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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá problémem výskytu kofeinu ve vodách. Nárůst koncentrace kofeinu je 

způsobem jeho konzumací mezi lidskou populací, která je v dnešní době na denním pořádku. 

Zatím tento problém není tak akutní, neboť koncentrace kofeinu je stopová a pro člověka 

neškodná. S rostoucí populací roste i množství kofeinu, které lidé zkonzumují a které se 

následně do odpadní vody dostává. Tento fakt by mohl v budoucnu činit problém. Jako 

vhodnou a také účinnou metodou pro eliminaci látek škodlivých životnímu prostředí jsou 

pokročilé oxidační procesy (AOP). 

Literární rešerše se zbývá purinovými alkaloidy a detailnějším popisem kofeinu. Dále je zde 

popsáno plazma, které bylo zvoleno jako metoda pro degradaci kofeinu a také vhodné 

analytické metody pro stanovení kofeinu. Při aplikaci plazmatu na modelové roztoky kofeinu 

byly odebírány vzorky v pravidelných časových intervalech. Tyto vzorky byly vyhodnoceny 

pomocí UHPLC. Výsledky byly porovnány s vědeckou studií, která se touto problematikou již 

zabývala. 

ABSTRACT 

This thesis deals with the current problem of increasing concentration of caffeine in water that 

is connected with caffeine consumption among people. This problem is not that urgent becusase 

the concentration is not high and for human is not so harmful. The bigger populaton is, the more 

caffeine people consume and the amount of caffeine in wastewater rises. This fact could be 

considered as a future problem. An appropriate method effective for elimination of harmful 

substances are advanced oxidation processes (AOP). 

Theoretical part describes purine alkaloids with detail desctription of caffeine. Plasma was 

chosen as a method for caffeine degradation and there are some facts described. There is 

a chapter about appropriate analytical methods. The samples were picked after periodical time 

intervals. These samples were analyzed by UHPLC. The results were compared with study 

dealing with this theme. 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Purinové alkaloidy, kofein, degradace, pokročilé oxidační procesy, plazma v kapalinách, ultra 

vysokoúčinná kapalinová chromatografie  
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high performance liquid chromatography  
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1 ÚVOD 

Kofein patří mezi nejrozšířenější stimulanty centrální nervové soustavy na světě. Vyskytuje se 

v plodech kávovníku, čajových listech, listech cesmíny a dalších zdrojích. Většina lidí by si 

svůj den neuměla představit bez šálku dobré kávy nebo čaje. Kofein je také součástí léčiv 

a potravinových doplňků, které podporují hubnutí. Odhaduje se, že asi 90 % dospělých lidí jsou 

pravidelní konzumenti kávy a zkonzumují tak v průměru 227 mg kofeinu denně. Objevují se 

zbytky kofeinu v životním prostředí. Hlavními zdroji jsou vyloučené zbytky konzumovaného 

kofeinu a oplachování šálků od kávy nebo čaje do odpadu, dále nemocniční nebo průmyslový 

odpad nebo nevhodná likvidace léčiv obsahující kofein. Kofein se tak stal polutantem, který 

negativně ovlivňuje především vodní živočichy. Je proto nezbytné navrhnout metody, které 

budou účinné při degradaci kofeinu z vod. Jednou z těchto metod mohou být pokročilé oxidační 

procesy (AOP) [1] – [3]. 

AOP byly poprvé aplikovány na úpravu pitné vody v 80. letech 20. století. Dále byly provedeny 

různé experimenty při čištění 

 různých typů odpadních vod a dodnes je jejich využití předmětem výzkumu. AOP využívají 

radikály jako silná oxidační činidla. Tyto radikály mohou snadno degradovat různé polutanty 

ve vodách. Mezi AOP řadíme i plazma, které také účinně degraduje znečišťující látky, jako jsou 

například zbytky léčiv [3], [4]. 

Kofein je dostupná, rozšířená a prozkoumaná látka. Je snadno stanovitelný pomocí běžných 

analytických metod jako je vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) a hmotnostní 

spektrometrie (MS) [3]. 

Podstatou této práce je aplikace plazmatu na modelové roztoky kofeinu. Ošetřování roztoků je 

prováděno v různých prostředích (pH) a různém uspořádání plazmatického systému (polarita 

elektrod).  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Purinové alkaloidy 

Alkaloidy jsou sekundární rostlinné metabolity. Jsou to bioaktivní dusíkaté látky. Většinou 

bývají toxické. Toxicita funguje u rostlin jako ochrana před ostatními organismy. Alkaloidy se 

využívají v medicíně jako anestetika a analgetika, v zemědělství pak jako insekticidy [5], [6].  

Purinové alkaloidy jsou deriváty xantinu metylované na dusíku. Mezi purinové alkaloidy 

řadíme kofein, theofylin a theobromin [7]. 

2.1.1  Theofylin  

Theofylin je přírodní alkaloid, který je obsažen v čaji, kávě a kakaových bobech. Theofylin má 

lehké stimulační účinky na centrální nervovou soustavu. Je efektivním diuretikem, relaxuje 

hladké svalstvo a rozšiřuje dýchací cesty. Začal se používat při léčbě astmatu a má také 

protizánětlivé účinky. Při vyšších dávkách se mohou projevovat nežádoucí účinky, jako jsou 

průjem, úzkost, neklid a nevolnost [8] – [10]. 

 

Obrázek 1 Chemická struktura theofylinu [11] 

2.1.2  Theobromin 

Theobromin je přírodní alkaloid, který byl poprvé izolován z kakaových bobů a později 

z čajových lístků. Způsobuje hořkou chuť kakaa a čokolády. Má podobné stimulační účinky 

jako kofein. Ovlivňuje funkci hladkého a srdečního svalstva. Theobromin snižuje krevní tlak 

a LDL cholesterol. Vykazuje protizánětlivé a diuretické účinky [12]. 

Na druhé straně má theobromin také negativní dopady. V zemích produkujících kakao jsou 

každoročně produkovány tuny slupek kakaových bobů jako vedlejší produkty zpracování. 

Slupky kakaových bobů se využívají při výrobě krmiv pro hospodářská zvířata kvůli nízké ceně 

a snadné dostupnosti. Theobromin má nepříznivé účinky na fyziologii zvířat (zpomalený růst 

a letargie skotu a prasat, negativní vlivy na snášení vajec u drůbeže). Pro snížení obsahu 

theobrominu ze slupek kakaových bobů biologicky se hojně využívá rod vláknitých hub 

Aspergillus [13]. 
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Obrázek 2 Chemická struktura theobrominu [14] 

2.1.3  Kofein 

Vlastnosti a zdroje kofeinu 

Kofein je přírodní alkaloid, se kterým se lidstvo setkává denně a je velmi rozšířenou látkou po 

celém světe. Nejčastějšími přírodními zdroji kofeinu jsou plody kávovníku, čajové listy, listy 

yerba mate, cesmína a paulinie. Dalšími zdroji kofeinu krom kávy jsou energetické nápoje, 

některé druhy limonád, přípravky pro snížení hmotnosti nebo také analgetika, kterých je kofein 

součástí. Kofein poprvé izoloval německý chemik Friedlieb Ferdinand Runge v roce 1819. 

