme pracovnú, pomocnú a referenčnú elektródu v trojelektródovom zapojení podľa Obrázka 

53.   

7. Nastavíme parametre merania, kedy ako metódu zvolíme cyklickú voltampérometriu, v rozsahu 

potenciálov E1 = -1 V a E2 = 1 V, skenovaciu rýchlosť nastavíme na 0,05 V.s-1. Následne spustíme 

elektrochemické meranie.  

8. Z nameraných dát zostrojíme grafickú závislosť I vs. E a z cyklického voltampérogramu 

odčítame na x-ovej osi potenciál,  ktorý prislúcha maximálnej hodnote prúdu prislúchajúcej oxidácii 

analytu Ip podľa Obrázka 52 a zaznačíme si ju.  

9.  Znova si nastavíme parametre merania, kedy si ako metódu zvolíme chornoampérometriu pri 

potenciáli, ktorý sme odčítali z cyklického voltampérogramu a ako čas t zvolíme 90 s. Následne 

spustíme elektrochemické meranie.  
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10. Z nameraných dát zostrojíme grafickú závislosť I vs. t a z chronoampérogramu odčítame 

hodnotu prúdu pri čase 10 s, 30 s, 50 s a 90 s. 

11. Odčítané hodnoty zaznamenáme do Tabuľky 16 a použijeme pre výpočet aktívnej plochy 

povrchu elektródy zo sklovitého uhlíka podľa rovnice 15.26.  

12. Z vypočítaných hodnôt urobíme aritmetický priemer a priemernú hodnotu porovnáme 

s geometrickou plochou povrchu, ktorá bola stanované posuvným meradlom.  

Tabuľka 16 Zaznamenané namerané maximálne hodnoty prúdu a vypočítané hodnoty aktívnej a 

geometrickej plochy 

t (s) IP (A) A (m2) vypočítaná A (m2) nameraná 

10    

30    

50    

90    

µ    

 

Sebahodnotenie 

1. Viem rozdiel medzi aktívnou plochou elektródy a geometrickou plochou? 

2. Viem čo je chornoampérometria? 

3. Viem použiť Cottrelovu rovnicu pre výpočet aktívnej plochy elektródy? 

4. Viem prečo sme v úlohe použili modelový analyt? 

 

Otázky po realizácii úlohy  

1. Čo nové som sa v priebehu tejto úlohy naučil/a? 

2. Mám nejaké ďalšie otázky k danej problematike? 

3. Nebolo mi niečo jasné z teoretického úvodu v úlohe?  

4. Mal som s niečím počas cvičenia problém?  
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15.8 Stanovenie aktívnej plochy povrchu tlačených elektród metódou cyklickej 

voltampérometrie (I. Šišoláková) 

Teoretický princíp 

Často používanou metódou pre stanovenie aktívnej plochy povrchu elektródy sú 

voltampérometrické metódy (cyklická voltampérometria alebo lineárna voltampérometria). Pri 

týchto metódach sa na výpočet aktívnej plochy povrchu elektródy používa Randlesova-Ševčíkova 

rovnica:  

𝐼𝑃 = 0,4463𝑛𝐹𝐴𝑐√
𝑛𝐹𝑣𝐷

𝑅𝑇
         (15.28) 

𝐼𝑃 = 2,69. 105𝐴𝑐√𝑣𝐷          (15.29) 

 

kde Ip je maximálna hodnota prúdu v A odčítaná z cyklického voltampérogramu, n je počet 

vymenených elektrónov, F je Faradayova konštanta (96 485 C.mol-1), v je rýchlosť zmeny 

potenciálu vo V.s-1, A je geometrická plocha povrchu elektródy v m2, c je koncentrácia v mol.m-3, 

D je difúzny koeficient v m2.s-1, R je univerzálna plynová konštanta (8,314 J.K-1.mol-1) T je 

termodynamická teplota v K. Úpravou rovnice je možné vypočítať aktívnu plochu povrchu podľa 

rovnice: 

𝐴 =
𝐼𝑝

2,69.105𝑐√𝑣𝐷
          (15.30) 

Tlačené elektródy majú v porovnaní s klasickými elektródami, ktoré boli používané v 

predošlých úlohách výhodu vyplývajúcu z ich miniatúrnych rozmerov. V prvom rade nie je 

potrebné zostavovať trojelektródový systém, keďže pracovná, referenčná aj pomocná elektróda sú 

vopred vytlačené na keramickej respektíve sklenenej podložke. Druhou výhodou týchto elektród je 

minimalizácia množstva analytu potrebného na elektrochemické meranie. Kým v predošlých 

prípadoch sme pracovali s 50 ml roztoku, ktoré boli nevyhnutné pre správny priebeh merania, 

v prípade tlačených elektród sa množstvo roztoku pohybuje v µl v závislosti od toho, o aký 

konkrétny typ elektródy sa jedná. Na výpočet aktívnej plochy povrchu elektródy pomocou cyklickej 

votlampérometrie použijeme v tomto prípade tri typy uhlíkových tlačených elektród. V prvom 

prípade to bude nemodifikovaná uhlíková tlačená elektróda, uhlíková tlačená elektróda 

modifikovaná niklovými nanočasticami a uhlíková tlačená elektróda modifikovaná uhlíkovými 

nanotrubičkami (Obrázok 61). Tlačené elektródy sú vyrábané z rôznych materiálov, akými sú 

napríklad uhlík, zlato a ich povrch môže byť už od výroby modifikovaný rôznymi kovovými 

nanočasticami, prípadne biologickými molekulami. Typ elektródy je na povrchu keramickej 
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platničky číselne označený. Modifikované tlačené elektródy sú vyvinuté na jednorázové použitie 

a nie je možné ich čistiť.  

 

Obrázok 61 Rôzne typy tlačených elektród od firmy Metrohm 

 

Na stanovenie aktívnej plochy povrchu sa používajú roztoky s presne definovaným zložením 

a známym difúznym koeficientom, ako napríklad roztok (konc.) hexakyanoželeznatanu 

a hexakyanoželezitanu draselného v  

1 M KCl, kedy elektródová reakcia prebieha podľa rovnice:  

[Fe(CN)6]3−(aq) + e-⇆ [𝐹𝑒(𝐶𝑁)6]4−- (aq)        (15.26) 

Hodnota difúzneho koeficienta pre takýto systém je známa a  je rovná 0,726x10-9 m2.s-1. Ďalšou 

podmienkou pre použitie vyššie uvedenej Randlesovej-Ševčíkovej rovnice je reverzibilita 

redoxného systému.  

 

V priebehu tejto úlohy 

● precvičíme experimentálne zapojenie tlačených uhlíkových elektród 

● zoznámime sa s metódou výpočtu elektroaktívnej plochy povrchu z  

Randlesovej-Ševčíkovej rovnice 

● experimentálne porovnáme voltámperogramy a plochy povrchu získané pre  

rôzne modifikácie  
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Potreby 

potenciostat, nemodifikovaná uhlíková tlačená elektróda, uhlíková tlačená elektróda modifikovaná 

Ni nanočasticami, uhlíková tlačená elektróda modifikovaná uhlíkovými nanotrubičkami, konektor 

pre napájanie elektród k potenciostatu, automatická pipeta, analytické váhy, kadička, posuvné 

meradlo, KCl, 𝐾3[Fe(CN)6], 𝐾4[Fe(CN)6] 

 

Postup práce 

1. Pripravíme roztok 1 mM 𝐾3[Fe(CN)6]/𝐾4[Fe(CN)6] v 1 M KCl, ktorý získame rozpustením 

vypočítaného množstva jednotlivých látok v 10 ml destilovanej vody. 

2. Povrch pracovnej elektródy pre použitím opláchneme etanolom, aby sme odstránili 

naadsorbované nečistoty z povrchu.  

3. Posuvným meradlom odčítame priemer pracovnej elektródy, dosadíme do vzťahu pre výpočet 

geometrickej plochy povrchu elektródy a zaznamenáme do tabuľky.  

4. Pripravíme si konektor pre napájanie elektród k potenciostatu, kde zapojíme pracovnú, referenčnú 

a pomocnú elektródu a vložíme do neho uhlíkovú tlačenú elektródu podľa Obrázka 62. 

 

Obrázok 62 Znázornenie zapojenia tlačenej elektródy do konektora 

 

5. Na elektródu kvapneme 50 µl roztoku. Veľmi dôležité je kvapnúť roztok na všetky tri elektródy, 

aby bola zabezpečená vodivosť systému a elektrochemické meranie mohlo prebehnúť správne. 
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6. Nastavíme parametre merania, kedy ako metódu zvolíme cyklickú voltampérometriu, v rozsahu 

potenciálov E1 = -1 V a E2 = 1 V, rýchlosť zmeny potenciálu nastavíme na 0,05 V.s-1. Následne 

spustíme elektrochemické meranie.  

7. Z nameraných dát zostrojíme grafickú závislosť I vs. E a z cyklického voltampérogramu 

odčítame na y-ovej osi maximálnu hodnotu prúdu prislúchajúcu oxidácii analytu Ip podľa Obrázka 

52 a zaznačíme si ju do Tabuľky 17.   

8. Tento postup zopakujeme aj pre ďalšie dve elektródy a hodnoty Ip si zaznačíme do tabuľky. 

9. Dosadením odčítaných hodnôt Ip do Randlesovej-Ševčíkovej rovnice vypočítame aktívnu plochu 

povrchu elektródy a zaznačíme ju do Tabuľky 17.  

10. Hodnoty aktívnej plochy povrchu porovnáme s geometrickou plochou povrchu elektródy. 

Tabuľka 17 Zaznamenané maximálne hodnoty prúdu a vypočítané hodnoty aktívnej a 

geometrickej plochy 

Vzorka IP (A) A (m2) vypočítaná A (m2) nameraná 

nemodifikovaná    

Ni    

CNTs    

 

Sebahodnotenie 

1. Viem zapojiť tlačené elektródy k potenciostatu? 

2. Viem správne nastaviť parametre merania? 

3. Viem vyvodiť záver prečo sa aktívna plocha povrchu menila aplikáciou nanočastíc? 

4. Viem prečo sa geometrická plocha povrchu elektródy nezmenila?  

Otázky po realizácii úlohy  

1. Čo nové som sa v priebehu tejto úlohy naučil/a? 

2. Mám nejaké ďalšie otázky k danej problematike? 

3. Nebolo mi niečo jasné z teoretického úvodu v úlohe?  

4. Mal som s niečím počas cvičenia problém?  
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15.9 Elektrochemická detekcia glukózy na mikroelektróde metódou cyklickej 

voltampérometrie (I. Šišoláková) 

Teoretický princíp 

Glukóza je monosacharid, ktorý patrí medzi aldohexózy a predstavuje hlavný a najrýchlejší prírodný 

zdroj energie pre niektoré bunky, najmä pre mozgové bunky a bunky červených krviniek. 

Hromadenie glukózy v krvi má za následok vznik diabetu, kedy je potrebné neustále monitorovanie 

glukózy v krvi pacienta. Normálna hodnota cukru v krvi je do 5,5 mM a po jedle menej ako 7,8 

mM. Pri hodnote viac ako 10 mM sa glukóza začína vylučovať močom. Metóda stanovenia glukózy 

by mala byť jednoduchá, rýchla, presná a lacná. Napriek mnohým metódam používaným na 

stanovenie glukózy, elektrochemické senzory sú považované za najlepšie analytické zariadenia 

vhodné na rýchle a jednoduché stanovenie množstva glukózy v krvi. Za jeden z najvhodnejších 

kovových substrátov pre stanovenie glukózy môžeme jednoznačne považovať zlato. Oxidácia 

glukózy na zlatom substráte prebieha pri nižších hodnotách potenciálov ako na ostatných kovových 

substrátoch. Nevýhodou oxidácie glukózy na nemodifikovanom zlatom substráte je adsorpcia Cl- 

iónov, ktoré sa bežne nachádzajú v telesných tekutinách, na povrch elektródy, čím sa znižuje 

citlivosť. Pre zlepšenie senzorických vlastností zlatých elektród aj v prítomnosti vysokých 

koncentrácii Cl- iónov bolo vyvinutých viacero modifikácii ako napríklad použitie zlatých 

nanočastíc (AuNPs), zlatých nanovlákien alebo zlatých nanokryštálov. Mechanizmus oxidácie 

glukózy na zlatom substráte bol študovaný v kyslom aj zásaditom prostredí. Zo štúdií vyplýva, že 

zlato je nedostatočný katalyzátor pre oxidáciu glukózy v kyslom prostredí, čo je pripisované 

obmedzenej tvorbe katalyticky aktívneho hydroxidu zlata v acidickom prostredí. Katalyticky 

aktívny hydroxid zlata pre oxidáciu glukózy vzniká v alkalickom prostredí chemisorpciou OH- 

iónov na zlatom substráte. Mechanizmus oxidácie glukózy na zlatom substráte pri zásaditom pH je 

popísaný rovnicami (15.30) a (15.31) (Obrázok 63). 

