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Датум одбране:

Електрохемијска детекција и квантификација изабраних пестицида
на бором-допованој дијамантској електроди

Електрохемијске методе показују низ предности над конвенционалним методама и
техникама за одређивање пестицида јер су брже, једноставније, не захтевају скупе
апарате, посебну припрему узорка, константно се усавршавају применом савремених
нaно- и других материјала и нових експерименталних техника, па ће засигурно и оне
бити методе избора у аналитици пестицида у будућности. У овој дисертацији су
представљена електрохемијска карактеризација и одређивање изабраних пестицида на
електроди од бором-допованог дијаманта. Представљени су први, до сада познати,
подаци о електрохемијком понашању, детекцији и квантификацији пестицида
петоксамида, кломазона и азаметифоса, и предложене аналитичке методе применљиве
у реалним узорцима – речној води и комерцијалном производу. Сулкотрион и
мезотрион су послужили за испитивања селективности других пестицида јер њихова
одређивања на електроди од бором-допованог дијаманта немају предности над
досадашњим одређивањаима на електродама од других материјала. Електрохемијско
одређивање бентазона на бором-допованој дијамантској електроди дало је боље
резултате од свих досадашњих одређивања таквим техникама, нарочито уз коришћење
наночестица гвожђе(III)-оксида као појачивача волтаметријског сигнала. Приказани
резултати јасно представљају предности сензорске употребе бором-доповане
дијамантске електроде и ефекта које могу имати наночестице у мониторингу и
квантификацији пестицида као значајних загађивача животне средине.
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Electrochemical detection and quantification of selected pesticides
at а boron-doped diamond electrode

Electrochemical methods show a number of advantages over conventional methods and
techniques for the determination of pesticides because they are faster, simpler and does not
require costly apparatus, a special sample preparation, also they are continuously being
improved by using nono- and other new materials and novel experimental techniques.
Therfore, those methods certainly will be methods of choise in analysis of pesticides in the
future. In this thesis, electrochemical behavior and determination of selected pesticides at the
boron-doped diamond electrode are presented. The first, so far known, data about
electrochemical behavior, detection and quantification of pesticides pethoxamid, clomazone
and azamethiphos were presented, and analytical methods were proposed with application in
real samples - river water and commercial product. Sulcotrione and mesotrione were used to
test the selectivity of other pesticides since their determination at boron-doped diamond
elelectrode had no advantages over previous determinations at the electrodes made of other
materials. Electrochemical determination of bentazone at boron-doped diamond electrode
yielded better results than all the determinations with such techniques, in particular using the
nanoparticles of iron(III) oxide as amplifier of voltammetric signal. The obtained results
clearly represent advantages of application of boron-doped diamond electrode and the
posible improving effect of nanoparticles in the monitoring and quantification of pesticides
as significant environmental pollutants.
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1. Увод
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Пестициди су у ширем смислу производи хемијског или биолошког порекла
који се употребљавају за заштиту економски значајних биљака и животиња, и
тренутно представљају најефикаснији начин контроле корова, гљивица, бактерија,
инсеката, глодара и других штеточина. Интензивна примена пестицида, резултирала је
контаминацијом атмосфере, тла, отпадних вода и пољопривредних производа, а самим
тим и загађењем хране и прехрамбених производа. Доказано је да пестициди или
његови метаболити могу ући у људско тело дуж ланца исхране, што ствара
потенцијални ризик по здравље људи.
У мониторингу животне средине, као и приликом анализе различитих реалних
узорака, присуство, идентификација и квантификација пестицида, врше се уз помоћ
разних хемијских аналитичких метода на бази имуноанализа, елктрохемијских,
хроматографских,

спекртометријских,

спектрофотометријских,

напредних

флуоресцентних, хемилуминисцентних и различитих хибридних техника. Присуство,
идентификација и квантификација пестицида у реалним узорцима врши се најчешће
хроматографијом (гасном (GC) и течном (LC)) и масеном спектрометријом (MS).
Течном хроматографијом са високим перформансама (HPLC) у комбинацији са
масеном или или UV детекцијом може се одредити велики број петицида као и
њихових метаболита у најразличитијим узорцима (вода, земљиште, млеко, биљни и
животињски материјали итд.), а могуће је и неометано одређивање у смеши. Међутим,
ове, и друге поменуте технике, захтевају скупе апарате и хемикалије a и специјалну
припрему узорка што продужава време анализе.
Електроаналитичке методе се све више користе у анализи узорака животне
средине, јер поседују низ предности у односу на горе поменуте технике. Оне су брзе и
једноставне, не захтевају скупу опрему, апарати су малих димензија, што омогућује у
неким случајевима одређивања на терену, уз минималну, или без претходне припреме
узорка. Све ове предности електроаналитичких техника, препознате су и у анализи
пестицида, који су несумљиво незамењиви у масовној производњи хране, али
доказано и једни од највећих контаминаната животне средине. Прегледом литературе
уочава се евидентан мали број пријављених електроаналитичких поступака за анализу
и

квантификацију

пестицида

у

реалним

узорцима,

услед

електрохемијске
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неактивности многих пестицида као и због недовољне осетљивости и селективности
ових метода приликом одређивања у реалним узорцима.
Имајући у виду дуготрајност, компликованост и скупоћу стандардних метода
којима се ови пестициди одређују на основу прописа и регулатива, циљ овог
научноистраживачког рада у оквиру докторске дисертације је да се научној јавности
понуде алтернативна решења и пронађу брзе, прецизане, тачне, јефтине и што
једноставније методе, без посебне припреме узорка, за анализу пестицида у реалним
узорцима. Треба напоменути да се за многе од ових пестицида који су предмет
истраживања у овој докторској тези, мислило да нису електрохемијски активни, и у
досадашњој литератури нема података о њиховом електрохемијском понашању, као
ни електроаналитичких метода којима би се они одређивали. У већини случајева, у
овом раду се, по први пут, испитује понашање до сада неелектроактивних пестицида и
омогућава њихова квантификација на престижној немодификованој електроди од
угљеничног материјала – бором-допованој дијамантској електроди (енг. boron doped
diamond, BDDЕ), користећи све њене предности. С друге стране, одређивање на BDDЕ
у неким случајевима показује одређене предности и побољшања у случају да већ
постоје електрохемијске процедуре.

Резултати овог рада, осим предложених

процедура, пружиће могућност бољег разумевања редокс понашања ових једињења,
њихове хемијске стабилности у разним медијима, па и могућности деградације.

3

2. Теоријски део
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2.1 Пестициди - појам и подела
Данас, пољопривредни произвођачи сматрају пестициде кључним средством за
обезбеђивање успешне и квалитетне производње пољопривредних добара. Светска
здравствена организација дефинише пестициде као хемијска једињења синтетисана са
циљем да убију штеточине – инсекте, глодаре, гљивице и коров. Користе се за
унапређење јавног здравља тако што елиминишу преносиоце болести, или у
пољопривреди против штеточина које смањују принос (1). Oрганизација Уједињених
нација за храну и пољопривреду (Food and Agriculture Organization, FAO) дефинисала
их je као било коју супстанцу или смешу супстанци предвиђену за превенцију,
контролу или уништавање било које врсте штеточина укључујући и преносиоце
болести, нежељене биљке и животиње које ометају производњу, прераду,
складиштење, транспорт или продају хране и пољопривредних производа, дрвета или
сточне хране. Појам обухвата и супстанце које се дају животињама за контролу
инсеката, паукова и других штеточина на њиховим телима, као и супстанце намењене
за регулацију раста, против сушења и за спречавање опадања листова или плодова (2).
О њиховом значају у области пољопривреде сведочи чињеница да би принос
пољопривредних култура био за око 50% мањи без употребе неког од пестицида, што
би био велики проблем с обзиром на то да је број припадника људске врсте из године
у годину све већи. Према подацима Уједињених нација процењено је да ће до 2030.
године Земљу насељавати чак 8,5 милијарди људи (3).
До 1940. године у инсектицидне сврхе коришћени су отрови биљног порекла
као што су пиретрини, никотин и ротенон који нису били најбоље решење јер су се
раграђивали на сунцу, па су замењени неорганским хемикалијама као што су бакарсулфат, креч, сумпор и олово-арсенат. Потрагу за јефтином хемикалијом ефикасном у
борби против инсеката, а при том постојаном на сунцу, прекинуо је Paul Müller
синтезом дихлордифенил-трихлоретана. Било је то револуционарно откиће. У Индији
је, на пример, годишњу стопу смрти од маларије смањио са 750.000 на 1500, док је у
Напуљу спречио епидемију тифуса, међутим због велике токсичности и сам је био
узрок смрти великог броја људи. Од тада, до данашњег дана број синтетичких
пестицида не престаје да се повећава (4).
Према тренутним подацима на тржишту Европске Уније регистровано је 1383
активних материја (5), а према подацима Министраства пољопривреде и заштите
5

животне средине у Републици Србији на листи одобрених супстанци налази се укупно
327 активних супстанци садржаних у 1106 регистрованих средстава за заштиту биља
(6).
С обзиром на разноврсност пестицида у погледу структуре, отровности,
деловања, начина употребе и слично, велики број критеријума за поделу пестицида
сасвим је очекиван. Једна од подела је на основу штеточине против које је пестицид
усмерен. Већина ставки из ове поделе садрже назив циљане врсте и наставак –цид
(cide – убити, убица), мада су неки именовани и према функцији, на пример,
дефолијати – средства која узрокују опадање листова, десикати – изазивају сушење
живих ткива и слично. Опширнија подела и објашњење појмова дата је у табели 1. (7)
Табела 1. Подела пестицида
функцији коју врше.
Врста пестицида
Инсектициди
Фунгициди
Бактерициди
Хербициди
Акарициди
Родентициди
Алгициди
Ларвициди
Репеленти
Десиканти
Овициди
Вируциди
Молусциди
Авициди
Термитициди

према врсти штеточина које елиминишу односно према
Циљана врста/функција
елиминишу инсекте
елиминишу гљиве
елиминишу бактерије
елиминишу коров
убијају гриње које се хране биљкама и животињама
контролишу мишеве и друге глодаре
контролишу или елиминишу алге
инхибирају раст ларви
одбијају штеточине својим мирисом или укусом
суше делове биљних ткива
спречавају раст јаја инсеката и гриња
елиминишу вирусе
инхибирају или елиминишу мекушце
елиминишу птице
елиминишу термите

Најкориснија класификација са хемијског аспекта као и са аспекта заштите
животне средине је класификација на основу хемијске природе активног састојка
пестицида, извршена на следећи начин:
- органохлорати
- органофосфати
- карбамати
- пиретрини и пиретроиди
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Пестициди
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и то свакакоо скраћује ввреме њиховог
деловаања.

Сллика 1. Опш
шта формулла органофоосфатних ппестицида
Карбамати
и су орган
нски пестиц
циди изведдени из каарбаминске киселине са
ом формуло
ом датом на
н слици 2. R1 је алкоохолна, а R2 метил гррупа док је R3
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ик. Погубни су за ин
нсекте и ссисаре јер ометају дејство ензи
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Сллика 2. Општа формула
а пестицидда из групе ккарбамата
Пиретроид
ди су синттетички ан
налози при
иродних прроизвода цветова биљ
љке
пиретр
рума

(Chrrysanthemum
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називајуу

пиретри
ини.

Инсекктицидне ко
омпоненте ове
о биљке су оптички
и активни естри извед
дени из traansхризан
нтемске и trrans-пиретр
роинске кисеелине. Прирродни пиреетрини су вееома ефикассни
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у борби против инсеката, али непрактични јер се разграђују под дејством сунчеве
светлости. Тај проблем решен је заменом неких водоникових атома халогеним
елементима или увођењем бифенокси групе. (8)
Физиолошке и биохемијске сличности свих живих организама узрок су
штетности пестицида и по организме који нису циљана врста њихове примене.
Штетни ефекти варирају од блажих као што су мучнина и главобоља до веома
озбиљних као што су кома и смрт. Зато сваки пестицид, пре пустања у промет
подлеже читавом низу испитивања како физичо-хемијских карактеристика тако и
токсичности на мишевима и сличним лабораторијским животињама. У људски
организам доспевају орално, дермално или инхалацијом. Орално тровање је веома
ретко, обично несрећни случај, нешто чешће дермално када се не користи адекватна
заштита, а најчешће удисање пестицида у виду паре, гасова и аеросола током
апликације. У зависности од концентрације штетне супстанце и временског интервала
излагања постоји хронична и акутна токсичност. Хронична је последица дуготрајне
изложености малим концентрацијама штетне супстанце док се акутна испољава након
кратког излагања великој дози штетне супстанце. Стандардне вредности за
изражавање хроничне токсичности нису дефинисане, што и не чуди јер је тешко
пратити и измерити мале повремене дозе, али су познати штетни ефекти које
изазивају. Обично су то канцерогеност, мутагеност, тератогеност и редукција
репродуктивних способности.
Светска здравствена организација (World health оrganization, WHO) извршила је
класификацију пестицида на основу штетности на пет група представљених у табели 2
Табела 2. Подела пестицида у зависности од LD50 вредности према препорукама
Светске здравствене организације.
LD50 за пацове
(mg/kg телесне тежине)
Група
Ниво токсичности
Орално
Дермално
Ia
Екстремно опасни
˂5
˂50
Ib
Веома опасни
5-50
50-200
II
Умерено опасни
50-2000
200-2000
III
Мало опасни
˃2000
IV
Скоро безопасни
5000 и више
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Јединице мере штетности су LD50 (lethal dose) и LC50 (lethal concentration) које
представљају дозу ондносно концентрацију супстанце потребну за помор 50%
популације испитиваних лабораторијских животиња (9).

2.2 Хемодинамика пестицида
Након што се нађу у животној средини, пестициди пролазе кроз читав низ
сложених процеса који се називају хемодинамиком пестицида. Њу одређују физичка и
хемијска својства датог пестицида али и параметри околине као што су рН вредност,
температура, влага, присуство соли, светлости али и топографија земљишта. Са
хемијског аспекта најважнији хемодинамички процес је деградација односно
разградња или хемијска трансформација молекула пестицида у друге облике, не увек
једноставније и мање токсичне у односу на полазну супстанцу. Неретко, и сами
производи деградације имају пестицидна својства.

Мера деградације је време

полураспада, то јест време потребно да се разгради половина примењеног пестицида.
Два су типа деградације – хемијска и биолошка. Хемијска се обично дешава у води
или атмосфери и подразумева једну од четири типа реакција: оксидацију, редукцију,
хидролизу и фотолизу, док се биолошка дешава у земљи и живим организмима а
обухвата реакције оксидације, редукције, хидролизе и коњугације.
Оксидација се дешава при контакту пестицида са кисеоником раствореним у
околини, али и са озоном, пероксидима или хидроксилним радикалима често
присутним у води и атмосфери. Сходно томе, редукција, то јест смањење
оксидационог стања пестицида, дешава се због присутних водоникових јона.
Хидролиза је једна од најчешћих реакција којима пестициди подлежу и у значајној
мери зависи од рН вредности, на пример, уочена је склоност великог броја пестицида
из групе карбамата и органофосфата ка хидролизи у базној средини. Фотодеградација
или фотолиза пестицида је разградња или трансформација пестицида дејством сунчеве
светлости. Органски молекул, након што апсорбује фотоне светлосне енергије прелази
у побуђено стање које обично резултира раскидањем хемијских веза. Овај тип
реакције дешава се у ваздуху, плиткој води или на површини лишћа или земље.
Биодеградација или биоразградња последица је дејства мироорганизама,
обично гљива и бактерија, који се нормално налазе у води и земљишту. Контролисана
је

од

стране

више

фактора:

количине

и

природе

пестицида,

количине
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микроорганизама, температуре, рН вредности, влаге, продора ваздуха и присуства
других органских метерија. Утврђено је да су пиретроиди, органофосфати и неки
карбамати подложнији биоразградњи за разлику од већине органохлорина који су
захваљујући јачим везама између угљеника и хлора релативно отпорни на овај вид
разградње (8).

2.3 Бенефиције употребе песицида
Употреба пестицида праћена је сталним упозорењима од стране јавности на
њихове негативне утицаје на животну средину и здравље, и зато је важно подсетити
зашто се и поред тога све више користе. Прво оправдање је очигледна економска
корист која произилази из заштите приноса, квалитета робе и смањења споредних
трошкова као што су додатна радна снага, гориво и слично. Процењено је да би
губици од штеточина били већи од 50% оствареног приноса. Инсекти би били узрок
уништења 15% приноса, патогене болести и коров 13% док би око 10% приноса било
изгубљено након бербе услед разних утицаја. То би даље значило смањење количине
хране на глобалном нивоу и вртоглави раст цена. Спречавање и смањивaње
пољопривредних губитака, поузданија испорука, побољшање квалитета и естетског
изгледа проивода најочигленије су добре стране употребе пестицида. Ево још неких
примера о којима се мање говори.

Пестициди се употребљавају у корист јавног

здравља али и за спречавање разних врста губитака, кварова и оштећења. На пример,
захваљујући хербицидима контролише се раст корова око далековода што олашава
приступ у случају кварова и смањује шансе за оштећења изазвана неконтролисаним
растом биљака у околини. Употребом пестицида такође се контролише растиње око
путева што првенствено повећава видљивост и смањује ризик од удеса, а са друге
стране омогућава отицање воде након киша, пљускова и евентуалних поплава.
Инвазију корова у парковима, мочварама и другим природним подручјима такође
спречава контролисана употреба различитих врста хербицида.
Није занемарљива ни њихова примена у домаћинству. Неретко пластика и
слични материјали широке потрошње садрже извесне количине фингицида које
спречавају појаву гљива током времена. Средства за чишћење и дезинфекцију свакако
садрже супстанце пестицидног дејства. Сирова роба, производња и паковање готових
производа готово увек подразумева контролисану употребу неког од пестицида у
10

самом објекту. Постоји податак да су скоро све породице (97.8 %) употребиле неки
пестицид једном, а две трећине породица више од пет пута годишње. Примењени су у
најразличитије сврхе, заштита дворишта од корова, уклањање бува и крпеља са кућних
љубимаца, заштита од комараца и слично. Заштита имовине, побошљање квалитета
живота и окружења још једна су теза на списку добрих страна употребе пестицида. На
жалост, веома је тешко, готово немогуће, израчунати тачну новчану корист коју
употреба пестицида доноси. Разлог томе је њихова разноврсност у сваком погледу али
и недостатак базе података о употреби посебно оних супстанци које се примењују у
непољопривредне сврхе. У корист примене пестицида треба рећи да је њихова
примена оправдана свим горе наведеним чињеницама, за разлику велике количине
загађујућих материја различитих врста које свакодневно доспевају у животну средину
без посебног разлога (10).

2.4 Ризици употребе пестицида
Свака област људског деловања са собом носи извесне ризике који не могу
бити спречени, али могу бити предвиђени и сведени на минимум. Чак би и одлука
човека да не ради баш ништа носила са собом неке ризике. Деценијама трају дискусије
између научника и јавности на тему ризика по здравље и околину које су неизбежне
при употреби пестицида. Један од проблема је чињеница да је корист кратког века и
припада мањем делу друштва, док су ризици дуготрајни и погађају целокупно
друштво и животну средину јер индиректно доспевају у воду, вадух, земљиште и на
крају у храну и живи свет уопште (слика 3). Пласирању пестицида на тржиште
предходи читав низ испитивања свих врста, а прате га научни подаци о штетности и
јасне смернице за употребу које би ризик свеле на минимум. Опште, заједничке
смернице за примену свих пестицида су следеће:
- услови примене се не смеју мењати у односу на оне који су постојали када је
вршена процена ризика од употребе датог пестицида;
- корисник стриктно мора пратити упутства примене која добија уз пестицид;
- производ мора да функционише баш онако како је предвиђено, и не би смео
да изазове неке ефекте који нису били откривени током испитивања у
лабораторијским и теренским тестовима.
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Великом рризику излоожени су поољопривред
дни
радниц
ци који апл
лицирају песстицид на терену
т
посеббно ако је ррадно времее осмочасоввно,
а опреема и зашттита непотп
пуна и неаадекватна. Р
Решење проблема је у спровођеењу
потреб
бних мера заштите
з
али
и и повремеених медици
иве
инских тесттова холинеестеразе, жи
у ури
ину и слич
чно, што заависи од типа
т
пестиц
цида и очекиваних м
манифестац
ција
евенту
уалног троввања. Инди
ивидуална примена јее још већи
и проблем јјер је обиччно
прими
итивна а кор
рисници нео
обавештени
и. Такви пац
цијенти се ррелативно ккасно обраћћају
12

лекару и обично не знају са којом активном супстанцом су били у контакту, нити
колико дуго. Последице тровања органофосфатима варирају од потпуног оздрављења
до смртног исхода зависно до начина и количине супстанце унете у организам.
Клиничком сликом, без обзира на пут уласка, доминирају у почетку респираторни,
дигестивни

и

неуролошки

поремећаји

а

последица

су

инхибиције

ензима

холинестеразе па се препоручује њено одређивање пре и после излагања, што би био
тачан и јасан индикатор степена евентуалног тровања. Пестициди из групе карбамата
уопштено инхибирају ензимске системе са угљоводоничном групом, а последица је
најчешће ометање Кребсовог циклуса и озбиљан поремећај метаболизма на ћелијском
нивоу.
Редовна примена пестицида непосредно угрожва и биоценозу уништавајући
корисне инсекте, мраве, рибе, бескичмењаке, птице а на крају и животиње и човека. С
друге стране редукција или престанак примене пестицида довео би до претераног
намножавања штеточина. По биоценезу посебно су кобни пестициди из групе
органохлората који се у води и земљишту слабо разлажу а при том имају способност
акумулације у ткивима биљака и животиња (11).

2.5 Будућност примене пестицида
Организација за храну и пољопривреду изнела је податак да на светском новоу,
дневно више од 840 милиона људи остаје гладно, док је број оних који остају
ускраћени за неки есенцијалан хранљиви састојак далеко већи. Глобални напори да се
до 2015. године број гладних смањи за половину нису уродили плодом. Напредак би
могао бити постигнут унапређивањем пољопривредне технологије и обуком људске
популације. Друго решење је повећање обрадивих површина што би опет са собом
носило озбиљну еколошку штету.
Начин за смањење примене хербицида убудуће је развој опреме за механичку
контролу окопавањем, међутим, такав вид третмана често је праћен оштећењем корена
усева и ерозијом и деградацијом тла. Уводе се и генетски модификоване биљне врсте
које су отпорне на хербициде, па се могу примењивати они ширег спектра и са
продуженим дејством али далеко ређе. Малчирање (покривање површине земљишта
неким материјалом на пример синтетичком фолијом, иглицама четинара и тако даље,
што спречава ницање и развој корова) је такође начин да се избегне примена
13

пестиц
цида, а при том је вишееструко кор
рисно. Смањ
њена примеена фунгици
ида постижее се
одабир
ром биљни
их култура које су отпорне
о
наа болести. Праћенем фактора ккоји
погоду
ују развоју гљива можее се утведитти прави трренутак кадаа да се прим
мени јер и ттим
новији
им врстама буде неопх
ходна човеккова помоћ да се зашти
ите. На жаллост, приметтан
је и зн
начајан растт отпорности
и гљива на неке
н
фунги
ициде (12).
Имајући све ово у виду, синтезаа нових једи
ињења у своојству пести
ицида, који
и би
покази
ивали мању
у штетност,, а задржаввали ефикаасност у заш
штитном и одбрамбен
ном
деловаању, за хеми
ичаре предсставља консстантни изаззов и задатаак.
Ентомолоззи и еколози
и Европске уније су даавне 1970. ггодине форм
мирали систтем
рисане зашттите од штееточина, (Integrated pesst management - IPM) д
дефинисан ккао
интегр
систем
м који пажљ
љиво разматтра и удруж
жује све досттупне техни
ике и механизме контрооле
штеточ
чина на нивоу који је економски оправддан и сводди ризике на минимум,
подсти
ичући здравву производ
дњу са мини
ималним уттицајем на екосистем а форсирајуући
природ
дне механи
изме одбраане, свуда где су они
и могући. Суштина д
деловања овог
систем
ма дата је наа слици 4. (1
13).