Čistý kofein je bílý prášek bez zápachu s hořkou chutí a dobrou rozpustností ve vodě. Kofein 

získaný z čaje se uvolňuje pomaleji než kofein získaný z kávy, neboť čaj obsahuje další látky, 

jako například polyfenoly [2], [3], [15].  

 

Obrázek 3 Chemická struktura kofeinu [16] 
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Vlivy kofeinu na lidský organismus 

Kofein je jeden z nejrozšířenějších stimulantů. Mezi jeho fyziologické účinky patří stimulace 

centrální nervové soustavy a krátkodobý nárůst krevního tlaku. Vykazuje diuretické účinky, 

potlačuje pocit únavy a může navozovat pocity euforie. Působí proti migréně. Užívání kofeinu 

s sebou přináší i negativní účiny. Dochází-li k nadměrnému a dlouhodobému užívání kofeinu 

hrozí vznik žaludeční motility a zvýšení sekrece žaludeční kyseliny. Pokud lidé kombinují 

nadměrné užívání kofeinu s rychlým, nepravidelným a nevyváženým stravováním, má kofein 

vliv na úbytek kostní hmoty. Kofein je návyková látka. Při abstinenci se u dlouhodobých 

uživatelů kofeinu mohou projevovat bolest hlavy, únava nebo poruchy spánku [2], [15].  

 

2.2 Kofein a životní prostředí 

Vzhledem k vysoké denní spotřebě mezi lidskou populací není divu, že odpady (hlavně odpaní 

vody) obsahující kofein značně ovlivňují životní prostředí, a to především vodstvo. Konzumace 

nápojů a potravin obsahující kofein jsou na běžném denním pořádku drtivé většiny lidí. 

Odhaduje se, že průměrná spotřeba kofeinu ze všech zdrojů na osobu je asi 70 mg za den. Co 

se konkrétně týče pití kávy, až 90 % dospělých lidí průměrně zkonzumuje 227 mg kofeinu 

z kávy za den. Lidé také konzumují kofein jako součást některých léku a doplňků stravy [1].  

2.2.1  Zdroje kofeinu v životním prostředí 

Hlavními zdroji kofeinu v životním prostředí jsou tedy vylučovaná rezidua kofeinu z lidského 

organismu, oplachování šálků od nápojů obsahující kofein a jejich likvidace do dřezu, 

nesprávná likvidace farmaceutických prostředků, odpady při zpracování rostlin obsahující 

kofein nebo odpady z nemocnic [1]. 

Kofein je látka s hydrofilními i lipofilními vlastnostmi a při požití člověkem nebo zvířetem 

může být distribuován ve všech tělních tekutinách a procházet všemi biologickými 

membránami. Při požití se asi 1 – 10 % kofeinu vylučuje močí. Kontaminace kofeinem spojená 

s lidskou činností se označuje jako antropogenní kontaminace. Nejvyšší koncentrace kofeinu 

v odpadních vodách byla naměřena v Singapuru, a to 3594 μg/l. Kofein se vyskytuje také 

v mořské vodě a ústích vodních toků. Nejvyšší koncentrace kofeinu v mořské vodě byla 

naměřena v Austrálii, a to 11 μg/l. Čistírny odpadních vod, které využívají metodu 

aktivovaného kalu, jsou schopny odstranit až 95 % kofeinu. Pevná frakce (čistírenský kal) 

bývají následně použity jako zemědělská hnojiva. Jakmile se kofein dostane do půdy, může 

proniknout až k povrchovým vodám [1], [17].  
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Obrázek 4 Maximální naměřené koncentrace kofeinu v odpadních vodách pro vybrané země 

(převzato z [18], přepracováno) 

2.2.2  Vliv kofeinu na organismy 

Kofein byl nalezen v tkáních různých vodních organismů v důsledku dlouhodobé expozice 

v kontaminovaných vodách. Například v australských řekách v jihovýchodním Queenslandu 

byly prozkoumány těla tamních ryb (druh Gambusie Hoolbrokova). Kofein byl detekován 

v tělech těchto ryb. Maximální koncentrace kofeinu naměřena v tělech ryb činila 74 ng/g 

tělesné hmotnosti ryby. Další studie ukazuje, že byl kofein nalezen v tkáních (žábra, játra, 

svaly) 4 druhů ryb z argentinských řek. Podobně byl výskyt kofeinu potvrzen i u ryb 

odebraných z Rudého moře na území Saúdské Arábie, kde se koncentrace pohybovala od 6,2 

do 73,6 ng/g tělesné hmotnosti ryby. Obohacené kofeinem byly také mořské řasy (druh 

Turbinaria conoides) [1]. 

Jako psychoaktivní látka byl kofein zkoumán toxikologickými laboratořemi. Ve vodách je 

množství kofeinu stopové (ng až mg/l). Nicméně možné dopady na vodní organismy jsou 

podceňovány. Různé vodní organismy byly vystaveny prostředí s obsahem kofeinu a byly 

zkoumány vlivy kofeinu na život těchto organismů [1].  
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Tabulka 1 Vlivy kofeinu na jednotlivé organismy (převzato z [1], přepracováno) 

Druh (třída) 
Koncentrace 

kofeinu  

Doba 

expozice 
Následky expozice 

Diopatra 

neapolitana 

(Polychaete) 

0,5-18 μg/l 28 dní 

Oxidační stres; peroxidace lipidů; 

snížená schopnost regenrerace; 

úmrtnost 12,5 % 

Hediste diversicolor 

(Polychaete) 
0,5-18 μg/l 28 dní 

Oxidační stres; peroxidace lipidů; 

úmrtnost 8,3 % 

Ruditapes 

philippinarum 

(Bivalvia) 

0,1-50 μg/l 14 dní 

Snížená stabilita lysozomální 

membrány; oxidační stres; 

neurotoxické účinky 

Corbicula fluminea 

(Bivalvia) 
0,1-50 μg/l 21 dní 

Snížená stabilita lysozomální 

membrány; poškození DNA; 

vznik zánětu 

Mořský ježek 

Paracentrotus 

lividus  

0,01-15 μg/l 2 dny Pokles vývoje embryí 

Ampelisca 

brevicornis 

(Amphipod) 

0,15; 15; 

1500 ng/l 
10 dní Narušení DNA 

Korýš Palaemonetes 

pugio 
20 mg/l 5 dní Delší líhnutí embryí 

Krab Carcinus 

maenas 
0,1-50 μg/l 28 dní 

Snížená stabilita lysozomální 

membrány; poškození žaber, 

svalů; poškození DNA 

Ryba Prochilodus 

lineatus 
0,3-30 μg/l 7 dní Poškození mozku a jater 

Ryba Carassius 

auratus 
0,0032-10 mg/l 7 dní 

Poškození jater, narušení samčích 

pohlavních orgánů 

Hmyz Megaselia 

scalaris 
6 μg/l neuvedeno 

Zvýšená úmrtnost u larev i 

dospělých jedinců 
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Obrázek 5 Diopatra neapolitana [19] 

 

Obrázek 6 Ruditapes philippinarum [20] 

 

Obrázek 7 Paracentrotus lividus [21] 
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Obrázek 8 Palaemonetes pugio [22]  

 

Obrázek 9 Carcinus maenas [23] 

 

Obrázek 10 Carassius auratus [24] 
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2.3 Pokročilé oxidační procesy 

Pokročilé oxidační procesy (AOP) jsou známé a používané již od konce 19. století. První 

průmyslovou aplikací s využitím AOP byla v 50. letech 20. století oxidace fenolu a jeho 

derivátů v průmyslové odpadní vodě. Během 80. let 20. století byly AOP poprvé navrhnuty 

jako vhodná metoda při úpravě pitné vody a následně řádně prostudovány při aplikaci na různé 

typy odpadních vod. AOP se v dnešní době staly velmi populárními metodami v oblasti čištění 

vod. Legislativa ve světě je stále přísnější a ve vodách se objevuje specifické znečištění různými 

mikropolutanty, takzvané mikroznečištění. Mezi znečišťující látky patří například herbicidy, 

pesticidy, přísady do paliv, zbytky léčiv, prostředky osobní potřeby a péče a jiné [4], [25]. 