𝑔𝑙𝑢𝑘ó𝑧𝑎 +  𝑂𝐻−
 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑜𝑣𝑎𝑛á 𝑔𝑙𝑢𝑘ó𝑧𝑎 +  𝐻2𝑂 + 𝑒−      (15.30) 

𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑣𝑎𝑛𝑎 𝑔𝑙𝑢𝑘ó𝑧𝑎 +  𝑂𝐻−  𝑔𝑙𝑢𝑘𝑜𝑛á𝑡 + 𝐻+ +  𝑒−     (15.31) 
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Obrázok 63 Cyklický voltampérogram s prídavkom 10 mM glukózy v roztoku 0,1 M NaOH 

vo fosfátovom tlmivom roztoku 

   

V prvom rade je potrebné poznamenať, že elektrochemická reakcia na zlatej elektróde bez 

pritomnosti glukózy prebieha v dvoch krokoch (Obrázok 63). Je možné pozorovať dva anodické 

píky prislúchajúce oxidácii Au na AuOH (anodický pík 1. pri potenciáli 0,1 V) a následnej oxidácii 

AuOH na Au2O3 (anodický pík 2. pri potenciáli 0,7 V). Avšak, ak sú v roztoku prítomné molekuly 

glukózy môžeme pozorovať 4. oxidačné píky. V priamom smere sa nachádzajú 3 veľmi dobre 

viditeľné anodické píky (I., II. a III.) a jeden výrazný anodický pík (IV.) v spätnom smere. Pík, ktorý 

sa nachádza pri potenciáli -0,1 V (pík I.) prislúcha adsorpcii glukózy na elektródový povrch. Píky, 

ktoré sa nachádzajú v blízkosti potenciálu 0,2 V (pík IV.) a 0,4 V (pík II.) sú spojené s priamou 

oxidáciou glukózy. Oxidačný pík III., ktorý sa nachádza pri potenciáli 0,66 V sa nachádza pri 

oxidačnom potenciáli, ktorý zodpovedá zmene hydroxidu zlata na jeho oxid. Tento pík je zjavne 

neovplyvnený prítomnosťou glukózy a súvisí iba s oxidáciou hydroxidu zlata. V prípade oxidácie 

glukózy je potrebné upozorniť na to, že sa nejedná o typický cyklický voltmapérogram a samotná 

oxidácia je komplexnou reakciou s viackrokovým mechanizmom. Predpokladá sa, že celý 

mechanizmus začína samotnou adsorpciou glukózy a potom jej oxidáciou v oblasti potenciálov, kde 

je na elektróde dostatočné množstvo –OH skupín. Tieto skupiny pôsobia katalyticky na oxidáciu 

glukózy a tento krok je riadený difúziou molekúl glukózy k elektródovému povrchu (pík II.). Avšak, 

so zvyšujúcim sa potenciálom sa množstvo –OH skupín zmenšuje a hydroxid zlata sa mení na oxid. 

V tomto kroku nedochádza k oxidácii glukózy, pre nedostatok aktívnych miest. V spätnom smere, 

kedy sa znova redukuje oxid na hydroxid, je vytvorené opäť dostatočné množstvo –OH skupín (resp. 

aktívnych miest) na elektródovom povrchu, a teda môže znova dôjsť k oxidácii glukózy. Tento krok 

je už limitovaný iba kinetikou reakcie a nie difúziou.  
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V priebehu tejto úlohy 

●precvičíme experimentálne zapojenie zlatých mikroelektród 

●využijeme metódu cyklickej voltampérometrie na zistenie reakcie systému na  

rôzne   koncentrácie analytu 

●určíme neznámu koncentráciu glukózy vo vzorke 

 

Potreby 

potenciostat, zlatá mikroelektróda, konektor pre napájanie elektród k potenciostatu, automatická 

pipeta, analytické váhy, kadičky, glukóza 

 

Postup práce  

1. Pripravíme 10 ml roztoku 4 mM, 5 mM, 6 mM, 7 mM a 10 mM glukózy v 0,1 M NaOH. 

2. Použijeme zlatú mikroelektródu od firmy Micrux, ktorá sa skladá zo zlatej pracovnej, referenčnej 

aj pomocnej elektródy vytlačenej na sklenenom podklade (Obrázok 64). Povrch pracovnej elektródy 

pred použitím opláchneme etanolom, aby sme odstránili naadsorbované nečistoty z povrchu.  

 

Obrázok 64 Zlatá mikroelektróda 

 

3. Pripravíme konektor pre napájanie elektród k potenciostatu, kde zapojíme pracovnú, referenčnú 

a pomocnú elektródu a vložíme do neho zlatú mikroelektródu. 
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4. Na elektródu kvapneme automatickou pipetou 10 µl roztoku. Veľmi dôležité je kvapnúť roztok 

na všetky tri elektródy, aby bola zabezpečená vodivosť systému a elektrochemické meranie mohlo 

prebehnúť správne. 

5. Nastavíme parametre merania, kedy ako metódu zvolíme cyklickú voltampérometriu, v rozsahu 

potenciálov E1 = -1 V a E2 = 1 V, rýchlosť zmeny potenciálu nastavíme na 0,05 V.s-1. Následne 

spustíme elektrochemické meranie.  

6. Z nameraných dát zostrojíme grafickú závislosť I vs. E a z cyklického voltampérogramu 

odčítame na y-ovej osi maximálnu hodnotu prúdu prislúchajúcej oxidácii glukózy Ip (pík IV) podľa 

Obrázka 63 a zaznačíme si ju do Tabuľky 18.   

7. Tento postup zopakujeme aj pre ďalšie koncentrácie glukózy a vzorku glukózy s neznámou 

koncentráciou a hodnoty Ip si zaznačíme do Tabuľky 18. 

8. Zostrojíme kalibračnú závislosť maximálnej hodnoty prúdu od koncentrácie a interpoláciou 

určíme koncentráciu neznámej vzorky.  

Tabuľka 18 Zaznamenané namerané maximálne hodnoty prúdu pre roztoky s rôznou 

koncentráciou glukózy 

c (mM) Ip (A) 

4 mM  

5 mM  

6 mM  

7 mM  

10 mM  

neznáma koncentrácia  

 

Sebahodnotenie 

1. Viem zapojiť tlačené elektródy k potenciostatu? 

2. Viem správne nastaviť parametre meraní? 

3. Viem vyvodiť záver prečo sa aktívna plocha zvyšovala aplikáciou nanočastíc? 

4. Viem zadefinovať rozdiel medzi geomterickou a aktívnou plochou elektródy?   
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Otázky po realizácii úlohy  

1. Čo nové som sa v priebehu tejto úlohy naučil/a? 

2. Mám nejaké ďalšie otázky k danej problematike? 

3. Nebolo mi niečo jasné z teoretického úvodu v úlohe?  

4. Mal som s niečím počas cvičenia problém?  
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15.10 Reakcia vývoja vodíka (HER) (R. Gorejová) 

Teoretický princíp 

Teoretické základy reakcie vývoja vodíka sme opísali v Kapitole 9. Sumárne môžeme deje 

prebiehajúce počas tohto procesu vyjadriť nasledovne: 

(1) elektrochemická 

adsorpcia vodíka, t.j. 

Volmerova reakcia 

V kyslom prostredí: H+ + M + e- ⇆ MHad                                   (15.32) 

V alkalickom prostredí: H2O + M + e- ⇆ MHad + OH-               (15.33) 

(2) elektrochemická 

desorpcia, t.j. 

Heyrovského reakcia 

V kyslom prostredí:  MHad + H+  + e- ⇆ M + H2                        (15.34) 

V alkalickom prostredí:  MHad + H2O + e- ⇆ M + OH- + H2   (15.35) 

(3) chemická 

desorpcia, t.j. 

Tafelova reakcia 

2𝑀𝐻𝑎𝑑 ⇆ 2𝑀 + 𝐻2                                                                      (15.36) 

 

Katalyzátor 

Pre efektívny priebeh HER je potrená prítomnosť katalyzátora. Preferovaný je katalyzátor 

s hodnotou Gibbsovej energie adsorbovaného vodíka (ΔGH) blízko nuly, keďže príliš nízke alebo 

naopak príliš vysoké hodnoty ovplyvňujú efektivitu adsorpcie vodíkového iónu a desorpcie 

molekuly vodíka.  

Existujú dva spôsoby ako zlepšiť výkon elektródy:  

1) použitím elektródových materiálov vyznačujúcich sa vyššou vnútornou aktivitou, t.j. 

vyššou výmennou prúdovou hustotou;  

2) použitím elektródových materiálov charakterizovaných veľkými reálnymi plochami 

povrchu 

 

Polarizačné krivky 

Pri voltampérometrii s lineárne premenným potenciálom (LSV) sa používa pevný potenciálový 

rozsah. Väčšinou je pri LSV napätie snímané od dolného limitu po horný limit, avšak nemusí to 

platiť úplne, napríklad pri štúdiu korózie volíme priebeh merania od záporných potenciálov ku 

kladným.  
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V prípade štúdia korózie postupujeme v potenciálovom skene od záporných potenciálov ku 

kladným, čo bližšie opíšeme v úlohe venujúcej sa tejto téme. 

V prípade HER postupujeme od kladných potenciálov k záporným. Reakcia vylučovania 

vodíka prebieha pri potenciáli E = -1,2V. Čim bližšie posunieme tento potenciál k nule, tým viac 

sme reakciu katalyzovali a uľahčili jej priebeh. Našou snahou je preto pripraviť a otestovať taký 

katalyzátor, ktorý sa svojimi vlastnosťami čo najviac priblíži vlastnostiam platiny, ktorá tento 

predpoklad spĺňa. 

Charakteristiky zaznamenaného voltampérogramu budú závisieť od mnohých faktorov, 

vrátane: 

 rýchlosti reakcie/reakcií elektrónového prenosu 

 chemickej reaktivity elektroaktívnych častíc 

 rýchlosti polarizácie 

Pri LSV meraniach je prúd vynesený ako funkcia napätia. Sken začína na pravej strane 

závislosti prúdu a napätia, kde zaznamenávame len malý prúd. S posunom napätia doľava (k nižším 

hodnotám potenciálov), prúd začne pretekať a eventuálne dosiahne vrchol (maximálny prúd, z angl. 

peak current) pred následným poklesom. Aby bolo možné racionalizovať toto správanie, je nutné 

zvážiť vplyv napätia na rovnováhu vytvorenú na povrchu elektródy. 

 

Tafelove smernice 

V procese HER existujú dva všeobecne akceptované mechanizmy. V prvom kroku obidva tieto 

mechanizmy zahŕňajú adsorpciu vodíkových iónov na povrchu elektródy (Volmerov krok). Druhý 

krok zahŕňa buď rekombináciu dvoch vodíkových atómov adsorbovaných na povrchu (Tafelov 

krok) alebo priamu väzbu hydratovaného protónu s adsorbovaným vodíkovým atómom, ktorá 

zahŕňa prenos elektrónov z povrchu elektródy (Heyrovského krok). 