Сли
ика 4. Сушт
тина такти
ике система
а интегрисаане заштит
те од штет
точина (12)
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2.6 Оп
пшти пода
аци о пестицидима који
к
су пр едмет истр
раживањаа ове
дисер
ртације
2.6.1 Бентазон
Б
(B
Bentazone, BZ)
B
Бентазон је
ј хербицид
д из групее тиадиазин
на који у ссвом саставву садржи д
два
прстен
на, један бензенов и јед
дан хетероц
циклични саа атомом суумпора и аззота у састааву.
Његовва структураа и сви важн
ни подаци, прегледност
п
ти ради, датти су у табеели 3.
Табела
а 3. Опште информаци
ије о бентаззону (14)

урна форму
ула
Структу

Назив по IUPAK--овој номенклатури
Молеккулска форм
мула
Синон
ними
Хемијска група
Тип пеестицида
Дејствво
Изглед
д
Пореккло
Чистоћ
ћа (g/kg)
Познатте нечистоћ
ће
Молар
рна маса (g mol
m -1)
Раство
орљивост у води на 20oC (mg l-1)
Раство
орљивост у органским
растваарачима на 20
2 oC
Тачка топљења (oC)
Тачка кључања (oC)
Тачка разградње (oC)
Густин
на (g mL-1)
Константа дисоци
ијације на 25
2 oC
Напон
н паре на 20oC (mPa)
WHO група

3-изоп
пропил-1H-22,1,3-бензоттиадиазин4(3H)-он
н 2,2-диокси
ид
C10H12N2O3S
баасагран, тви
истер, бенди
иоксид
тиаддиазини
херрбицид
инхиби
ира трансфеер електронаа у процесу
фотоосинтезе
безбојан крристал или п
прах
синтетиччи производ
д
960
1,,2-dichloroeethane <3.0 m
mg/kg
2240.3
77112
18 mg l-1 у n-хептан
ну
-1
21000 mgg l у толуен
ну
3388000 mg l--1 у етил-ацеетату
556000 mgg l-1 у метаноолу
139
рразграђује ссе пре кључчања
210
1.41
3.51
0.17
II
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Делује тако што изазива инхибицију процеса фотосинтезе својствену свим
зеленим биљкама који светлосну енергију сунца претварају у шећере. Његова
селективност се заснива на способности биљних култура да брзо метаболишу бентазон
до 6-ОН- и 8-ОН- бентазона и коњугују га са шећером. Пошто већина корова не
поседује ове метаболичке способности, њихова фотосинтеза је поремећена зелени
делови корова постепено жуте и након неколико дана се потпуно суше. Некроза
настаје у непосредној зони контакта капљице средства којим се прскају биљке и
површине листа.
С обзиром на то да бентазон нема тенденцију да се везује за земљиште
очекивано је да ће спирањем доспети у подземне и површинске воде. У извесној мери
у земљишту се деградира под дејством микроорганизама у 8 и 6 хидроки бентазон
облике који се брзо транформшу у разне врсте деривата па их је скоро немогуће
детектовати у земљишту. Стабилни деградиенти у таквом окружењу једино су 2амино-N-изопропил бензамид и N-метилбентазон. Како деградација свакако тече до
потпуне разградње односно до стварања угљен-диоксида, непрактично је анализирати
метаболите, па се одређује искључиво сам бентазон. У воденој средини, деградација
на ОН-радикале, угљен-диоксид, сулфате и једињења азота дешава се захваљујући
сунчевој светлости. Бентазон и његови 6 и 8 – хидрокси метаболити могу се наћи у
биљкама, а онда и у храни јер се уграђује у природне компоненте биљке као што су
протеини и полисахариди. Упркос томе, ако се примењује у складу са правилима, а
при том је склон деградацији, не би требало да доведе до озбиљнијих контаминација
подземних вода и вода за пиће. Метаболити и продукти разградње бентазона дати су
на слици 5. (15)
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Слика
С
5. Дегр
градација беентазона
П
д (Pethoxam
mid, POA)
2.6.2 Петоксамид
Петоксами
ид

је

ам
мид

моноккарбоксилнее

киселин
не

која

у

ацетами
иду

итуисана хл
лором у пол
ложају 2, и 2-етокисети
2
ил групом и 2-метил-1--фенилпроп
п-1супсти
ен-1-и
ил остатком
м на атому азота (таб
бела 4). Корристи се ккао хербици
ид за прскаање
земљи
ишта једном
м годишње пре
п ницањаа кукуруза и соје. Његоова употребаа дозвољенаа је
у Евро
опској унији
и 2006. годи
ине (17), а одобрење
о
сее очекује и у Америци и Канади.

17

Табела
а 4. Опште информаци
ије о петокссамиду (16))

Структтурна форм
мула

Назив по IUPAK--овој номенклатури
Молеккулска форм
мула
Синон
ними
Хемијска група
Тип пеестицида
Дејствво
Изглед
д
Пореккло
Чистоћ
ћа (g/kg)
Познатте нечистоћ
ће
Молар
рна маса (g mol
m -1)
Раство
орљивост у води на 20oC (mg l-1)
Раство
орљивост у органским
растваарачима на 20
2 oC
Тачка топљења (oC)
Тачка кључања (oC)
Тачка разградње (oC)
Густин
на (g mL-1)
Константа дисоци
ијације на 25
2 oC
o
Напон
н паре на 20 C (mPa)
WHO група

2-хлороо-N-(2-етокссиетил)-N-(22фенилпрроп-1-енил--2-метил) ац
цетамид
C16H22C
ClNO2
/
хлороац
цетамид
хербици
ид
инхибирра деобе ћеллија
бела, крристала супсстанца
синтети
ичи произвоод
945 g/kgg
Toluene <3.0 g/kg
295.81
400
117000 m
mg l-1 у n-хеептану
250000 m
mg l-1 n-хексану
250000 m
mg l-1 у меттанолу
250000 m
mg l-1 у етилл-ацетату
37.5
разграђуује се пре кљ
ључања
200
1.19
/
2.8
није на ллисти

иром на то да се разгр
рађује у зем
мљишту са временом п
полурспадаа од 15 данаа, а
С обзи
при то
ом није скл
лон апсорпц
цији у земљ
љишту (18)) , нема поттенцијалне опасности од
његовее акумулац
ције у земљ
љишту. Сви важни поодаци о оввом пестици
иду такође су
предсттављени таб
беларно (таб
бела 4) (19).
2.6.3 Кломазон
К
(C
Clomazone, CLO)
Кломазон

је

оксаззолидинон

код

когаа

је

1,2-ооксазолидин
н-3-он

груупа

супсти
итуисана 2 –хлорбензи
ил групом у положају 2, а две м
метил групе у положају 4
18

што јее приказан
но структур
рном форму
улом датом
м у табели
и 5 заједно са основн
ним
подаци
има.
а 5. Опште информаци
ије о кломаззону (20)
Табела

Структтурна форм
мула

Назив по IUPAK--овој номенклатури
Молеккулска форм
мула
Синон
ними
Хемијска група
Тип пеестицида
Дејствво
Изглед
д
Пореккло
Чистоћ
ћа (g/kg)
Познатте нечистоћ
ће
Молар
рна маса (g mol
m -1)
Раство
орљивост у води на 20oC (mg l-1)
Раство
орљивост у органским
растваарачима на 20
2 oC
Тачка топљења (oC)
Тачка кључања (oC)
Тачка разградње (oC)
Густин
на (g mL-1)
Константа дисоци
ијације на 25
2 oC
o
Напон
н паре на 20 C (mPa)
WHO група

2-[(2-хллорфенил)-м
метил]-4,4-д
диметил-3изоксазоолидинон
C12H14C
ClNO2
диметаззон, феноксаан
изоксазоолидинон
хербици
ид
инхибирра биосинтеезу каротеноида
светло ббраон течноост
синтети
ичи произвоод
960
/
239.7
1212
250000 m
mg l-1 у ацеттону
955000 m
mg l-1 у диххлорметану
161800 m
mg l-1 у n-хеептану
969000 m
mg l-1 у меттанолу
33.9
281.7
/
1.19
/
27
II

Инхиб
бицијом ни
иза ензима омета биоссинтезу карротеноида чија је улоога да спрече
активн
не облике кисеоникаа да путем
м липидне пероксидаације изграаде мембране
хлороп
пласта. Оввакви херби
ициди на биљкама и
изазивају сспецифичнее симптомее –
избељивање листтова осетљивих биљака. Биљке га усвајајуу кореном и изданком
м а
дифизијом доспеева до листтова. Користи се за ссузбијање ш
широколисн
них и травн
них
короваа у усевим
ма соје, пи
иринча, пам
мука, пасуљ
ља, грашкаа и купуса.. Одликује се
велико
ом испарљи
ивошћу што
о може да доведе
д
до ооштећења уссева, зато ссе препоруччује
19

плиткаа инкорпораација. Врем
ме полураспада у земљи
ишту, у лаббораторијски
им условим
ма у
зависн
ности од типа земљишта варира од
о 27 до 1533 дана, а у пољским условима од
д 15
до 90 дана
д
(21).
2.6.4 Сулкотрион
С
н (Sulcotrione, SU )
Сулкотрио
он је ароматтични кетон
н где је цикклохексан-11,3-дион суупституисан
н са
ро-4- (метил
лсулфонил) бензоил гр
рупом на пооложају 2. Њ
Његова струуктура са сввим
2-хлор
остали
им важним подацима
п
дата
д
је у табеели 6.
а 6. Опште информаци
ије о сулкот
триону (22)
Табела

Стру
уктурна фор
рмула

Нази
ив по IUPAK
K-овој номенклатури
Молеекулска фор
рмула
Сино
оними
Хеми
ијска група
Тип пестицида
п
Дејсттво
Изглед
Пореекло
Чистоћа (g/kg)
Позн
нате нечисто
оће
Молаарна маса (g
g mol-1)
Раствворљивост у води на 20
0oC (mg l-1)
Раствворљивост у органским
м
o
раствварачима наа 20 C
Тачка топљења (oC)
Тачка кључања (oC)
Тачка разградњее (oC)
Густи
ина (g mL-1)
Консстанта дисоц
цијације на 25oC
Напо
он паре на 20
2 oC (mPa)
WHO
O група

2-[2хлорро-4-(метилсулфонил)б
бензоил]-1,33циклохе ксадион
C14H13CllO5S
ICI A00551
трикетон
на
хербици
ид
инхибиц
ција 4-хидрооксифенил-пируватдиоксигееназе.
бела чвррста супстан
нца
синтетиччи производд
950
хидроген
н-цијанид 880 mg/kg, тоолуен 4g/kg
328.77
165.0
2000 mgg l-1 у ксилен
ну
955000 m
mg l-1 у дихллорметану
48000 m
mg l-1 у ацетоону
300 mg l -1 у 1-октан
нолу
139
разграђуује се пре кљ
ључања
170
/
3.13
5х10-3
није на ллисти
20

отрионили то јест 2-[2хлоро-4
2
4-(метилсулфонил)бенззоил]-1,3-ци
иклохексади
ион
Сулко
припад
да новијој генерацији
г
хербицида, трикетона.. Делује на биосинтезуу каротенои
ида.
Инхиб
бира ензим
м 4-хидроккси фенил
л пируват диоксиген
назе чиме онемогућћава
биосин
нтезу пласттохинона каао једног од
д кофактораа у биосинтеетском путуу каротенои
ида.
Селекттивни, тран
нслокациони
и хербицид
д. Биљке га усвајају угглавном лисстом, а моггу и
корено
ом.

2.6.5 Мезотрион
М
(Mesotrionee, MS)
Својства мезотриона
м
дата су у таабели 7 у нааставку. Aрроматични jee кетон то јест
циклох
хекса-1,3-ди
ион у ком
ме је вод
доник на позицији 2 супститтуисан са 4(метан
нсулфонил) -2-нитробеензоил груп
пом. Хемијсски назив јје 2-(4-мети
илсулфонилл-2нитроб
бензоил)цикклохексан-1
1,3-дион.

Табела
а 7. Опште информаци
ије о мезотр
риону (23)

Структтурна форм
мула

Назив по IUPAK--овој номенклатури
Молеккулска форм
мула
Синон
ними
Хемијска група
Тип пеестицида
Дејствво
Изглед
д
Пореккло
Чистоћ
ћа (g/kg)
Познатте нечистоћ
ће
Молар
рна маса (g mol
m -1)

2-(4-метиллсулфонил-22нитробензооил)циклоххексан-1,3-д
дион
C14H13NO7 S
/
трикетон
хербицид
инхибициј а 4-хидрокссифенил-пи
ируватдиоксигенаазе.
жута до таамножута чвврста супстаанца
синтетичи производ
930
1-цијано-66-(метилсулфонил)-7-нитро-9Hхантен-9-оон <2mg/kg;; 6-( метилсуулфонил) 9-оксо-9H--хентан-1- ккарбонитрил <2 g/kg;
1,2-дихлорретан <1 g/kkg
339.32
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Растворљивост у води на 20oC (mg l-1)
Растворљивост у органским
растварачима на 20oC
Тачка топљења (oC)
Тачка кључања (oC)
Тачка разградње (oC)
Густина (g mL-1)
Константа дисоцијације на 25oC
Напон паре на 20oC (mPa)
WHO група

1500
93300 mg l-1 у ацетону
18600 mg l-1 у етилацетатy
3100 mg l-1 у толуенy
1600 mg l-1 у 1-ксиленy
165.3
разграђује се пре кључања
166
1.49
3.12 слаба киселина
5.7×10-3
није на листи

Сматра се новим чланом породице хербицида и припада, као и сулкотрион,
хемијској групи трикетона. Примењује са за уништавање свих широколисних и неких
једногодишњих корова у кукурузу, за који је, ако се примењује према упутству,
потпуно безбедан (24).
2.6.6 Азаметифос (Azamethiphos, АZ)
Азаметифос, чији су подаци дати у табели 8, је инсектицид из групе
органофосфата који на инсекте делује тако што инхибира дејство ензима
ацетилхолинестеразе. У облику спреја користи се за прскање складишта и сличних
објеката ради уклањања мува и бубашваба. У ветеринарској медицини користи се и
као антипаразитик јер уништавање паразите у води у којој се гаје рибе, углавном
лососи. Међутим, као такав мора се дозирати веома пажљиво јер су и лососи само у
извесним границама отпорни на његово присуство. Умерено је акутно токсичан за
сисаре али веома токсичан зa аптице, а манифестације акутне токсичности су у складу
са инхибицијом холинестеразе (25).
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Табела
а 8. Опште информаци
ије о азамет
тифосу (26))

Структтурна форм
мула

Назив по IUPAK--овој номенклатури
Молеккулска форм
мула
Синон
ними
Хемијска група
Тип пеестицида
Дејствво
Изглед
д
Пореккло
Чистоћ
ћа
Познатте нечистоћ
ће
Молар
рна маса (g mol
m -1)
Раство
орљивост у води на 20oC (mg l-1)
Раство
орљивост у органским
растваарачима на 20
2 oC
Тачка топљења (oC)
Тачка кључања (oC)
Тачка разградње (oC)
Густин
на (g mL-1)
Константа дисоци
ијације на 25
2 oC
o
Напон
н паре на 20 C (mPa)
WHO група

S-6-хлоро--2,3-дихидро-2-оксо-1,33оксазоло[44,5-b]пириди
ин-3-илметил O,Oдимртил ф
фосфоротиоаат
C9H10ClN2O5PS
/
органофоссфат
инсектици
ид, антипараазитик
инхибиторр ацетилхоллинестеразе
безбојна доо сива крисстална чврстта
супстанца
синтетичи производ
>95%
/
324.68
1100
610000 mgg l-1 удихлоррметану
130000 mgg l-1 у бензен
ну
-1
100000 mgg l у метаноолу
1600 mg l-11 у n-октаноолу
89
разграђује се пре кљуучања
/
1.6
/
0.0049
II

2.7 Ан
налитичкее методе за
а одређива
ање пестиц
цида у реаалним узор
рцима
Безбедностти ради, осстаци пести
ицида у ж
животној средини, усеввима и храани
морају
у бити праћени, међути
им, то је вел
лики изазовв зато што јее количина аналита веоома
мала, а ометајућее супстанце бројне и чеесто непреддвидљиве. И како из гоодине у годи
ину
расте забринутост због све веће
в
употреебе пестици
ида, тако раасте и број метода који
има
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се оне могу одређђивати. Sam
msidara и сар
радници су у ревијалноом раду који
и се бави оввом
иком, све методе
м
за ан
нализу пестицида подеелили у двее групе: кон
нвенционалане
темати
(уобич
чајене) и ун
напређене, као
к што је пр
риказано наа слици 6.

Сллика 6. Техн
нике доступ
пне за датеекцију пестиицида (27)
Конвенцио
оналне методе омоггућавају оддређивање пестицидаа са нискком
границ
цом детекци
ије, високом
м селективн
ношћу и осеетљивошћу.. Међутим и
имају озбиљ
љна
ограни
ичења: скуп
пи, компликковани инсттрументи и посебна ообука лица зза руковањ
ње и
читање резултатаа. Други при
иступ је одр
ређивање поомоћу напрредних метоода заснован
них
на при
инципу сен
нзора које имају низ предности
и: брзо, лакко, једносттавно, јефти
ино
детекттовање песттицида са задовољаваајућом осеттљивошћу и селективвношћу каоо и
детекц
цију и праћеење на лицу
у места.
Међуттим, границ
це детекцијее ових сензо
ора, за садаа не могу даа достигну ооне које им
мају
конвен
нционалне методе.
м
Одређивањ
ње пестицид
да било којом од наведдених анали
итичких меетода укључчује
к
и то: припрема узорка (хом
могенизациј
ија, екстраци
ија, чишћењ
ње),
низ зајједничких корака
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одвајаање, детекцију и анали
изу податакка (читање резултата и проценаа поузданоссти)
(сликаа 7.).

Сллика 7. Низ процеса об
бавезних прии анализи пеестицида

2.2.1 Конвенцион
К
налне мето
оде одређив
вања пести
ицида
Најчешће примењиваана конвенц
ционална теехника је гаасна хроматтографија (G
Gas
chroma
atography, GC) којом
м се супсстанце разддвајају на основу и
испарљивоссти.
Примеенљива је на неполаарна, испар
рљива и ллако испаррљива једи
ињења. Гассни
хроматтограф ком
мбинује се са
с различиттим детектоорима као ш
што су хваатач електроона
(electrron capture detector,
d
ЕC
CD) (28,29), пламени фоотометар (fflame photom
metric detector,
FPD) (30,31), азот фосфор детектор (nitrogen p hosphorus ddetector, NP
NPD) (32,33) и
пламен
но јонизаци
иони детекттор (flame io
onization dettector, FID) (34). Осим
м тога, честаа је
комби
инација гасн
не хроматогграфије са масеним
м
сп ектрометри
ијским детеккторима (m
mass
spectro
ometry, MS)) (35,36,37)). ECD je погодан заа детекцијуу пестицидаа који садррже
халогеени елемен
нат у себи као и за остатке
о
оргганофосфоррних пести
ицида. FPD се
углавн
ном користи за детекц
цију једињеења која саадрже сумп
пор и фосф
фор, а NPD
D је
логичн
но, селекти
иван према једињењим
ма која садррже азот и фосфор. F
FID је погод
дан
детекттор готово за све песстициде. Комбинација
К
а GC - MS
S издваја ссе по висоокој
осетљи
ивости, тачности, поно
овљивости резултата.
р
Течна хро
оматорграф
фија (Liquid
d chromatoggraphy, LC
C) користи се за теш
шко
љива, неисп
парљива и за термичкки лабилна једињења. Детектори
и са којимаа се
испарљ
најчеш
шће комбин
нује су UV
V-детектори
и, флуоресц
центни (fluoorescence ddetector, FL
LD),
диодни детектор (diode-arrayy detector, DAD)
D
(38,399) и незаоби
илазни MS д
детектори ккоји
су у предности зб
бог веће осеетљивости и селективн
ности (40). Течна хром
матографијаа са
високи
им перформ
манасама (h
high perform
mance liquidd chromatoggraphy, HPL
LC) је техни
ика
врло често прим
мењивана за
з детекцијју пестици
ида, у комббинацији сса различиттим
детектторима (41-44). Користте се разне врсте стаци
ионарне фаазе, пумпа ккоја поспеш
шује
кретањ
ње мобилне фазе и аналита кроз
к
колонуу и детекттор који б
бележи врееме
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задржавања аналита које зависи од интеракције као и од састава коришћеног
растварача и брзине кретања мобилне фазе.
Мицеларна електрокинетичка капиларна хроматографија (Micellar electrokinetic
capillary chromatography, MEKC) је хибридна метода која комбинује хроматографске и
електрофоретске технике одвајања. Супстанце се одвајају на основу различитих
расподела између две фазе, отуда и појам хроматографија у називу (45). Површински
активна супстанца се убације у капилару у концентрацији довољној да дође до
удруживања молекула и формирања мицела. Како је унутрашњост мицела
хидрофобна, овом техником се, осим јона, могу одвајати и ненаелектрисане честице.
Јони се распоређују између раствора и унутрашњости честице па њихово раздвајање и
даље зависи само од брзине кретања која зависи од интеракција са ненаелектрисаном
површином мицела. Европска директива о питкој води као макисмалне количине
пестицида наводи 0,1 ng/mL за један пестицид и 0,5 ng/mL за суму свих пестицида.
MEKC методом могу се одредити концентрације од 10 до 5000 ng/mL, али на веома
брз и једноставан начин, што ове методе чини погодном за широку примену (46).
Имунохемијске технике све више добијају на значају јер су брзе и јефтине.
Ензимска имунолошка метода (еnzyme-linked immunosorbent assay, ELISA) иако
коришћена првенствено у медицинске сврхе, тренутно је најпопуларнија метода овог
типа на пољу анализе пестицида јер се одликује високом осетљивошћу и
селективношћу заснованој на интеракцији антиген – антитело. Такође велика предност
је једноставна припрема узорка (47). Постоје директна и индиректна форма ELISA
тестова зависно од типа сигнала добијеног из антиген - антитело интеракције (27).
Капиларна електрофореза (Capillary electrophoresis, CE) је такође техника за
анализу пестицида вредна помена због изесних предности и то: захтева малу количину
реагенса и узорка, велика ефикасност одвајања и мало време потребно за анализу.
Капилара има мали пречник (50–75 μм), што омогућава да се у систем убризга веома
мала количина узорка, реда величине нанолитар, међутим, то онда захтева примену
високо осетњивих детектора као што је MS, па мала количина потребног узорка у исто
време је и предност и мана ове методе (27,48).
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2.2.2 Унапређене методе одређивања пестицида
Унапређене

методе

уведене

су

као

алтернатива

за

традиционалне

хроматографске технике које, иако осетљиве, специфичне и поуздане имају и низ
непогодности када је у питању анализа пестицида као што су, осим раније наведених и
велика потрошња органских растварача што анализу великог броја узорака чини
додатно неисплативом а анализу пестицида на лицу места немогућом. Иако још увек
недоступне земљама у развоју, унапређене методе једноставније, брже, релативно
јефтине и омогућавају примену на лицу места, при том обезбеђујући задовољавајућу
осетљивост и селективност, у неким случајевима и специфичност (27).
У ревијалним радовима су и оптичке методе наведене као веома често
примењиванe за анализу пестицида (49). Oсим класичних, апсорпционих метода и
ултраљубичасте спектрофотометрије примењиване су и методе флуоресценције које
имају низ предности – једноставне, брзе, селективне, осетљиве, релативно јефтине и
практичне укључујући могућност примене на лицу места где се резултати добијају
готово тренутно. Ограничавајући фактор је што мали број пестицида флуоресцира, а
делимично је превазиђен различитим поступцима превођена нефлуоресцентних
једињења у флуоресцентне на пример пример превођењем у флуоресцентне деривате,
хидролизом, комплексирањем и слично. На пример, нова директна ласер фотоиндукциона флуоресцентна техника успешно је примењена за одређивање пестицида
фенурона и дифлубензурона, пестицида из групе фенилуреа, у речној и морској води
(50).
Пријављена су и одређивања пестицида применом пијезоелектричних
кристалних биосензора који се заснивају на односу између резонантне фреквенције
осцилаторног пиезоелектричног кристала пре и након наношења јер је вибрација
кристала у директоној зависности од промене масе на површини кристала (27).