AOP jsou procesy, při kterých jsou produkovány hydroxylové radikály (OH radikály). Tyto 

radikály jsou neselektivní, nestabilní, vysoce reaktivní a mají velký oxidačně-redukční 

potenciál. Ošetřování vod pomocí AOP lze rozdělit do dvou kroků, prvním je již zmíněná tvorba 

OH radikálů a druhým je reakce samotných radikálů s organickými polutanty, kde výslednými 

produkty jsou oxid uhličitý a voda [4], [25], [26]. 

AOP dělíme podle způsobu vzniku radikálů na fotochemické, fyzikální a chemické, dále také 

procesy plazmatické. Mezi fotochemické metody řadíme UV fotolýzu, oxidaci ozonem nebo 

peroxidem vodíku za přítomnosti UV záření. Mezi chemické metody patří například Fentonova 

reakce mezi dvojmocným železem a peroxidem vodíku. Všechny metody mají však společný 

zahajovací krok, a to je vznik radikálů pomocí UV záření, chemické reakce, elektrického pole 

nebo rázových vln. Vznikají také další aktivní sloučeniny jako H2O2, které mohou mít pozitivní 

vliv na degradaci polutantů. Vznik radikálů a vysokoenergetických elektronů za použití 

plazmatického generátoru jsou popsány v následujících rovnicích [26]. 

Disociace: H2O + e-* → OH∙ + H∙ + e- (1) 

Ionizace: H2O + e-* → H2O
+ + 2e- (2) 

Disociace: H2O
+ + H2O → H3O

+ + OH∙ (3) 
 

2.3.1  Plazma 

Plazma je označováno jako čtvrté skupenství hmoty. Pokud plynu dodáme další tepelnou 

energii, dochází k jeho částečné a později i úplné ionizaci. Plyn přechází v plazma, obsahuje 

volné nosiče náboje a získává tak zcela nové a unikátní vlastnosti. Kolektivně reaguje na 

magnetické a elektrické pole a samo je generuje. Pojmenování plazma bylo poprvé použito 

v roce 1928 Irvingem Langmuirem. Chování látky mu totiž připomínalo krevní plazmu. Jako 

plazma označil Langmuir oblast plynu, která má 3 vlastnosti [27].  

→ V plazmatu se nacházejí volné nosiče elektrického náboje.  

→ Plazma vykazuje kolektivní chování. 

→ Plazma je kvazineutrální. V makroskopickém objemu je množství kladných 

a záporných nábojů stejné.  

Ve vesmíru se většina atomární látky nachází ve formě plazmatu. Plazma tvoří nitra i obaly 

hvězd, mlhoviny, výtrysky, naše Slunce i jeho korónu. V celé naší sluneční soustavě se objevuje 
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plazma v podobě slunečního větru. Na Zemi nalezneme přírodní plazma v kanálech blesků, 

ionosféře (T = 103 K), nebo v polárních zářích. V kanálech blesků má plazma vysoký tlak. 

Oproti tomu plazma v polární záři je nízkotlaké. V laboratořích se používají nejrůznější 

plazmové technologie, například k řezání, obrábění, vrstvení [27].  

Dělení a parametry plazmatu 

→ Plazma rovnovážné a nerovnovážné  

Teplotu plazmatu udává neuspořádaný pohyb jeho složek. Málo hmotné elektrony reagují jako 

první na vnější vlivy. Dojde k zahřátí a elektrony pak při srážkách předávají tepelnou energii 

iontům. Může se stát, že ionty mají jinou teplotu než elektrony. Pokud dojde k vyrovnání teplot, 

je plazma v termodynamické rovnováze. V opačné situaci jde o plazma nerovnovážné [27].  

→ Plazma nízkoteplotní a vysokoteplotní 

Z hlediska dosažené teploty dělíme plazma na nízkoteplotní (T < 105 K) a vysokoteplotní 

(T  106 K). Můžeme se setkat s označením částečně ionizované plazma pro nízkoteplotní 

a plně ionizované plazma pro vysokoteplotní [27].  

→ Plazma srážkové a bezesrážkové 

V plně ionizovaném plazmatu interagují částice coulombicky (elektrické odpuzování 

a přitahování). V částečně ionizovaném plazmatu dochází jak ke coulombické interakci, tak i 

ke srážkám mezi neutrální a nabitou částicí nebo mezi dvěma neutrálními částicemi. Dochází 

k prudké změně pohybu částic.  V případě, že částice neinteragují nebo interagují pomocí 

kolektivních polí, označujeme plazma jako bezesrážkové [27]. 

→ Plazma prachové a bez prachu 

Laboratorní i vesmírné plazma často obsahuje prach. Plazma získává specifické vlastnosti a je 

třeba počítat s nabíjením prachových zrn. U rozsáhlých oblaků je nutno zahrnout gravitační 

interakce prachových zrn [27]. 

Vznik plazmatu 

→ Ionizace kosmickým zářením 

Okolo Země asi od výšky 60 do 500 km je vrstva plazmatu, která vzniká ionizací kosmickým 

zářením (ionosféra). Zdroj záření je Slunce. Pokud dojde k ionizaci fotonem, jedná se o 

fotoionizaci. Energie záření musí být vyšší než energie ionizační [28].  

→ Ionizace v elektrickém poli 

Pokud plyn interaguje se silným elektrickým polem, volné elektrony se urychlí, získají energii 

a dochází ke srážkám s neutrálními částicemi. Dochází k odtržení elektronů neutrálních částic. 

Elektrony jsou opět urychleny, mají dostatečnou energii a spouští ionizační lavinu. Vzniká tak 

elektrický výboj [28].  
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→ Ionizace zahřátím 

Látky lze ionizovat zvýšením teploty. Vazebná energie valenčních elektronů je několik eV. Při 

teplotách 104 – 105 K mají elektrony dostatečnou tepelnou energii pro srážkovou ionizaci [28].  

→ Tlaková ionizace 

Příkladem plazmatu vzniklého tlakovou ionizací je vnitřek vyhořelé hvězdy, který je stlačen na 

vysokou hustotu [28]. 

2.3.2  Plazma v kapalném prostředí 

Generace plazmatu v kapalném prostředí vzbudila velký zájem kvůli možným využitím 

v různých technologiích, ať už jde o enviromentální aplikace nebo zpracování materiálů. Jedna 

z hlavních výhod je kombinace několika efektů, jako je tvorba radikálů, UV záření, elektrické 

pole nebo rázové vlny. Spojení těchto efektů poskytuje vyšší účinnost při aplikaci. Přímá 

a rychlá produkce a zánik aktivních látek také snižují potřebu skladování a likvidaci zbytkových 

látek [29].  