 

HER môže prebiehať v kyslom aj zásaditom prostredí. Nakoľko je pre HER v zásaditom 

prostredí potrebný krok disociácie vody, rýchlosť reakcie je obvykle o dva až tri poriadky nižšia 

ako v kyslom prostredí. 

Nernstova rovnica (4.60) vyjadruje vzťah medzi koncentráciou a napätím (potenciálovým 

rozdielom), kde E je potenciál elektródy a E0 je štandardný elektródový potenciál. 
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Zlogaritmovaním polarizačnej krivky dostaneme Tafelovu krivku. Z nej vieme vypočítať smernicu 

Tafelovej krivky, ktorá hovorí o tom, o koľko je potrebné zvýšiť napätie, aby sme zvýšili reakčnú 

rýchlosť o faktor 10.  

Tafelova rovnica má tvar  η =  a +  b log |j|  kde a a b sú individuálne konštanty. Pre 

konštanty anodického deja platí 

 

𝑎 = − 
2,303𝑅𝑇

(1−𝛼)𝑧𝐹
𝑙𝑜𝑔 𝑗0   𝑏 =

2,303𝑅𝑇

(1−𝛼)𝑧𝐹
      (15.37,15.38) 

 

a pre konštanty katodického deja platí 

 

𝑎 =
2,303𝑅𝑇

𝛼𝑧𝐹
𝑙𝑜𝑔 𝑗0   𝑏 = −

2,303𝑅𝑇

𝛼𝑧𝐹
      (15.39,15.40) 

     

V priebehu tejto úlohy 

●predstavíme rôzne typy elektródových materiálov pre HER 

●prakticky porovnáme rôzne typy elektródových materiálov pre efektívny proces  

HER za využitia LSV 

●z meraní polarizačnej krivky vynesieme Tafelovu krivku a zistíme Tafelove  

smernice príslušného deja 

●vyhodnotíme efektivitu jednotlivých katalyzátorov 

 

Potreby 

Roztok elektrolytu (kyslé prostredie 0,5 M H2SO4; zásadité prostredie 1 M NaOH/KOH), kovová 

pinzeta, pomocná Pt elektróda, referenčná Ag/AgCl/3M KCl elektróda, elektrolytická nádobka (s 

pripojením z boku/z hora), Dimetylformamid (DMF) 

PIGE - parafínom impregnovaná grafitová elektróda (z angl. parafin impregnated graphite 

electrode). Často používaná ako substrát pre katalyzátory, pretože je vodivá a odolná voči kyslému 

aj zásaditému prostrediu 

GCE - sklenená uhlíková elektróda (z angl. glassy carbon electrode) 

Uhlíkové vlákna - komerčná uhlíková tkanina/nami pripravené vlákna 



  

222 

 

Postup práce 

1. Pripravíme si pracovnú (PIGE) elektródu a to tak, že ju najskôr obrúsime brúsnym papierom a 

následne vyhladíme kriedovým papierom, aby sme dosiahli celistvý hladký povrch. 

2. Povrch PIGE elektródy dôkladne opláchneme destilovanou vodou. 

3. Pre prípravu katalyzátorom modifikovanej PIGE elektródy postupejeme rovnako ako v krokoch 

1-2. Následne pripravíme rozpustením 25 mg uhlíkových vláken v 2,5 ml DMF suspenziu, 

ktorú následne homogenizujeme 6 hodín v ultrazvuku. Po jej komogenizácii prikvapneme na 

povrch vyčistenej elektródy 6 μl pripravenej suspenzie. Elektródu sušíme pri teplote 60 °C po 

dobu 10 minút. Následne proces prikvapnutia suspenzie zopakujeme ešte štyri krát pre 

dosiahnutie optimálneho množstva katalyzátora na povrchu elektródy. 

4. PIGE elektródu vložíme do elektrolytickej nádobky s pripojením z boku tak, aby bola 

elektrolytu vystavená len vyleštená plocha elektródy.  

5. Elektrolytickú nádobku naplníme elektrolytom. Pozor, tento krok môžeme uskutočniť až po 

vložení pracovnej elektródy, inak elektrolyt vytečie! 

6. Jednotlivé elektródy zapojíme nasledovne: pracovná elektróda - PIGE, pomocná elektróda - 

veľkoplošná Pt, referenčná elektróda - Ag/AgCl/3M KCl (prípadne kalomelová elektróda pre 

zásadité prostredie). 

7. Po zapojení zapneme potenciostat a jeho meraciu celu, a v softvéri zvolíme ako metódu 

Voltampérometriu s lineárne premenným potenciálom (LSV), v ktorej nastavíme rozsah 

potenciálov od 0,6 V po -1,2 V a rýchlosť zmeny potenciálu 1 mV s-1.  

8. Po meraní vypneme meraciu celu na potenciostate, odpojíme a umyjeme elektródy aj nádobku 

a spracujeme namerané dáta do podoby Tafelovej krivky.  

9. Z krivky určíte hodnoty Tafelových smerníc (v softvéri NOVA alebo Origin). 

10. Alternatívne ako pracovnú elektródu použijeme GCE, vlákna,čistú Pt elektródu alebo PIGE 

elektródu modifikovanú podľa postupu uvedenom v kroku 3 a porovnáme získané výsledky. 
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Samohodnotenie 

1. Viem zadefinovať pojem Tafelova smernica? 

2. Viem určiť, od čoho je závislá rýchlosť prebiehajúcej HER reakcie? 

3. Viem zapísať a pomenovať všetky premenné v Tafelových rovniciach? 

4. Viem správne zapojiť pracovnú, referenčnú a pomocnú elektródu? 

5. Viem správne pripraviť PIGE elektródu na elektrochemické meranie? 

 

Otázky po realizácii úlohy  

1. Čo nové som sa v priebehu tejto úlohy naučil/a? 

2. Mám nejaké ďalšie otázky k danej problematike? 

3. Nebolo mi niečo jasné z teoretického úvodu v úlohe?  

4. Mal som s niečím počas cvičenia problém?  
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15.11 Elektrolýza vody/Palivové články (R. Gorejová) 

Teoretický princíp 

Elektrolýza vody - rozklad pomocou jednosmerného elektrického prúdu. Ide o premenu elektrickej 

energie na chemickú energiu vo forme vodíka, s kyslíkom ako užitočným vedľajším produktom. 

Prúd prichádza na elektródy z externého zdroja. 

Poznáme rôzne typy elektrolyzérov (zariadení, v ktorých prebieha elektrolýza): alkalický, 

SOEC (z angl. solid oxide electrolyzer cell) - s tuhým oxidom, PEM (z angl. proton exchange 

membrane) a i. Pracovať budeme s typom PEM - protón-výmenná polymérna membrána 

potiahnutá tenkou vrstvou katalyzátora na oboch stranách elektródy systému. 

V elektrolyzéroch na báze PEM sa typicky používa platina, irídium, ruténium a ródium 

ako elektródové katalyzátory a membrána Nafion, ktorá nielen oddeľuje elektródy, ale pôsobí aj ako 

separátor plynu. V PEM elektrolyzéroch je voda privádzaná na anódu, kde sa štiepi na protóny, 

elektróny a kyslík. Protóny putujú cez membránu na katódu, kde sa rekombinujú s elektrónmi, ktoré 

putujú vonkajším obvodom na vodík. Kyslík zostáva s nezreagovanou vodou, oddeľovacia jednotka 

nie je potrebná. V závislosti od požiadaviek na čistotu sa môže použiť sušička na odstránenie 

zvyškovej vody po separačnej jednotke plyn/kvapalina. PEM elektrolyzéry majú nízke iónové 

odpory a preto môžu byť dosiahnuté vysoké prúdové hustoty >1600 mA cm-2 pri udržaní vysokej 

účinnosti 55-70%.  

 

Reakcie prebiehajúce na anóde a katóde sú: 

 Anóda: 2H2O → O2 + 4H+ + 4e-         (10.2) 

Katóda: 4H+ + 4e- → 2H2         (15.41) 

Celková reakcia: H2O → H2 + ½ O2, ΔH= -288 kJ mol-1     (15.42) 

 

Výhoda - vysoká účinnosť 

Nevýhoda - cena katalyzátora 

Účinnosť - cca 85 % 

 

PEM palivový článok 

PEM  môže fungovať aj ako palivový  článok (opačný proces ako elektrolýza) (Obrázok 65), ktorý  

premieňa  chemickú  energiu  na  elektrickú  pri  nízkych  prevádzkových  teplotách, efektívne, 
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rýchlo a prakticky bez emisií (produktom je voda). Elektrolytom je tenká protón-výmenná  

membrána  pokrytá  katalyzátorom  po  obidvoch  stranách.  Jednotlivé palivové články možno 

spájať spolu do série, čím sa zvýši výstupné napätie. V PEM palivovom článku sú dve platinové 

elektródy oddelené protón-výmennou  membránou  ako  elektrolytom.  Plynný  vodík  je  

rozštiepený na jednej elektróde a plynný kyslík na  druhej  elektróde.  Anóda  je  katalyzátor  pre  

disociáciu  vodíka  na  protóny  a elektróny e-.   Protóny   aj   elektróny  putujú  systémom  ku  

katóde,  ale  čo je  veľmi  dôležité , rôznymi  cestami.  Kým  H+ ióny prechádzajú protón-výmennou 

membránou, elektróny    putujú    (uzavretým)    vonkajším   obvodom   a   tak   vzniká   v  palivovom  

článku elektrický   prúd, čo  indikuje  svietiaca  žiarovka.    Na    katóde    protóny    a elektróny 

reagujú s kyslíkom za vzniku vody.  

 

 

Obrázok 65  Princíp fungovania elektrolyzéru vs. palivového článku 

 

V priebehu tejto úlohy 

●predstavíme pojmy elektrolýza vody a palivový článok 

●prakticky zostrojíme elektrolyzér/palivový článok 

●prakticky overíme funkčnosť zostrojeného elektrolyzéra/palivového článku 

 

Potreby 

PME palivový článok/PME elektrolyzér (Obrázok 66), destilovaná voda, striekačka 
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earth.  Plus, hydrogen is not naturally available in free form since it is chemically bonded 

to other elements like oxygen in water and in natural gas where a great deal of energy is 

required to extract it in pure form.  There are other fuel cell types like methanol, alkaline 

and solid oxide and each have their own advantages and drawbacks including cost, again, 

as well as toxicity and safety issues.   But things are beginning to change in favor of fuel 

cell technologies to make them more affordable with greater fuel availability along with 

safer operating and storage conditions. With that in mind let me introduce you to this 

technology by doing some interesting experiments with one of them.   

 

T he PEM  “Reversible” Fuel Cell 

There are many types of fuel cells out there to choose from but the one that can 

demonstrate most of a fuel cell’s characteristics as well as be affordable, easy to use and 

safe is the PEM reversible fuel cell.  PEM can mean Proton Exchange Membrane or 

Polymer Electrolyte Membrane, take your pick, and both refer to the part that separates 

the hydrogen protons and electrons to produce electricity (Figure 1).  The reversible part 

means that it serves as both an electrolyzer for water to create hydrogen and oxygen as 

well as a fuel cell.  You get the best of both worlds with this device as it mimics a 

rechargeable battery.  The main difference is that the electrolyte is external and does not 

get used up in the process of generating [DC] electricity, and it can continue to generate 

electricity as long as hydrogen and oxygen are available.   

A reversible PEM fuel cell operates in two distinct modes – Electrolysis M ode and Fuel 
Cell M ode.  There are also two chemical processes involved – oxidation and reduction.  