2.8 Преглед електрохемијских метода и електродних материјала за
одређивање пестицида
На листи унапређених метода анализе налазе се и електрохемијске методе, и
пошто су оне предмет истраживања ове докторске дисертације, у наставку ће бити дат
детаљнији преглед досадашње примене електрохемијских техника и електродних
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материјала. Свака од горе наведених метода анализе има своје „али“, што значи да се
за идеалном, или бар приближно идеалном методом анализе и даље трага.
Електрохемијске методе имају велике предиспозиције на том пољу јер не само да дају
информације о квантитативном садржају пестицида, већ и о механизмима његове
оксидације и редукције као и евенутално присутним производима разлагања. Осим
тога опрема је јефтинија и мобилна, а процес мерења тачан, прецизан и брз, нарочито
ако се изводи на немодификованој електроди (51). Недостаци немодификованих
електрода (понекад нижа граница одређивања и мања селективност) могу се превазићи
модификациом односно превлачењем површине електроде материјалима различитих
перформанси што наводи, ако употребимо машту, на неограничен број могућности.
Наравно, предуслов за електрохемијско одређивање свих органских супстанци па и
пестицида је присуство групе у молекулу која је електрохемијски активна у радној
области одабране електроде. Због велике количине података, избегнут је детаљан
преглед литературе у вези до сада познатих и развијених електроаналитичких метода
за детекцију и квантификацију пестицида, па су у табели 9., на крају овог одељка,
узети у обзир и представљени само радови новијег датума, тачније у последњих пет
година. Табела садржи основне податке о пестицидима као и најважније податке и
параметре коришћених електрохемијских техника које се у наставку текста помињу,
уз још једну напомену да се подаци односе на поменути веременски период.
Циклична волтаметрија је незаобилазна при електрохемијском одређивању
не само пестицида већ и многих других електрохемијски активних органских и
металоорганских једињења. Када се проучавањем структуре пестицида о чијем
електрохемијском понашању нема података, закључи да имају предиспозиције да буду
електрохемијски активни, први подаци добијају се цикличном волтамеријом
применивши при том различите електроде и помоћне електролите. Оliveira је 2014.
године са сарадницима овом методом дошла до оптималног модификатора електроде
од стакластог угљеника. Комбиновали су два ензима, лаказу и тирозиназу, затим
ензиме са цитозином, а онда и ензиме, цитозин и златне наночестице. Последња
комбинација је због најаче струје узета као оптимална за квантификацију
волтаметријом са правоугаоним таласима (square wave voltammetry, SWV) пестицида
цирам, карбарил, пропоксур и форметан (52). Selva и сарадници 2017. године су
показали да је могуће одређивање петицида из две групе (карбамати и оргнофосфати)
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у различитим концентрацијама управо цикличном волтаметријом а уколико је
потребна већа осетљивост предлажу пулсне методе (53).
Колико су пулсне методе ефикасне на пољу квантификације циљаног аналита
показује и чињеница да је електрохемијско одређивање 85% пестицида, након првих
електрохемијских података добијених цикличном волтаметријом квантификовано
управо овим методама. Costa и сарадници су 2017. применили SWV и диференцијалну
пулсну волтаметрију

(differential dulse voltammetry, DPV) при детекцији метомyл

пестицида, а мала али значајна предност дата је DPV-у (54). Babu и сарадници 2014.
године су за одређивање три пестицида хлоропропоксам, тиодикарб и алдикарб у
земљишту успешно су применили DPV у комбинацији са адсорптивном стрипинг
волтаметријом (55).
Амперометрија се заснива на мерењу струје која настаје као резултат
редукције или оксидације електроактивних враста на електроди (56). Одређивање
пестицида у последње време овом методом заправо

је засновано на примени

биосензора на бази ензима ацетилхолинестеразе чија се активност смањује услед
дејства веома токсичних пестицида из групе органофосфата, ређе карбамата. Идеја за
овај тип биосензора проистекла је из чињенице да су пестициди (посебно
органофосфат типа) јаки нуротоксини који делују тако што естерификују хидроксилну
групу из серина у ацетилхолинестерази која је задужена за преношење нервних
импулса преко синапса (57). Mogha и сарадници 2016. године су користећи електроду
од цирконијум-оксида и редукованог графен оксида у комбинацији са имобилисаном
ацетилхолинестеразом

квантификовали инсектицид хлорпирифос са највећом

осетљивошћу у односу на све до тада пријављене радове до чак 10-13 М (58). Исти
инсектицид, око годину раније, одређиван је на електроди од стакластог угљеника
модификовној комбинацијом ацетилхолинестеразе, гвожђе-оксид наночестицама и
поли (индол-5-карбоксилна киселином) али са знатно мањом осетљивошћу (59).
Инсектицид типа органофосфата, метил-паратион одређиван је електрохемијски чак
пет пута, од тога једном амперометријски уз употребу електроде која комбинује
сребро - графен нанорибонски филм и молекуларо утисниту угљеничну електроду
(60).
Подсећања ради, потенциометрија представља мерење потенцијалне разлике
између две електроде, индикаторске и референтне или две референтне одвојене
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полупропусном мембраном, док при том међу њима нема значајног протока струје
(56). Да потенциометрија није посебно популарна на пољу квантификације пестицида
у последње време доказ је само један рад овог типа пријављен у последњих пет
година. Наиме, Mashuni и сарадници су 2016. овом методом квантификовали диазинон
- инсектицид из групе органофосфата применивши при том електроду од злата
модификовану имобилисаном ацетилхолинестеразом помоћу глутаралдехида и
целуоза ацетата. Након утврђеног оптималног односа глутаралдехида (25%) и
целулоза ацетата (15%) диазинон је квантификован до границе детекције од 10-6 ppm
где се стабилан потенциометријски одговор постигне за 5 минута (61).
Успешност електрохемијских одређивања у значајној мери зависи од избора
одговарајуће елктроде. Важни критеријум при том су ниска позадинска струја, широк
електрохемијски прозор, репродуктивност, стабилност као и кинетика трансфера
електрона. Адсорпција је такође важан фактор. Пожељна је само у ретким
случајевима, јер се најчешће апсорбују нечистоће или реакциони производи који могу
да деактивирају електроду што би даље захтевало њену обнову (62).
Електрода од стакластог угљеника је примењена скоро у 50% радова из
области електрохемијског одређивања пестицида објављених у последњих пет година.
Веома је погодна за модификацују па у већини случајева и јесте модификована, што
резултира бољом осетљивошћу и селективншћу. Немодификована електрода од
стакластог угљеника се, између осталог, употребљава приликом одређивања
пестицида пропоксур, паратион, метил-паратион, карбофуран и карбарил, и при том
нису дати подаци о граници детекције и радном опсегу потенцијала јер је сврха рада
била показати да је могуће одвојити пестициде из две класе једињења (органофосфати
и карбамати) на основу чињенице да се код пестицида из групе карбамата пик јавља на
+1,4 V, а код ових из групе органофосфата на - 0,6 V (53). Примењени модификатори
веома су разноврсни, од оних на бази угљеничних наночестица (63-68) до
комбинација разних врста наночестица са биокомпонентама (69,59,70,71).
Електрода од угљеничне пасте у основи је смеша графитног праха и разних, у
води нерасвторних, органских течности, која се након пажљивог мешања пакује у
одговарајући инертни држач са електричним контактом на једној страни. Највећа
предност јој је обновљивост површине као важан предуслов за поновљивост резултата
као и ниске позадинске струје. Електрохемијске особине јој зависе од примењене
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органске течности чија количина мора бити одабрана тако да је има довољно да одржи
структуру електроде али при том не превише јер би тиме трансфер електрона био
ометен а позадинске струје појачане. Ова електрода сама по себи није селективна, али
се сматра једном од најпогоднијих електрода за модификацију (62). Babu и сарадници
2014. су за одређивање пестицида из групе карбамата (хлорпропоксам, тиодикарб и
алдикарб) у земљишту електроду овог типа направили мешањем вишезидних
наноцевчица и кастрол уља и тако добијену масу спаковали у тубу од тефлона.
Постигнута граница детекције је око 1,09×10-7 М за сваки од наведених (55).
Пестициди карбарил, пропоксур, форметанат и цирам одређивани су у цитрусном воћу
графеном допованом електродом од угљеничне пасте у комбинацији са два ензима,
цитозин и наночестицама од злата. Овакво одређивање било је у предности у односу
на уобичајено хроматографско у погледу брзине и једноставности (52).
Пестицид из групе органофосфата, метил паратион, је у воћу и биљкама
одређиван

коришћењем

модификоване

молекуларно

утиснуте

угљеничне

електроде. Модификација је извршена помоћу наночестица сребра у комбинацији са
графенским нанотракама. Граница детекције је 0,5 nM (60). Овакве електроде су
преносиве, једноставне за коришћење и не захтевају велике трошкове израде. Могу се
направити електроде различитих облика са великом прецизношћу, као и читави
електродни системи који укључују све три електроде при чему свака има прилагођене
особине. Најчешће се поизводе за једнократну употребу за случајеве када је тешко
избећи контаминацију површине и проблеме губитка електрохемијског одговора због
денатурације евентуално присутних биокомпоненти (62).
У последљих пет година, у два рада се приказује молекуларно утиснута
угљенична електрода у комбинацији са вишезидним наночестицама и електродом од
угљеничне пасте за детекцију дихлорана (72,73). Техника молекуларног утискивања
код које коктел функционалних мономера интерагује

реверзибилно са молекулом

„мете“ (аналита) користећи нековалентне силе. Комплекс се потом умрежава и
полимеризује у процедури ливења, остављајући за собом полимер са местима
препознавања

који је

комплементаран са

молекулом аналита и по облику и по

функционалности. Свако такво место састоји се од

индуковане молекулске

„меморије“ способне да се селективно веже за одабрана места аналита (74).
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Ограниченост примене електроде од злата у катодним областима има за
последицу немогућност анализе супстанци које се редукују на оваквим потенцијалима.
Овај проблем у значајној мери решава примена микроелектрода од злата као и
примена разних врста модификатора (75). Liang и сарадници су на електроду од злата
нанели модификатор који представља комбинацију анти атразина и наночестица злата
које значајно повећавају површину

радне ектроде и под оптималним условима

омогућавају детекцију инсектицида атразина са границом детекције од 0,016 ng/mL
(76). Електрода од злата која је искоришћена и као основа за наношење модификатора
од

ацетилхолинесеразе

имобилисане

у

глицералдехид

и

целулоза-ацета

у

потенциометријском сензору. Детектован је инсектицид диазинон из групе
органофосфата са границом детекције од 10-6 ppm (61). Електроду од злата применили
су и Robeiro сарадници као основу за модификатор на бази ензима лаказе и
наночестица злата, за одређивање пестицида форметанат - хидрохлорид са добром
осетљивошћу реда величине 10-8 М (77).
Као радна електрода пријављивана је и бором-допована дијамантска
електрода. Потврда њених изузетних перформанси је да се у већини случајева она
употребљава без модификације, а модификација извршена само у случају одређивања
пестицида карбарила и паравата уз помоћ графена (78). У односу на класичне
угљеничне и електроде од метала, бором допована дијамантска електрода је знатно
инертнија и хемијски стабилнија што је чини погодном за примену у екстремним
хемијским срединама, као што су јако кисели или јако базни раствори. Осим тога има
шири електрохемијски прозор, малу основну струју, велику пренапетост издвајања
водоника и кисеоника, као и добра механичка својства (62). Њом је извршена
детекција метиокарба са границом детекције од 0,15 mg/mL (79) и метомyла

у

комерцијалним производима и води, са границом детекције од 1,2×10-6 mol/L (54).
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Ц
Б

MWCNT-PE

DPV и
AdSV

4

-0.45 V
vs
Ag/AgCl

10-5 до 10-10
M

1.09×10-7
M

земља

(55)

Атразин

Х

Т
З

anty-atrazineAuNPs/GE

DPV

4

0.21 V
vs SCE

0.05 до 0.5
ng/mL

0.016
ng/mL

вода

(80)

LACC–TYR–
AuNPs–CS/
GPE

SWV

5,5

-0.6 V vs
Ag/AgCl

9.90×10−8 до
2.91×10−6 M

1.98×10−8
M

цитрусно
воће

(52)

BDDE/GR

DPV

5,6

1.45 V
vs. SCE

1 до 6 μM

0.07 μM

сок од
јабуке

(78)

GCE

/

1.4 V vs
Ag/AgCl

/

/

вода

(53)

Fullerene/MWC
NT/ NA/GCE

SWV

9

0.67 V
vs
Ag/AgCl

2.0×10−8 до
3.5×10−7 M

1.7×10−8
mol/L

земља

(63)

ITO/CoPc-AQLB

SWV

9

1.20 V
vs SCE

0.0397×10-6
до 2.82×10-6
M

5.81×10-7
M

вода

(81)

AChE/CNS/
GCE

AMP

7,5

/

0.4 до 4.79
μg/L

0.082
μg/L

зелена
салата
купус,
уљарица

(69)

GCE

/

7

1.4 V vs
Ag/AgCl

/

/

вода

(53)

-0.18 V
vs
Ag/AgCl

10-5до10-10 M

1.09×10-7
M

Карбарил

Карбендазим

Карбофуран

Хлорпропам

И

Ф

И

Х

Ц
Б

Б
И

Ц
Б

Ц
Б

MWCNT-PE

DPV и
AdSV

7

4

Линеарна
зависност

И

Тип

Алдикарб

Пестицид

Референца

одређиваних

Узорак

информацијама

Граница
детекције

Потенцијал пика

pH вредност

Метод
квантификације

Електроде/
модификатори

Хемијска група

Табела 9. Листа пестицида са најважнијим
електрохемијски у периоду од 2014. до 2018. године.

земља

(55)
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7

/

1.5 to 70 nM

9.1 nM

вода

(59)

AChE/ZrO2/
RGO

AMP

7

0.36 V
vs
Ag/AgCl

10−9до 10−4
M

10−13 M

вода

(58)

CuO
NFsSWCNTs/GCE

DPV

7

-0.35 V
vs
Ag/AgCl

0.1 до 150
ng/L

70 pg/mL

јабука
целер
купус

(82)

NA/AuNPs/rGO
-NH2/
AChE/GCE

CV

8

0.7 V vs
Ag/AgCl

0.021 до
0.122 mg/mL

14 ng/mL

вода

(70)

FTO-AuNPschl-Ab

DPV

7,5

0.35 V

1 fM до 1 μM

10 fM

јабука, нар
купус

(83)

AchE/CA/GA/
GE

POT

8

/

10-6 до 1 ppm

10-6 ppm

MWCNTs/
MIP/CPE

SWV

8

0.1 V vs
Ag/AgCl

1×10−6до
1×10−9 mol/L

4.8×10−10
mol/L

MWCNTs/MIP/
CPE

SWV

8

0.3 V

1×10-6 до
1×10-9 mol/L

4.8×10-10

RGO/CS/GCE

SWV

6

-0.38 V
vs
Ag/AgCl

0.05до 30.0
μg/L

0.036
mg/L

речна вода

(85)

2

-0.50 V
vs
Ag/AgCl

4.0×10-8 до
1.4×10-6

0.8×10−8
mol/L

вода

(64)

-0.80 V
vs SCE

0.00120×10-6
-1.42×10-6 M

6.40×10-9
M

вода

(81)

6.26 до
125.31 μg/L

2.61 μg/L
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/

/

Узорак

Граница детекције

AMP

Потенцијал пика

Линеарна
зависност

Н
А

pH вредност

O
И P
s

Метод
квантификације

Хемијска група

O
И П
с

Електроде/
модификатори

Диазинон

Тип

Пестицид
Хлорпирифос

AChE
/Pin5COOH/
Fe3O4NP/GCE

/
урин и
вода
вода,
речна вода
и урин

зелена
салата
купус,
уљарица
вода

(61)

(72)

(84)

(69)
(53)
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И

Ц
Б

SWV

Lacc
/AuNPs/GE

SWV

BDDE

SWV

5,5

5

2.1×10−7

0.13 V
vs
Ag/AgCl

9.43×10−7 до
1.13×10−5M

9.5×10−8
M

воће

-1.21 V
vs SCE

30 до 200
mmol/L

8.6
mmol/L

воће

Изопрокарб

И

Ц
Б

GCE

Линурон

Х

У
Р

BDDE,
BDDE/PtNPs

DPV

2

1.29 V
vs
Ag/AgCl

О
П
с

AChE
/Pin5COOH/
Fe3O4NP/GCE

AMP

7

CV

8

Малатион

1.4 V vs
Ag/AgCl

/

/

0.61 до 26
μM/L

0.18
μM/L

/

0.1 до 60 nM

6.6 nM

0.7 V vs
Ag/AgCl

0.0063 до
0.077 mg/mL

4.5 ng/mL

8

0.8 V vs
SCE

1×10-3 до
1×10-9 M

1.5×10-7
mol/L

8

0.7 V vs
Ag/AgCl

0.012 до
0.105 mg/mL

9.5 ng/mL

1.4 V vs
Ag/AgCl

1 до 55
mg/mL

0.15
mg/mL

цитрусно
воће

вода

вода

вода

Референца
(52)

(77)

(86)

(53)

(87)

(59)

И
NA/AuNPs/rGO
-NH2/
AChE/GCE
Т
З

Меламин

Х

Метидатион

О
И П
с

Метиокарб

И

Метомил

7

Узорак

9.99×10−7 до
3.21×10−5 M

Н
И Н
Ц

/

Граница детекције

-0.8 V vs
Ag/AgCl

Имидахлорид

7

Линеарна
зависност

Потенцијал пика

pH вредност

Метод
квантификације

Електроде/
модификатори

Хемијска група

Тип

Пестицид
Форматанат

LACC–TYR–
AuNPs–CS/
GPE

И

Ц
Б

Ц
Б

MWCNTsHTPB-PABFC

NA/AuNPs/rGO
-NH2/
AChE/GCE

BDDE

BDDE

SWV

CV

DPV

DPV и
SWV

6,6
2
2и
3

1.61 V
1.69 V
vs
Ag/AgCl

6.6–42.0×10−5
5.0–410.0×10−6
mol/L

1.2×10−6
и
1.9×10−5
mol/L

вода

краставаc,
јабуке,
крушке

вода

вода

речна вода

(70)

(82)

(70)

(79)

(54)
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О
И П
с

DPV

f-SWCNT–bCD/GCE

DPV

ZnO/Ag/
MPTMS/OHP

DPV

Ag-GNRs/SPCE

AMP

GCE

/

Нафталофос

O
И П
с

RGO/CS/GCE

SWV

Паракват

B
Х P
y

BDDE/GR

DPV

Паратион

О
И П
с

GCE

Пентахлорофенол

И О
Х Х

ZnSe
QDsMWCNTs/GCE

DPV

Поксим

О
И П
с

AchE/
AgNPs/rGO/
GCE

DPV

LACC–TYR–
AuNPs–CS/
GPE

Пропоксур
Ц
И
Б

GCE

Пириметанил

Ф

А
П

MWCNTsIL/GCE

Референца

Узорак

Граница детекције

Линеарна
зависност

Потенцијал пика

pH вредност

Метод
квантификације

Електроде/
модификатори

Хемијска група

Тип

Пестицид
Метилпаратион

GdHCF/GNs/
GCE

6

-0.591 V
vs SCE

0.008 до 10
mM

1 nM

вода

(68)

6

0 V vs
SCE

0.002 to 17.5
μgm/L

0.4 ng/mL

житарице

(65)

7

0.4 Vvs
Ag/AgCl

2.5 nM до 75
µM

0.07 nM

вода

(88)

7

-0.2 V vs
Ag/AgCl

0.005 до 2780
μM /mL

0.5
nM/mL

воће и
поврће

(60)

7

-0.6 V vs
Ag/AgCl

/

6

5,6

-0.63V
vs
Ag/AgCl
-0.78 V
vs SCE

0.05 до 30.0
μg/L

0.2 до 1.2 μM

/

вода

(53)

0.044
mg/L

речна вода

(85)

0.01 μM

сок од
јабуке

(78)

вода

(53)

7

-0.6 V vs
Ag/AgCl

4

0.85 V
vs SCE

8.0×10−8 до
4.0×10−6
mol/L

2.0×10−9
mol/L

рибље
месо

(66)

7

0.66 V
vs
Ag/AgCl

0.2 до 250
nM

81 pM

вода

(71)

SWV

5.5

-0.2 V vs
Ag/AgCl

4.99×10−7 до
1.92×10−5 M

1.87×10−7
M

цитрусно
воће

(52)

/

7

1.4 V vs
Ag/AgCl

/

/

вода

(53)

DPV

6

0.82 V
vs SCE

/

/

1.0×10-7 до
1.0×10-4
mol/L

/

1.6×10-8
mol/L

поморанџа,
јабука,
вода

(67)
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И

Трихлорфон

О
И П
с

Зорам

Ф

Ц
Б

MWCNT-PE

DPV и
AdSV

MWCNTsHTPB-PABFC

SWV

LACC–TYR–
AuNPs–CS/
GPE

SWV

4

-0.39 V
vs
Ag/AgCl

7

0.49 V
vs SCE

5,5

-0.6 V vs
Ag/AgCl

10-5 до 10-10
M
1×10-3 до
1×10-9 M
4.99×10−7 до
1.92×10−5

1.07×10-7
M

Референца

Узорак

Граница детекције

Линеарна
зависност

Потенцијал пика

pH вредност

Метод
квантификације

Електроде/
модификатори

Тип

Пестицид

Хемијска група
Ц
Б

Тиодикарб

земља

(55)

3.5×10-8
mol/L

краставац,
јабуке,
крушке

(82)

1.87×10−7
M

цитрусно
воће

(52)

Врсте пестицида: Ф - фунгицид; Х - хербицид; И - инсектицид; Хемијска група: АП анилинопиримидин; БИ - бензимидазол; БПи - бипиридилиум; ЦБ - карбамати; ИСД - изоксазолидинон;
НА - нитроанилин; ННЦ - неоникотиноид; НП - нитропестициди; ОХ - органохлорини; ОПс органофосфати; ТДЗ - тиадиазин; ТЗ - триазин; УР – уреа пестициди. Електроде/модификатори:
AChE - ацетилхолинестераза; AgNPs –наночестице сребра; AuNPs –наночестице злата; BDDE – боромдопована дијамантска електрода; CA – целулоза-ацетат; GA - глутаралдехид; chl-Ab – хлорпирифос
антитела; CNS – угљеничне наносфере; CoPc-AQ- кобалт фталоцијанинантракинон хибрид; CPE –
електрода од угљеничне пасте; CS - цитозин; CuO NFs –наночестице бакар оксида у виду цвета;
Fe3O4NP –наночестице гвожђе-оксида; f-SWCNT–b-CD –једнозидне угљеничне наночестице – бета
циклодекстрин; FTO – флуором доповани калај-оксид; GCE – електрода од стакластог угљеника;
GdHCF – гадолинијум - хексацијаноферат; GE –електрода од злата; GNRs – графен нанорибони; GNs –
графен нанослојеви; GPE – графеном допована електрода од угљеничне пасте; GR - графен; HTPB –
хидроксилном групом завршени полибутадиени; IL – јонске течности; ITO – индијум калај оксид;
LACC - лаказа; LB – Лангмуир-Блоџетов филм; MIP – молекуларно утиснут полимер; MPTMS – живапропилтриметоксисилан слојеви; MWCNT – вишезидне угљеничне наноцевчице; NA - нафион; OHP –
површни пројектовани филмови; PABFC - поли 4-акрилоилоксибутил(етил)фероцен карбоксилати;
Pin5COOH - поли(индол-5-карбоксилна киселина); RGO – редуковани графен оксид; rGO-NH2 – амин
функционализовани редуковани графен оксид; SPCE – утиснуте угљеничне електроде; SWCNTs –
једнозидне наноцевчице; TYR - тирозиназа; ZnSe QDs - ZnSe квантум доти; ZrO2 – цирконијим - оксид.
Методе квантификације: AMP - амперометрија; CV- циклична волтаметрија; DP-AdSV –
диференцијална пулсна адсорптивна волтаметрија; DPV – диференцијална пулсна волтаметија; POT потенциометрија; SWV- волтаметрија са правоугаоним таласима.
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3. Експериментални део
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3.1 Примењен
П
на методол
логија и теехнике исттраживачк
ког рада
Детекција и квантифи
икација одбраних пести
ицида новиј
ије генераци
ије извршена је
електр
рихемијским
м методам
ма анализе којe се зансивају на интераакцији између
испити
иваног систтема и елекктричне стр
рује. Класи фикација и врсте елекктрохемијскких
методаа дати су на слици 8 у наставвку. Због њ
њихове броојности па самим тим
м и
обимн
ности податтака у насттавку ће би
ити описанее само онее методе/технике које су
употреебљене при
и испитивањ
њу изабрани
их пестици
ида, а то су волтаметри
ијске техни
ике,
конкреетно – ци
иклична, ди
иференцијаална пулсаа и волтам
метрија са правоуган
ном
прoменом потенц
цијала. Под појмом вол
лтамеријскее технике обухваћене ссу све оне ккод
којих се мерењаа зависности струја - потенцијалл врше на фиксној и стационаррној
електр
роди без обзира на њен
њ
састав. Електродде од племенитих меттала се реттко
користте, а најчеш
шће су у упо
отреби елекктроде на баази живе (оосим капајућће живине, јер
би у то
ом сличају била реч о поларограф
фији) или уггљеничних материјалаа, где спадајју и
електр
рода од стаакаластог уггљеника и бором-допоована дијам
мнтска елекктрода које су
примеењне у овом
м раду.

Сллика 8. Елекктрохемијскке методе анализе
а
и њиихова међуссобна повезааност (89)
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Осим поменутих
х електродаа у улози радне
р
електтроде на коојој се пратте и испиттују
оредукцион
на својства аналита, у волтаметтријској ћеллији се наалазе још д
две
оксидо
електр
роде: референтна електтрода – којаа има сталаан састав и кконстантан потенцијалл, и
помоћ
ћна или „кон
нтра“ електр
рода, обичн
но платинскка жица, која омогућаваа ток струјее од
извораа кроз растввор до раднее електродее (слика 9.).