Principem elektrického výboje generovaného přímo v kapalině (nejčastěji vodný roztok) je 

dodání velkého množství energie do média což vede k hromadění energie a následně výboji. 

Energie, která je do roztoku dodána, pochází ze zdroje vysokého napětí. Dochází k výboji mezi 

dvěma elektrodami ponořenými v roztoku. Může také docházet k výboji mezi elektrodou 

a roztokem [30], [31]. 

Výboj v kapalině popisují 2 teorie, a to elektronová teorie a tepelná (bublinová) teorie. 

Elektronová teorie říká, že vlivem vysokého elektrického pole získávají elektrony energii. Tyto 

elektrony interagují s dalšími molekulami a ionizují je. Tepelná teorie říká, že vlivem 

elektrického proudu dochází k zahřívání a vypařování kapaliny. Tvoří se malé bublinky, ve 

kterých je iniciován výboj [30]. 

Příklad interakce molekul s aktivními částicemi ve vodném prostředí - degradace vodného 

roztoku krystalové violeti pomocí plazmatu 

Krystalová violeť je tryfenylmethanové barvivo, které je hojně využíváno v různých 

průmyslových odvětvích. Je biologicky nerozložitelná, a proto bylo pro degradaci využito 

a zkoumáno plazma. Principem degradace plazmatem ve vodném prostředí je tvorba silných 

oxidačních komponentů jako je O3, O∙, H2O2, NO2
- či OH∙. Další efekty, které plazma vyvolává, 

jsou rázové vlny, UV záření nebo zvýšení teploty. Tyto efekty mají pozitivní vliv na degradaci. 

Při ošetřování roztoku krystalové violeti byly popsány následující děje [32]. 

2O3 + H2O → OH + O2 + HO2
∙ (4) 

Reakce krystalové violeti: C25H30N3 + 36O2 → 25CO2 + 3NO3
- + 4H+ + 13H2O (5) 
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2.4 Metody stanovení kofeinu ve vodách 

2.4.1  Chromatografie 

Chromatografické metody fungují na principu dělení analytu mezi mobilní a stacionární fázi. 

Termín chromatografie poprvé použil v roce 1903 ruský vědec Cvět. Označil takto separaci při 

postupu petroletherového extraktu rostlinných barviv skleněnou kolonou, která byla naplněna 

práškovým uhličitanem vápenatým. Chromatografie se používá jak v laboratorním, tak 

v průmyslovém měřítku. Látky jsou unášeny mobilní fází (MF) a procházejí kolonou se 

stacionární fází (SF). Analyzované látky mají ke SF různou afinitu a rychlost jejich průniku je 

odlišná. Rozdělení složek mezi 2 fáze při přiblížení rovnováze lze popsat distribučním 

koeficientem K. Jedná se o poměr rovnovážných koncentrací látky v obou fázích. Podle 

skupenství mobilní fáze je chromatografie dělena na kapalinovou (kapalina – kapalina, 

kapalina – pevná látka) nebo na plynovou (plyn – kapalina, plyn – pevná látka). Podle 

uspořádání se jedná o chromatografii sloupcovou (kolona), nebo v plošném uspořádání 

(tenkovrstvá) [33], [34]. 

Výstupem systému je chromatogram a jeho záznam má tvar píku. Ideální tvar píku je 

symetrický a můžeme ho popsat Gaussovou křivkou. Hlavními parametry píku jsou retenční 

čas nebo retenční objem, mrtvý objem (nebo mrtvý čas), šířka píku u základny, výška píku 

a plocha píku [33]. 

Pro stanovení kofeinu bývá obvykle použita vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) 

[3]. 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

HPLC a její vylepšená větev UHPLC (ultra vysokoúčinná kapalinová chromatografie) jsou 

velmi účinné separační techniky, které umožňují dělení látek v krátkém čase. Tvůrci metody, 

Martin a Synge (1941) věděli, že k dosažení kvalitní separace je třeba aplikovat sorbenty 

s malou velikostí částic, a proto je nutné použití vysokých tlaků mobilní fáze, aby mobilní fáze 

na koloně dosáhla dostatečný průtok. K rozvoji HPLC došlo poté, kdy se podařilo ovládat 

čerpání mobilních fází pod vysokým tlakem pomocí vysokotlakých čerpadel (70. léta, 20. 

století) [35].  

V dnešní době existují různé varianty kapalinové chromatografie. Podle typu interakce analytu 

se stacionární fází můžeme HPLC dělit do následujících skupin. 

  

Zásobník 

MF 

Dávkovací 

zařízení 

Kolona se 

SF 

Detektor Zpracování 

signálu 

Obrázek 11 Schéma chromatografického uspořádání (převzato z [33], upraveno) 



19 
 

→ Adsorpční chromatografie 

Separace molekul probíhá na základě sorpce na stacionární fázi. SF je polární adsorbent 

(například silikagel) a MF je méně polární rozpouštědlo [36]. 

→ Chromatografie reverzních fází 

V tomto systému je SF méně polární méně polární než MF. Jako SF se používá modifikovaný 

silikagel (například oktadecylovými řetězci na silanolových skupinách). MF je směs vody 

a rozpouštědla. Eluční síla MF je regulována poměrem jednotlivých složek [36].  

→ Iontová chromatografie 

V tomto případě má SF na svém povrchu funkční skupiny, které jsou schopné výměny iontů s 

MF (katexy nebo anexy) [36].  

→ Gelová permeační chromatografie 

K separaci molekul dochází na základě jejich rozdílné velikosti. SF je pórovitý gel. Větší 

molekuly opouštějí kolonu dříve než malé [36]. 

→ Afinitní chromatografie 

Zde dochází k separaci látek na základě specifické interakce (například antigen-protilátka) [36]. 

→ Chromatografie na tenké vrstvě 

SF je nanesena na pevné podložce (například skleněná deska, hliníková fólie). Po nanesení 

vzorku se tento systém ukotví do nádoby s vyvíjecí směsí rozpouštědel. Vzlínáním této směsi 

dochází k separaci látek ve směsi. Vzorek porovnáme se standardy pro identifikace [36]. 

Běžné části kapalinového chromatografu jsou zásobník mobilní fáze, odplyňovací systém, 

vysokotlaké čerpadlo, směšovač mobilní fáze, dávkovací zařízení, kolona, termostat kolony, 

detektor a počítač pro sběr dat [36].  

 

Obrázek 12 Schéma HPLC systému [37] 
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2.4.2  Hmotnostní spektrometrie 

Počátky hmotnostní spektrometrie (MS) zasahují až do konce 19. století. Byl zkoumán pohyb 

nabitých částic v elektrickém poli. Jako zakladatel je považován Sir Joseph J. Thomson, který 

svou práci zaměřil na analýzu nabitých částic v parabolickém hmotnostním spektrografu. 

Poprvé předpověděl možnou aplikaci této techniky v analýze. Ve 40. letech 20. století byla 

technika využita ve vojenství při konstrukci atomové bomby. Spojení hmotnostní spektrometrie 

a kapalinové chromatografie v 70. letech umožnilo široké využití při analýze směsí organických 

látek. Začal rozvoj tandemových technik. V současné době se hmotnostní spektrometrie běžně 

používá v oblastech jako průmysl, zemědělství, kontrola potravin, životní prostředí a lékařství 

[38].  