 

       Figure 2 – Electrolysis M ode    Figure 3 – Fuel Cell M ode 

 

 

(Anode)  (Anode)  (Cathode)  
(Cathode)  

( - )  ( - )  ( +)  ( +)  

Electrolysis Mode  Fuel Cell  Mode  
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Postup 

1. Zostavíme aparatúru podľa dostupného obrázkového návodu. 

2. Použijeme injekčnú striekačku a cez krátku hadičku vstrekneme približne 1-2 ml destilovanej 

vody do palivového článku. Uistite sa, že celá komora je navlhčená vodou. Zaznamenáme si 

počiatočný čas zvlhčovania palivového článku. 

3. Naplníme zásobníky vodíka a kyslíka destilovanou vodou až po rysku „0“. Vložíme vnútorné 

valce do vonkajších valcov. Vnútorné valce by mali byť naplnené vodou bez plynových 

bublín. 

4. Pevne pripevníme dlhé hadičky k horným tryskám vnútorných zásobníkových valcov H2 a 

O2 (ak ešte nie sú pripevnené) a opačným koncom k dolným tryskám umiestneným v 

spodných polohách zásobných valcov H2 a O2 palivového článku. Uistíme sa, že sú rúry 

správne pripojené k zodpovedajúcim stranám palivového článku. 

5. Zapojíme zodpovedajúce káble. 

6. Ak je náš palivový článok zvlhčený viac ako 5 minút, zapneme nabíjačku batérie začneme 

proces elektrolýzy 

7. Keď sú vnútorné komory úplne naplnené vodíkom, zo spodného zárezu vodíkovej fľaše budú 

vychádzať bubliny plynu (to je dobrá indikácia dokončenia elektrolýzy, pretože niekedy je 

ťažké zistiť, či H2 úplne naplní vnútornú nádrž). 

8. Po skončení elektrolýzy pripojíme žiarovku/turbínu. Po ukončení práce vypustíme všetku 

vodu. Pri práci používame výlučne destilovanú vodu. 
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Obrázok 66 Súčasti palivového článku/elektrolyzéra (Zdroj: 

https://www.horizoneducational.com/solar-hydrogen-science-kit/p1224) 

 

Samohodnotenie 

1. Viem zadefinovať a rozlíšiť pojmy elektrolýza/palivový článok? 

2. Viem zadefinovať rôzne typy elektrolyzérov? 

3. Viem zostrojiť ukážkový model PME elektrolyzéra/palivového článku? 

4. Viem správne k PME elektrolyzéru zapojiť žiarovku/turbínu? 

 

Otázky po realizácii úlohy  

1. Čo nové som sa v priebehu tejto úlohy naučil/a? 

2. Mám nejaké ďalšie otázky k danej problematike? 

3. Nebolo mi niečo jasné z teoretického úvodu v úlohe?  

4. Mal som s niečím počas cvičenia problém?  
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15.12 Elektrochemická detekcia glukózy na zlatej mikroelektróde metódou EIS 

(I. Šišoláková) 

Teoretický princíp 

EIS predstavuje ďalšiu elektrochemickú metódu použitím, ktorej je možné charakterizovať 

vlastnosti materiálov, respektíve stanoviť neznámu koncentráciu analytu. V poslednom období je 

EIS čoraz viac využívaná na štúdium palivových článkov, batérií a koróznych procesov.  Metóda je 

založená na odozve systému, ktorý je vystavený najčastejšie napäťovému signálu, ktorý má 

sínusový tvar a malú amplitúdu. Meranie môže prebiehať v širokom rozsahu frekvencií od 106 až 

10−6 Hz, čo zaručuje zachytenie rýchlych elektródových dejov ako je prenos náboja a pomalých 

dejov, ako je napríklad migrácia kyslíkových iónov. Nyquistov diagram je závislosť imaginárnej 

zložky impedancie od realnej. Zvyčajne sa meria od najvyššej frekvencie k najnižšej, pretože 

niektoré systémy sú stabilitne obmedzené. Pri interpretácii nameraného impedančného spektra je 

ďalší krok zistiť ekvivalentný obvod, ktorý popisuje chovanie systému a skladá sa zo sériových a 

paralelných kombinácií prvkov elektrického obvodu. Jednotlivé prvky ekvivalentného obvodu by 

mali mať svoje fyzikálne opodstatnenie. Systém je popísaný elektrickými prvkami, ktoré nahradzujú 

skutočný dej. V Tabuľke 19 sú popísané základné prvky pre vytvorenie ekvivalentného obvodu. 

Nyquistov diagram zobrazený na Obrázku 67 graficky znázorňuje reálnu hodnotu impedancie na x 

osi a imaginárnu hodnotu impedancie na osi y. Na horizontálnej osi v grafe je zobrazená reálna 

zložka impedancie zapísaná podľa: 

𝑍´ = 𝑅          (15.43) 

Kde Z´ je reálna zložka odporu v Ω a R je odpor v Ω. 

Na vertikálnej osi je v Nyquistovom diagrame imaginárna zložka odporu Z´´, ktorá ma kapacitný 

charakter vyjadrený: 

𝑍´´ =
1

𝑗𝜔𝐶
          (15.44) 

Kde j vyjadruje imaginárnu časť impedancie, C kapacitu, a 𝜔 predstavuje uhlový kmitočet, ktorý sa 

vypočíta ako súčin 2𝜋𝑓. 
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Obrázok 67 Nyquistov diagram 

 

EIS predstavuje ďalšiu elektrochemickú metódou, ktorá je okrem charakterizácie materiálu vhodná 

aj na stanovenie koncentrácie analytu, keďže podľa Ohmovho zákona je prúd nepriamo úmerný 

odporu:  

𝐼 =
𝑈

𝑅
            (15.45) 

𝐼 =
𝑈

𝑍´
            (15.46) 

 

Kde I je prúd v A, U je napätie vo V a R je odpor v Ω.  Na základe Ohmovho zákona je zrejmé, že 

čím vyšší prúd preteká systémom tým je odpor systému nižší a teda je možnosť zostrojiť kalibračnú 

závislosť odporu od koncentrácie analytu, ktorá bude nepriamo úmerná závislosti prúdu od 

koncentrácie, získanej voltamperometrickými technikami.  
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Tabuľka 19 Prehľad základných prvkov pre riešenie ekvivalentného obvodu 

Prvok ekvivalentného 

obvodu 

Matematické 

vyjadrenie 
Popis 

Rezistor – R 𝑍𝑅 = 𝑅 Odpor roztoku 

Kapacitor – C 𝑍𝐶 =
−𝑗

𝐶𝜔
 Kapacita elektrickej dvojvrstvy 

Konštantný fázový element 

CPE 
𝑍𝐶𝑃𝐸 =

1

𝑌0(𝑗2𝜋𝑓)𝛼
 

Drsnosť elektródového povrchu, zmena 

aktivity elektródy 

Warburg – W 𝑍𝑊 =
1

𝑌0√𝑗𝜔
 

Prvok charakterizujúci difúzne 

kontrolovaný proces 

RC obvod 𝑍𝑊 =
𝑅

1 + 𝑗𝜔𝑅1𝐶1
 Reakcia prenosu náboja 

 

V priebehu tejto úlohy 

●si precvičíme zapojenie zlatých mikroelektród a meranie OCP 

●zoznámime sa s elektrochemickou impedančnou spektroskopiou 

●experimentálne porovnáme hodnoty odporu prenosu náboja pre roztoky  

s rôznou koncentráciou 

 

Potreby 

potenciostat, zlatá mikroelektróda, konektor pre pripojenie elektród k potenciostatu, automatická 

pipeta, analytické váhy, kadičky, prášková glukóza 

 

Postup práce  

1. Pripravíme 10 ml roztoku 4 mM, 5 mM, 6 mM, 7 mM a 10 mM glukózy v 0,1 M NaOH. 

2. Použijeme zlatú mikroelektródu od firmy Micrux, ktorá sa skladá zo zlatej pracovnej, referenčnej 

aj pomocnej elektródy vytlačenej na sklenenom podklade (Obrázok 64). Povrch pracovnej elektródy 

pre použitím opláchneme etanolom, aby sme odstránili naadsorbované nečistoty z povrchu.  
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3. Pripravíme konektor pre pripojenie elektród k potenciostatu, kde zapojíme pracovnú, referenčnú 

a pomocnú elektródu a vložíme do neho zlatú mikroelektródu. 

4. Na elektródu kvapneme automatickou pipetou 10 µl roztoku. Veľmi dôležité je kvapnúť roztok 

na všetky tri elektródy, aby bola zabezpečená vodivosť systému a elektrochemické meranie mohlo 

prebehnúť správne. 

5. Odmeriame si OCP, a pri tejto hodnote budeme realizovať samotné meranie  

6. Po odčítaní OCP si zvolíme ako metódu elektrochemickú impedančnú spektroskopiu s rozsahom 

frekvencií 100 kHz až 0,1 Hz (postupujeme od vyšších hodnôt frekvencie k nižším hodnotám) a AC 

amplitúdou 10 mV. 

7. Namerané dáta je potrebné fitovať príslušným ekvivalentným obvodom. V našom prípade sa 

jedná o obvod zobrazený na Obrázku 68. 

 

Obrázok 68 Ekvivalentný obvod a Nyquistov diagram 

 

8. Z fitovaných dát získame hodnoty Rct a dosadíme do Tabuľky 20.  

9. Tento postup zopakujeme aj pre ďalšie koncentrácie glukózy a vzorku glukózy s neznámou 

koncentráciou. 

10. Zostrojíme kalibračnú závislosť Rct od koncentrácie a interpoláciou určíme koncentráciu 

neznámej vzorky.  
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Tabuľka 20 Zaznamenané namerané hodnoty odporu pre rôzne koncentrácie glukózy 

c (mM) Rct (Ω) 

4 mM  

5 mM  

6 mM  

7 mM  

10 mM  

neznáma koncentrácia  

 

Sebahodnotenie 

1. Viem, na ktorej osi je reálna a imaginárna zložka odporu? 

2. Viem použiť ekvivalentný obvod pre fitovanie merania? 

3. Viem definovať Ohmov zákon? 

4. Viem, prečo sa zvykne postupovať od vyšších frekvencií k nižším? 

 

Otázky po realizácii úlohy  

1. Čo nové som sa v priebehu tejto úlohy naučil/a? 

2. Mám nejaké ďalšie otázky k danej problematike? 

3. Nebolo mi niečo jasné z teoretického úvodu v úlohe?  

4. Mal som s niečím počas cvičenia problém?  
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15.13 Príprava a štúdium vlastností solárnych článkov metódou EIS (I. 

Šišoláková) 

Teoretický princíp 

V poslednom období je čoraz vyšší dopyt po alternatívnych zdrojoch energie a teda premenu 

slnečnej, chemickej alebo veternej energie na elektrickú. Fotovoltaika predstavuje jeden 

z najsľubnejších alternatívnych zdrojov vyznačujúci sa nízkymi prevádzkovými nákladmi. Súčasne 

sa výskum v oblasti fotovoltaiky zameriava na náhradu niektorých komponentov solárnych článkov 

organickými farbivami. Farbivom senzitizované solárne články sú zložené z troch hlavných častí, 

ktorými sú fotoanóda, iónové vodivé médium a katóda. Fotoanódu tvorí porézny polovodič 

nanesený na vodivom skle (najčastejšie TiO2 nanočastice) senzitizované organickým farbivom, 

ktoré pohlcuje prichádzajúce svetlo generuje elektróny a transportuje ich ku katóde. EIS predstavuje 

metódu vhodnú na charakterizáciu vlastností farbivom senzitizovaných solárnych článkov, kedy je 

sledovaný odpor systému. EIS merania sú v tomto prípade rovnako vykonávané pri OCP. Deje 

prebiehajúce pri vysokých frekvenciách prislúchajú prenosu náboja na katóde a deje prebiehajúce 

pri nižších frekvenciách prislúchajú difúzii v elektrolyte.  