Сли
ика 9. Волта
аметријскаа ћелија (90))
Волтамогр
рам, односн
но добијен
на крива ззависности струје од
д потенцијаа у
сушти
ини предстаавља „електр
рохемијски
и спектар“, ккоји показуује потенцијјале на који
има
се деш
шавају окссидациони или редуккциони прооцеси, одноосно учешћће хомоген
них
реакци
ија у укупн
ном електро
охемијском процесу и адсорпцију електроакктивних вррста
(91).
3.1.1
3
Цикли
ична волта
аметрија (C
Cyclic Voltam
mmetry, CV
V)
Прве
П
инфо
ормације о електрохем
мијском поонашању раазних врстаа једињењаа и
биолош
шког матер
ријала добијјаjу циклич
чном волтам
метријом. Њ
Њена ефикассност резуллтат
је брзе проверее електрох
хемијског понашања супстанцее у широоком распоону
потенц
цијала којее диктира радна
р
елекктрода, али и растворр електроли
ита и аналлит.
Добијеени волтам
мограм анал
логан је кон
нвенционаллном спектрру, с тим ш
што је у оввом
случају добијена информаци
ија функцијаа енергетскоог скенирањ
ња.
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Инструмен
нт за циккличну вол
лтаметрију састоји ссе од четтири основвне
оненте приказане на сли
ици 10. Ген
нератор талаасног обликка има улогуу да произведе
компо
задати
и сигнал, по
отенциостатт да исти примени,
п
коонвертор меери резултуујућу струјуу, а
снимач даје тражену завосно
ост струја потенцијал
п
оодносно воллтамограм. И у модерн
ним
апараттима основн
не компонен
нте остају исте,
и
само ссу временом
м, са развојеем тенологи
ије,
спаковване у апараате мањих димензија
д
(9
92).

Слика
С
10. Ин
нструмент за цикличнуу волтамет
трију: W – ррадна елект
трода, R –
референт
тна електро
ода и C – коонтра елект
трода
Промена потенцијала
п
а са времен
ном је линееарна, а моогући облиц
ци дати су на
слици 8. Почетни
и потенцијаал обележен
н је са Еi, н
највећа вреддност до кооје расте је Es,
док Eff представљ
ља крајњу вр
редност поттенцијала (сслика 11). O
Oвакве пром
мене могу даа се
понављ
љају у вишее циклуса.

Слика
а 11. Пример
ери различит
тих облика побуђујућихх сигнала (993)
Како је потенцијаал у функци
ији од времеена, важи иззраз (1):
Е(t) = Еi ± vt

(1)
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где су: Еi – почетна вредност потенцијала;
v – брзина промене потенцијала;
t – време;
Предзнак испед струје зависи да ли је струја катодна или анодна. Треба истаћи
да је, према конвенцији, анодна струја позитивна а катодна негативна (у већини
америчке литературе ова конвенција се не узима у обзир, па је се катодна струја
сматра позитивном). У датом распону потенцијала од катодне до анодне границе
најпре се региструје нека константна струја, често занемарљиво мала. Када се
постигне извесна вредност потенцијала, довољна да се активира неки електродни
прoцес, за фарадејску струју мерљиве јачине, струја почиње нагло да се повећава. Тада
се остварују услови за електрохемијску поларизацију. У неком тренутку повећање
струје се ублажава, добија се струјни максимум, после кога струја нагло или мање
нагло опада на почетну вредност (94).
Наметање потенцијала на електроду увек је праћено преуређивањем јона у
двоструком електричном слоју, што за последицу има појаву капацитивне струје чије
кориговање није баш увек поуздано, па је она главни разлог што CV нема своје место
у квантитативној анализи. Највећи значај цикличне волтаметрије јесте у добијању
квалитативних информација о електрохемијским реакцијама: утврђивање формалног
потенцијала, природе и степена реверзибилности процеса, броја електрона/протона
потребних за одређивање редокс механизма и појаву адсорпције на површини
електроде (95).
3.1.1.1 Реверзибилни (Нернстовски) системи
Типичан циклични волтамограм за реверзибилни једноелектронски процес дат
је на слици 12. Приказана су два случаја, један је када су електроактивне врсте у
раствору О + е- → R, и други када електроактивне врсте настају на електроди R→ О +
е-.
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тамограм за реверзибиилни једноеллектронскии процес за
Сллика 12. Циклични волт
реакци
ије: а) О + е- → R; b) R
R→ О + е- ((93)
Интензитеет струје пика реверзибилног процеса дефинисан је РандллесШевчи
иковом (Ran
ndles–Sevcik
k) једначином (2):

𝐼𝑝
𝐼

2,69

10 𝑛 𝐴𝐷 𝑐𝑐𝑣

(2)

где су: Ip – интензитет пика (A),
n – број раазмењених електрона,
е
A – површина електро
оде (cm2),
D – дифузи
иони коефи
ицијент (cm2 s-1),
𝑐 – конц
центрација почетног облика ан
налита у раствору ккоји подлееже
c -3),
оксидаацији/редуккцији (mol cm
𝑣 – brzina promene
p
pottencijala (V s-1).
На

основву

једначи
ине

закљу
учујемо

даа

интензиттет

струјее

зависи

од

концен
нтрације ел
лектроактиввне врсте, дифузионоог коефици
ијента, број
оја измењен
них
електр
рона, велич
чине површине елекктроде и брзине прромене поттенцијала. Са
повећаањем брзин
не поларизац
ције електро
оде расте и струја пикаа као што јее приказаноо на
слици 13.
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Слика 13. Утицај
У
брзине скенирањ
ња на обликк цикличног волтамогррама (94)
Од интереса су два паараметра, интензитет
и
сструје, т.ј. ооднос интен
нзитета пикова
аноднее и катоднее струје и разлика између потен
нцијала пиккова. Код рреверзибилн
них
процесса однос ан
нодне и катодне струјее је 1, и неззависан је оод брзине п
поларизације и
коефицијента диф
фузије.
Интензитеет струје по
овратног пикка (ia) не м ери се у оддносу на осуу потенцијаала,
с
каатодну стру
ују зато штоо редукован
на врста, кооја настаје ккао
већ у односу на смањену
ионог проц
цеса, креће се ка унутррашњости рраствора усслед постојаања
произввод редукци
концен
нтрационогг градијентаа, па се извеесна количи
ина не можее оксидоватти у повратн
ном
процессу. Ако се промена потенцијала
п
заустави у тренутку обртања п
поларизације и
дозвол
ли да струја падне, до
обијена ано
одна крива има иденттичан обликк као катод
дна
крива,, само се наалази на др
ругој оси по
отенцијала и тада се и
интензитет пика рачун
на у
односу
у на осу потенцијала
п
а. Ово се дешава
д
збоог тога штоо са опадаањем струјее у
дифузионом слојју долази до
д потпуногг смањења концентраације оксидоване врстее и
повећаања концен
нтрације редуковане врсте до концентрац
ције која јје приближ
жна
вредно
ости почетн
не концентр
рације окси
идоване врссте пре поччетка снимаања, тако даа је
анодно
о снимање практично исто као даа се снима у раствору у коме је п
присутна саамо
редуко
ована врстаа. Уколико основна ли
инија за меерење не може да се одреди, одн
нос
аноднее и катоднее струје мож
же да се иззрачуна из нетачног аанодног пикка добијеноог у
односу
у на Е-осу и струје на потенцијалу
п
у промене п
поларизацијје (94).
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За реверзибилни процес може се добити број размењених електрона (n) током
електродне реакције из израза (3):
∆𝐸𝑝

𝐸𝑎

𝐸𝑘

0,059/𝑛

(3)

Tакође, потенцијал пика Ep и потенцијал на полувисини пика Ep1/2 су у одређеној
релацији приказаној изразом (4):

𝐸𝑝

𝐸𝑝

/

2,218

(4)

где је R – универзална гасна константа (8.314 J/molK) a F - Фарадејева константа
(96485,3 C /mol) (95).
Основни критеријуми реверзибилности електродног процеса су:
1. разлика потенцијала катодног и анодног пика је константна и на t=25ºC блиска
59/n, mV
2. приликом узастопних снимања успоставља се стационарно стање при коме је
разлика потенцијала 58/n, mV
3. апсолутна вредност разлике Еp и Еp/2 је на наведеној температури једнака
56,5/n, mV
4. струје катодног и анодног пика су после извесног броја узастопних снимања
(вишеструких циклуса) једнаке
5. струја пика је пропорционална v1/2
6. потенцијал пика је независан од брзине промене потенцијала
7. при потенцијалима „иза“ Еp, квадратни корен реципрочне вредности струје је
сразмеран времену (94)
Током цикловолтаметријских мерења намеће се почетни потенцијал Еi у
катодном смеру који затим расте до крајње вредности Еs. Због фазне границе
електрода – раствор и појаве двојног слоја, настаје ефекат кондензатора и јавља се
капацитивна струја Ic (5):

𝐼𝑐

∆

𝑒

⁄

(5)
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итивна стру
уја
Где је:: Ic – капаци
Cdl – укупн
ни капацитеет
∆𝐸 – промена потенци
ијала
R – универ
рзална гаснаа константаа
t – време
Након
н достизањаа Еs вредно
ости потени
ицијал се см
мањује до Е
Еf вредностти а са њим
ми
струја која ће сада имати суп
протан знак (слика 14)..

Слика
а 14. Одзив капацитивн
не струје заа циклични волтамограам
Када струја достигне максималну
у вредност важи следеећи израз (6)):
𝐼𝑐
𝐼

𝑐 𝑣

(6)

ромене потеенцијала, што
ш значи даа у том мом
менту капац
цитивна стрруја
где је v брзина пр
зависи
и само од брзине
б
скен
нирања, па при
п велики
им брзинамаа промене п
потенцијалаа, а
посебн
но при маалим концеентрацијамаа оксидован
не врсте ддолази до изобличаваања
таласаа. Овај ефекат представља огран
ничење за м
максималнуу брзину п
поларизацијее и
миним
малну концеентрацију. Због
З
непоузздане кореккције капаци
итивне струује интензи
итет
пика није
н
сасвим
м пропорцио
оналан количини аналлита па цикклична волттаметрија н
није
идеалн
на за кванти
итативна од
дређивања (9
93).
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3.1.1.2
2 Иреверзиб
билни и ква
азиреверзиб
билни процеес
Уколико се
с електрони
и размењују
у бризином
м недовољноом да одрж
же површинсску
равноттежу, обликк циклично
ог волтамогграма ће би
ити другачи
ији, а зависсиће у вели
икој
мери од брзине поларизац
ције зато што
ш
што јее при ниж
жим вредноостима брзи
ине
полари
изације преенос електр
рона бржи од масеногг транспоррта електроактивне вррсте
чиме се
с добија циклични
ц
во
олтамограм као за ревверзибилни процес. Схходно томе,, са
порасттом брзине поларизац
ције расте и брзина м
масеног тран
нспорта такко да ове д
две
величи
ине постају упоредиве и долази до ремећењаа равнотежее на површи
ини електрооде.
Пошто
о нема поввратног про
оцеса, немаа ни повраттног пика ((слика 15), а интензи
итет
струје такође се може
м
предсттавити је Ra
andles–Sevciik једначиноом (7):

𝐼𝑝

2,99
2

10 𝑛 𝛼𝑛

𝐴𝐷 сс𝑣

(7)

где n представљ
ља број раазмењених електрона који учесствују у п
процесу, α је
коефицијент прен
носа а nα je број електр
рона који ссе троши у најспоријојј фази размене
(93).

Слика
С
15. Циклични
Ци
воллтамограм за иреверзиибилни сист
тем О + nе- → R (96)
Потенцијаал је дат јед
дначином (8
8) у којој к0 представљ
ља стандард
дну констан
нту
брзинее преноса ел
лектрона (cm
m s-1) (93):

𝐸𝑝

𝐸

0,78

𝑙𝑛

𝑙𝑛

(8)
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Примећено
о је да се исти
и
хемијсски процес, при различчитим брзи
инама промене
потенц
цијала можее понашати
и и као ревеезивилан и ккао иреверззибилан сисстем, а између
та дваа случаја по
остоји облааст квазиревверзибилноог. Овај преелаз може ссе запазити
и са
дијагр
рама зависн
ности јачине струје (ip) од кввадратног корена брззине промене
потенц
цијала v1/2 датог
д
на сли
ици 16.

Сллика 16. Преелазак ревер
рзибилног у иреверзибиилни систем
м са пораст
том брзине
сккенирања
Веома је важно
в
разли
иковати оваа три систем
ма. Јасно јее да је очиггледна разли
ика
између
у реверзиби
илног и ирееверзибилн
ног системаа одсуство п
повратног п
пика код овог
другогг, како је и раније
р
речеено. Међути
им, проблем
м је што се п
понекад у рреверзибилн
ном
процессу повратан
н пик може изгубити као
к последи
ица неке брззе хемијске реакције паа је
стога потребан сигурнији параметар
р за одређђивање тип
па системаа. Решење су
и Matsudа пареметри
п
по
п којима јее за сваки одд процеса д
дате вредности
општееприхваћени
за стаандардне ко
онстанте бр
рзине прено
оса електроона и брзин
не променее потенцијаала.
Тако за
з реверзиб
билне проц
цесе важи к0>0,3 v1/22, за квазирреверзибилн
не 2×10-5 v1/2≤
к0≤0,3 v1/2 и за ирееверзибилне к0<2×10-5 v1/2. (94)
Природа процеса
п
којји се дешавва на електтроди можее се одреди
ити на осноову
ности интен
нзитета струје пика (Ip
Ip) и брзин е промене потенцијалла (v) датој на
зависн
слици 17. Код ди
ифузијом контролисан
к
ног процесаа присутне су следећее законитоссти:
линеар
рна зависно
ост интензи
итета струје пика од квадратногг корена бррзине промене
потенц
цијала, као
о и линераана зависн
ност логари
итма интен
нзитета стррује пика од
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логари
итма брзине промене потенцијал
ла (са наги бом прибли
ижно до 0,5). У случчају
присуттне адсорпције, линеаарне зависн
ности јесу: интензитетт струје пи
ика од брзи
ине
промене потенци
ијала и логаритам ин
нтензитета струје пикка од логааритма брзи
ине
ијала (нагиб
б > 0,5). Тео
оријска вреддност нагибба за зависн
ност log Ip = f
промене потенциј
(log v), у случају потпуне
п
дом
минације ад
дсорпције и
износи ~1,0.

а 17. Зависно
ост интенззитета стр
рује пика (Ipp) и брзине ппромене пот
тенцијала ((v):
Слика
1/2
Ip=
= f (ν ), Ip = f (ν) i log
g Ip = f (log v)
v у случају дифузијом односно ад
дсорпцијом
контролиссаног процееса (95)
3.1.2 Пулсне
П
мет
тоде
Сврха пул
лсних метод
да је јасна – повећати
и осетљивоост анализе побољшањ
њем
односаа сигнал – шум, односно непожеељну кондеензаторску струју којаа је последи
ица
пуњењ
ња и праж
жњења двојног слоја на електрооди свести
и на мини
имум како би
волтам
метријски пик
п потицао
о само од фаарадејске сттрује односно био резуултат дифуззије
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електр
роактивних врста приссутних у раствору.
р
Е
Електродни процеси сее побуђују на
различ
чите начинее при периодичним пр
роменама п
потенцијалаа правоугаооних таласаа са
констаантном или
и растућом амплитудом
м ΔЕА чим
ме се постиж
же жељени
и ефекат - п
при
крају трајања им
мпулса угл
лавном мер
ри фарадејсски доприн
нос, док јее истовремеено
капаци
итивна стру
уја скоро по
отпуно изчеззла (слика 118) (96).

Слика
струје (If) са временом
а 18. Промеена капацит
тивне (Ic) и фарадејске
ф
м код пулснних
метода
Зависн
ност капаци
итивне струјје током вреемена импуулса је дата релацијом ((9):

𝐼𝑐

∆

exp

(9)

где су: Ic – капаци
итивна стру
уја
∆𝐸 – ампл
литуда импу
улса
C – капацитет двојно
ог слоја радн
не електродде
1 Диференц
цијално пулссна волтам
метрија (Diifferential P
Pulse Voltam
mmetry, DPV
V)
3.1.2.1
Најефикасснија пулассна метода је дифееренцијалнаа пулсна волтаметри
ија.
нал дат је на
н слици 19, а састојји се од сттепеничастоог повећаваања
Побуђђујући сигн
једноссмерног поттенцијала на
н који се примењују
п
мали пулсеви правоуугаоних талласа
констаантног поттенцијала. Резултирајјући волтаамограм има јасан пик који је
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пропорционалан количини електролита, а чији се интензитет може представити
следећим изразом (10):

𝐼𝑝
σ=exp

где је ∆𝐸

амплитуда пулса и 𝑡

/

(10)

∆

(11)

је време трајања пулса односно степена

повећања потенцијала.
Потенцијал пика (Ep) специфичан је за аналит, а његов однос са вредношћу
полуталасног потенцијала (E1/2) дат је релацијом (12):
Ep = E1/2 – ΔEpulsa/2

(12)

Kључни параметри у DPV методи су: амплитуда пулса (ΔEpulsa / mV), степен
повећања потенцијала (ΔEstep / mV), ширина пулса (тј. време трајања пулса, односно
степена повећања потенцијала) (tpulsa / ms) и трајање целог периода (односно трајање
саопштеног пулса до наредног) (tstep / ms). Вредност јачине струје мери се два пута и
то непосредно пре примене пулса (S1) и на самом његовом крају крају (S2). Сви
поменути параметри приказани су на слици 19. У корист примене ове технике стоји и
чињеница да се истовремено може одређивати смеша електроактивних аналита ако је
разлика потенцијала на ком се јављају њихови пикови већа од 50 mV, а оcетљивост
досеже чак до 10-8 М (97,98).
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Слика
С
19. DP
PV побудни сигнал (а) (99)
(
и резуллтирајући вволтамограам (б) (96)
3.1.2.2 Вол
лтаметријја правоугао
оних таласса (Square W
Wave Voltam
mmetry, SW
WV)
Како је раније
р
речено, волтам
метрију праавоугаоних таласа у еелектрохем
мију
ош 1952. гоодине (100)), међутим њена примена
увели су и описаали Bakery и Jenkins јо
н
заживел
ла због тешкоћа у конттроли апараата. Како је инструмент унапређивван
тада није
из год
дине у годи
ину, њена популарност
п
т је расла дда би у посследњој декади дости
игла
велику
у популарн
ност (96,97
7). Препозн
натљива поо томе штто се прим
мењује вели
ика
ампли
итида при вееликој брзи
ини променее потенцијаала, као и поо великој б
брзини аналлизе
– волттамограм сее сними за мање од 10
0 ms, цела аанализа трааје 1-5 секуунди, док јее за
DPV потребно
п
од
д 2-4 минутаа. Трајање степена
с
проомене потен
нцијала једн
нако је дужи
ини
трајањ
ња пулса пр
равоугаоногг таласа и обично изн
носе од 5 до 10 ms. На слици 20.
приказзан је поб
будни сигнал са осно
овним ком
мпонентама - амплитуудом (ΔEssw),
степен
ном повећањ
ња потенцијјала (ΔEsteep), шириноом пулса, оддносно врем
меном трајаања
пулса или степееном повећања потенц
цијала (tp),, трајањем целог перриода односсно
трајањ
њем саопштеног пулсса до нар
редног (tsteep) који ссе чешће изражава ккао
фреквеенција.
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Сллика 20. SW
WV побудни ссигнал (99)
Изглед во
олтамограм
ма разликујје се код реверзиби
илних и рреверзибилн
них
ога што ирееверзибилни
и процеси, као и код C
CV немају повратан п
пик.
процесса, из разло
Анали
изом SWV резултата
р
уочавају
у
се три струјн
не компонен
нте и то ди
иректна (Idd) и
повраттна (Ip) који
има одговар
рају потенцијали Ed и Ep, као и резултујућа, укупна стрруја
(∆𝐼) ко
оја је апсолу
утна вредно
ост предход
дне две (сли
ика 21.).

в
ами: а) ревер
ерзибилног ппроцеса, б) иреверзибиллног процесса
Сликка 21. SWV волтамогра
(62)
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Код реверзибилног процеса Id је приближно једнако Ip, а док ће у случају
реверзибилног процеса резултујућа струја ∆𝐼 бити једнака Id, зато што Ip пик
практично не постоји. Дакле овом методом се може утврдити реверзибилност односно
иреверзибилност процеса, чак се дилема у CV, око тога да ли волтамограм без
повратног пика одговара иреверзибилној или квазиреверзибилној реакцији уместо
Matsuda параметрима може решити употребом SWV (97,98).
SWV је знатно је бржа техника од DPV, што смањује могућност контаминације
површине електроде, међутим код кинетички спорих процеса велика брзина промене
потенцијала није пожељна, па се у тим ситуацијама даје предност DPV-у. Граница
детекција је иста код обе ове пулсне методе и износи око 10-8 М. Присутни кисеоник
се не мора уклонити из раствора јер не доприноси укупној вредности струје. Због своје
брзине извођења и високе осетљивости, SWV представља технику погодну за
комбиновање са другим инструменталним методама (LC, CE) у циљу електрохемијске
детекције и квантификације аналита (95).

3.2 Електроде и електродни материјали на бази угљеника
Угљеник, најлакши елеменат 14. групе Mendeleev-og система, киселог
карактера, у свемиру је у односу на друге елементе четврти, а у Земљиној кори
петнаести по распрострањености. У основном стању у последњем енергетском нивоу
има два неспарена електрона и један електронски пар, али због квантно-механичког
комбиновања нормалних атомских орбитала (хибридизације) у скоро свим органским
и већини неоргансих молекула и молекулских јона, атом угљеника гради четири
заједничка електронска пара са другим елементима, односно четворовалентан је.
Гради двоструке и троструке везе повезујући се при том у дуже и краће, разгранате и
неразгранате низове, па стога и не чуди велики број алотропских и аморфних облика
које формира под различитим условима. Разноврсност структуре има за последицу
разноврсност физичких и хемијских особина што га чини применљивим у
наразличитијим областима науке.
Угљенични матријали се могу поделити у три групе, у зависности од тога кад
су откривени. Класични угљенични материјали, чије су процедуре добијања познате
од давнина, су графит, активни и црни угаљ. Шездесетих година прошлог века
појављују се нови угљенични материјали – угљенична нановлкна и стакласти угљеник,
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као и разни син
нтетички материјали
м
слични ди
ијаманту, а у послед
дњој децен
нији
ичних нанооматеријалаа - честиц
ца различиттих
двадесстеог века почиње доба угљени
обликаа – влакана, цеви, спир
рале, прстен
нови, при тоом нанодим
мензија, веллике површи
ине
и једи
инствених својстава
с
(101). Готово
о сви угљен
нични матееријали се д
данас добијјају
вештач
чим путем, а неке од могућности
м
добијања
д
даате су на сллици 22.

Слика 22
2. Неке од могућности добијања уггљеничних м
материјалаа (102)
Угљеничне материјал
ле је у елекктрохемију уувео Sir Huumphrey Daavy издвајањ
њем
них метала на графитн
ну електрод
ду, и од тадда њихова п
примена у еелектрохем
мији
алкалн
постаје све шираа због нискке цене, ши
ироког опсеега потенци
ијала на коојима се мооже
примеенити, инер
ртности и електрокааталитичке активности
и за разлличите редокс
реакци
ије. Неоспо
орне су изввесне сличн
ности у поонашању еллектрода од
д угљеничн
них
матери
ијала са метталним, међђутим њиховва хемија и структура ддрастично ссу другачије.
Алотропскке модификације имаају одређен
н тип хиббридизацијее и правиллну
кристаалну структтуру, за разл
лику од амо
орфних обли
ика где су аатоми угљен
ника и sp и sp2
хибрид
дизовани и повезани насумично.
н
У основи поостоје три аалотропске модификац
ције
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угљеника - графи
ит, дијамантт и фулерен
ни, а од њи
их су изведеени бројни материјали
и са
им електрох
хемијским особинамa.
о
((слика 23).
веома разноврсни

Слика 23. Кри
истални (алотропске модификациј
м
ије) и аморф
фни облици уугљеника и
њиховве структур
уре
Већина иззведених облика у су
уштини им
ма графитн
ну структурру (слика 23)
саставвљену од ли
истова графеена наслагааних у вишее слојева којјe нa окупуу држе Van D
Der
Vals-ове силе. Слабошћу ови
их веза измееђу слојева објашњава се својствоо графита даа се
лако отире.
о
Сви угљеникови
и атоми су sp2 хибриддизовани, уудаљеност и
између њихх је
1.42 Å,
Å док размаак између слојева изно
оси 3.354 Å
Å. У структуури дијаман
нта (слика 23)
С-атом
ми међусоб
бно су удааљени 1.54 Å и сви су sp3 хиббридизовани
и, дакле неема
слобод
дних електр
рона у нехи
ибридизован
ној орбиталли који би оомогућили п
проводљивоост,
па и по
оред тога ди
ијамант је веома
в
примеењиван у еллектрохемијји, али у маало измењен
ном
облику
у о чему ћее бити речи
и касније. Добар
Д
је пр оводник тооплоте, три пута бољи од
бакра на собној температури
и. Густина природног
п
ддијаманта јее 3,15-3,53 gg/cm3, а чисстог
3,52 g//cm3 (101,10
03).
Структурн
но веома сличан
с
дијааманту је л
лонсдалит (слика 244), алотроп
пска
модиф
фикација уггљеника саа хексагон
налном кри
исталном ррешетком п
познат и ккао
хексаггонални дијамант (104)).
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У три осн
новне алотр
ропске моди
ификације уугљеника сспадају фул
лерени (сли
ика
Њ
стру
уктура под
дсећа на гееодетске кууполе које јје пројектоовао и град
дио
23). Њихова
америч
чки архитеккта и научни
ик Buckminsster Fuller п
па су по њем
му и добили
и име. Њихоово
открић
ће награђен
но је Нобееловом нагградом 19966. године (105). У ооснови његове
структтуре је граф
фенски слој где је свакки атом угљ
љеника везаан за суседн
на три, чинеећи
сумарн
но лоптасту
у структуру
у коју бисмо
о могли опи
исати као уггљенични ккавез са 60, 70,
84 итд
д С-атома у саставу. Интересантн
И
но је да свааки фулерен
н садржи ттачно дванааест
пентаггоналних прстенова
п
а број хекссагоналних варира у зависности
и од величи
ине
структтуре (106).
Најједносттавнији

материјал

графитне
г

структуре

је

двод
димензионаллни

ма који је у суштини велики поолиароматиччни
графенски лист дебљине једног атом
угљоводоник (сли
ика 24).