Principem hmotnostní spektrometrie je interakce nabitých částic s elektrickým nebo 

magnetickým polem ve vakuu. V současné době je využito několik řešení techniky a každé má 

pozitivní i negativní aspekty. Hmotnostní spektrometr má 3 základní části, a to iontový zdroj, 

analyzátor a detektor. Výstupem je hmotnostní spektrum, na ose x je hmotnost iontu podělena 

jeho nábojem (m/z) a na ose y je relativní četnost iontů [38], [39]. 

V iontovém zdroji dochází k přípravě iontů v plynné fázi, které dále mohou fragmentovat. 

Vznikají kladně nebo záporně nabité ionty. Ionizační techniky dělíme na tvrdé a měkké [38].  

→ Elektronová ionizace (EI) 

EI je tvrdou ionizační technikou. Elektrony předávají energii molekulám analytu. Výhodou je 

vznik bohatých spekter, které umožní identifikaci analyzované látky. Tento typ ionizace se 

často používá při kombinaci plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC/MS) [38]. 

→ Elektrosprej (ESI) 

Principem ESI je aplikace silného elektrického pole na elektrodu za atmosférického tlaku. Tvoří 

se nabité kapičky (aerosol) na hrotu elektrody/kapiláry, do které roztok vstupuje. Tvorbu 

aerosolu podporuje souose proudící zmlžující plyn. Rozpouštědlo je z kapiček odpařováno 

a zvyšuje se jejich povrchový náboj. Po překonání povrchového napětí dochází ke 

coulombickému odpuzování a dojde k explozi kapičky. Jakmile dojde ke zmenšení kapiček na 

jistou mez, jsou ionty z jejich povrchu uvolňovány do plynné fáze [38].  

→ MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization) 

Vzorek je smíchán s matricí, kterou je obvykle organická kyselina. Ta snadno absorbuje energii 

laseru a vysuší se. Krátký intenzivní puls laseru zahřeje a desorbuje matrici a vzorek. Matrice 

je ionizována a předává náboj analytu [38].  

Iontový 

zdroj 

Transport 

a fokusace 

iontů 

Analyzátor Detektor Zpracování 

signálu 

Obrázek 13 Schéma MS systému (převzato z [40], upraveno) 
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Další důležitou součástí je analyzátor, kde ve vakuu dochází k rozdělení iontů na základě m/z. 

→ Kvadrupól (Q) 

Kvadrupól se skládá ze čtyř tyčí, na které je přiváděno napětí (protilehlé elektrody mají stejnou 

polaritu). Na základě amplitudy střídavého napětí a intenzitě stejnosměrného napětí se ionty 

s daným poměrem m/z v určitém okamžiku pohybují po trajektorii k detektoru. Ionty s nestálou 

trajektorií jsou vychýleny a k detektoru nedojdou. Mohou být nastaveny dva režimy. Elektrické 

pole se kontinuálně mění a je možné proměřit všechny hodnoty m/z, tedy skenovací mód. Další 

mód je SIM (single ion monitoring), kdy je nastaveno elektrické pole tak, aby procházely pouze 

ionty s určitým hodnotou m/z [38]. 

 

Obrázek 14 Kvadrupól [41] 

→ Průletový analyzátor (TOF – time of flight) 

Ionty akcelerované elektrickým polem jsou vpouštěny do trubice s vakuem a jsou separovány 

na základě vztahu mezi jejich rychlostí pohybu a m/z. Hodnota m/z je stanovena z doby letu 

mezi zdrojem a detektorem [38]. 

 

Obrázek 15 TOF analyzátor [42] 
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→ Iontová past (IT) 

IT se skládá z prstencové elektrody a dvou koncových elektrod, na které je vloženo napětí. 

Ionty jsou přiváděny do pasti vstupním otvorem koncové elektrody. Ionty jsou zadrženy uvnitř 

pasti. Postupnou změnou napětí opouštějí ionty past výstupním otvorem podle jejich hodnoty 

m/z a přichází k detektoru [43]. 

 

Obrázek 16 Iontová past [33] 

Ionty prošlé analyzátorem dají odezvu na detektoru a signál je převeden do digitálního formátu 

[38].  
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2.5 Aplikace AOP na kofein a jeho stanovení pomocí kapalinové 

chromatografie 

Degradace kofeinu ve vodě pomocí DBD (dielectric barrier discharge) s goethitem 

V tomto výzkumu byl použit DBD výboj pro degradaci kofeinu v kombinaci s goethitem. Byly 

hodnoceny různé účinky, jako vstupní výkon, počáteční koncentrace kofeinu a koncentrace 

goethitu jako katalyzátoru [3].   

DBD výboj je generován v prostoru mezi výbojovými elektrodami. Minimálně jedna elektroda 

je pokryta dielektrickou vrstvou. Uspořádání vypadá jako kondenzátor připojený ke svorkám 

střídavého nebo pulzního napětí. Doba trvání DBD je v řádu desítek nanosekund. Budí 

nízkoteplotní plazma a elektrony mají vysokou energii. Náboj se ukládá na povrchu dielektrické 

bariéry, zmenší se elektrické pole v prostoru výboje, a to vede k zániku výboje. Elektrony 

plazmatu generují radikály a další nabité částice. Charakteristiku výboje ovlivňují geometrie 

prostoru výboje a uspořádání elektrod, chemické a fyzikální vlastnosti dielektrické vrstvy 

(složení, čistota, porozita apod.), frekvence generujícího napětí a pracovní plyn [44].  

 

Obrázek 17 Schéma a fotografie DBD výboje [45] 

Goethit je jedním z termodynamicky nejstabilnějších oxidů železa. Během posledních let 

přitahovaly sloučeniny železa vysoký zájem kvůli svému potenciálnímu využití při čištění 

odpadních vod. Mají skvělé absorpční a katalytické schopnosti [3]. 

 

Obrázek 18 Goethit [46] 
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Ve výzkumu bylo do plazmového reaktoru čerpáno 100 ml roztoku kofeinu. Roztok protékal 

systémem s aplikací goethitu po dobu 24 minut. Každé 4 minuty byly odebírány vzorky o 

objemu 1,5 ml. Aby bylo zabráněno účinkům zbylých oxidantů, byl do 100 ml roztoku přidán 

thiosíran sodný (2 mg). Koncentrace kofeinu byla analyzována pomocí HPLC (kolona C18, 

mobilní fáze 60 % methanol + 40 % vody). Průtok byl nastaven na 1 ml/min a objem nástřiku 

na 20 μl [3].  

Byly posuzovány různé vlivy na degradaci kofeinu. 

→ Vliv koncentrace goethitu 

Počáteční koncentrace kofeinu byla 50 mg/l, vstupní výkon 75 W. Po 24 minutách ošetřování 

roztoku bez goethitu byla účinnost degradace 41 %. Po postupném zvyšování koncentrace 

goethitu 0,8 na 3,2 g/l se účinnost degradace zvýšila až na 98 %. Goethit má tedy pozitivní vliv 

na degradaci [3]. 

→ Vliv počáteční koncentrace kofeinu 

Roztok byl ošetřován opět 24 minut. Koncentrace goethitu byla 2,5 g/l, vstupní výkon 75 W. 