 

V priebehu tejto úlohy 

●sa naučíme zostrojiť prototypy solárnych článkov 

●zopakujeme si použitie elektrochemickej impedančnej spektroskopie 

●naučíme sa použivať ďalši ekvivalentný obvod  

●porovnáme hodnoty odporu prenosu náboja pre rôzne ožiarené vzorky 

 

Potreby 

potenciostat, oxid india dopovaný cínom (ITO) sklo, TiO2, HNO3, pH meter, sušiareň, mažiar, 

bobuľové ovocie, destilovaná voda, KI, I2, etylénglykol, sklenená tyčinka, voltmeter, filtračný 

papier, lievik, kadičky, automatická pipeta, sviečka, kliešte 

 

Postup práce  

Pripravíme 3 prototypy solárnych článkov nasledujúcim postupom: 

1. V mažiari pripravíme zmes TiO2 a HNO3. 

2. Voltmetrom stanovíme vodivú stranu ITO sklíčok. 
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3. Pomocou sklenenej tyčinky nanesieme pripravenú pastu na vodivú stranu ITO sklíčka a vložíme 

do sušiarne nahriatej na 300°C, sušíme po dobu 30 minút.  

4. Z bobuľového ovocia vytlačíme šťavu, ktorú prefiltrujeme cez filtračný papier a 2 ml šťavy 

kvapneme na ITO sklíčko modifikované vrstvou TiO2. Farbivo necháme na anóde po dobu 15 minút 

a nenaadsorbované farbivo opláchneme destilovanou vodou.  

5. V ďalšom kroku si pripravíme elektrolyt, ktorý pripravíme rozpustením 2,49 g KI a 0,38 g I2 

v 500 ml etylén glykolu.  

6. Katódu pripravíme nahriatím vodivej časti ITO skla nad sviečkou, kedy vzniká vodivá uhlíková 

vrstva  

7. Solárny článok si pripravíme spojením oboch vodivých častí svorkami, tak ako je to zobrazené 

na Obrázku 69, medzi ktoré sme automatickou pipetou pridali 1 ml pripraveného elektrolytu.  

 

Obrázok 69 Farbivom senzitizovaný solárny článok 

 

8. Nikdy nenanášajte vrstvy na celé vodivé sklíčko z dôvodu, aby mohol byť solárny článok 

pripojený k potenciostatu.  

9. Elektrochemické stanovenie vlastností pripravených prototypov prebehnú pri rozdielnych 

podmienkach. EIS meranie prvej vzorky bude vykonané pri dennom svetle, EIS meranie druhej 

vzorky bude realizované pri osvetľovaní solárneho článku bielym svetlom pomocou halogénovej 

lampy a EIS meranie tretej vzorky bude realizované bez prístupu svetla.  
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10. Solárny článok pripojíme k potenciostatu, kde sklíčko modifikované vrstvou TiO2 zapojíme ako 

anódu a sklíčko modifikované vodivou uhlíkovou vrstvou zapojíme ako katódu.  

11. Odmeriame OCP, pri ktorého hodnote budeme realizovať samotné meranie. 

12. Po odčítaní OCP zvolíme ako metódu elektrochemickú impedančnú spektroskopiu s rozsahom 

frekvencií 100 kHz až 0,1 Hz (postupujeme od vyšších hodnôt frekvencie k nižším hodnotám) a AC 

amplitúdou 10 mV. 

13. Namerané dáta je potrebné fitovať príslušným ekvivalentným obvodom. V našom prípade sa 

jedná o obvod zobrazený na Obrázku 70. 

 

Obrázok 70 Ekvivalentný obvod 

 

14. Tento postup zopakujeme aj pre ďalšie vzorky, pričom vzorku dva budeme počas merania 

osvetľovať halogénovou lampou a vzorku tri vložíme do pripravenej krabičky, aby sme zabránili 

prístupu denného svetla.  

15. Na základe získaných grafov odčítame hodnoty Rct pre všetky vzorky, zaznamenáme ich do 

Tabuľky 21 a zhodnotíme vplyv svetla na farbivom senzitizované solárne články. 

Tabuľka 21 Zaznamenané namerané hodnoty Rct pri rôznych podmienkach 

Vzorka Rct (Ω) 

Denné svetlo  

Biele svetlo  

Bez prístupu svetla  
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Sebahodnotenie 

1. Viem zostrojiť farbivom senzitizovaný solárny článok? 

2. Viem použiť ekvivalentný obvod pre fitovanie vykonaných meraní? 

3. Viem zapojiť jednotlivé časti solárneho článku ako anódu a katódu? 

4. Viem prečo sa mení odpor v závislosti od zmeny podmienok merania? 

 

Otázky po realizácii úlohy  

1. Čo nové som sa v priebehu tejto úlohy naučil/a? 

2. Mám nejaké ďalšie otázky k danej problematike? 

3. Nebolo mi niečo jasné z teoretického úvodu v úlohe?  

4. Mal som s niečím počas cvičenia problém?  
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15.14 EQCM (R. Gorejová) 

Teoretický princíp 

O princípe fungovania techniky EQCM sme hovorili v Kapitole 12. Je možné ju využiť nie len pri 

štúdiu depozície kovov či polymérov na povrch materiálov, ale aj na štúdium procesov korózie 

(rozpúšťania kovovej vrstvy) či štúdium  procesov adsorpcie (napr. vodíkových iónov). 

Medzi jedny z prvých aplikácií EQCM patrí skúmanie elektrolytického vylučovania kovov 

na povrch elektródy. Elektrodepozíciu približne 10 vrstiev striebra na pracovnej elektróde (10 MHz) 

študovali Bruckenstein a Shay. Zistili, že citlivosť merania bola v rozmedzí 3 - 7 % predpovedanej 

hodnoty podľa Sauerbreyovej rovnice. Táto vlastnosť metódy EQCM sa využíva najmä pri určení 

Coulombickej účinnosti procesov elektrolytického vylučovania a tým môže výrazne uľahčiť 

optimalizáciu procesov ako je napr. galvanické pokovovanie. 

Pohodlnosť a vhodnosť využitia EQCM dokazuje aj možnosť štúdia elektrolytickej 

depozície kovov in situ. QCM štúdie zaoberajúce sa tzv. under potential deposition (UPD) kovových 

monovrstiev sa najprv uskutočňovali metódami ex situ, v ktorých sa frekvencia QCM určovala v 

suchom stave pred a po elektrolytickom nanášaní. Metódy in situ sú však pre tieto účely oveľa 

spoľahlivejšie a nezahŕňajú chyby spôsobené manipuláciou s kryštálom počas ponárania do roztoku. 

 

Under/Over potential deposition (UPD, OPD) 

V prípade pevných elektród (monokryštalických, polykryštalických, kompozitných a iných) je 

možné pozorovatť efekt tzv. „underpotential deposition“ (UPD). Dochádza pri ňom 

k monovrstvovému vylučovaniu kovu na povrchu tuhej elektródy pri potenciáli pozitívnejšom, než 

je hodnota určená Nernstovou rovnicou pre reverzibilné deje. V prípade „overpotential deposition“ 

(OPD) hovoríme o potenciáloch, ktorých hodnoty sú negatívnejšie než hodnoty dané Nernstovou 

rovnicou. 

Rezonančná frekvencia závisí od hrúbky kryštálu. Počas ukladania hmoty na povrch kryštálu 

sa hrúbka vrstvy zväčšuje, čo má za následok, že frekvencia oscilácií klesá od počiatočnej hodnoty. 

Túto zmenu frekvencie možno približne kvantifikovať a korelovať na zmenu hmotnosti pomocou 

Sauerbreyovej rovnice (15.47). V prípade kryštálu s počiatočnou frekvenciou 6 MHz je možné ju 

zjednodušiť do tvaru rovnice 15.48, kde 𝐶𝑓 má hodnotu - 0,0815 Hz ng-1 cm-2. 
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Δ𝑓 =
2𝑓0

2

2√𝜌𝑄𝜇𝑄

 𝛥𝑚 
(15.47) 

 

V priebehu tejto úlohy 

●predstavíme techniku EQCM 

●prakticky precvičíme experimentálne zapojenie EQCM meracej cely 

●naučíme sa, ako pripraviť EQCM kryštál pred samotným meraním 

●z roztoku kovových iónov na povrch pracovnej elektródy (kryštálu) vylúčime  

kovovú vrstvu 

●zaznamenáme príslušnú zmenu frekvencie 

●vypočítame zmeny hmotnosti počas depozície kovovej vrstvy v jednotlivých cykloch 

 

Potreby 

EQCM meracia cela, 0,01 M Pb(ClO4)2 v 0,1 M kyseline chloristej, 0,1 M kyselina chloristá, 

kremenný kryštál pokrytý vrstvou Ag (6 MHz), referenčná Ag/AgCl/3M KCl elektróda 

 

Postup 

1. Pred začiatkom vylučovania je potrebné pripraviť kremenný/Ag kryštál na meranie. 

Predpríprava pozostáva z 30 potenciálových cyklov uskutočnených v rozpätí medzi -0,4 V a 

1,45 V pri rýchlosti zmeny potenciálu 500 mV/s v 0,1 M roztoku kyseliny chloristej. Tento 

postup opakujeme do dosiahnutia stabilného cyklického voltampérogramu (Obrázok 71). 
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Obrázok 71 Cyklický voltampérogram (0,1 M roztok kyseliny chloristej, Ag kryštál) (Zdroj: 

EQCM Study of Underpotentially-Deposited (UPD) Lead Adlayer on Gold by Metrohm) 

 

2. Vložíme kremenný/Ag kryštál do meracej EQCM cely. 

3. Naplníme meraciu celu 0,01M roztokom Pb(ClO4)2 v 0,1 M kyseline chloristej a zaistíme 

plastový uzáver cely. 

4. Skontrolujeme pozíciu zlatého drôtika, ktorý vystupuje ako pomocná elektróda a pripojíme 

referenčnú Ag/AgCl/3 M KCl elektródu. 

5. Pripojíme meraciu celu k potenciostatu a správne zapojíme všetky kontakty. 

6. V softvéri nastavíme vhodnú procedúru. Majte na pamäti, že aplikovaný prúd potrebný pre 

vylúčenie vrstvy bude mať zápornú hodnotu. 

 

OPD vylučovanie 

7. Pred začiatkom merania udržiavame po dobu 15s potenciál 0,6 V, kým sa neotvorí príslušné 

okno pre QCM meranie. V ňom nastavíme aktuálnu hodnotu rezonančnej frekvencie Δf na 

0,0 Hz. 

8. Potenciálový sken uskutočníme v rozpätí hodnôt 0,8 V (horná hranica) do -0,8 V (spodná 

hranica) pri rýchlosti zmeny potenciálu 50 mV s-1. Na Obrázku 72 vidíme typický cyklický 
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voltampérogram (modrá krivka) a zodpovedajúcu zmenu frekvencie Δf (červená krivka) 

zaznamenané počas OPD vylučovania Pb na Ag substrát. 

 

 

Obrázok 72 Cyklický voltampérogram (modrá krivka) a jemu zodpovedajúca zmena frekvencie 

Δf (červená krivka) zaznamenané počas OPD vylučovania Pb na Ag substrát (Zdroj: Application 

Area: Fundamental EQCM Study of Underpotentially-Deposited (UPD) Lead Adlayer on Gold by 

Metrohm) 

 

Sauerbreyova rovnica udáva vzťah medzi experimentálnou zmenou frekvencie Δf (Hz) 

a príslušnou zmenou hmotnosti na jednotku plochy ∆𝑚 (g cm-2): 

−∆𝑓 = 𝐶f ∙ ∆𝑚           (15.48) 

pričom 𝐶f  pre kryštál s frekvenciou 6 MHz je 0,0815 𝐻𝑧 𝑛g -1 𝑐𝑚-2).  