Сли
ика 24. Угљеенични мат
теријали: а) лонсдалит;; б) графен;;
в) радијално
р
уггљенично вллакnо; г) кон
нцентричноо угљеничноо влакно; д) насумично
угљенично
о влакно; ђ) једнозидна
ј
наноцевчицца; е) вишеззидна наноццевчица
н један гасс не може п
проћи кроз њега. Његова
Порозан је али и до те мере густ да ни
дљивост је приближнаа проводљивости бакраа а тврдоћаа већа од чеелика, при ттом
провод
се мож
же истегнутти 20 % (107). За по
отребе електтрохемије ддобија се ссинтетички јер
природ
дни графи
ит садржи неорганскее нечистоћће и пепеео који ом
метају његоову
електр
ропроводљи
ивост.
57

Интензивно се примењују и угљенична влакна посебно у „in vivo“
мониторингу, мада су највећу примену нашли у индустрији производње материјала за
различите сврхе. Обично су дебљине 5-50 μm, добијени од нижих угљоводоника или
полимера, а структура је таква да имају сличности са сва три основна типа
алотропских модификација. Зависно од распореда графенских слојева у простору деле
се на радијална, концентрична и насумична влакна (слика 24). Угљеничне наноцеви
(carbon nanotubes, CNT) откривене су случајно, као споредни производ при добијању
фулерена електричним пражњењем (слика 24). С обзиром на то да је фулерен већ био
познат њихову структуру није било тешко разумети и описати. Могу бити једнозидне
(single-walled carbon nanotubes, SWCNT) које изгледају као цилиндар направњен
увијањем листа графена са капицама на оба краја, и вишезидне (multi-walled carbon
nanotubes, MWCNT) које би се могле описати као више једнозидних концентрично
распоређених једних у друге. Дужина једнозидних варира од 1 до 5 μm, пречник до
неколико нанометара, а вишезидне су дуге до 80 μm а пречника су до неколико
десетина нанометара. Таква величина им даје јединствене особине као што је велика
површина (200-300 m2 по граму). Познате су три методе њиховог добијања и то
електричним пражњењем, хемијском депозицијом и ласерском аблазијом. Заузели су
важно место у електрохемији због могућности примене у широком опсегу
потенцијала, добре електропроводљивости, механичке чврстоће и инертности.
Закривљеност наноцеви, како је утврђено, побољшава електропроводљивост због
извесних промена у енергетским појасевима па обично дају бољи струјни одзив. Мана
им је једино велика токсичност (108,109).
И пре него фокус пређе на електроде примењиване у овом раду, да подсетимо електрода представља фазну границу металног, или као у нашем случају угљеничног и
електролитичког проводника, кроз коју је захваљујући електродној реакцији
оксидације или редукције могућ пренос електрона из електродног материјала у
електролит и обрнуто. У хемијском смису реакција на електорди само је једна од две
комплементарне полуреакције па зависно од типа електрохемијске методе која се
изводи користе се системи са најмање две електроде. Површина електрода од
угљеничних материјала далеко је комплекснија од металних површина, не само због
разноликости микроструктуре различитих облика већ и зато што су на површини
угљеника присутне додатне везе и функционалне групе (103).
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3.2.1 Електрода
Е
од
о стакласттог угљени
ика (Glassy Carbon Eleectrode, GCE
E)
Од важноссти за елекктрохемију је стаклассти угљени
ик – графи
итна структуура
направвњена загр
ревањем различитих
р
полимераа најчешћее полиакри
илонитрила у
инертн
ној атмосфеери на 1000
0-3000 °C све
с док сви присутни хетероатом
ми не испарре и
останее само угљ
љеник. Анаализом стр
руктуре утвврђено је да се састтоји од трака
насуми
ично увијених и испр
реплетаних (103) као што је прриказано наа слици 255 ц.
Полазн
ни

полимер

за

пр
роизводњу

стакластогг

угљеникка

као

и

температуура

карбон
низације вееома су важ
жни за резу
ултујуће фи
изичко-хеми
ијске особи
ине произвоода.
Ако се
с карбониззација врши
и на нижојј температуури поменууте траке б
биће углавн
ном
сачињ
њене од два или три наасумице ори
ијентисана н
неправилнаа, паралелнаа слоја, докк се
на 270
00°С добија мрежа сл
ложених гр
рафитних тррака које ссу местими
ично савршеено
линеар
рне. Стаклаасти угљени
ик се одлику
ује отпорноошћу премаа високим теемператураама,
малом
м густином и склоноћ
ћу ка трењу
у, великом проводљиввошћу и оттпорношћу на
хемикалије и вел
ликом чврсттоћом, по скали
с
Friedrrich Mohsa његова твррдоћа је 7, д
док
тврдоћ
ћа дијамантта носи највећу вредносст на скали,, дакле 10 (1101). Добарр је проводн
ник,
није склон
с
оксид
дацији, при
илично је инертан
и
а п
при том посседује порее веома маллог
промера па је зато
о непропусттан за гасовве.

Слика
С
25. Еллектрода од
д стакласто
ог угљеникаа: а) макро приказ; б) пповршина
елеккторде увећ
ћана 25 пут
та (110); в) микрострууктура поврршине eлект
троде (111);;
Пре употребе неопход
дан је предттретман елеектроде од сстакластог уугљеника каако
би се њена повр
ршина обно
овила. Свеж
жу и добро дефинисан
ну електрод
дну површи
ину
чким третмааном који уукључује аббразију на б
благо храпаавој
најлаккше је добити механич
површ
шини, а у пр
рисуству ал
луминијумо
овог праха. Постоје и друге метооде као штоо је
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ласерсски третман
н, третман ултразвучн
ним таласи
има или уггљеничним луком (1112).
Понаш
шање стаклаастог угљен
ника у анодн
ној области
и може се уп
поредти са платином, аали
се за разлику
р
од ње
њ може ко
ористити и у катодној области, чаак и кисели
им раствори
има.
У одн
носу на дру
уге sp2 хиб
бридизоване угљеникее (пиролити
ички графи
ит, угљениччне
пасте и слично) има
и најширу
у област поттенцијала у којој се мооже примени
ити, такозваани
електр
рохемијски прозор на чију
ч
ширину
у, треба им
мати у виду, у значајнојј мери утичче и
саставв раствора (еелектролит)) у коме се користи
к
(сллика 26.) (1113)

Слика
а 26. Електр
трохемијски
и прозор стаакластог уггљеника (1113)
Ова ел
лектода се највише пр
римењује од
д свих угљ
љеничних материјала, ччак је, какоо је
ранијее наведено у тексту, 50% електрох
хемијских оддређивања пестицида у последњи
их 5
годинаа одређиван
но на овој радној елеектроди. У већини слуучајева је м
модификована
најразличитијим модификатторима на бази наноччестица или
и биолошкоог материјаала,
р је веома по
огодана за модификаци
м
ије.
што и не чуди јер
3.2.2 Бором-допо
Б
ована дијам
мантска елеектрода (Boron doped diamond ellectrode –
BDDE
E)
Атоми уггљеника који
к
су sp
s 3 хибриддизовани у дијамантту узрок су
непровводљивости
и дијамантаа, али му дају
д
јединсттвена својсттва као штто су хемијска
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инертн
ност, екстр
ремна тврдо
оћа и топлотна провоодљивост ккао и ниски
и коефецијент
трења. Ако се дијамант
д
до
опује бором
м, што праактично знаачи замена угљениковвих
атомим
ма бора (1018 до 1021 атома бора по cm3) постааје изузетн
но проводљ
љив
задржаавајући гор
ре наведен
не особине а стиче и још једн
ну изузетноо значајну са
електр
рохемијскогг аспекта – има вео
ома вискокк наднапон
н издвајањаа водоникаа и
кисеон
ника али и халогених анјона.
а
Оси
им тога расп
пон потенци
ијала тј. елеектрохемијсски
прозор
р на којима се може пр
рименити је изузетно ш
широк (~3–33.5 V) (27).

Слика 27. Бором-допо
Б
овани дијам
мант: а) стрруктура криисталне реш
шетке;
b) по
овршина нед
допованог дијаманта
д
(114); c) повр
вршина допоованог дијам
манта (1155).
Поређења ради, племенити
п
метали
м
као што су златто и платин
на такође пооказују вели
ику
инертн
ност и и мо
огу се прим
менити у ул
лози радне електроде, међутим оограничавајуући
фактор
р је појава високих фарадејских
ф
струја од издвајања водоника и кисеоникка у
водени
им растворима у случ
чају примен
не великих вредности
и потенцијалла (слика 228).
Електр
рода од живе
ж
преваззилази оваај проблем , али имаа друге неепогодности
и –
нестаб
билна је збо
ог течног агрегатног
а
стања
с
и озббиљна је п
претња животној среди
ини
због веелике токси
ичности, па је њена упо
отреба у некким земљам
ма и забрањена.
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Слика 28. Елекктрохемијсски прозори електрода од различиитих материјала (116)
Ако јее BDDE упо
оредимо са другим
д
елекктродама одд угњеничн
них материјала, опет ћеемо
наћи да је у пр
редности, не
н само због високогг наднапонаа издвајањ
ња водоникаа и
кисеон
ника који јее овде такође задовољаввајући, већ зато што гррафит, стаклласти угљен
ник
као и сви матер
ријали са sp2 хибрид
дизованим С атомим
ма на поврршини склоони
минацији површине
п
и оксидац
цији. Наим
ме, сви су склони рреакцијама са
контам
кисеон
ником и во
одом при чему
ч
настаају функциооналне груупе које саадрже фенооли,
лактон
ни, карбони
или, етри и слично, познате као п
површински
и оксиди илли једноставвно
оксиди
и. Негативвни површ
шинско наеелектрисањ
ње може ддовести доо адсорпци
ије,
кинети
ичког прено
оса електро
она и електр
рокатализе. Настали аддсорбати заа површинуу су
различ
чито везани
и – дипол-д
дипол или електростат
е
тичким при
ивлачењем, хидрофобн
ним
ефекти
има или ко
овалентним везама. Заато је неоп
пходно чиш
шћење поврршине, сличчно
третмаану за стакл
ласти угљен
ник. Ипак, овакви неж
жељени прооцеси се ређђе дешавајуу се
да бор
ром-доповааној дијамантској елекктроди.

У њену коррист иде и чињеница да

показу
ује мању каапацитивниу
у струју (сл
лика 29.) и и
има највећи
и електрохемијски прозор
у водееним растворима у од
дносу на уобичајене еелектродне материјалее, укључујуући
угљеник и електтроде од меетала. Осим
м бором, ддијамант сее може доп
повати азоттом,
фосфо
ором и сумп
пором или чак
ч комбинаациом по двва наведена елемента (1117).
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Сллика 29. Пор
оређење поза
адинске стр
рује стаклаастог угљенник и бором
м-доповане
дијамантске електродде (116)
У литераттури су опи
исана четир
ри основнаа типа бороом-допован
не дијаманттске
роде и то (сл
лика 30):
електр
- електрод
да са допо
ованим дијамантским филмом ссмештеним директно на
провод
дну подлогу
у;
- електрод
да са форм
мираним мееђупростороом између допованог дијамантског
филмаа и супстратта;
- електрода са бором--допованим честицама;;
- електрода са дијаман
нтским честтицама имообилисаним у изолациооном филмуу.

Слика
С
30. Типови бором
м-допованих дијамантсских електрода: а) елекктрода са
доп
пованим дијјамантским
м филмом см
мештеним ддиректно нна проводну подлогу; b))
елект
трода са фо
ормираним међупростором измеђђу допованогг дијамантског филмаа и
супстрата;
с
; c) електро
ода са бором
м-допованиим честицам
ма; d) елект
трода са
дијаман
нтским чест
тицама имо
обилисаним у изолационном филм (1117);
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3.3 Наночестице гвожђе(III) оксида (Iron-oxide nanoparticles, Fe2O3 NPs)
Oд велике важности у електрохемији, осим угљеничних нанометаријала су и
метал и матал-оксид честице у нано димензијама јер као такве имају читав низ
специфичних, за електрохемију врло погодних особина (имају потенцијал да
побољшају проводљивост, биокомпатибилност, осетљивост, селективност, убрзавају
трансдукцију, тј. пренос сигнала итд.) Ова својства се често разликују од особина
истих материјала макро димензија. Наночестице гвожђа и гвожђе-оксида привлаче
велику пажњу због специфичних физичких, нарочито магнетних и хемијских својстава
(118-120). Развијени су различити начини синтезе: копреципитација, сол-гел, хемијска
редукција итд (121-125) и унапређени поступци да се њихова површина модификује
тако да се спречи агрегација (126,127). У основи постоји 5 различитих функција које
наночестице обављају при електрохемијским мерењима и то су:
1) имобилизација биомолекула,
2) катализа електрохемијске реакције,
3) побољшање преноса електрона,
4) утискивање биомолекула,
5) функција реактанта (128).
3.3.1 Синтеза и карактеризација наночестица Fe2O3 NPs
У овом раду коришћене су наночестице гвожђе-оксида синтетисане из две соли
гвожђа и то гвожђе-сулфата хептахидрата (FeSO4

7H2O) и гвожђе-хлорида

хексахидрата (FeCl3 6H2O) и моларном односу 1:2,5 (0,002 mol и 0,005 mol). Соли су
уситњене и мешане у авану са тучком 30 минута на собној температури и добијена је
жута паста. Величину честица одређује неколико фактора (129) а једна од њих је
јонска сила због чега је жутој пасти додат калијум-хлорид у количини од 0,02 mol и
мешање настављено следећих 30 минута. Током мешања жута паста постаје тамно
браон боје, а затим тамна и осуши се у међувремену. Описана смеша повремено се
опере ултрачистом водом све док се не сперу сви сулфатни и хлоридни јони. Предност
овог типа синтезе је у једноставности, ниској цени и могућности да се изврши у свакој
лабораторији са лако доступним реагенсима. Хемијска реакција је следећа:
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FeSO4 7H
H2O + 2FeCll3 6H2O + 8KOH
8
→ Fee3O4 + 6KCll + K2SO4 + 17H2O
4Fe3O4 + O2 → 6Fee2O3
Величина и морфол
логија доби
ијених Fe2O3 NPs одрређена је и
из растворене
дне диспер
рзије електр
рон трансм
мисионим м
микроскопоом (Transmission electtron
колоид
microsscopy, TEM)), и резултатт је приказаан на слици 31.

ика 31. ТЕМ
М микрограф
фија Fe2O3 NPs
N (додатаак – расподдела величинна честица))
Сли
ТЕМ мераања показују да су Fe2O3 NPs свеерног обликка пречникаа 2,9±0,07 nnm.
ња величинаа честица добијена
д
је уклапањем
у
ТЕМ подаатака у Гауссову функц
цију
Средњ
распод
деле.
Спектросккопска анали
иза изведен
на је снимањ
њем абсорп
пционог спектра колоид
дне
диспер
рзије Fe2O3 NPs који је приказан на
н слици 32..
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Слика
а 32. Абсорп
пциони спекктар Fe2O3 N
NPs колоиддне дисперзиије
Спектар садржи шир
року апсорп
пциону тракку у интерввалу од 3000 до 400 nm
mи
овај по
одатак се сл
лаже са рани
ије објављеним спектрром колоидаа гвожђе-окксида (130).
После суш
шења коло
оидне дисп
перзије Fe2 O3 NPs наа ваздуху, извршена је
каракттеризација инфрацрвееном спекттроскопијом
м са Фурријеровом трансмисијјом
(Fourier Transform
m Infrared Spectrometer
Sp
r, FTIR) и реезултат је п
приказан на слици 33.

Слика
а 33. FTIR спектар
с
Fe2 O3 NPs прах
аха
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Траке добијене на 602 и 888 cm-1 потичу од вибрација Fe-O веза, док су траке на
1640 и 3280 cm-1 последица савијања и истезања веза у молекулима воде заосталим у
Fe2O3 NPs и након сушења.

3.4 Реагенси
Сви пестициди бентазон, петоксамид, кломазон, сулкотрион, мезотрион и
азаметифос, чија електрохемијска понашања су предмет истраживања овог рада
производи су немачке фирме Sigma-Aldrich. Стандардни раствори бентазона,
сулкотриона и мезотриона припремљени су растварањем, прво у свеже дестилованом
метанолу ради повећања растворљивости, а онда је додата вода, док су петоксамид и
кломазон растворени само у води. Основни раствор био је концентрације 10-3 mol/L и
чуван на температури +4 ºC у фрижидеру. Разблаживање раствора до жељених
концентрација вршено је сукцесивно. За сва електрохемијска мерења као помоћни
електролит коришћен је Britton-Robinson-ов (BR) пуфер који је смеша раствора 40 mM
борне киселине, 40 mM фосфорне и 40 mM сирћетне киселине у дејонизованој води).
Раствори су подешени на одговарајуће рН вредности уз додатак 0,2 М раствора
натријум хидроксида, а рН промена је при том праћена употребом рН-метра. Ултра
чиста вода (Millipore, 18 MΩ cm) је коришћена за прављење свих раствора и
експериментални рад. Све хемикалије које су коришћене у анализи коришћене су без
даљег пречишћавања.
Гвожђе(II)

сулфат

хептахидрат

(FeSO4 7H2O),

гвожђе(III)-хлорида

хексахидрата (FeCl3 6H2O), и калијум-хлорид (KCl) такође су производи фирме
Sigma-Aldrich.
Приликом испитивања селективности методе за одређивање петоксамида као и
могућности њене примене на реалним узорцима коришћен је комерцијални производ
Successor T SE грчке фирме K&N Efthymiadis. За HPLC анализу петоксамида
коришћени су ацетонитрил чистоће веће од 99,9 % фирме Sigma-Aldrich и мравља
киселина произведена у компанији Fluka. Филтери (25 mm, PTFE мембране 0,45 mm)
производи су фирме Agilent Technologies.
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3.5 Ап
парати, теехника рад
да и кориш
шћени соф
фтвери за ообраду под
датака
За извођење експерименталн
ног дела кор
ришћена је сследећа апааратура:
- аналитич
чка вага за одмеравање
о
чврстих суупатанци, K
Kern, Немачкка
- pH-метар
р за мерење pH-вредноссти растворра, Hanna Innstruments, Н
Немачка
- варијабил
лне аутоматтске пипетее 0,5-5 mL и 20-200 μL, Brand, Нем
мачка
- потенцио
остат, галваностат, анал
лизатор имп
педансе Com
mpact Electrrochemical
Interfaces PalmSens
P
3, са PSTracee 4 софтвероом произведден у PalmSSens BV,
Холандијаа (слика 34)..

Слика 34. Потенциост
П
тат/галванностат Palm
mSens 3
- потенцио
остат, галваностат CHI 760b (CH IInstruments, Inc. Austin, USA)
- сталак и електрохем
мијска ћели
ија, референ
нтна Ag/AggCl електроода и помоћћна
латинске жице су прои
изводи CH IInstruments,, САД ( сл. 35)
електрода у облику пл
на је CH Innstruments електрода од стакласстог
Као раднаа електродаа коришћен
угљеника, као и бором-доповаана дијаман
нтска елекктрода, којаа је произввод
Windsor

Scientific

поликетон
нском

Ltd.,Slough
h,

Berkshiire,

Уједи
ињено

паковању
п
унутрашњег
у
г пречникаа од

0,075 Ω cm
m и бором- допованог
д

нивоа

оод

1000

ppm

Крраљевство,

у

3 mm
m, отпорности
(по

цији
декларац

произвођач
ча).
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Сллика 35. Тро
оелектродн
нa ћелија са BDDE у уллози радне
Сва експер
рименталнаа мерења су се обављалла на собној температурри (25 ºC). ЗЗа
графич
чко предстаављање и об
браду резул
лтата добијеених у оквирру PSTrace софтвера н
на
кориш
шћеном Palm
mSens 3 потеенциостату употребљеен је Origin 8.
3.5.1 Елект
трохемијск
ка припрем
ма површин
не електродде
Пре свакогг мерења ел
лектроде су
у претходноо припремаане, односноо површинаа је
љана уклањ
њањем нечи
истоћа уз протонизаци
п
ију површи
ине електроде. Површи
ина
обнављ
електр
роде од стаакалстог уггљеника пр
рипремљенаа је полираањем на аллуминијумсској
пасти, а BDDЕ јее анодно тр
ретирана (д
до +2 V) у 0,5 М сумп
порној кисеелини, а заттим
но (до -2 V).
V Оба пр
роцеса су трајала
т
1800 s. Пре свваког снимаања BDDЕ се
катодн
претхо
одно полираа памуком.

3.6 Пр
рипрема реалних
р
уззорка
Аналитичкка применаа предложених електррохемијскихх метода п
проверена јее у
реални
им узорцим
ма: за детекц
цију бентазо
она коришћћена је водаа из реке Иб
бар узоркованa
у Косо
овској Митр
ровици и изз реке Тимо
ок узорковаане у близи
ини Бора, кооја је чуван
на у
тамним стаклен
ним боцам
ма, у фри
ижидеру н
на 4°C. П
Претходна припрема је
подраззумевала саамо цеђење ради уклањ
њања евентууално суспеендованих ччестица. Наккон
цеђења додаје сее одређена количина бентазона, изврши сее хомогениззација, а он
нда
рка речне вводе помеш
ша се са 9 m
mL BR пуфера
направви смеша за анализу - 1 mL узор
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(рН=4) и врши одређивање диференцијалном пулсном волтаметријом, која је
подешена на оптималне параметре. Концентрација пестицида се израчунава из
калибрационе криве. Приликом одређивања бентазона са наночестицама гвожђе(III)
оксида, 1 mL ибарске воде је помешан („спајкован“) са 1mL колоидне суспензије
синтетисаног и окарактерисаног Fe2O3 NPs (1,5 mg/10 mL) и одговарајућом
запремином стандардног раствора бентазона, а затим је проба допуњена до 10 mL са
BR пуфером pH 4 и извршено електрохемијско снимање.
За реалне узорке приликом одређивања петоксамида коришћена је вода из реке
Ситнице. Такође је чувана у фрижидеру и филтрирана пре анализе. Са BR пуфером
рН= 4 помешана је у односу 1:2 а затим је додата одговарајућа количина петоксамида
и мерење вршено SWV уз оптимизоване услове у три понављања, а количине
израчунате на основу калибрационе криве.
Реални узорци у којима је у познатој количини додат кломазон узети су из река
Данав и Сава. Чувани су на 4°C а на дан мерења филтрирани. Са помоћним
електролитом – BR пуфером рН= 2 помешани су у доносу 1:2 и директно анализирани
уз предходну оптимизацију услова мерења које је извршено у три понављања.
Потврда методе за детекцију и квантификацију азаметифоса у реалним
узорцима извршена је мерењима у три узорка речне воде узорковане на реци Дунав, на
три различите локације. Прикупљени узорци даље су третирани као и сви предходни.
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4. Резултати и дускусија
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4.1
1 Електрох
хемијска анализа
а
беентазона
С обзиром
м на то да је бентазон широко примењиваани хербици
ид и један од
озбиљ
љнијих загађђивача живвотне среди
ине његово одређивањ
ње и праћењ
ње озбиљан
н је
задатаак за хемичааре. Методее уобичајено
о коришћен
не за његовоо одређивањ
ње су GC и LC
(131) HPLC
H
(132,133) као и комбинован
к
не LC-MS/M
MS (134) и L
LC-ESI-MS//MS (135). О
Ове
техникке су у ранијем тексту
у већ навед
де као конвеенционалнее, а прецизи
иране су и све
њиховве

предноссти

и

маане.