Počáteční koncentrace kofeinu se ze 100 mg/l snižovala na 25 mg/l. Po snížení počáteční 

koncentrace se účinnost degradace kofeinu zvýšila z 39 % na 61 % v systému bez goethitu. Po 

přidání goethitu se účinnost degradace zvýšila z 91 % na 99 %. Vyšší počáteční koncentrace 

kofeinu znamená víc molekul kofeinu, zatímco množství aktivních radikálů zůstává stejné. 

Účinnost degradace je tedy vyšší při nižších koncentracích kofeinu [3]. 

→ Vliv vstupního výkonu 

Počáteční koncentrace kofeinu byla 50 mg/l, koncentrace goethitu 2,5 g/l. Ošetřování roztoku 

probíhalo 24 minut. Při vstupním výkonu 60 W bez goethitu byla účinnost degradace 24 %. Při 

90 W bez goethitu stoupla účinnost na 51 %. Po přidání goethitu se účinnost opět zvýšila. Vyšší 

vstupní výkon znamená silnější elektrické pole a vyšší intenzitu kolize aktivních částic [3]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V experimentální části práce byly ošetřeny modelové vzorky vody s obsahem kofeinu. Ošetření 

plazmatem bylo provedeno v neutrálním, zásaditém a kyselém prostředí. K analýze 

modelových vzorků kofeinu byla zvolena analytická metoda UHPLC. 

3.1  Použité chemikálie 

→ Milli-Q voda 

→ Acetonitril o čistotě pro UHPLC ≥ 99,9 %; VWR 

→ Chlorid sodný o čistotě ≥ 99 %, Sigma Aldrich (Německo) 

→ Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát o čistotě ≥ 99 %, Lach-Ner (Neratovice, ČR) 

→ Fosforečnan trisodný dodekahydrát o čistotě ≥ 97 %, Lach-Ner (Neratovice, ČR) 

3.2  Použitý standard 

→ Kofein čistý práškový, Sigma Aldrich (Německo)  

3.3  Použité přístroje a pomůcky 

→ Konduktometr/ pH metr GRYF 107LP 

→ pH metr WTW inoLab, Nameko (ČR) 

→ Analytické váhy SCALTEC SBC 41 

→ Přístroj pro přípravu Milli-Q vody Milli-Q Millipore, Academic 

→ Kapalinový chromatograf UHPLC 1290 Infinity, Agilent Technologies (USA) 

→ Kolona Kinetex C18 100A; 100 x 2,10 mm; 1,7 μm; Phenomenex (USA) 

→ Plazmový reaktor v laboratoři plazmochemie (výroba: doc. RNDr. František Krčma, 

Ph.D.) 

→ Běžné laboratorní sklo 

→ Běžné laboratorní náčiní 

3.4  Použitý software pro zpracování dat 

→ UHPLC 1920 Infinity offline, Agilent Technologies 

→ Microsoft Office Word 365 

→ Microsoft Office Excel 365 
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3.5  Použitá aparatura 

3.5.1 Generátor plazmatu 

Generátor plazmatu byl zapojen do elektrické sítě o napětí 230 V. Soustava elektrod obsahuje 

hlavní elektrodou a protielektrodou. Hlavní elektroda je složena z wolframového drátu, 

ukotveného v keramické hlavici. Protielektroda je hliníková. Soustava elektrod byla ponořena 

do kádinky s modelovými vodnými roztoky kofeinu. Na elektrody bylo vloženo stejnosměrné 

napětí. Došlo ke vzniku výboje na štěrbině v kombinaci s korónovým výbojem. Důvodem 

kombinace výbojů je keramická vrstva, která přesahuje délku wolframového drátu. Výkon 

přiváděný na soustavu dosahoval stabilně hodnoty přibližně 50 W. Do roztoků byly přidány 

elektrolyty kvůli optimální vodivosti. 

 

Obrázek 19 Celkový pohled na generátor plazmatu 

 

Obrázek 20 Pohled na reaktor 
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3.5.2 Stanovení kofeinu v modelových roztocích 

Analytickou metodou pro stanovení kofeinu v modelových roztocích byla zvolena UHPLC. 

Byla použita optimalizovaná metoda. Nastavené parametry kapalinového chromatografu jsou 

uvedeny v tabulce. 

 

Obrázek 21 Použitý kapalinový chromatograf 

Tabulka 2 Parametry kapalinového chromatografu 

Nástřik 1 μl 

Průtok mobilní fáze 0,3 ml/min 

Teplota kolony 24 °C 

Doba analýzy vzorku 4 min 

Mobilní fáze A Milli-Q voda 

Mobilní fáze B Acetonitril 

Gradient mobilní fáze 

t [min] Obsah B [%] 

0 30 

3 60 

Posttime 1,20 min 
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3.6  Příprava roztoků 

3.6.1 Příprava zásobních roztoků kofeinu 

Příprava zásobního roztoku pro kalibrační roztoky 

Na analytických vahách bylo naváženo 0,01 g práškového kofeinu. Toto množství kofeinu bylo 

kvantitativně převedeno do odměrné baňky o objemu 100 ml. Baňka byla doplněna po rysku 

Milli-Q vodou a celý obsah byl řádně promíchán. Výsledná koncentrace kofeinu v roztoku byla 

1 g/l (roztok 1).  

Z roztoku o koncentraci 1 g/l bylo odpipetováno množství 10 ml do odměrné baňky o objemu 

100 ml. Baňka byla doplněna po rysku Milli-Q vodou a celý obsah byl řádně promíchán. 

Výsledná koncentrace kofeinu v roztoku byla 100 mg/l (roztok 2). 

Příprava zásobního roztoku pro modelové roztoky 

Na analytických vahách bylo naváženo 0,01 g práškového kofeinu. Toto množství kofeinu bylo 

kvantitativně převedeno do odměrné baňky o objemu 1000 ml. Baňka byla doplněna po rysku 

Milli-Q vodou a celý obsah byl řádně promíchán. Výsledná koncentrace kofeinu v roztoku byla 

100 mg/l (roztok 3).  

Tabulka 3 Zásobní roztoky 

Zásobní roztok Koncentrace kofeinu v roztoku 

1 1 g/l 

2 100 mg/l 

3 100 mg/l 

 

3.6.2 Příprava kalibračních roztoků kofeinu 

Kalibrační roztoky kofeinu byly připraveny postupným ředěním zásobního roztoku 2 pomocí 

Milli-Q vody. Rozsah koncentrací byl zvolen tak, aby odpovídal koncentracím modelových 

roztoků před a po ošetření plazmatem. 

Tabulka 4 Kalibrační roztoky 

Roztok kalibrační řady Koncentrace 

1 1 mg/l 

2 10 mg/l 

3 25 mg/l 

4 50 mg/l 

5 75 mg/l 

6 100 mg/l 
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3.6.3 Příprava modelových roztoků kofeinu 

Modelové roztoky kofeinu byly připraveny ze zásobního roztoku 3. Z tohoto roztoku bylo 

pipetováno množství 100 ml a převedeno do odměrné baňky o objemu 200 ml. Do baňky byl 

přidán požadovaný elektrolyt, aby byla dosažena optimální vodivost a bylo upraveno prostředí. 

Baňka byla doplněna po rysku Milli-Q vodou. Obsah baňky byl důkladně promíchán. Výsledná 

koncentrace kofeinu v roztoku byla 50 mg/l.  