 

9. Na základe týchto poznatkov vypočítame zmenu hmotnosti na Ag elektróde po vylúčení Pb 

vrstvy. Zopakujeme vo viacerých cykloch a počas jednotlivých meraní zaznamenávame 

nasledujúce hodnoty: 
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Tabuľka 22 Zaznamenané hodnoty zmeny frekvencie a hmotnosti vylúčenej látky 

Počet cyklov ∆𝑓 ∆𝑚 

1   

2   

3   

4   

5   

 

UPD vylučovanie 

10. Zopakujeme experiment tak, ako v predcházajúcom prípade (OPD). Potenciálový sken 

uskutočníme v rozpätí hodnôt 0,8 V (horná hranica) do -0,4 V (spodná hranica) pri rýchlosti 

zmeny potenciálu 50 mV s-1. Na Obrázku 73 vidíme typický cyklický voltampérogram (modrá 

krivka) a zodpovedajúcu zmenu frekvencie Δf (červená krivka) zaznamenané počas UPD 

vylučovania Pb na Ag substrát. 

 

Obrázok 73 Cyklický voltampérogram (modrá krivka) a jemu zodpovedajúca zmena frekvencie 

Δf (červená krivka) zaznamenané počas UPD vylučovania Pb na Ag substrát (Zdroj: Application 

Area: Fundamental EQCM Study of Underpotentially-Deposited (UPD) Lead Adlayer on Gold by 

Metrohm) 
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Chronoampérometria 

11. Zmenu frekvencie spojenú s tvorbou Pb monovrstvy je možné detailnejšie preštudovať 

chronoamperometricky. Nastavíme v softvéri vhodnú procedúru a vykonáme potenciálový 

sken v rozpätí hodnôt od 0,6 V do -0,4 V (Obrázok 74). 

 

 

Obrázok 74 Chronoamperometrické meranie (modrá krivka) a zodpovedajúca zmena frekvencie 

(žltá krivka) (Zdroj: Application Area: Fundamental EQCM Study of Underpotentially-Deposited 

(UPD) Lead Adlayer on Gold by Metrohm) 

 

Môžeme si všimnúť, že zmena frekvencie Δf po počiatočnom poklese dosiahne stabilnú hodnotu, 

čo naznačuje, že po vytvorení vrstvy počas UPD nedochádza k ďalšiemu vylučovaniu. 

12. Po meraní dôkladne umyjeme a odložíme použité elektródy a laboratórne sklo, a pomôcky. 

 

Samohodnotenie 

1. Viem zadefinovať a rozlíšiť pojmy QCM a EQCM? 

2. Viem zadefinovať pojmy UPD a OPD? 

3. Viem zložiť a zapojiť meraciu EQCM celu a vhodne pripraviť na meranie kremenný/Ag kryštál? 

4. Viem na základe získaných údajov (zmena frekvencie) získať informácie o vylúčenej vrstve? 

 

Otázky po realizácii úlohy  

1. Čo nové som sa v priebehu tejto úlohy naučil/a? 
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2. Mám nejaké ďalšie otázky k danej problematike? 

3. Nebolo mi niečo jasné z teoretického úvodu v úlohe?  

4. Mal som s niečím počas cvičenia problém?  
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15.15 Elektrochemická modifikácia povrchu tlačených elektród, ich 

charakterizácia a stanovenie analytu (I. Šišoláková) 

Teoretický princíp 

Každá zmena/modifikácia povrchu pracovnej elektródy má výrazný vplyv na prebiehajúce 

elektrochemické merania. Už len vylúčením nanočastíc rovnakého kovu, z akého je tvorená 

elektróda vieme výrazne ovplyvniť prúdovú odozvu systému z dôvodu zväčšenia aktívnej plochy 

povrchu. Na povrch elektródy sa často aplikujú nanočastice, ktoré katalyzujú alebo iným spôsobom 

ovplyvňujú stanovenie analytu. Elektrochemické vylučovanie nanočastíc na povrch pracovnej 

elektródy patrí k účinným, jednoduchým a rýchlym metódam modifikácie elektródového povrchu. 

Elektrochemické vylučovanie kovov z roztoku je možné len v prípade, ak je ich vylučovací 

potenciál pozitívnejší ako vylučovací potenciál vodíka. Výhodou elektrochemického vylučovania 

je najmä to, že malými zmenami v podmienkach vylučovania je možné ovplyvniť vlastnosti 

vylúčených nanočastíc, a teda vlastností elektródy. Použitím impulzových metód je možné počtom 

impulzov ovplyvniť počet vylúčených nanočastíc a dobou impulzu ovplyvňovať ich veľkosť. 

Aplikáciou impulzu na elektródu vzniká tzv. nukleačné jadro, ktoré následne počas doby impulzu 

rastie.   

Pri impulzových metódach je na elektródu vkladaný potenciál, pri ktorom dochádza 

k vylučovaniu daného kovu. Tento potenciál je v súčasnosti pre mnohé kovy známy z literatúry 

avšak presnejšie hodnoty pre daný systém potrebné odčítať z polarizačnej krivky. Polarizačná 

krivka je závislosť prúdu od potenciálu a je možné z nej určiť viaceré charakteristiky systému. 

Vylučovanie kovu z roztoku dochádza pri potenciáli, pri ktorom dochádza k výraznemu poklesu 

prúdu na osi y (Obrázok 75). V prípade vylučovania ZnNPs na povrch uhlíkovej elektródy je 

potenciál vylučovania Zn stanovený na základe polarizačnej krivky na Obrázku 75 definovaný ako 

0,65 V.   
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Obrázok 75 Polarizačná krivka vylučovania Zn z roztoku ZnCl2 v HCl 

 

Nikel je považovaný za najvhodnejší katalytický kov pre oxidáciu inzulínu. Je to najmä vďaka jeho 

nízkej cene, dostupnosti a stabilite. Jeho katalytický vplyv na oxidáciu inzulínu závisí od tvorby 

katalyticky aktívneho NiOOH- na povrchu elektródy v alkalickom prostredí podľa rovnice 15.49: 

𝑁𝑖𝑂 + 𝑂𝐻− ↔ 𝑁𝑖𝑂𝑂𝐻 + 𝑒−         (15.49) 

𝑁𝑖𝑂𝑂𝐻 + 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑖𝑛 ↔ 𝑁𝑖(𝑂𝐻)2 + 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡       (15.50) 

Z toho dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť alkalické prostredie použitím roztoku NaOH.  

 

V priebehu tejto úlohy 

●precvičíme experimentálne zapojenie tlačených uhlíkových elektród 

●zoznámime sa s procesom modifikácie pracovnej elektródy 

●experimentálne porovnáme voltámperogramy získané pre rôzne modifikácie  

tlačených elektród 

 

Potreby 

potenciostat, uhlíkové tlačené elektródy, konektor pre napájanie elektród k potenciostatu, 

automatická pipeta, analytické váhy, kadičky, 6 mM roztok NiNO3.6H2O, inzulín, 0,1 M NaOH 
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Postup práce  

1. Pripravíme 10 ml 20 µM roztoku inzulínu v 0,1 M NaOH. 

2. Vezmeme dve uhlíkové tlačené elektródy, ktorých pracovná a pomocná elektróda sú uhlíkové 

elektródy a referenčná elektróda je strieborná elektróda vytlačená na keramickej podložke. 

3. Obe elektródy opláchneme etanolom, aby sme odstránili prípadne nečistoty z povrchu elektródy. 

4. Jednu elektródu odložíme nabok a budeme s ňou pracovať ako s nemodifikovanou elektródou. 

5. Pripravíme si konektor pre napájanie elektród k potenciostatu, kde zapojíme pracovnú, referenčnú 

a pomocnú elektródu a vložíme do neho uhlíkovú tlačenú elektródu. 

6. Na elektródu kvapneme automatickou pipetou 50 µl roztoku NiNO3.6H2O. Veľmi dôležité je 

kvapnúť roztok na všetky tri elektródy, aby bola zabezpečená vodivosť systému a elektrochemické 

meranie mohlo prebehnúť správne. 

7. Pre získanie potenciálu vylučovanie Ni z roztoku NiNO3.6H2O si najprv zostrojíme polarizačnú 

krivku a to tak, že zvolíme metódu cyklickej voltampérometrie v rozsahu potenciálov E1 = -1 V a E2 

= 1 V, pri rýchlosti zmeny potenciálu 0,05 V.s-1 a spustíme elektrochemické meranie. 

8. Z nameraných dát vynesieme grafickú závislosť I vs. E  a odčítame potenciál vylučovania Ni 

z roztoku NiNO3.6H2O.  

9. Následne zvolíme ako elektrochemickú metódu chronoampérometriu, kde ako potenciál zadáme 

potenciál vylučovania odčítaný z polarizačnej krivky a ako dobu pulzu zvolíme 10 sekúnd.  

10. Elektródu si opatrne opláchneme destilovanou vodou a osušíme pri laboratórnej teplote.  

11. Pripravíme roztok 20 µM inzulínu v 0,1 M NaOH rozpustením vypočítaného množstva látok 

v destilovanej vode.  

12. Osušenú modifikovanú elektródu si zapojíme do konektora a kvapneme na ňu 50 µl roztoku 

inzulínu. Ako metódu zvolíme cyklickú vtolampérometriu v rozsahu potenciálov E1 = -1 V a E2 = 

1 V, pri rýchlosti zmeny potenciálu 0,05 V.s-1 a spustíme elektrochemické meranie. 

13. Rovnaký postup zopakujeme pre nemodifikovanú uhlíkovú tlačenú elektródu. 
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14. Z nameraných dát vynesieme grafickú závislosť I vs. E a porovnáme cyklické voltampérogramy 

nemodifikovanej elektródy a elektródy modifikovanej Ni nanočasticami.  

Sebahodnotenie 

1. Viem popísať polarizačnú krivku? 

2. Viem odčítať potenciál vylučovania kovu z roztoku? 

3. Viem definovať ako sa zmení tvar a veľkosť nanočastíc zmenou pulzu? 

4. Viem aký kov katalyzuje oxidáciu inzulínu? 

 

Otázky po realizácii úlohy  

1. Čo nové som sa v priebehu tejto úlohy naučil/a? 

2. Mám nejaké ďalšie otázky k danej problematike? 

3. Nebolo mi niečo jasné z teoretického úvodu v úlohe?  

4. Mal som s niečím počas cvičenia problém?  
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15.16 Elektrochemické vylučovanie hydroxyapatitu na kovový substrát (R. 

Gorejová) 

Teoretický princíp 

Hydroxyapatit (Ca10(PO4)6(OH)2, označovaný ako HAp) je hlavnou anorganickou zložkou 

ľudských zubov a kostí, a zároveň sa vyznačuje výbornou biokompatibilitou. Práve z toho dôvodu 

je HAp jedným z dôležitých a často využívaných biokeramických materiálov v oblasti 

biomateriálového inžinierstva. Využitie nachádza najmä v prípade prípravy zubných a kostných 

implantátov. Vyznačuje sa tiež osteokonduktivitou a možnosťou tvorby chemických väzieb 

s prirodzeným ľudským tvrdým tkanivom, čo uľahčuje adhéziu a rast osteoblastov na povrchu 

implantátov. HAp sa okrem toho využíva aj v kostných výplniach, oporách, kostných cementoch, 

či ako nosič liečiv. Problémom a limitáciou využitia HAp však stále ostáva ich krehkosť a pomerne 

nízka pevnosť v ťahu. Práve z toho dôvodu sa často krát využíva ako povlak medicínskych zariadení 

s vhodnými vlastnosťami.  