Међу
у

алтернаттивним

реешењима

н
налазе

се

и

електр
рохемијске технике које
к
захтеваају економ
мски повољ
љније апараате, брже су,
једносставније и не захтевајју специјал
лну припреему узорка. Бентазон је раније већ
одређи
иван електр
рохемијски, на електро
оди од стакаалстог угљееника чија јје склоностт ка
контам
минацији површине
п
била
б
ограни
ичавајући ф
фактор за ш
ширу прим
мену jeр је за
послед
дицу ималаа ширење пи
ика и померање ка ни
ижим вредн
ностима поттенцијала, ш
што
смо пр
роверили наа нашој елекктроди од сттакластог уугљеника, сллика 36. (1336)

а 36. Циклични волтам
мограм бент
тазона конццентрације 100 µМ на електроди од
Слика
стакластог
с
г угљеника (pH
(p = 3, брзина променне потенцијаала је 50 mV
V/s) (136)
Решење заа овај проб
блем научн
ници су наш
шли у моддификацији електроде од
стаклаастог угљен
ника и угљ
љеничне пасте. Модиф
фикације суу извршенее полимерн
ним
филмо
ом од ман
нган фтал
лоцијанин комплекса (137), ви
ишезидним угљеничн
ним
наноцеевчицама са β-циклодеекстрином инкорпорир
и
раним у поллианилинскки филм (1338),
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као и полипирол и полианил
лин проводним полим ерима (139)). На тај наачин резултати
бољшани ал
ли је модиф
фикација заакомпликоввала анализуу и учинилла је скупљом.
су поб
Употр
реба немод
дификованее бором-до
оповане ди
ијамантске електродее као рад
дне
електр
роде, преваззилази горее поменути проблем и то је један
н од постиггнутих циљ
љева
које желимо
ж
исттаћи у овом
м раду. Исспитани су и оптими
изовани екссперименталлни
услови
и и предлож
жен успешн
но примењен
н поступак за одређиваање садржааја бентазон
на у
речнојј води као реалном
р
узорку.
4.1.1 Електрохем
Е
мијско пон
нашање бен
нтазона на ббором-допоованој дијаамантској
електр
роди и утиц
цај рН
Да би се добио увид у електрохемијско пон ашање бенттазона на BD
љен
DDE снимљ
је цикклични волттамограм у широком опсегу
о
потен
нцијала од -1,5 до 2 V
V, приказан
н на
слици 37. Конц
центрација бентазона била је 1100 μM а рН вредност помоћн
ног
електр
ролита 4.

а 37. Цикличчни волтамо
ограм бент
тазона концеентрације 1100 μM на B
BDDE (pH = 3,
Слика
брзин
на промене потенцијалла је 50 mV/s
/s).
ични волтаамограм има један добро дефинисан и
иреверзибиллан
Добијеени цикли
оксидаациони пик у подручијју између 1--1,2 V на осснову чијег облика и п
положаја, каао и
чињен
нице да у другом
д
цикклусу снимања скоро да нема п
промене у и
интензитетуу и
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полож
жају пика, може се закљ
ључити незн
натна абсоррпција на поовршини еллектроде, каао и
то да BDDE јестее погодан материјал
м
за квантифи
икацију бен
нтазона, мож
жда погодн
нији
од доссадашњих пријављених
п
х из области
и електрохе мије.
Оптималнаа рН вред
дност нађен
на је сним
мањем циккличног волтамограмаа у
раство
орима BR пу
уфера у расспону од pH
H 2 до pH 9,, а резултатт је приказан на слици 38.
Очигл
ледно је „по
одизање“ оссновне линије са повеећањем рН, што је услловљено јакком
контам
минацијом електродне
е
површине кисеоником
м у присусттву бентазон
на, тако да п
при
вредно
остима већ
ћим од pH 7 одређиввање практтично није могуће. К
Као оптималлна
вредно
ост за даље експеримен
нте и разрад
ду аналитиччке методе уузета је pH вредност 4..

тамограм 100 μM бент
тазона на BD
DDE у BR ппуферу при
Сллика 38. Цикклични волт
различитим pH вреедностима; брзина проомене потеннцијала 50 m
mV/s.
С обзиром
м на то да се
с повезивањ
ње са површ
шином BDD
DE врши наа оксидован
ним
и/или протонизовваним месттима на поввршини елеектроде, поогодан је прредтретман на
негати
ивним потеенцијалима у киселом
м окружењуу, чиме се постиже п
протонизована
површ
шина електр
роде (140). Позитивно
о наелектри
исана површ
шина поспеешује кретаање
електр
рона и оксидацију беентазоана, обезбеђујућ
о
ћи при том
м несметано периодиччно
понављ
љање жељеене реакцијје. На дато
ој рН вреддности у и
извесној меери дешава се
адсорп
пција бентаззонових анјјона на повр
ршину алекктроде, (1388) али многоо мање негоо на
стакал
лстом угљеенику због,, како је и раније н
напоменуто,, велике ррезистентности
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површ
шине ове ел
лктроде на контаминаацију, што је још једдна потврдаа да поменута
електр
рода јесте по
огодна за од
дређивање бентазона.
4.1.2 Ефекат
Е
брзи
ине промен
не потенцијјала и испи
итивање пр
рироде прооцеса на
површ
шини елект
троде
Ефекат брзине
б
про
омене потеенцијала и
испитан јее снимањем
м цикличн
них
волтам
мограма беентазона ко
онцентрацијје 100 μM
M у пуферуу pH=4 при различиттим
брзинаама промене потенцијаала, а волтам
мограми су приказани на слици 399.

Сликка 39. Цикли
ични волтам
мограм 100 μM бентаззона на BDD
DE у BR пуф
феру на pH 44,
при
и различити
им брзинама
а промене потенцијала
п
а (10, 25, 500, 75, 100, 1225, 150, 2000
mV/s);
Нађено је да интензи
итет пика раасте линеаррно са повећћањем квад
дратног корена
брзинее промене потенцијала
п
а, док регрессиона линијја зависностти логаритм
ма струје пи
ика,
log I , од логариттма брзине промене потенцијала
п
а, log v, имаа нагиб 0,556 што је вррло
близу теоријски очекиваном
м нагибу од
д 0,5 за прроцес контрролисан диф
фузијом (1441).
фузионом сл
лоју током оксидацијее бентазона,, који одређђује
Дакле, транспортт масе у диф
брзинаа промене потенцијал
ла, примарн
но зависи оод дифузијје аналита на површи
ину
електр
роде, а проц
цеси адсорп
пције и евен
нтуално некке додатне и
интеракцијее на електрооди
се моггу занемарити. Приметн
но је и помеерање пикоова према поозитивнијим
м вредности
има
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потенц
цијала са повећањем
п
брзине про
омене потеенцијала штто је још јједна потвррда
иревер
рзибилности
и процеса. Линеарна зависност
з
даата је следеећим једначи
инама:
1
I (μ
μA) = − 0,24
4 + 0,26 × v1/2
(mV/s)1/2; (R = 0,9944)

((13)

log I (μA) = − 0,7
75 + 0,56 × log
l v (mV/s)); (R = 0,9995)

((14)

На основу
у добијени
их цикличн
них волтам
мограма, п
предложен је механиззам
реакци
ије на бором
м допованој
ој дијамантсској електрооди, по ком
м се оксидац
ција бентазоона
врши на азоту из
и терцијал
лног амина (слика 400) што је у складу саа механизм
мом
фера једно
ог електрон
на праћени
им спором хемијском
м реакцијоом, вероваттно
трансф
димеризацијом оксидационо
о
ог произво
ода. Ови заакључци суу у складуу са преход
дно
ултатима наа електродам
ма од други
их материјалла (136-1388).
пријаввљеним резу

Слика 40. Предлог
П
мехханизма окссидације беннтазона
4.1.3 Одабир
О
вол
лтаметријск
ке аналити
ичке техник
ке и оптимизација паараметара
Диференци
ијална пулссна волтаметрија и волттаметрија сса правоугаооним таласи
има
ришћене теехнике за електрохеми
е
ијску анализу биолош
шки активн
них
су најјчешће кор
једињеења и потеенцијалних загађивача животне средине ((142), па ссу управо ове
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техникке и примеене за кван
нтификацију
у бентазон а. Добијени
и резултати
и омогућаввају
поређеење и одаабир оптим
малне техн
нике у овуу сврху. П
Први кораак је свакако
оптимизација пар
раметара саамих техникка. У оба сслучаја мереења су врш
шена на BD
DDE
при pH=4
p
и ко
онцентрацијји бентазо
она од 1000 μМ, а потрага заа оптималн
ним
парамеетрима извр
ршена је такко што се свваки од парраметара меењао док су други држаани
на кон
нстантној вредности. Испитивани
И
и параметри
и за DPV ссу: амплитууда пулса – са
варијаацијом вредности од 10
0 до 200 mV
V и време тррајања пулсса са вредноостима од 5 до
75 ms. Са слике 41 види сее да интензитет пика ррасте са поовећањем ам
мплитуде, д
док
промена временаа пулса дајее различитее облике и ввисине пикка. Највећу струју пикка и
најбољ
љи облик пи
ика примећеени су за ам
мплитуду о д 150 mV и време проомене пулсаа од
10 ms.

Слика 41. Волта
амограми беентазона ко
онцентрациије 100 µM у BR пуферуу на рН 4 прри
раззличитим DPV
D парамет
трима: а) ефекат
е
пром
мене амплит
туде пулса;; б) ефекат
т
променее времена пуулса.
За SWV теехнику фрекквенција је варирана одд 10 дo 50 H
Hz, амплитууда од 20 доо 70
mV до
ок је степен
н повећања потенцијалаа варирао у опсегу од 2 до 5 mV (слика 42). Са
исте слике
с
се може
м
примеетити да је најбољи електрохем
мијски одззив био је на
фреквеенцији од 30 Hz, ампли
итуди од 50
0 mV и степеену повећањ
ња потенцијјала од 5 mV
V.
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Слика
С
42. Во
олтамограм
ми 100 µM BZ-а
B
у BR пууферу на pH
H=4 при раззличитим
парам
метрима: а)) ефекат пр
ромене фрекквенције; б)) ефекат прромене ампллитуде пулсса;
в) ефекат промене ст
тепена повећћања потеннцијала.
Валидацио
они параметтри за обе технике
т
сум
мирани су у табели 10.
Табела
а 10. Валид
дациони пар
раметри беентазона о дређени SW
WV и DPV т
техникаma на
BDDE
E у BR пуфер
ру на pH 4.
Параметри
П
SW
WV
DP
PV
Потенцијал
П
пика
п
(V)
1,004
1,007
Линеарни
Л
оп
псег (μM)
3–990
2–1100
Коефицијент
К
т корелације, R
0,9993
0,998
In
ntercept μA
0,558
0,448
Нагиб
Н
(μA/μ
μM)
0,0034
0,037
Граница
Г
детеекције (μM))
1,,2
0,5
Поновљивос
П
ст резултатаа (RSD %)
3,332
1,667
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Резултати ове две теехнике су веома
в
сличн
ни. SWV јее свакако б
бржа, међуттим
ост је ипак дата DPV-у
у због нештто ширег ли
инеарног опссега, бољегг коефицијента
предно
корелаације, и штто је најваж
жније ниже границе деетекције и поновљивоости резулттата
који су
с процењеени тако што
ш
је свакко мерење вршено у три понаављања у п
под
оптималним усло
овима рада.. Граница детекције
д
(llimit of deteection, LOD
D) је 0,5 μM
M, а
израчу
уната је изз калибрационих криввих добијеених за кваантификаци
ију бентазоона,
користтећи једнач
чину LOD = 3σintercept /нагиб,
/
где је 3σintercept стандарднаа девијација 3
понављ
љања подељ
љена са наги
ибом.
DPV волтаамограм и одговарајућа
о
а калибраци
иона крива за одређиваање бентазоона,
писаних ексспериментал
лних услова дата је наа слици 43. П
Приметна јее, у
примееном горе оп
присусству мањих
х количинаа бентазонаа појава дрругог оксиддационог п
пика на виш
шој
вредно
ости потен
нцијала. Оввај феномен
н познат јје од рани
ије (138) и објашава се
оксидаацијом апсо
орбованог облика бентаазона.

а 43. DPV волтамограм
м различитих концентр
трација (0, 11, 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 440,
Слика
60
0, 90, 100 μM
M) бентазон
на, у BR пуф
феру при pH
H 4 на BDDE
E под оптим
мизованим
експерименталним
м условима,, и одговараајућа калибррациона криива.
ћа калибрац
циона кривва приказан
ни су на сли
ици
SWV волттамограм и одговарајућ
44.
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Слика
а 44. SWV во
олтамограм
м различити
их концентррација (0, 1,, 3, 5, 7, 10, 30, 40, 50, 60,
80,
8 90 μM) бентазона,
б
у BR пуферу
ру при pH=44 на BDDE ппод оптимиизованим
експер
риментални
им условима
а и одговарај
ајућа калибррациона криива.
4.1.4 Студија
С
сел
лективностти
Селектриввност метод
де испитан
на је тако што су рразличити, потенцијаллно
ометајјући јони до
одати у 10 μM бентазо
она у BR пууферу чију јје pH=4 и и
извршена D
DPV
мерењ
ња на BDDE
E под оптим
мизованим условима.
у
К
Катјони меттала (K+, Na+, Mg2+, Ca2+,
Ni2+, Cu
C 2+, Zn2+, Co
C 2+, Pb2+) и анјони нееких кисели
ина (NO3−, S
SO42 −, CO32 −, CH3COO−)
додати
и су раство
ору у 200 пута
п
већој количини у односу н
на количинуу бентазонаа и
изврш
шена су мерења. Промеена сигналаа услед њихховог присууства била је ±1,5–4,55 %
што сее сматра зан
немарљивим
м утицајем, јер по праввилу значајн
но ометање сигнала је тек
ако пр
релази ±5 %.
Узета је у обзир и могућност
м
ометања
о
си
игнала од сстране друггих присутн
них
рохемијски активних пестицида
п
и извршеноо је мерењее у присусттву два такоође
електр
честo примењивн
на пестици
ида сулкотр
риона (SU)) и мезотрриона (MZ), а добијеени
волтам
мограми су приказани на
н слици 45
5.
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Сли
ика 45. Ути
ицај различи
итих концен
нтрација а)) сулкотриоона и б) сулккотриона и
мезот
триона на DPV
D струјуу добијену пр
ри одређиваању бентаззона под опт
тимизованиим
експеримен
нталним усл
словима.
Оксидацио
она струја бентазона
б
без
б присусттва ових једдињења се уузима као 100
процен
нтна у прор
рачунима. При
П додаку
у троструке количине SU и MZ ккао и у смееши
истих концентрац
ција сва тр
ри хербици
ида нема зн
начајне проомене сигнаала. Међутим,
сигнал
л је значајно измењеен када су додате пеет пута вееће количине SU и M
MZ
поједн
ниначно (штто није при
иказано на слици) као и у смеши
и 1:3:3 и 1:55:5 BZ/SU/M
MS
раство
ора. Међути
им, препору
учена доза SU мања јее од 450 g//ha (143), а MZ 200 gg/ha
(144) док
д је доза за
з бентазон
н много већаа – 1,0–2,2 kkg/ha (145) п
па је реалноо очекивати
и да
ако би
и евентуалн
но и дошло
о до контам
минације рееалних узоррака присуством сва ттри
пестиц
цида концен
нтрација беентазона ће бити многоо већа па пррисуство осстала два неће
утицатти на његовво одређивањ
ње.
4.1.5 Примена
П
меетоде на рееалном узор
рку
Предложен
ни DPV меттод коришћ
ћен је за одрређивање беентазона кооји је помеш
шан
са реч
чном водом узорковано
ом из реке Тимок (узоорак 1) и И
Ибар (узоракк 2) у близи
ини
индусттријских по
остројења и рудника. Узорци пррикупљени
и на овакви
им локацијаама
имају велике шансе да бу
уду контам
минирани оорганским супстанцам
ма и тешкким
метали
има па се сматрало да су одговар
рајући реалн
ни узорци зза наша исп
питивања. К
Као
што сее може вид
дети (Слика 46. и табел
ла 11.) матррикс загађеених речнихх вода ометта у
извесн
ној мери наајниже конц
центрације BZ (поновљ
љивост 1088,3 и 106,7)), али сумаррно
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нема значајних
з
сметњи
с
за одређивање
о
BZ у овим
м речним вводама. Закљ
ључак је даа је
наша предложен
на метода применљи
ива у реаллним условвима и уззорцима, ш
што
предсттавља послеедњи чин у верификаци
ији нове анаалитичке меетоде.

Сллика 46. DP
PV раствора
а BR пуфера
а и речних ввода у којим
ма су „спајкковане“ са
одређеном
м количином
м бентазонаа (3, 9 and 224 μM).
Табела
а 11. Одређи
ивање бент
тазона у реччним водамаа предложееном електррохемијском
м
метод
дом на BDD
DE
Узорци
Дод
дато (μM)
Одређ
ђено (μM)
Поновљ
љивост (%)
3,00
3,25
108,3
9,00
8,81
997,9
Узорак 1
24,00
22,5
993,75
3,00
3,20
106,7
9,00
9,11
101,2
Узорак 2
24,00
224,22
100,9

У
о електрохеемијско одр
ређивање ббентазона н
на BDDE у присуству
4.1.6 Унапређено
Fe2O3 наночестица
Електрохемијко одређивање бен
нтазона доддатно је унаапређено такко што су п
под
истим условима горе
г
описан
ним, смеши
и пуфера, рречне воде и BZ дотате наночести
ице
оксидаа гвожђа Fee2O3 чија јее синтеза и карактериззација описсна у одељкку 3.3. Ефеекат
појачаања волтаметријског сигнала
с
при
имећен је сслучајно, у циљу корришћења оввих
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наночеестица у својству
с
ап
псорбера теешких меттала и песттицида, каао загађујућћих
матери
ија. Насуп
прот очеки
иваним реззултатима, установљеено је да наночести
ице
гвожђее(III) оксид
да показују
у знатан појачавајући
и ефекат н
на волтаметтриски сигн
нал
приликом одређивања бентазона у присуству
п
ових честица. Изгеллед добијен
них
волтам
мограма у речној
р
води
и, са и безз присустваа ових наноочестица, п
приказан је на
слици 47.

Слика
а 47. DPV во
олтамограм
м различитих концентр
трација BZ сса и без приисуства Fe2O3
нан
ночестица
Поређења ради дати су и волтам
мограми сни
имљени безз присустваа наночести
ица.
мерање пика ка виш
шим вредноостима потеенцијала веероватно због
Примеетно је пом
интераакције молеекула бентаззона са површином нан
аночестица. Ова интераакција узрокк је
највер
роватније и стабилизац
ције катјонсских радикаала бентазоона који су иначе склоони
димеризацији и апсорпцији
а
на електрод
ди (136,1388). Под исти
им условим
ма снимљенаа је
и кали
ибрациона крива
к
дата на
н слици 48..
Линеарна зависност регресионе
р
праве
п
дата јје следећом
м једначином
м:
I (μA) = 1,660
1
+ 0,11
19 × C (μM) ; R = 0,993

((15)
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Појачање DPV сигнал
ла истоврем
мено значи и снижењее границе д
детекције, ччија
ост у овом случају
с
изно
оси 0,09 μМ
М.
вредно

Слика
а 48. DPV во
олтамограм
м различити
их концентррација BZ (5
(5, 7, 10, 15, 30, 50, 60, 770,
90 μM
M) у присуст
тву Fe2O3 NPs
N у BR пуф
феру на рН=
=4 са одговаарајућом каалибрационоом
кривом
4.1.5. Поређење
П
предложен
п
е волтаметтријске меттоде са посттојећим
електр
рохемијски
им методам
ма
Поређења ради, сум
марни су резултати нашег раада и резуултати ран
није
објављ
љених радова који се тичу електтроаналитиччког одређивања бенттазона (табела
12). Одређивање
О
е на електр
роди од сттакластог уугљеника оометено јее апсорпцијјом
бентаззона, па је у циљу см
мањења тогг ефекта рааствору доддат сурфакттант тритон
н и
постиггнута задоввољавајућа репродукти
ивност резуултата. Пријјављено је и одређиваање
пестиц
цида бентаазона, мети
илпаратионаа, паракватта и глиф
фосата на електроди од
угљеничне пасте модификовваној мешањ
њем са провводним поли
имерима поолианилином
ми
полипиролом али су аутор
ри имали за циљ саамо да уккажу на овву могућноост,
окаракктеришу ел
лектроде и прикажу који полимеер даје бољ
ље резултатте за сваки од
наведеених пестиц
цида, па грааница детеккције и облласт линеарн
не зависноссти нису даати.
Унапр
ређење

деттекције

на
н

стакласстом

угљеенику

оствварено

је

наношењ
њем

модиф
фикатора - полимерн
ног филма од мангаан фталоц
цијанин ком
мплекса оокта
супсти
итуисаног са 2-диети
иламиноетаантиолом ((AcMnODE
EAETPc) и вишезидн
них
угљеничне нано
оцевчица са
с β-цикло
одекстрином
м (β-CD/M
MWCNT), али резуллтат
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постигнут одређивањем на BDDE je далеко бољи а сам поступк бржи и једнотавнији.
Идеја да се ово одређивање додатно унапреди додавањем Fe2O3 NPs у раствор уродила
је плодом али је природа ове интеракције остала неразјашњена и биће предмет наших
даљих истраживања.
Табела 12. Поређење остварених резултата при електрохемијском одређивању
бентазона у односу на раније пријављене резултате
Додатак
Линеарна
Граница
Електрода
Модификатор
Реф.
раствору
зависност
детекције
сурфактан
GC
/
/
10-5 M
(136)
т тритон
полипирол и
CPE
/
/
/
(139)
полианилин
AcMnODEAETP
GC
/
50–750 M
2,48×10−7 M (137)
c
10–80
GC
β-CD/MWCNT
/
1,6 mmolL-1
(138)
mmolL-1
наш
BDDE
/
/
2-100 μM
0,5 μM
рад
наш
5 to 90 μM
0,09 μM
BDDE
/
Fe2O3 NPs
рад
AcMnODEAETPc - полимерним филмом од манган фталоцијанин комплекса окта супституисаног са 2диетиламиноетантиолом; β-CD/MWCNT - вишезидне угљеничне наноцевчицама са β-циклодекстрином.

4.2 Електрохемијска анализа петоксамида
Предложена метода за испитивање присуства петоксамида у земљи, води,
биљкама и храни је течна хроматографија у комбинацији са масеном спектрометријом
(LC-MS/MS) (17). Неопходан услов за електрохемијско одређивање пестицида како је
и раније наглашено, јесте да буду електрохемијски активни, међутим велики број
пестицида на испуњава тај услов па се електрохемијске методе искључују у овом
случају. Сматрало се да је ово случај и са петоксамидом, зато што је можда до сада
пробано са електродама које имају ужи опсег потенцијала од BDDE. Како изгледа
волтамограм у присуству петоксамида на електроди од стакластог угљеника може се
видети на слици 49, пикова нема, тако да до сада нема пријављених радова на тему
његовог електохемијског понашања нити квантификације. Међутим, структура
петоксамида указивала је да петоксамид ипак има предиспозиције за електрохемијску
активност, али на неким екстремнијим вредностима потенција које је могуће
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примеенити упаво
о на BDDE због њене стабилне м
микрострукттуре и отпоорности преема
апсорп
пцији анали
ита у таквим
м условима (140).

Слика
а 49. Циклични волтам
мограм пето
оксамида коонцентрациије 100 µМ нна електрод
ди
од стакласстог угљени
ика (pH = 3, брзина проомене потеннцијала је 550 mV/s).
4.2.1 Електрохем
Е
мијско пона
ашање пето
оксамида н
на бором-доопованој ди
ијамантскоој
електр
роди и утиц
цај рН
Први кораак у испиттивању електрохемијскког понашаања петокссамида биоо је
снимање CV волттамограма концентрац
к
ције 100 µM
M у области потенцијалла од -1,5 д
до 2
V на BDDE, пр
риказаног на слици 50. Доброо дефинисаан оксидац
циони пик на
потенц
цијалу од око 1,45 V доказ
д
је електрохемијсске активноссти петоксаамида на даатој
електр
роди.
Утицај рН
Н вредности на електох
хемијску окксидацију PO
OA испитан
н је снимањ
њем
CV во
олтамограмаа исте конц
центрације на
н рН вредн
ностима одд 2 до 10, у BR пуферуу, а
резулттат je прикаазан на слиц
ци 51. Узевш
ши у обзир интензитетт струје пикка, али и обллик
пика, за
з оптималн
ну вредностт pH одабраанo је pH 4 , које је и п
примењено у свим даљ
љим
експер
риментални
им мерењим
ма.
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Слика 50. Цикличчни волтамо
ограм петокксамида ко нцентрацијје 100 μM наа BDDE (pH
H=
4, брзи
ина променее потенцијаала је 50 mV
V/s).