Příprava modelového roztoku kofeinu v neutrálním prostředí 

Na analytických vahách bylo odváženo 0,049 g chloridu sodného. Toto množství bylo 

kvantitativně převedeno do odměrné baňky o objemu 200 ml, která obsahovala 100 ml roztoku 

kofeinu. Baňka byla doplněna po rysku Milli-Q vodou. Obsah baňky byl důkladně promíchán. 

Výsledná koncentrace kofeinu v roztoku byla 50 mg/l.  

Příprava modelového roztoku kofeinu v zásaditém prostředí 

Na analytických vahách bylo odváženo 0,085 g fosforečnanu trisodného. Toto množství bylo 

kvantitativně převedeno do odměrné baňky o objemu 200 ml, která obsahovala 100 ml roztoku 

kofeinu. Baňka byla doplněna po rysku Milli-Q vodou. Obsah baňky byl důkladně promíchán. 

Výsledná koncentrace kofeinu v roztoku byla 50 mg/l.  

Příprava modelového roztoku kofeinu v kyselém prostředí 

Na analytických vahách bylo odváženo 0,185 g dihydrogenfosforečnanu sodného. Toto 

množství bylo kvantitativně převedeno do odměrné baňky o objemu 200 ml, která obsahovala 

100 ml roztoku kofeinu. Baňka byla doplněna po rysku Milli-Q vodou. Obsah baňky byl 

důkladně promíchán. Výsledná koncentrace kofeinu v roztoku byla 50 mg/l.  

 

3.7  Průběh experimentu 

Objem reaktoru s připraveným roztokem čítal 200 ml. Roztoky byly ošetřovány při různé 

polaritě hlavní elektrody. Celkem bylo tedy ošetřeno plazmatem 6 modelových roztoků. Při 

ošetřování byly odebírány vzorky v pravidelných časových intervalech. Byly zaznamenány 

teplota, pH a vodivost roztoků před a po aplikaci plazmatu. Vzorky byly analyzovány pomocí 

UHPLC. 

Tabulka 5 Parametry experimentu 

Objem reaktoru 200 ml 

Doba působení plazmatu 5 min 

Časový interval pro odebírání vzorků 1 min 

Počáteční koncentrace kofeinu 50 mg/l 

Výkon 50 W 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1  Kalibrační řada 

Před analýzou odebraných vzorků byla proměřena kalibrační řada. Pík pro kofein se objevil 

v čase 0,889 min. Integrací píků byly zjištěny jejich plochy. Byla sestrojena grafická závislost 

plochy píku na koncentraci kofeinu. Koncentrace kalibrační řady jsou uvedeny v tabulce 

(Tabulka 4 Kalibrační roztoky). 

 

Obrázek 22 Kalibrační závislost kofeinu (28. 5. 2020) 

 

Obrázek 23 Pík kofeinu 
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Obrázek 24 Kalibrační řada kofeinu 

4.2  Aplikace plazmatu na modelové roztoky kofeinu 

4.2.1  Modelový roztok kofeinu v neutrálním prostředí 

Modelový roztok kofeinu v neutrálním prostředí byl ošetřován plazmatem. Ošetřování proběhlo 

při kladné i záporné polaritě hlavní elektrody.  Sledované parametry před a po aplikaci plazmatu 

jsou uvedeny v tabulce. 

Tabulka 6 Sledované parametry modelového roztoku kofeinu v neutrálním prostředí 

Parametr Polarita hlavní elektrody Před aplikací Po aplikaci 

Teplota [°C] 
+ 22,7 68 

- 22,7 80 

Vodivost [μS] 
+ 560 810 

- 560 750 

pH [-] 
+ 8 5,2 

- 8 7,9 

 

Byl sestrojen graf, který znázorňuje pokles relativní koncentrace za dobu působení plazmatu 

a dodanou energii. Dodaná energie byla vypočtena ze vztahu (6). 

E = P ∙ t (6) 

Kde P značí vkládaný výkon a t je doba ošetřování plazmatem. 
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Obrázek 25 Závislost relativní koncentrace kofeinu na době ošetřování plazmatem a dodané 

energii při kladné polaritě hlavní elektrody v neutrálním prostředí 

 

Obrázek 26 Píky kofeinu, modrý pík - před aplikací plazmatu, červený pík - po pětiminutovém 

ošetření plazmatem, kladná polarita hlavní elektrody, neutrální prostředí 
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Obrázek 27 Závislost relativní koncentrace kofeinu na době ošetřování plazmatem a dodané 

energii při záporné polaritě hlavní elektrody v neutrálním prostředí 

 

Obrázek 28 Píky kofeinu, červený pík - před aplikací plazmatu, modrý pík - po pětiminutovém 

ošetření plazmatem, záporná polarita hlavní elektrody, neutrální prostředí 

4.2.2 Modelový roztok kofeinu v zásaditém prostředí 

Modelový roztok kofeinu v zásaditém prostředí byl ošetřován plazmatem. Ošetřování proběhlo 

při kladné i záporné polaritě hlavní elektrody.  Sledované parametry před a po aplikaci plazmatu 

jsou uvedeny v tabulce. 
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Tabulka 7 Sledované parametry modelového roztoku kofeinu v zásaditém prostředí 

Parametr Polarita hlavní elektrody Před aplikací Po aplikaci 

Teplota [°C] 
+ 22,9 70 

- 22,9 82 

Vodivost [μS] 
+ 420 540 

- 420 600 

pH [-] 
+ 11,54 9,1 

- 11,54 10,5 

 

Byl sestrojen graf, který znázorňuje pokles relativní koncentrace za dobu působení plazmatu 

a dodanou energii. Dodaná energie byla vypočtena ze vztahu (6). 

 

Obrázek 29 Závislost relativní koncentrace kofeinu na době ošetřování plazmatem a dodané 

energii při kladné polaritě hlavní elektrody v zásaditém prostředí 

 

Obrázek 30 Píky kofeinu, červený pík - před aplikací plazmatu, modrý pík - po pětiminutovém 

ošetření plazmatem, kladná polarita hlavní elektrody, zásadité prostředí 
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Obrázek 31 Závislost relativní koncentrace kofeinu na době ošetřování plazmatem a dodané 

energii při záporné polaritě hlavní elektrody v zásaditém prostředí 

 

Obrázek 32 Píky kofeinu, červený pík - před aplikací plazmatu, modrý pík - po pětiminutovém 

ošetření plazmatem, záporná polarita hlavní elektrody, zásadité prostředí 

4.2.3 Modelový roztok kofeinu v kyselém prostředí 

Modelový roztok kofeinu v kyselém prostředí byl ošetřován plazmatem. Ošetřování proběhlo 

při kladné i záporné polaritě hlavní elektrody.  Sledované parametry před a po aplikaci plazmatu 

jsou uvedeny v tabulce. 
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Tabulka 8 Sledované parametry modelového roztoku kofeinu v kyselém prostředí 

Parametr Polarita hlavní elektrody Před aplikací Po aplikaci 

Teplota [°C] 
+ 22,7 70 

- 22,7 74 

Vodivost [μS] 
+ 480 790 

- 480 880 

pH [-] 
+ 5,9 6,5 

- 5,9 6,4 

 

Byl sestrojen graf, který znázorňuje pokles relativní koncentrace za dobu působení plazmatu 

a dodanou energii. Dodaná energie byla vypočtena ze vztahu (6). 