 Povlakovanie vrstvou hydroxyapatitu sa veľmi často uskutočňuje formou elektrolytického 

vylučovania z vodných roztokov, ktoré obsahujú vápenaté ióny a fosforečnany (prípadne 

hydrogénforsforečnany alebo dihydrogénfosforečnany). Počas vylučovania je možné do roztoku 

pridať sodík alebo draslík, ktoré zabezpečujú zvýšenú vodivosť. Vylučovanie môže prebiehať 

v dvoj- alebo trojelektródovom zapojení, pričom v prvom prípade hovoríme o galvanostatickom 

elektrolytickom vylučovaní, zatiaľ čo v tom druhom je možné realizovať presnú potenciostatickú 

depozíciu. Na Obrázku 76 vidíme schematické znázornenie experimentálneho zapojenie a taktiež 

mechanizmus elektrochemickej depozície. Hlavné chemické reakcie prebiehajúce počas týchto 

dejov sú nasledovné: 

2𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 𝐻2 + 2𝑂𝐻− (15.51) 

𝐻2𝑃𝑂4
− + 𝑂𝐻− → 𝐻𝑃𝑂4

2− + 𝐻2𝑂 (15.52) 

𝐻𝑃𝑂4
2− +  𝑂𝐻− → 𝑃𝑂4

3− + 𝐻2𝑂 (15.53) 

10𝐶𝑎2+ + 6𝑃𝑂4
3− + 2𝑂𝐻− → 𝐶𝑎10(𝑃𝑂4)6(𝑂𝐻)2  (15.54) 

𝐶𝑂2 +  𝐻2𝑂 →  𝐻2𝐶𝑂3 (15.55) 

𝐻2𝐶𝑂3 +  𝑂𝐻− → 𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐻2𝑂 (15.56) 

𝐻𝐶𝑂3
− +  𝑂𝐻− →  𝐶𝑂3

2− + 𝐻2𝑂  (15.57) 
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Obrázok 76 Schematické zobrazenie experimentálneho zapojenia v (a) dvoj a (b) 

trojelektródovom zapojení. (c) Schematické zobrazenie mechanizmu vylučovania hydroxyapatitu 

(HA) na substráte (Zdroj: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10853-020-04467-z.pdf) 

 

Počas vylučovania vzniká na katóde aj plynný vodík (Obrázok 76c). Okrem toho v jej okolí v 

dôsledku vzniku hydroxidových iónov dochádza k lokálnemu zvýšeniu pH. Spolu so zvyšovaním 

koncentrácie hydroxidových iónov zároveň narastá koncentrácia hydrogenfosforečnanov 

a fosforečnanov (Rovnice 2 a 3). Súčasne vápenaté ióny migrujú smerom ku katóde, kde dochádza 

k interakcii s fosforečnanovými iónmi a hydroxidovými iónmi, čím vzniká hydroxyapatit (Rovnica 

4). Pre zamedzenie interakcie roztoku so vzdušným oxidom uhličitým, ktorá vedie k tvorbe 

uhličitanov, je vhodné elektrolyt neustále pred a aj počas vylučovania prebublávať inertným 

plynom, akým je napríklad dusík. Počas elektrochemického vylučovania HAp dochádza 

k elektrolýze vody, ktorej produkt, hydroxidový ión, je kľúčový pre vznik HAp, avšak vzniká aj už 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10853-020-04467-z.pdf
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vyššie spomínaný vodík. Ten môže mať vplyv na výsledné vlastnosti a kvalitu vylúčenej vrstvy. 

Bubliny plynného vodíka sa adsorbujú na povrchu substrátu, čo má za následok brzdenie nukleácie 

a následného rastu HAp kryštálov. Výsledkom sú potom vrstvy s vysokou porozitou a slabou 

priľnavosťou k substrátu, ktoré navyše vykazujú slabšiu mieru kryštalinity a čistotu. Práve čistota, 

kryštalinita, orientácia a morfológia HAp povlakov má zásadný vplyv na ich výsledné biologické 

vlastnosti. 

V priebehu tejto úlohy 

 ● elektrochemicky pripravíme keramickú HAp vrstvu na kovový substrát 

 

Potreby 

Kovová (železná) vzorka (pracovná elektróda), 2,5 x 10-2 M NH4H2PO4, 4,2 x 10-2 M Ca(NO3)2, 

kovová pinzeta, 1M roztok NaOH, pomocná Pt elektróda, referenčná Ag/AgCl/3 M KCl elektróda 

 

Postup 

1. Pripravíme roztok s nasledujúcim zložením (Tabuľka 23), pričom objem volíme podľa počtu 

vzoriek, ktoré budeme povlakovať (1 vzorka = 50 ml). 

 

Tabuľka 23 Chemické zloženie roztoku na prípravu HAp povlaku 

Výsledný objem 

roztoku 
1000 ml 500 ml 250 ml 100 ml 

Ca(NO3)2 . 4 H2O 9,9183 g 4,9592 g 2,4796 g 0,9918 g 

NH4H2PO4 2,8750 g 1,4375 g 0,7188 g 0,2875 g 

 

2. Kovovú vzorku (Fe tabletu) vybrúsime brúsnymi papiermi s troma rôznymi zrnitosťami od 

najhrubšej po najjemnejšiu a zabezpečíme tak homogénny povrch vzorky.  

3. Vybrúsenú kovovú vzorku ultrazvukovo vyčistíme v etanole po dobu 10 minút. Pri ďalšej 

manipulácii vzorku nechytáme do rúk, používame kovovú pinzetu a rukavice.  

4. Pomocnú (Pt), referenčnú (Argentochloridovú) a pracovnú elektródu zapojíme k potenciostatu, 

pričom využijeme držiak na elektródy pripevnený ku kovovému stojanu. 
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5. Do elektrolytickej nádobky nalejeme 50 ml roztoku pripraveného v bode 1. Pred naliatím 

roztoku sa uistíme, že je nádobka čistá a suchá. 

6. Elektrolytickú nádobku a jej obsah pomocou externého obehového termostatu vyhrejeme pred 

začiatkom vylučovania na teplotu 65 ± 0,5 °C, ktorú udržiavame počas celého procesu. 

7. Pomocou bežca na držiaku elektród spustíme elektródy do roztoku tak, aby boli všetky 

elektródy ponorené a aby žiadna neprichádzala do kontaktu so sklenenou stenou 

elektrolytickej nádoby. Snažíme sa medzi jednotlivými elektródami o dodržanie konštantnej 

vzdialenosti. Skúmanú vzorku upevníme a celú ponoríme do roztoku 

8. Zapneme potenciostat, resp. jeho meraciu celu. 

9. V softvéri nastavíme vhodnú metódu – chronopotenciometriu. 

10. V metóde nastavíme nasledujúce parametre – prúd zodpovedajúci prúdovej hustote 0,4 

mA/cm2 a čas 20, 40 resp. 60 minút (budeme pripravovať tri vzorky, každú s inou dobou 

vylučovania). 

11. Počas priebehu vylučovania pripravíme 1M vodný roztok NaOH. Pozor! Reakcia prípravy 

koncentrovaného hydroxidu sodného je exotermická, preto postupujeme opatrne a počas 

prípravy roztok chladíme. S hotovým roztokom manipulujeme opatrne, výlučne za využitia 

ochranných pomôcok. 

12. Predohrejeme laboratórnu sušiareň na teplotu 65 °C. 

13. Po uplynutí 20, 40 resp. 60 minút vzorky opatrne za pomoci pinzety uvoľníme z držiaka 

a vložíme do kadičky s roztokom 1M NaOH. Objem roztoku NaOH volíme minimálny, avšak 

taký, aby bola rovnomerne ponorená celá vzorka. Kadičku so vzorkou ponorenou v roztoku 

umiestnime do laboratórnej sušiarne (65 °C) po dobu 2 hodín. 

14. Po uplynutí dvoch hodín vzorku vyberieme z roztoku NaOH a dôkladne niekoľkokrát 

premyjeme destilovanou vodou. 

15. Predohrejeme laboratórnu sušiareň na teplotu 80 °C. 

16. Opláchnuté vzorky vysušíme počas 2 hodín pri teplote 80 °C. 
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17. Diskutujeme získané výsledky a pozorovaním metódou optickej mikroskopie porovnáme 

povlaky vylučované pri rôznych časoch (20, 40 a 60 minút). 

18. Po meraní dôkladne umyjeme a odložíme použité elektródy a laboratórne sklo, a pomôcky. 

 

Samohodnotenie 

1. Viem zadefinovať pojem elektrochemické/elektrolytické vylučovanie? 

2. Viem určiť, od čoho je závislá morfológia a vlastnosti výsledného povlaku? 

3. Viem správne nastaviť vhodnú elektrochemickú metódu pre vylúčenie HAp vrstvy? 

4. Viem správne pripraviť a zapojiť pracovnú, referenčnú a pomocnú elektródu? 

5. Dokážem porovnať a diskutovať získané výsledky? 

 

Otázky po realizácii úlohy  

1. Čo nové som sa v priebehu tejto úlohy naučil/a? 

2. Mám nejaké ďalšie otázky k danej problematike? 

3. Nebolo mi niečo jasné z teoretického úvodu v úlohe?  

4. Mal som s niečím počas cvičenia problém?  
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16 Appendix (J. Shepa) 

 

Pre lepšie pochopenie niektorých elektrochemických metód sme sa rozhodli ešte v závere zhrnúť 

niektoré matematické operácie.  

16.1 Laplaceova transformácia 

Laplaceová transformácia je nástrojom, ktorý dovoľuje jednoduché riešenie diferenciálnych alebo 

integrálnych rovníc. Tento nástoj premieňa komplikované matematické rovnice na algebraické 

rovnice v Laplaceovej rovine. Preto sa tento aparát rieši problémy, ktoré sa vyskytujú 

v impedančnej spektroskopii.  

Laplaceova transformácia je definovaná nasledovne:  

𝐿[𝑓(𝑡)] = 𝐹(𝑠) =  𝑓(̅𝑠) =  ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑠𝑡𝑑𝑡
∞

0
.       (A.1) 

Tento vzťah vyjadruje integrálnu transformáciu, ktorá sa správa ako funkcia času f(t), pre funkciu, 

ktorá sa označuje ako F(s) alebo 𝑓(̅𝑠) parametra s, čiže frekvenciu. To vyplýva z toho, že pokiaľ je 

t v jednotkách s, potom s musí byť v s-1. Samozrejme, že integrácia podľa t v rozmedzí od 0 po ∞ 

zaisťuje, že sa po integrácii neobjaví vo vzťahu t. Použitím tejto transformácie nedochádza k stratám 

informácie o f(t) a transformácia obsahuje všetky pôvodné informácie, akurát zobrazené vo 

frekvenčnej doméne. Komplexné rovnice sú zvyčajne oveľa jednoduchšie v Laplaceovej doméne, 

Vo všeobecnosti môže byť parameter s komplexný:  

𝑠 = 𝜎 + 𝑗𝜔,           (A.2) 

ale zvyčajne je použitá reálna transformácia 𝑠 = 𝜎a pre komplexné číslo s ide o Heavisideovu 

transformáciu. Pre použitie tejto transformácie je potrebné určiť podmienky, pri ktorých je ju možné 

použiť, pretože nie je vhodný pre všetky funkcie f(t). Tieto podmienky sú nasledujúce:  

1. 𝑓(𝑡) ≡ 0 pre t < 0, čo znamená, že funkcia musí byť vždy rovná nule v prípade, že t < 0  

2. f(t) má konečný počet nespojitostí 

3. f(t) je exponenciálna, čo znamená, že tu sú vždy dve konštanty 𝜆 ≥ 0 a 𝑀 ≥ 0, pre ktoré 

|𝑓(𝑡)| < 𝑀𝑒𝜆𝑡 pre všetky hodnoty t. Funkcie tn a eat sú exponenciálne, ale funkcia 𝑒𝑥2
 nie 

je a nemôže byť transformovaná.  

Laplaceova transformácia ja lineárna, a teda suma jednotlivých funkcii sa rovná sume transformácií 

týchto funkcií.  

𝐿{𝑎𝑓1(𝑡) + 𝑏𝑓2(𝑡)} = 𝑎𝑓1̅(𝑠) + 𝑏𝑓2(𝑠).       (A.3) 
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16.2 Komplexné čísla 

Použitie komplexných čísel nie je povinné, ale významne zjednodušujú matematické 

operácie.  

Uvažujme vektor R, ktorý rotuje s konštantnou uhlovou frekvenciou 𝜔 = 2𝜋𝑓, kde f je frekvencia 

udávaná v s-1 alebo v Hz a ω je v rad s-1.  