ика 51. Цикллични волта
амограм 100
0 μM петокксамида на B
BDDE у BR пуферу прии
Сли
различитим pH вреедностима; брзина проомене потеннцијала 50 m
mV/s.

На слици 52. дата је зависност
з
пика
п
потенц
цијала и пикка струје исстовременоо од
рН вр
редности. Померање
П
пика потеенцијала јее независноо од пром
мене рН, ш
што
искљу
учује учешће протона у процесу окксидације P
POA.
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Слика 52. Утицај
У
рН вредности
в
на
н вредност
т потенцијаала (Е) и ст
трује (I)
Анодни пик
п
на 1,45 V потич
че вероватн
но од окси
идације наа атому азота
проучааваног хлор
рацетамидаа, конкретно
о од отпуш
штања једноог електрон
на заједничког
слобод
дног електтронског паара на ато
ому азота (146,147). То за пооследицу и
има
форми
ирање катјон
н радикала (слика 53.) који се у иззвесној мерри апсорбујее на површи
ини
електр
роде. Потврда да се апссорпција десила на елеектроди је оччигледни пораст линијје у
волтам
мограму у односу
о
на он
ну снимљен
ну без присууства POA ((слика 50).

Слика 53.
5 Механизам реакцијее POA на BD
DDE
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Oвакво објашњењ
ње понашањ
ња петоксам
мида на елеектроди у сскладу је саа објашњењ
њем
охемијског понашањаа хемијски
и сличнихх пестицидда - проп
панила и Nелекро
супсти
итуисаних амида
а
на GC
C електроди
и (146). Пом
мерање пикка потенцијаала у складуу је
са мееханизмом супституције на аттому азота у једињеењима овоог типа. К
Код
електр
рохемијских
х испитивањ
ња N,N-диф
фенилацетам
мида који јее терцијарни
и амид, такоође
је при
имећен већ
ћи оксидац
циони потеенцијал од оног који
и показују примарни
и и
секунд
дарни амиди
и, па се елекктрооксидаација догоди
ила на 1,49 V (136).
4.2.2 Ефекат
Е
брзи
ине промен
не потенцијјала и испи
итивање пр
рироде прооцеса на
површ
шини елект
троде
Сазнања о природи окксидационо
ог процеса н
на електродди и транспоорту масе ккроз
дифузиони слој на
н BDDE површини
п
могу
м
се доббити снимањ
њем CV прри различиттим
брзинаама промен
не потенцијјала (слика 54.). Конц
центрација ааналита билла је 100 µ
µM,
помоћ
ћни електрол
лит је BR пуфер
п
pH вр
редности 4, док се брзине промен
не потенцијала
мењају
у у интер
рвалу од 10
1 до 200 mV. Пом
мерање пика према позитивнијјим
вредно
остима потеенцијала укказује да сее на електрооди дешаваа типичан и
иреверзибиллан
процесс.

C волтамо
ограм 100 µM
M петоксам
мида у BR ппуферу на pH
H=4 при
Слика 54. CV
различи
итим брзин
нама променне потенцијјала
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Линеарнa зависност пика
п
струје (I) и квадраатног корен
на брзине сккенирања (vv1/2)
л
пика
п
струје (log I) од ллогаритма ббрзине скен
нирања (logg v)
као и зависност логаритма
(убачеени графици
и на слици 55),
5 датe су једначинам
ма у наставкку:
1
I (μA) = -0,83
3 + 0,67 × v1/2
(mV/s)1/2; (R = 0,9966)
log
g I (μA) = -0
0,43 + 0,59 × log v (mV//s); (R = 0,9996)

((15)
((16)

Како регреесиона правва зависноссти логариттма пика сттрује (log I) од логариттма
ња (log v) има
и
нагиб 0,59
0
који јее врло близзак теоретски очекивааној
брзинее скенирањ
вредно
ости за про
оцес контро
олисан чистто дифузијоом, може сее извести ззакључак даа је
удео апсорпције
а
или
и било ко
оје друге ин
нтеракције н
на електроди
и занемарљ
љив.

Сли
ика 55. Зави
исност интензитета струјног
с
пикка I од кваддратног коррена брзинее
1/2
промене
п
пот
тенцијала v . Уметнуути графикк представљ
ља зависност истих
логаритм
мованих велличина
4.2.3 Одабир
О
вол
лтаметријск
ке аналити
ичке техник
ке и оптимизација паараметара

Након прввих информ
мација о електрохемијсском понашању циљаног пестцици
ида
добијеених снимаањем CV во
олтамограм
ма, следи оддабир опти
ималне пулссне технике у
циљу постизања ниже грани
ице детекциј
ије. Снимљеени су DPV
V и SWV воллтамограми
и са
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парамеетрима сво
ојственим за
з ту метод
ду који су подешени у самом аапарату. SW
WV
техникка је одабраана на осно
ову оштријеег пика и веећих струја,, а потпунаа оптимизац
ција
парамеетара изврш
шена тако што се јед
дан параметтар техникее варирао, док су друуги
остајал
ли константтни. Фреквеенција пулсса је варираана од 10 дoo 60 Hz, амп
плитуда пуулса
од 20 до 150 mV (слика 56),, док је степ
пен повећањ
ња потенци
ијала при сввим мерењи
има
био 5 mV. Очекиввано, са пор
растом ампл
литуде пулсса расте и и
интензитет струјног пи
ика,
док повећање
п
фреквенције
ф
е резултир
ра смањењ ем висинее пика али
и и његоввим
померањем ка мање
м
позиттивним вредностима. На основуу облика и висине пи
ика
устано
овљени су оптимални
о
услови: ам
мплитуда пуулса од 60 mV и фрекквенција од 10
Hz, и такви
т
примеењени у сви
им будућим
м мерењима..

Сликка 56. SWV
V волтамогр
рами 100 µM
M POA на рН
Н=4 у BR пууферу при рразличитим
м:
а) вредностим
ма фреквенције; б) вреедностима аамплитуде

м SWV волттамограма за
з различитте концентррације РОА
А (1-100 µM
M) у
Снимањем
BR пуферу
п
при
и pH=4 на
н BDDE добијени су волтам
мограми и одговарајуућа
калибр
рациона кри
ива, који су приказани на слици зааједно прикказани на сллици 57.
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Слика 57. SWV волтамогра
в
ам различит
тих концент
трација РО
ОА (1, 2, 3, 4,, 6, 10, 20, 330,
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 µM
M) под оптим
малним услоовима у BR пуферу pH=
H=4 на BDDE
Eи
уметнуута одговар
рајућа калиббрациона кррива
Први видљ
љив пик при
имећен је наакон додаткка 3 µM РОА
А на 1,35 V и установљ
љен
је опсег линеарнее зависностти од 3 до 100 µM, а једначина регресионее праве (17)) са
коефицијентом ко
орелације 0,999 је:
I(µA) = 0,048 + 0,02
22 × C(µM) ; R = 0,999

((17)

Граница детекције
д
је 1,37 µM, а израчунатта је дељењем вредноссти стандард
дне
девијаације од три
и понављањ
ња за помоћн
ни електроллит са нагибом калибррационе кри
иве.
Репрод
дуктивност методе изр
ражена крозз стандарднуу девијацијуу седам путта поновљен
них
снимања за кон
нцентрацијее 6, 8, 10
0 до 20 µМ РОА, под исти
им радним
м и
експер
риментални
им условимаа, а има вр
редност од 2,4 до 1,9 %. На осн
нову резулттата
може се
с закључитти да је преедложена меетода преци
изна и поноовљива и да се као таквва у
следећ
ћем екперим
менту може применити
и на реалне узорке.
4.2.4 Студија
С
сел
лективностти
Селективн
ност методее под дати
им експери
именталним
м условимаа испитанаа је
п
веће ко
оличине јон
на који се и
иначе могуу наћи у реччној води, a у
додаваањем 200 пута
којој је се већ нал
лази укапан
них 10 µМ РОА. Додаати јони су катјони меттала: (K+, N
Na+,
Ca2+, Mg
M 2+, Cu2+, Ni
N 2+) и анјо
они (NO3-, SO42-, CO32-, HCO3-, Cl- и CH3COO-). Утврђеноо је
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да дод
дати јони немају
н
утицај на волтаамограмски сигнал јер нису електтроактивни
и на
позити
ивним потеенцијалима неопходни
им за одређђивање РОА
А, а такођее не ступајуу у
било какву
к
инетаккцију са сам
мим аналито
ом.
Комерцијаални РОА доступан
д
је у облику пр
производа Suuccessor® гд
де је присуттан
као акктивна супстанца, или у комбинац
цији са терц
цбутилазин
ном (tercbuthhylazine, TZ
Z) у
произвводу Successsor Т SE ко
оји садржи 30
3 % РОА и 25 % ТZ. Р
РОА се таккође комбин
нује
са кло
омазоном јер
р је утврђен
но да заједн
но дају бољ
љи хербициддни ефекат,, а осим тогга у
овој ко
омбинацији
и испарљиво
ост кломазо
она се значаајно смањујје (148). С ообзиром на све
то, исп
питана је могућност
м
одређивања
о
РОА у проосуству террцбутилазин
на, кломазоона,
сулкоттриона и мезотриона,
м
приказани н
на слици 58. Јасно је да
а волтамограми су п
присусство мезотр
риона и сулкотриона у великој меери омета оддређивање РОА зато ш
што
су и сами
с
електр
роактивни – мезотрион
н даје оксиддациони пи
ик под овим
м условимаа на
1,28 V,
V а сулкотри
ион на 1,21 V.

Слика 58. Ути
ицај пестици
ида на SWV
V сигнал доббијен одређиивањем 10 µ
µM POA под
д
утврђеним експеерименталн
ним условим
ма: а) кломаазон (CLO);; б) терцбут
тилазин (TZ
Z);
в) меезотрион (M
MZ); г) сулкоотрион (SU
U).
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Ако се раствору дода кломазон, одређивање РОА могуће је једино ако су у
односу 1:1. Кломазон додат у већој количини омета оксидациони пик циљаног аналита
јер је и сам електроактиван, под датим експерименталним условима даје оксидациони
пик на 1,47 V. Присуство терцбутилазина ни у ком количинском односу не омета РОА
сигнал јер не показује склоност ка оксидацији, па га је могуће одређивати и у раније
поментутом комерцијалном производу који је кобинација ова два пестицида.
4.2.5 Примена методе за одређивање петоксамида у речној води и комерцијалном
производу
Нови метод анализе циљаног аналита петоксамида користан је и спреман за
ширу примену једино ако је применљив на реалним узорцима, зато је то и одлучујућа
ставка коју смо испитали у овом раду. С обизиром на то да је ово први рад који
пријављује електрохемијско одређивање овог пестицида, поређења ради извршена је и
HPLC aнализа истих узорака. Реални узорак је речна вода у којој је укапан стандардни
раствор РОА и комерцијалног производа раније поменутог Successor Т SE (у даљем
тексту SCC). Добијени волтамограми и хроматограми приказани су на слици 59, а
резултати сумирани у табели 13.
Табела 13. Одређивање РОА у речној води након додатка познате количине
стандардног раствора РОА или SCC.
Додато

Нађено SWV Поновљивост Нађено HPLC Сагласност (%)

(µM)

(µM)

за SWV (%)

(µM)

SWV/HPLC

POA

10

9,2 ± 0,33

92,0

9,8 ± 0,59

98,0

POA

50

52,3 ± 1,26

104,6

48,8 ± 2,12

97,6

POA

80

78,1 ± 2,34

97,6

78,5 ± 3,73

98,1

SCC

50

47,2 ± 1,22

94,4

48,6 ± 2,64

97,1

SCC

80

76,7 ± 2,74

95,8

78,3 ± 3,91

97,9

SCC

100

95,3 ± 3,22

95,3

96,9 ± 5,12

98,3

Додатак

Вредност стандардне девијације при SWV одређивањима потврда је
прецизности методе. Утврђена је добра поновљивост при одређивању стандардних
раствора РОА (92,0-104,6 %) и блискост резултата са оним добијеним упоредном
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HPLC aнализом. У истој мери
м
успеш
шно је и оддређивање узорка у ккоме је додат
цијални пр
роизвод SC
CC (сагласн
ност са HP
PLC износи
ила је 97,11 до 98,3 %).
комерц
Петоксамид је до
о сада био одређиван
о
само
с
у води
и и то методдом LC-MS//MS која, како
о захтева сккупу и комп
пликовану оопрему, са гграницом деетекције од 0,1
је и рааније речено
mg/L (17). Посеб
бан акценатт стављамо
о на чињени
ицу да овдде описаној методи оссим
једносставности, економично
е
ости, брзинее, селективн
ности иде у прилог и ччињеница даа је
и гран
ница детекц
ције (1,37 µM)
µ
сасвим
м упоредивва са оном постигнутоом упоредн
ном
HPLC aнализом (0,34 µM).

в
ами (а), и хр
роматограм
ми (б и в) оддређиваног Р
РОА у речноој
Сликка 59. SWV волтамогра
води (RV) контаминир
к
раној растввором POA и SCC;
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4.3 Ел
лектрохем
мијска анал
лиза клом
мазона
Из чињен
нице да је кломазон (CLO) дообро раствоорљив у вводи може се
закључ
чити да ћее се овај пестицид
п
лако
л
проши
ирити у ж
животну среедину и би
ити
потенц
цијална опасност. Затто је, измееђу осталогг, његово брзо, тачноо и прециззно
одређи
ивање веом
ма важно. Уобичајенаа метода заа одређивањ
ње кломазоона је HPLC
C у
комби
инацији са различити
им детектор
рима и тоо са DAD детектороом (149), U
UV
детекттором (150
0), а за сим
мултано одр
ређивање C
CLO са друггим пестици
идима у улози
детекттора је електроспреј јонозатор
ј
са
с MS (1511),

ултра-H
HPLC/МЅ (152) и дрруге

техникке (153,154). Међу при
ијављеним методама н
нема кориш
шћених елекктрохемијскких
техникка, па тако
о нити подаатака о његговом елекктрохемијскком понашаању. Разлогг је
вероваатно то штто је, као и петоксам
мид, кломаазон испити
иван на еллектродама са
недово
ољно широкким радним
м опсегом потенцијала
п
а. И ово исттраживање јје започетоо на
тај нач
чин. Снимљ
љен је CV на
н GC-у, расспон примеењеног потеенцијала би
ио је од -1,00 до
+1,0 V,
V помоћни
и електроли
ит је BR пуфер а његоова рН вреддност је билла 3. Добијеени
волтам
мограм, при
иказан на слици 60, јасно покаазује да CL
LO није елеектрохемијсски
активаан под датим
м условимаа.

Слика
а 60. Цикли
ични волтам
мограм клом
мазона конццентрације 100 µM на еелектроди оод
стакласт
тог угљеника (pH = 3, брзина
б
пром
мене потенццијала је 50 mV/s).
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4.3.1 Елек
ктрохемијск
ко понашањ
ње кломазоона на бороом-допован
ној
дијамантској елеектроди и утицај
у
рН
И пре него се дефени
итивно деккларише каоо електронееактиван, им
мајући у ви
иду
дније перфо
ормансе BD
DDE, наставвљено је исп
питивање јее и на овој електроди CV
напред
техникком и добиј
ијени волтам
мограм је приказан
п
наа слици 61. Снимање јје извршено у
границ
цама потен
нцијала од -1,5 до 2 V,
V а рН врредност помоћног елеектролита, BR
пуфера, је 2. Нако
он додатка 100 µМ CL
LO основном
м раствору,, у анодној области на 1,6
ља се јасан
н и добро дефинисан
н пик који
и потиче одд оксидаци
ије CLO. П
При
V јављ
повраттном снимаању до полаазне вредно
ости потенц
цијала очигллено нема катодног пи
ика
што укказује на нееповратностт процеса окксидације ан
налита под датим услоовима.

ика 61. Цикллични волта
амограм кло
омазона коннцентрацијее 100 µM наа BDDE (BR
R
Сли
пуф
фер pH = 2, брзина про
омене потен
нцијала је 500 mV/s); Ум
метнути воллтамограм
циони пик CLO
C
у ужем
м електрохем
емијском прозору.
представвља оксидац

Утицај

рН
р

вредно
ости

на

интензитет
и

пика

исспитан

је

под

исттим

експер
риментални
им условимаа, али са пр
роменом рН
Н вредности
и помоћног електролитта у
распон
ну од рН 1 до 12. Доби
ијена зависн
ност приказзана је на сллици 62, а ккао оптималлна
одабраана је рН вр
редност 2.
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Сликка 62. Циклични волта
амограм кло
омазона коннцентрацијее 100 µM наа BDDE у BR
R
пуф
феру при ра
азличитим pH
p вредност
тима; брзинна промене потенцијалла 50 mV/s.
На слици 63. дата је зависност
з
потенцијала
п
а од рН вредности. Вид
дљиво је маало
померање пика при
п промени рН и на основу тогга може се закључити да протон не
учестввује у електтохемијскоj реакцији која
к
се дешаава на поврршини електроде. Сличчан
феном
мен описали
и су Moutiers
rs Gilles и и остали. (1555).

Сли
ика 63. Зависсност потеенцијала од рН
р вредноссти под ист
тим експериименталним
м
условима.
у
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У складу са добијееним резул
лтатима пр едложен јее механизаам оксидац
ције
к
учеству
ује слободн
ни електрон
нски пар на азоту, такоо да
кломаззона на електроди, у којој
се у ел
лектрохемијјској реакци
ији један од
д електронаа отпушта, п
при чему наастаје анјонсски
облик реароматиззованог CLO
O (слика 64.).
Cl

Cl

O
N
O

CH3
CH 3

-e

O
N
O

CH 3
C
CH3

Слика 64. Оксида
ација кломаазона на BD
DDE
Природа оксидационо
о
ог процеса на електрооди испитан
на је снимањ
њем CV у 100
µM рааствору CLO
O на BDDE
E у BR пуфееру на рН ввредности 22, наметањеем различиттих
брзинаа промене потенцијала
п
а од 10 до 200
2 mV/s, и волтамограами су прикказан на сли
ици
65. Саа порастом брзине скеенирања очи
игледно праавилно растте и интенззитет струјн
ног
пика, а та зависсност се математички
м
и може прредставити изразом 118. Процесс је
очиглеедно контро
олисан дифу
узијом, а уд
део апсорпц
ције је занем
марљив.
I (µA
A) = 0,31657 v1/2 (mV/ss)1/2 – 0.015668; R = 0,99996

((18)

Слика 65. Цикллични волта
амограм 100
0 µM CLO nna BDDE у B
BR пуферу нна pH=4 прии
различитим
р
брзинама промене
п
пот
тенцијала; Уметнути график преедставља
заввисност инт
тензитета
а струјног пика
п
I од кваадратног коорена брзинне промене
потеенцијала v1/2/2.
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4.3.2 Одабир
О
вол
лтаметријск
ке аналити
ичке техник
ке и процеддура кванттификацијее
Са циљем да се пости
игне осетљивија и преецизнија кввантификаци
ија кломазоона,
након првих елеектрохемијсских податаака о понаашању, при
имењују се DPV и SW
WV
техникке. Боље резултате дала је SWV изввршена оп
птимизацијаа параметаара.
Фрекввенција је ваарирана од 10 дo 80 Hzz (слика 66.)), а амплитууда од 10 доо 90 mV (сли
ика
67), а на основу
у облика и висине пика
п
као ооптимални параметри одабрани су
фреквеенција 20 Hz
H и ампли
итуда од 40
0 mV, и овви параметрри су кориш
шћени у сввим
даљим
м испитивањ
њима.

Слика 66. SWV
V волтамогр
рам 100 μM
M CLO у BR пуферу на ppH=2 при различитим
фрееквенцијамаа

Сли
ика 67. SW
WV волтамогр
грам 100 μM
M CLO у BR пуферу на ppH=2 при рразличитим
амп
плитудама
100

SWV волттаметријам под оптим
малним услловима сни
имљени су волтамограами
растућ
ћих концен
нтрација CL
LO, приказзани на сллици 68. зааједно са оодговарајућћом
калибр
рационом кривом. Јасн
но је да са порастом
п
колличине CLO
O у растворру такође раасте
и интеензитет струјног пика и то линеаарно у опсе гу конценттарције од 11-100 μM. О
Ову
зависн
ност описујее следећа јееднакост:
I (μA
A) = 0,02762 c (μM) – 0, 01577

((19)

Израчунатта је и грааница детеекције који
и износи 00,21 μM, као и грани
ица
ификације чија
ч
је вредн
ност 0,72 μM
M.
кванти

WV волтамогграм различчитих концеентрација C
CLO на BDD
DE при pH
Сллика 68. SW
вреедности 2, (амплитуде
(
е 40 mV, фрееквенцији 200 Hz); убачеен график пр
представљаа
од
дговарајућуу калибрацииону криву

4.3.3 Студија
С
сел
лективностти
Селективн
ност методе према циљ
љаном анали
иту испитан
на је у односсу на јоне ккоји
и, као и наа електрохеемијски акктивне, честто коришћене
су иначе присуттни у води
циде суклотрион, мезотрион и петоксамид
п
д. Најчешћее присутни јони у вооди,
пестиц
додати
и и у петстто пута већ
ћој количи
ини, не омеетају електррохемијски
и сигнал CL
LO.
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Међуттим, ситуац
ција са пестицидима је
ј нешто ддругачија (сслика 69). Наиме, наккон
додаткка 40 μM меезотриона дешава
д
се смањење ин
нтензитета сструјног пикка, што имаа за
послед
дицу скраћеење калибраационе кривве чија би п
прва тачка ууместо на 1 μM била н
на 5
μM. Раазлог је окссидација и самог
с
мезоттриона под датим услоовима. Сличчно понашаање
уочено
о је и у присуству
п
петоксамида
п
а. С друге стране, суулкотрион додат у исстој
количи
ини као преедходна дваа не изазиваа значајне п
промене стррујног пикаа CLO-a, тј.. не
омета његово одр
ређивање.

ање CLO наа BDDE прии pH=2 у пррисуству а)
Сллика 69. Електрохемијсско одређива
мезотри
иона; б) пет
токсамидa; в) сулкотрииона;
4.3.4 Примена
П
меетоде на рееалном узор
рку
Применљи
ивост метод
де на реалн
ним узорци
има испитаана је на речним водаама
узорко
ованим из Дунава
Д
и Сааве, а резул
лтати прикаазани у табеели 14. Колличине којее су
додатее узорцимаа веома су блиске нађђеним што значи да метода јестте погоднаа за
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иситивање кломазона у реалним узорцима речних вода чији матрикс занемарљиво
утиче на резултат.

Табела 14. Одређивање CLO у речним водама пре, и након додатка познате количине
стандардног раствора.
ПоновљПоновљНађено Додато Нађено
Додато Нађено
Узорак
ивост
ивост
(µM)
(µM)
(µM)
(µM)
(µM)
(%)
(%)
Дунав
0,00
2,00
2,11
106
5,00
7,35
103
Сава
0.00
2.00
2.04
102
5,00
7,19
102

4.4 Електрохемијска анализа сулкотриона
Сулкотрион (SU), хербицид из групе трикетона је релативно нов у производњи
кукуруза. Његова киселост (pKa je oko 3) одлучујући је фактор за понашање у
животној средини али и методологију његове квантификације. Пријављено је његово
одређивање комбинацијама LC-MS (156), течном хроматографијом са ултра
перформансама (ultra-performance liquid chromatography, UPLC) са MS (157), GC-MS
(158,159). Претраживањем литературе нађен је податак и о електрохемијском
испитивању сулкотриона и то на GC и BR пуферу (рН=3) као помоћном електролиту
и при том постигнута граница детекције од 0,05 µM (160). CV волтамограм на
електроди од стакластог угљеника приказан је на слици 70.
Када упоредимо базну линију (снимљен само електролит без пестицида) са
волтамограмом добијеним снимањем пестицида додатог у раствор, примећујемо да се
појављује пик у области потенцијала између -0,8 V и - 0,9 V. Oво се тумачи процесом
редукције карбонилне групе из циклохексанског прстена и формирања 1-хидрокси-3хексанона. Кето облик постоји у свом таутомерном енолном облику, на коме се
одласком хлороводоника завршава процес циклизације у хромон што је приказано на
слици 71.
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Слика 70. Цикличчни волтамо
ограм сулко
отриона коннцентрације 100 μM М на електрооди
од стакласстог угљени
ика (pH = 3, брзина проомене потеннцијала је 550 mV/s).