Projekcia R do štandardnej súradnicovej sústavy na osi x a y, môže byť vypočítaná použitím 

jednoduchej trigonometrie:  

𝑅𝑥 = |𝑅| cos(𝜑) =  |𝑅|cos (𝜔𝑡)           (A.4) 

𝑅𝑦 = |𝑅| sin(𝜑) =  |𝑅|sin (𝜔𝑡)           (A.5) 

kde |𝑅| je dĺžka vektora a φ = ωt. To znamená, že projekcie rotujúceho vektora sú periodické 

kosínusové a sínusové funkcie času. Je potrebné zdôrazniť, že Rx je funkcia kosínus a Ry je funkcia 

sínus. Samozrejme, použitie Pytagorových pravidiel a trigonometrie je identické a 𝑠𝑖𝑛2𝑥 +

 𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 1 a dĺžka vektora je   

|𝑅| = √𝑅𝑥
2 + 𝑅𝑦

2.              (A.6) 

V komplexnej analýze je projekcia na x-ovú os označovaná ako reálna časť vektora R a projekcia 

vektora na os y je označovaná ako imaginárna časť. Toto je jednoduchý spôsob ako rozlišovať medzi 

týmito dvoma projekciami, ale ako bude spomenuté nižšie, významne to zjednodušuje výpočet. 

Uhol φ môže byť zadefinovaný ako:  

tan(𝜑) =
𝑅𝑦

𝑅𝑥
;  𝜑 = atan (

𝑅𝑦

𝑅𝑥
).        (A.7) 

Imaginárna časť je zadefinovaná ako j2 = -1, a komplexná rovina má dve osi x (teda reálnu) a y (teda 

imaginárnu). Všetky reálne čísla na osi y sú znásobené imaginárnou jednotkou j. To znamená, že 

každý bod komplexnej roviny má dve časti: reálnu na osi x a imaginárnu na osi y. Vektor R môže 

byť napísaný ako �̂� = 𝑅𝑒(𝑅) + 𝑗 𝐼𝑚 (𝑅) = 𝑅´ + 𝑗𝑅´´, 

kde nasledujúce definície boli použité pre reálnu a imaginárnu časť vektora R:  

𝑅𝑒(�̂�) = 𝑅´ a 𝐼𝑚(𝑅) = 𝑅´´         (A.8) 

Potom samozrejme je možné napísať pre dĺžku vektora:  

|𝑅| = √(𝑅´)2 + (𝑅´´)2.         (A.9) 

Fázový uhol komplexných čísel je označovaný ako argument arg( �̂�)a rovnaký bod môže byť 

opísaný prostredníctvom 𝜑 +  2𝜋𝑛, kde n = ±1, ±2, ... Avšak, zvyčajne je potrebná principiálna 

hodnota pre argument označovaná ako Arg(�̂�), ktorá nadobúda hodnoty v rozmedzí od 0 do 2π.  
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𝜑 = 𝐴𝑟𝑔(�̂�) = atan (
𝑅´´

𝑅´
).         (A.10) 

Komplexné čísla môžu byť zapísané v exponenciálnej forme, ak vezmeme do úvahy, že 

𝑒𝑗𝜑 = 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑗𝑠𝑖𝑛𝜑;          (A.11) 

Takže, každé komplexné číslo môže byť napísané v polárnej forme:  

𝑅 = |𝑅|𝑒𝑗𝜑 = |𝑅|(𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑗 𝑠𝑖𝑛𝜑).        (A.12) 

Dĺžka vektora |𝑅|  je určená znásobením R jeho komplexným konjugátom R*: |𝑅| = √𝑅𝑅∗ =

 √(𝑅´ + 𝑗𝑅´´)(𝑅´ − 𝑗𝑅´´) = √(𝑅´)2 + (𝑅´´)2 

|𝑒𝑗𝜑| = 1.           (A.13) 

Je potrebné si uvedomiť, že sčítanie, násobenie a delenie komplexných čísel je nevyhnutné previesť 

korektne:  

(𝑎 + 𝑗𝑏) + (𝑐 + 𝑗𝑑) = (𝑎 + 𝑐) + 𝑗(𝑏 + 𝑑),         (A.14) 

(𝑎 + 𝑗𝑏) + (𝑐 + 𝑗𝑑) = (𝑎𝑐 − 𝑏𝑑) + 𝑗(𝑎𝑑 + 𝑏𝑐),        (A.15) 

1

(𝑎+𝑗𝑏)
=

(𝑎−𝑗𝑏)

(𝑎+𝑗𝑏)(𝑎−𝑗𝑏)
= (

𝑎

𝑎2+𝑏2) − 𝑗 (
𝑏

𝑎2+𝑏2),         (A.16) 

𝑎+𝑗𝑏

𝑐+𝑗𝑑
=

(𝑎+𝑗𝑏)(𝑐−𝑗𝑑)

(𝑐+𝑗𝑑)(𝑐−𝑗𝑑)
= (

𝑎𝑐+𝑏𝑑

𝑐2+𝑑2) + 𝑗 (
𝑏𝑐−𝑎𝑑

𝑐2+𝑑2).         (A.17) 

16.3 Fourierova transformácia 

Techniky založené na Fourierovej transformácii sa často používajú v chemickej praxi, 

špeciálne v spektroskopii. Tieto techniky môžu byť použité aj na odstránenie šumu 

z experimentálnych dát. Pre pochopenie týchto metód je nevyhnutné aj dobré pochopenie 

Fourierovej transformácie a jej obmedzení.  

Každá periodická funkcia môže byť prezentovaná ako nekonečná Fourierova séria pozostávajúca 

zo sínových a kosínusových funkcií.  

𝑓(𝑡) = 𝑎0 +  ∑ 𝑎𝑘 cos(𝑘𝜔1𝑡) +  𝑏𝑘sin (𝑘𝜔1𝑡)∞
𝑘=1 ,      (A.18) 

Kde a0 je konštanta a všetky parametre a0, ak a bk môžu byť nájdené integráciou funkcie f(t) 

s kosínusovými a sínusovými funkciami počas jednej periódy:𝑎𝑘 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡) cos(𝑘𝜔1𝑡) 𝑑𝑡

𝑇

0
 

𝑏𝑘 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡) sin(𝑘𝜔1𝑡) 𝑑𝑡

𝑇

0
          (A.19)  

Fourierova transformácia kontinuálnej funkcie f(t) je definovaná podobne ako Laplaceova 

transformácia s parametrami s = jω, ale integrácia je v hraniciach -∞ až ∞. 
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𝐹(𝜔) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑗𝜔𝑡𝑑𝑡
∞

−∞
(A.20) 

Pričom zahŕňa funkciu času f(t) vo funkcii frekvencie F(ω). Podobne ako pri Laplaceovej 

transformáci, nedochádza k strate infomácii počas operácie. V praktickom ponímaní, dochádza 

k použitiu integrácie v rozmedzí 0 až T za predpokladu, že funkcia je periodická pred aj za časovým 

oknom, čo znamená, že toto časové rozmedzie je opakovateľné až do nekonečna.  

𝐹(𝜔) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑗𝜔𝑡𝑑𝑡
𝑇

0
.  (A.21) 

Ak vezmeme do úvahy rovnicu z prechádzajúcej kapitoly: 

𝑅 = |𝑅|𝑒𝑗𝜑 = |𝑅|(𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑗 𝑠𝑖𝑛𝜑)    (A.22) 

Táto rovnica korešponduje dvom častiam integrálu, reálnej 

𝐹´(𝜔) = ∫ 𝑓(𝑡)cos (𝜔𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0
    (A.23) 

A imaginárnej 

𝐹´´(𝜔) = 𝑗 ∫ 𝑓(𝑡)sin (𝜔𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0
. (A.24) 

Táto operácia jednoducho korešponduje s integráciou našej funkcie f(t) a cos(ωt) a sin(ωt) v tomto 

poradí.  

V elektrochémii sa využíva digitalizovaný signál získaný s konštantnou frekvenciou 

prostredníctvom prevodníka z analógového signálu na digitálny. Pričom dochádza v tomto prípade, 

namiesto kontinuálnej funkcie, k zbieraniu N bodov každých Δt počas periódy T. Body i sú 

očíslované od 0 do N-1, ale iba čísla v bodoch sú indikované  a korešpondujúci čas musí byť 

vypočítaný z rýchlosti vzoriek.  

Funkcia času Číslo bodu 

𝑓[0] f(0) 

𝑓[∆𝑡] f(1) 

𝑓[2∆𝑡] f(2) 

... ... 

𝑓[(𝑁 − 2)∆𝑡] f(N-2) 

𝑓[(𝑁 − 1)∆𝑡] f(N-1) 

Získaná séria bodov môže byť integrovaná použitím rovnice 
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𝐹(𝜔) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑗𝜔𝑡𝑑𝑡
𝑇

0
            (A.25) 

Prepísanej pre diskretizovanú funkciu (integrál je napísaný ako suma): 

𝐹(𝑢) =  
1

𝑁
∑ 𝑓(𝑖)exp (−𝑗𝜔𝑢𝑡𝑖)

𝑁−1
𝑖=0 ,          (A.26) 

Kde 𝜔𝑢 je séria harmonických frekvencií a u je celé čislo medzi 0 a N-1,  

𝜔𝑢 = 𝑢𝜔1              (A.27) 

A fundamentálna uhlová frekvencia 𝜔1  je spojená s fundamentálnou funkciou v1 zadefinovanú 

prostredníctvom dát pre prírastok času: 

𝜔1 = 2𝜋𝑣1 =
2𝜋

𝑇
=

2𝜋

𝑁∆𝑡
.            (A.28) 

Je potrebné vziať do úvahy, že  

𝑡𝑖 = 𝑖∆𝑡              (A.29) 

A substituovať tieto hodnoty do rovnice pre diskretizovanú funkciu, pričom dostaneme nasledujúcu 

rovnicu:  

𝐹(𝑢) =  
1

𝑁
∑ 𝑓(𝑖)exp (−

𝑗2𝜋𝑢𝑖

𝑁
)𝑁−1

𝑖=0 .        (A.30) 

Táto rovnica reprezentuje takzvanú diskrétnu Fourierovu transformáciu (discrete Fourier 

transformation - DFT) a ukazuje ako skupina bodov f(i) v časovej doméne je transformovaná do 

série bodov vo frekvenčnej doméne F(u). Exponent závisí iba na číslach u (bod vo frekvenčnej 

doméne), i (bod v časovej doméne) a celkový počet bodov N. Je potrebné poznamenať, že Δt mizne 

a neobjavuje sa v rovnici. Táto operácia môže byť znázornená v schéme, kde sa parametre 

i a u menia od 0 do N – 1:  

Časová doména Frekvenčná doména 

f(0) F(0) 

f(1) F(1) 

f(2) F(2) 

... ... 

f(i) F(u) 

... ... 

f(N - 1) F(N - 1) 
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Avšak, najvyššia frekvencia, pre ktorú môže byť získaná informácia korešponduje bodu N/2. Po 

tomto bode sa hodnoty opakujú a neposkytujú žiadnu novú informáciu. A predsa, pre prevedenie 

inverznej Fourierovej transformácie je potrebné použiť všetky body N (pre u od u = 0 po N -1): 

𝑓(𝑖) =  ∑ 𝐹(𝑢)exp (
𝑗2𝜋𝑢𝑖

𝑁
)𝑁−1

𝑢=0         (A.31) 

Frekvencie v každom bode sú vypočítané s použitím rovnice:  

𝑣𝑢 =
𝑢

𝑁∆𝑡
 𝑝𝑟𝑒 𝑢 = 0 … 𝑁/2.         (A.32) 

DFT sú numericky neefektívne a vyžadujú si veľa násobenia alebo delenia. Cooley A Tukey 

vyvinuli efektívnejší algoritmus, ktorý redukuje počet operácii pre N2 do N log2 N. Toto sa označuje 

ako takzvaná rýchla Fourierova transformácia (FFT – z angl. fast Fourier transformation), ktorá je 

implementovaná v mnohých programoch, napríklad aj v Microsoft Excel.   
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