ика 71. Шем
ма механизм
ма редукцијје сулкотрииона на елекктроди од сстакластог
Сли
угљ
љеника (160))
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Узевши у обзир напр
редније пер
рформансе BDDE каоо електродн
ног материјала
ње сулкотрринона и н
на њој са циљем да се
испитаано је елекктрохемијскко понашањ
побољ
љшају резул
лтати, а метода унапред
ди и при тоом је добијеен волтамогграм прикаазан
на сли
ици 72. Наа H-терминисаној повр
ршини BDD
DE није моогуће уочитти пик који
и се
могао видети на стакластом угљенику, али се затоо у даљој аанодној облаасти у кисеелој
средин
ни, у BR пуферу
п
на pH
p = 3, уоч
чава оксидаациони пик на 1,25 V. Порекло овог
пика јее највероваттније оксид
дација хидроксилне груупе у полож
жају 1 у кетто групу, јерр се
снимање започињ
ње у катодно
ој области. Пред-пик ооко 1,0 V мооже да одгоовара губљеењу
протон
на и преласку из енолн
ног у кето облик.
о
Како су резултатти добијени
и снимањем
м на
GC-у највероватн
н
није бољи од
д ових на BDDE-у, даљ
ље истраживвање није и
имало сврхуу.

Слика
а 72. Цикличчни волтамограм SU ко
онцентрациије 100 μM нна BDDE (ppH = 3, брзиина
пром
мене потенц
цијала је 50 mV/s). Умет
тнути волт
тамограм прредставља оксидационни
пик SU
U у ужем еллектрохемијјском прозоору.

4.5 Ел
лектрохем
мијска анал
лиза мезоттриона
Хербицид мезотрион
н (МZ) и његови м
метаболити могу се одређивати
и у
житарицама, води
и и земљи тeчном хро
оматографи
ијом са флууоресцентноом детекцијјом
(161). Заједно са атразином може се од
дредити улттра-HPLC-оом са UV деетекцијом и
или
комби
инованом LC
C-DAD техником (162
2). У седимеентним и ббиљним осттацима као и у
термал
лним водам
ма по предлогу Irenе Baranowskе
kе и њеног тима можее се одреди
ити
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HPLC--ом са ревер
рзном фазом (RP-HPLC) са UV деетекцијом ((163). Међуу предложен
ним
методаама

налазе

се

и

мијске
електрохем

и

то

волтам
метријска

уз

употреебу

сребро
о/амалгамскке електрод
де (164), каапајуће живвине електрроде (165), GC електрооде
модиф
фиковане ор
рганском гли
ином (166) или угљени
ичним црни
им (167).
На циклич
чном волтам
мограму меззотриона наа GC електрроди (сликаа 73.) уочаваа се
присусство једног пика око -0,35
V, али
и се једва м
може уочити
и и оксидац
циони пик ооко
0,8 V.

а 73. Цикличчни волтамо
ограм мезот
триона коннцентрацијее 100 μM на електроди од
Слика
стакласт
тог угљеника (pH = 3, брзина
б
пром
мене потенццијала је 50 mV/s).
Порекло ових пикова вероватно представљаа редукцијуу прве карбоонилне груп
пе у
молеку
улу мезотри
иона, а повр
ратно се уо
очава оксидаација ове хи
идроксилнее у кето-груупу.
Механ
низам по

Batista Deroco објаш
шњава проц
цес у два ккорака и тто хемијски
и и

електр
рохемијски приказаних
х на слици 74.
7
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Слика
а 74. Предло
ожени меха
анизам редуккције мезот
триона на ел
електроди оод стакласт
тог
угљеника
у
мо
одификованој угљеничн
но црним, у присуству сурфактаннтa (167)
Као и код сулкотриона, где је електрохеми
е
ијска активност већ би
ила познатаа, и
овде је
ј постављ
љен циљ да се унапр
реди електтрохемијскаа детекцијаа захваљујуући
предно
остима којее издвајају BDDE од осталих
о
еле ктрода. Сни
имљен је C
CV мезотриоона
концен
нтрације 10
00 μM на у BR пуферу
у на pH = 3 и добијен вволтамограам приказан
н на
слици 75. Електтрохемијскаа активностт на површи
ини BDDE своди се н
на један пик у
анодно
ој области око
о 1,3 V. Овај
О
пик наајвероватнијје потиче, ккао и код суулкотрионаа од
оксидаације хидр
роксилне гр
рупе у по
оложају 1 у карбони
илну групуу. Како н
није
претпо
остављено да
д би знатно
о било посттигнуто унаапређење меетоде у одн
носу на оне већ
приказзана одређи
ивања овогг пестицидаа у литераттури, даљее истраживаање није н
није
предуззето.
И пре негго у наставкку буде преедстављеноо још једно успешно и по први п
пут
пријаввљено елекктрохемијскко понашаање и одрређивање пестицида азаметифооса,
неопхо
одно је наггласити да је међу оввим успешн
ним одређи
ивањима би
ило и потпууно
неуспеешних поку
ушаја који, за разлику од свих доо сада предсстављених н
нису показаали
никаквву електро
охемијску активност
а
на GC ни
ити на BD
DDE. Ти п
пестициди су
флуксапироксад, метсулфурон-метил, метазахлоор, тербути
илазин, и јасно је да
рохемијске методе
м
не могу
м
понуди
ити као алтеернатива за њихово одрређивање.
електр
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Слика
а 75. Цикличчни волтам
мограм мезотриона коннцентрацијее 100 μM наа BDDE (pH
H=
3, брзина
б
пром
мене потенц
цијала је 50 mV/s); Умеетнути волт
тамограм ппредстављаа
окксидациони пик MZ у уж
жем електррохемијском
м прозору.

4.6 Ел
лектрохем
мијско понашање аза
аметифосаа
Burridge са сарадници
има је испи
итивао штеттност произзвода Салмоосана који јје у
основи
и азаметиф
фос (AZA) на јастогаа свих стааросних дооба одређујјући при ттом
количи
ине пестиц
цида HPLC--ом у комб
бинацији саа UV/Vis и DAD детеекцијом (1668).
Прису
уство AZA у ткиву лососа
л
одрееђивано је LC техни
иком са фллуоресцентн
ном
детекц
цијом (169
9). У рибама и шккољкама, аазаметифосс је одређђиван LC-M
MS
комби
инованом теехником (17
70). 229 песттицида међуу којима и аазаметифос одређиваноо је
комби
инованим теехникама GC-MS
G
и LC-MS
L
(171
71). Међу п
пријављенм
м радовима тј.
методаама анализее азаматифо
оса нема рад
дова из облласти електррохемије ни
ити податакка о
његово
ом електрох
хемијском понашању.
п
4.6.1 Електрохем
Е
мијско пона
ашање азам
метифоса н
на бором-доопованој ди
ијамантскоој
електр
роди и утиц
цај рН
И овом слу
учају, испи
итивање је започето сни
имањем циккличног воллтамограмаа на
роди од сттакластог угљеника при рН 11, 3 и 6. Није запаажена никкава
електр
електр
рохемијска активност овог пести
ицида при датим услловима. Електрохемијско
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понаш
шање азаметтифоса на бором
б
допованој дијам
мантској елеектроди, у веома кисеелој
средин
ни (рН=0) коју
к
обезбеђђује присусттво 1М азоттне киселин
не, испитано је снимањ
њем
CV во
олтамограмаа и резултаат приказан
н на слици 76. Очиглеедан је добро дефиниссам
оксидаациони пикк у далекој анодној об
бласти на +
+1,7 V. Окссидацаија A
AZA на BD
DDE
површ
шини је ноп
повратан пр
роцес што се закључуује на основу недостаатка повратн
ног
катодн
ног пика.

Слика
С
76. CV
C волтамогграм 100 μM
M AZA на BD
DDE у 1M H
HNO3 као поомоћном
електролиту, pH=0. Брзина
Б
пром
мене потенццијала је 1000 mV/s. Умеетнути
волт
тамограм пр
редставља оксидацион
ни пик AZA у ужем елекктрохемијсском прозору
ру.
На основу
у података из
и литератур
ре (172) једдан од могуућих механи
изама реакц
ције
ија, а другоо, много веероватннијее за структууру
оксидаације на електроди је димеризаци
овог типа,
т
је окксидација тио
т
групе. Како немаа пуно инф
формација о структуррно
слични
им једињењ
њима, накнаадно треба да буду иззвршене доодатне аналлизе на осноову
којих се
с могу извести прециззни закључц
ци на ову теему.
Н вредности
и помоћног електролитта на електррохемијски одговор A
AZA
Утицај рН
испитаан је снимањем CV у 100
1 μM расттвору AZA,, рН вредноост је вариррана од 0 доо 12
и волттамограми су
с приказан
ни на слици
и 77. За рН ввредност 0 и 1, помоћни електроллит
био је азотна киселина, док је
ј за вредно
ости од 2 доо 12 кориш
шћен BR пуф
фер. Резултати
показу
ују да се у електроли
иту при рН
Н вредности
и 4 и више оксидаци
иони пик ккоји
произвводи AZA практично
п
губи
г
па ти резултати
р
ни
ису ни прикказани на слици, односсно
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рН изн
над 4 није погодна
п
сред
дина за одр
ређивање аззаметифоса. И очигледн
них разлогаа са
слике 77, као опти
имална одаб
брана је јакко кисела срредина и рН
Н вредност 00.
На слици 78. дата је
ј зависносст потенци
ијала и стррује истоврремено од рН
вредно
ости. Помер
рање пика потенцијала
п
а зависно одд рН је занеемарљиво, ш
што искључчује
учешћ
ће протона у електрхем
мијској пром
мени AZA н
на електродн
ној површини.

Сликка 77. CV во
олтамограм
м 100 μM AZ
ZA на BDDE
E при различчитим pH вр
вредностим
ма
помоћно
ог електроллита

Слика 78. Утицај
У
рН вредности
в
на
н вредност
т потенцијаала (Е) и ст
трује (I)
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4.6.2 Ефекат
Е
брзи
ине промен
не потенцијјала и испи
итивање пр
рироде прооцеса на
површ
шини елект
троде
У наставкку су прикказани резултати исп
питивања уутицаја брззине промене
цијала на висину
в
струјног пикаа. Брзина п
промене поотенцијала варирана јее у
потенц
опсегу
у од 10 до 200 mV, а во
олтамограми
и су приказаан на слици
и 79.

Слика
а 79. Циклични волтам
мограми 100
0 μM AZA наа BDDE у 1M
M HNO3 прии различитиим
брзи
инама пром
мене потенц
цијала од 10
0 до 200 mV/
V/ѕ. Уметнут
ти график ппредстављаа
заввисност инт
тензитета
а струјног пика
п
I од кваадратног коорена брзинне промене
потеенцијала v1/2/2.
Свако мер
рење вршен
но је у три
и понављањ
ња. Стандаррдна девијаација струјн
ног
одгово
ора у зависности од бр
рзине пром
мене потенц
цијала билаа је испод 22,4 %. Анод
дни
пик, очекивано
о
није
н
праћен
н катодним ни при којјим брзинам
ма променее потенцијаала.
Зависн
ност интенззитета стру
ујног пика са квадраттним корен
ном брзине скенирањаа је
линеар
рна што указује
у
да је процес на елекктроди кон
нтролисан дифузијом,, а
математички обли
ик зависноссти дат је сл
ледећом једн
начином:
I (μA) = 0,35
565 v1/2 (mV
V/s)1/2 + 0,64450; R = 0,9988

((20)

Заависност иттензитета сттрујног пикка и брзинаа промене п
потенцијалаа изражених у
логари
итамском об
блику је лин
нерана, а мо
оже се преддставити једднакошћу:
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lo
og Ip = 0,422
26 logV – 0, 1997

((21)

цес
Нагиб од 0,4226 што
о је врло бизу
б
теориј
ијском 0,5, што значи да је проц
оксидаације AZA на
н електрод
ди контроли
исан дифузи
ијом.
4.6.3 Одабир
О
вол
лтаметријск
ке аналити
ичке техник
ке и оптимизација паараметара
Као и до сада,
с
интенззитет струјн
ног пика дообијен DPV или SWV п
пресудан јее да
се јед
дна од ови
их метода прогласи осетљивијоом за дати
и аналит и одабере ккао
одговаарајућа, заттим изврши оптимизација парееметара, коонструише калибрациоона
крива и на крају
у сама мето
ода примени на реалн
ном узорку. Зашто је п
предност д
дата
SWV-у
у јасно је из
и слике 80
0. Примењеени парамеетри при D
DPV снимањ
њима су би
или:
ампли
итуда од 50 mV
m и времее промене пулса
п
од 10 ms; при сни
имањима SW
WV техникком,
примеењена ампли
итуда је бил
ла 50 mV, а фреквенцијја 15 Hz.

Слика 80. DPV и SW
WV волтамогграми 100 μμM AZA на B
BDDE у 1M HNO3
Оптимизац
ција SWV параметараа вршена јје на исти
и начин каао и до саада,
варијаацијом одрееђеног парааметра док други имаају констан
нтну вредноост, а ондаа се
одабер
ре најужи и највиши пик.
п
Амплиттуда је вари
ирала од 10 до 60 mV (слика 81) д
док
је фреквенција им
мала констаантну вредн
ност 15 Hz. На основу ррезултата ккао оптималлна,
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одабраана је вредн
ност од 30 mV.
m Други кључан парраметар – ф
фреквенцијаа варирао јее од
10 до 110 Hz (сли
ика 82), амп
плитуда је имала
и
добиј
ијену оптим
малну вредн
ност од 30 m
mV.
Као оптималана, одабрана је фреквен
нција од 800 Hz, и којја је примеењена у сввим
наредн
ним мерењ
њима. Степ
пен повећањ
ња потенци
ијала у сввим случајевима је б
био
констаантан и изно
осио је 10 mV.
m

Слика
Сл
81. SW
W волтамогр
рами 100 μM
M AZA у 1M
M HNO3 на pH
H=0 при раазличитим
ампли
итудама пуллса

WV волтамогр
грами 100 μM
M AZA у 1M
M HNO3 на ppH=0 при раазличитим
Сллика 82. SW
фреквеенцијама пуулса
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Снимањем
м SWV волттамограма различитих
р
концентрац
ција AZA коонструисана је
рациона кр
рива, која је заједно са
с волтамогграмима пррказана на слици 83. Са
калибр
порасттом количи
ине аналитаа, расте и интензитетт струјног пика. Облласт линеаррне
зависн
ности је од 2 до 100 µМ
М, а та регреесиона правва се матемаатички мож
же представи
ити
једнач
чином:
(μA) = 0,0
0640 (± 0,00
012) × C (μM
M) + 0,0536((± 0,0094); R = 0,9951

((22)

Израчунатта граница детекције
д
је 0,45 µМ, а граница квантификаци
ије 1,47 µМ
М.

Сллика 83. SW
WV волтамогграм различчитих концеентрација A
AZA под опт
тималним
уссловима при
и pH=0 на BDDE;
B
умет
тнута је оддговарајућа калибрациоона крива.
4.6.4 Студија
С
сел
лективностти
Селективн
ност методе према циљ
љаном анали
иту AZA исп
питана је SW
WV мерењи
има
под рааније добијееним оптим
малним усло
овима. Јонсске врсте ин
наче присуттне у води ((K+,
Na+, Mg
M 2+, Ca2+, Fe
F 2+, NO3−, SO
S 42 −, PO43 −) додате ссу у четирссто пута већћој количин
ни у
односу
у на количи
ину аналита и при том
м нису ути
ицали на обблик и интеензитет пикка у
мери већој
в
од 5%
%, што значи
и да је метода селективвна у односсу на наведеене јоне. Каао и
до сад
да, извршен
на је студи
ија селективности и у односу н
на неке песстициде, често
примеењиване у Европи, и то: кло
омазон, меезотрион и сулкотри
ион. Добијеени
волтам
мограми су приказани на слици 84
4. Кломазон
н показује ооксидациони
и пик на +11,55
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V, докк је оксидаациони пикк циљаног аналита наа +1,70 V. Присуствоо кломазонаа у
значајној мери ом
мета одређи
ивање AZA, у случају да је присуутан у коли
ичинама већћим
од његга. Ако је присутан
п
у истим
и
колич
чинама или
и је количин
на AZA већћа, одређиваање
може проћи неом
метано. Меезотрион нее даје окси
идациони п
пик на потеенцијалима на
којимаа је пик AZA, али ипакк омета одр
ређивање. Н
Наиме, интензитет AZA
A пика је 255 %
већи када
к
је меезотрион пр
рисутан у раствору, али је ипаак могуће конструисати
калибр
рациону кри
иву додавањ
њем мезотри
иона у стан
ндардним раастворима и одређивањ
њем
циљан
ног аналитаа методом стандардно
ог додаткаа. Трећи исспитивани, потенцијаллно
интерф
ферирајући пестицид, сулкотрио
он, додат у количини
и од 40 µM
M проузроккује
промену сигнала за ±5 % што се сматра занемарљи
ивим.

цај пестици
ида на SWV сигнал добиијен одређиивањем 10 ddo 50 µM AZ
ZA
Сликка 84. Утиц
под утврђеним експер
риментални
им условимаа: а) кломаззон; б) мезоотрион;
в) сулкотрион.
су
.
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4.6.5 Примена
П
меетоде на рееалном узор
рку
Реални уззорак у ком
к
се до
одаје циљаани аналитт да би се потврди
ила
примеенљивост методе и у пракси је речна
р
вода узоркованаа из Дунавва, али на ттри
различ
чите локаци
ије, па у скл
ладу са тим
м постоје уззорак 1, 2 и 3. Анализоом је утврђеено
да у њима
њ
AZA није присутр
ран. Онда јее додато 10 µМ AZA и извршена S
SWV мерењ
ња у
три по
онављања под
п оптимиззованим усл
ловим метоодом стандаардног додаатка са циљ
љем
да се елиминише
е
евентуални
и утицај маттрикса, и реезултат је прриказан на сслици 85.

в
ами чисте речне
р
воде и након додаатка 10, 300, 40 и 50 µМ
М
Сликка 85. SWV волтамогра
ста
андардног раствора
р
AZA у HNO3 при
п рН=0, нна BDDE. М
Методом ст
тандардног
дод
датка добиј
ијен је графи
ик који је ум
метнут на овој слици.
Поређење између до
одате и наађене количчине пести
ицида, као и израчун
ната
поновљ
љивост, датти су у табеели 15. Исп
питана је еввентуална деградација аналита у ттом
окруж
жењу и то тако
т
што је анализа по
оновљена ттрећег и петтог дана наакон додаваања
стандаарда у узораак. Релативн
но стандард
дно одступаање мерења првог и треећег дана би
ило
је 1,4 %,
% а првог и петог 2,1 %.
%
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Табела 15. Одређивање AZA у речним водама након додатка познате количине
стандардног раствора.
Додато
Нађено
Поновљивост
Узорци воде са
Дунава
(µМ)
(µМ)
(%)
Узорак 1
10,0
10,8 ± 0,2
108,2
Узорак 2
10,0
9,6 ± 0,3
95,8
Узорак 3
10,0
10,4 ± 0,2
103,6
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5. Закључак
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На основу свега до сада изреченеог може се закључити следеће:
- Пестициди бентазон, петоксамид, кломазон и азаметифос показују
електрохемијску активност на бором-допованој дијамантској електроди и могу се
одређивати електрохемијским методама анализе са предностима у односу на
уобичајене

хроматографске

технике

у

погледу

брзине,

једноставности,

екеномичности;
- Пестициди сулкотрион и мезотрион такође су електрохемијки активни на
поменутој електроди, али су већ пријављени бољи резултати на електроди од
стакластог угљеника, па се њихово истраживање завршило овом констатацијом;
коришћени су у студији селективности осталих пестицида
-

Такође

је

испитано

и

електрохемијско

понашање

пестицидa

флуксапироксадa, метсулфурон-метилa, метазахлорa, тербутилазинa и утврђено је
да нису електрохемијски активни у опсегу потенцијала од -2 до +2 V;
- Електрохемијска активност бентазона у оптималном BR пуферу рН
вредности

4

манифестује

се

једним

добро

дефинисаним

иреверзибилним

оксидационим пиком између 1 и 1,2 V;
- За квантификацију, од пулсних метода погоднија је DPV и након
оптимизације услова утврђен је опсег линеарне зависности концентрације и
интензитета струјног пика од 2 до 100 μM, док постигнута граница детекције износи
0,5 μM;
- Потврђена је селективност методе за одређивање бентазона у односу на
вишеструко већу количину јона иначе присутних у води, као и селективност у односу
на електрохемијски активне често примењиване пестициде сулкотрион и мезотрион
ако су ова два присутни у истој или мањој количини што је реално очекивати с
обзиром на то да је њихова препоручена количина по хектару земљишта знатно мања
од количине бентазона;
- Применљивост електрохемијске методе за одређивање бентазона потврђена је
и на реалним узорцима – речној води;
- Електрохемијско одређивање бентазона додатно је унапређено додавањем
Fe2O3 наночестица у раствор са аналитом при чему је постигнута граница детекције од
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0,09 μM. Прављење ових наночестица релативно је једноставно и такође описано у
овој тези;
- По први пут испитана је, потврђена и описана електрохемијска активност
петоксамида. На бором-допованој дијамантској електроди у BR пуферу рН вредности
4 даје јасно дефинисан иреверзибилни оксидациони пик на око 1,45 V;
- За квантификацију, од пулсних метода као погоднија показала се SWV и
након оптимизације услова утврђен је опсег линеарне зависности концентрације и
интензитета струјног пика од 3 до 100 μM, док постигнута граница детекције износи
1,37 μM;
- Потврђена је селективност методе на петоксамид у односу на вишеструко
већу количину јона иначе присутних у води. Ако је присутан кломазон, петоксамид се
може несметано одређивати само ако су у односу 1:1 или је количина петоксамида
већа.

Одређивање

у

присуству

мезотриона

и

сулкотриона

није

могуће,

електрохемијски су активни и значајно ометају сигнал, док присуство терцбутилазина
ни мало не утиче на сигнал;
- Применљивост електрохемијске методе за одређивање петоксамида потврђена
је и на реалним узорцима – речној води са комерцијално доступним производом
Successor Т SE који садржи 30% петоксамида и TB тербутилазина. Поновљивост за
SWV одређивање износила је од 92,0 до 104,6 %, а усаглашеност са упоредном HPLC
методом износила је од 97,1 до 98,3 % за све испитиване узорке;
- Дати су први подаци о електохемијском понашању кломазона. На боромдопованој дијамантској електроди у BR пуферу на рН вредности 2 даје јасно
дефинисан иреверзибилан пик у анодној области на 1,6 V;
- За квантификацију, од пулсних метода као погоднија показала се SWV и
након оптимизације услова утврђен је опсег линеарне зависности концентрације и
интензитета струјног пика од 1 до 100 μM, док постигнута граница детекције износила
0,21 μM;
- Потврђена је селективност методе за одређивање кломазона у односу на
вишеструко већу количину јона иначе присутних у води. Од пестицида утврђено је да
присуство мезотриона и петоксамида омета анализу кломазона, за разлику од
сулкотриона који нема значајног утицаја на сигнал;
- Предложена Електрохемијска метода је верификована у узорцима речне воде;
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- Оксидациони пик у далекој анодној области на +1,7 V на бором-допованој
дијамантској електроди у BR пуферу рН вредности 4 доказ је електрохемијске
активности азаметифоса. Уједно, ово су први подаци о његовој електрохемијској
активности;
- Бољу осетљивост показала је SWV, област линеарне зависности је од 2 до 100
µМ а постигнута је граница детекције 0,45 µМ;
- Као и за предходне пестициде, присуство вишеструке количине јона иначе
присутних у води није препрека за детекцију и квантификацију азаметифоса, али
пестициди у извесној мери јесу. Присуство кломазона значајно омета сигнал ако га
има у количинама већим од циљаног аналита. Мезотрион мења сигнал за више од 25
% што се сматра значајним ометањем, али се то може превазићи конструкцијом
калибрационе криве методом стандардног додатка. Присуство сулкотриона не омета
одређивање азаматифоса.
- Применљивост електрохемијске методе за одређивање петоксамида потврђена
је одређивањем овог пестицида у „спајкованим“ узорцима речне воде;
Постављени су и неки циљеви и задаци којима треба тежити убудуће. С
обзиром на то да је количина пестицида у узорцима веома мала електрохемијска
детекција и квантификација обично захтева преконцентрацију узорка. Наш циљ је да
овај проблем буде превазиђен модификацијом примењене електроде како би се
вишеструко повећала остељивост. Побољшање осетљивости методе на бентазон након
додатка Fe2O3 честица у раствор, поставило је задатак да се дубље испита природа
интеракције и евентуално управо овим честицама изврши модификација електроде,
што је до сада резултирало неуспешним покушајима. Генерално, велике наде улажу се
у примену наночестица као модификатора, посебно оних од угљеничних матријала. У
плану је испитивање електрохемијске активности других пестицида за које на основу
структуре закључимо да има услова да буду електрохемијски активни.
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