 

Obrázek 33 Závislost relativní koncentrace kofeinu na době ošetřování plazmatem a dodané 

energii při kladné polaritě hlavní elektrody v kyselém prostředí 

 

Obrázek 34 Píky kofeinu, modrý pík - před aplikací plazmatu, červený pík - po pětiminutovém 

ošetření plazmatem, kladná polarita hlavní elektrody, kyselé prostředí 
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Obrázek 35 Závislost relativní koncentrace kofeinu na době ošetřování plazmatem a dodané 

energii při záporné polaritě hlavní elektrody v kyselém prostředí 

 

Obrázek 36 Obrázek 34 Píky kofeinu, modrý pík - před aplikací plazmatu, červený pík - po 

pětiminutovém ošetření plazmatem, záporná polarita hlavní elektrody, kyselé prostředí 

4.2.4 Porovnání výsledků degradace kofeinu v různých prostředích a při různé 

polaritě hlavní elektrody 

Každý odebraný vzorek byl na chromatografu třikrát proměřen. Výsledky byly zprůměrovány 

a byly sestrojeny grafy ukazující pokles relativní koncentrace v čase a dodanou energii. Za 

každý časový interval byl vypočítán úbytek relativní koncentrace. Úbytky koncentrací za 

časové intervaly byly shrnuty do tabulky (Tabulka 9 Úbytky relativních koncentrací za časové 

intervaly).  

Po ošetření roztoků plazmatem došlo ke změně sledovaných parametrů uvedených v tabulkách 

(teplota, vodivost, pH). Teplota v každém případě vzrostla. Při záporné polaritě hlavní 

elektrody bylo zahřátí intenzivnější, protože se dodávaná energie přeměňovala na kinetickou 
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energii částic. Částice se pohybovaly rychleji a tím došlo k zahřátí. Dodaná energie byla z větší 

části spotřebována pro zahřátí roztoku a degradace byla méně úspěšná než při kladné polaritě. 

Vodivost roztoků po aplikaci plazmatu narostla. Hodnota pH se v případě neutrálního 

a zásaditého prostředí snížila, v případě kyselého došlo k jeho zvýšení. Degradace kofeinu 

probíhala ve všech prostředích při kladné i záporné polaritě. 

V případě neutrálního prostředí pří kladné polaritě byl úbytek relativní koncentrace kofeinu 

nejvyšší a to 19,87 %. V zásaditém a kyselém prostředí při kladné polaritě byl úbytek nižší. 

V zásaditém prostředí šlo o 17,58 % a v kyselém o 14,08 %. Nejméně byla degradace účinná 

v případě záporné polarity hlavní elektrody a kyselého prostředí, a to pouze 8,91 %. 

V porovnání s experimentem uvedeným v kapitole 2.5 byla degradace daleko méně účinná. Je 

nutné podotknout, že v experimentu byla doba působení plazmatu 24 minut, v případě této 

práce trvalo ošetřování 5 minut. Rozmezí koncentrací v experimentu činilo od 100 mg/l do 25 

mg/l. Byla použita i koncentrace 50 mg/l stejně jako v této práci. Pokud se koncentrace kofeinu 

sníží, dojde k účinnější degradaci. To je způsobení tím, že množství molekul kofeinu není příliš 

vysoké a je větší pravděpodobnost srážky s aktivními částicemi. V experimentu byl také použit 

katalyzátor. Také aplikovaný výkon byl vyšší (90 W), než v této práci (50 W). Při příznivých 

podmínkách bylo v experimentu dosaženo úbytku kofeinu i o více než 90 %. 

Pro zlepšení účinku degradace by bylo nutné zvýšit dobu působení plazmatu, zvýšit vstupní 

výkon, popřípadě snížit koncentraci kofeinu. Problémem je, že roztok se rychle zahříval, a proto 

by měl být případně chlazen. Pro další výzkum vlivu kofeinu je důležité zjistit, zda vznikají 

degradační meziprodukty, které by mohly mít negativní vlivy na životní prostředí. Stanovení 

degradačních meziproduktů by bylo provedeno například pomocí LC/MS.  

Tabulka 9 Úbytky relativních koncentrací za časové intervaly 

 Úbytek relativní koncentrace 
 NaCl Na3PO4 NaH2PO4 

Čas [min] + - + - + - 

0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

1 3,37 % 2,52 % 2,61 % 3,65 % 1,76 % 1,14 % 

2 6,10 % 4,36 % 5,68 % 4,77 % 3,59 % 5,50 % 

3 11,27 % 6,20 % 9,23 % 8,12 % 6,72 % 4,59 % 

4 14,43 % 9,52 % 13,48 % 8,00 % 10,32 % 6,75 % 

5 19,87 % 12,04 % 17,58 % 14,10 % 14,08 % 8,91 % 
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5 ZÁVĚR 

V rámci bakalářské práce byla zpracována problematika na téma degradace modelových 

roztoků kofeinu ve vodách pomocí plazmatu a jejich následná analýza za použití kapalinové 

chromatografie. Kofein je jednou z nejvíce konzumovaných a používaných stimulačních látek 

mezi lidskou populací po celém světě. Jeho konzumace patří k běžným denním záležitostem ať 

už jako káva, energetické nápoje, nebo doplňková látka léčiv proti bolesti. K degradaci kofeinu 

bylo využito plazma, které spadá pod kategorii AOP. Analytickou metodou pro stanovení 

kofeinu v modelových roztocích byla zvolena UHPLC. 

V experimentální části bakalářské práce byly posouzeny vlivy polarity hlavní elektrody a vlivy 

pH prostředí na degradaci kofeinu v modelových roztocích. Účinnější degradace probíhala při 

kladném zapojení hlavní elektrody. Byly provedeny experimenty v neutrálním, zásaditém 

a kyselém prostředí. Nejúčinnější degradace byla pozorována v neutrálním a nejméně účinná 

v kyselém prostředí. 

Výsledky experimentu byly porovnány s vědeckou studií. Úbytek relativní koncentrace kofeinu 

byl v této práci výrazně nižší v porovnání se studií. Je třeba zohlednit, že doba působení 

plazmatu byla zde daleko kratší a aplikovaný výkon byl také menší. V rámci studie byl také 

použit katalyzátor goethit. 

Kofein je stabilní látka, avšak degradace pomocí plazmatu možná je. Koncentrace kofeinu 

v odpadních vodách je zatím stopová a pro člověka neškodná. Jeho účinky se nyní projevují 

pouze u vodních organismů a rostlin. Konzumace a spotřeba kofeinu je však na denním pořádku 

mezi lidskou populací a odhaduji, že v budoucnu se ještě navýší v souvislosti s nemocničním 

provozem a nárůstem lidské populace. Jeho koncentrace v odpadních vodách bude 

pravděpodobně narůstat a v budoucnu může být problémem, který bude nutné řešit. 

V současnosti je za velký problém označováno znečištění odpadních vod léčivy či pesticidy 

a AOP jsou v této oblasti účinnou metodou odstranění a v budoucnu by mohly být účinné i při 

odstraňování ostatních látek, které by mohly životní prostředí znečišťovat. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AOP  Pokročilé oxidační procesy 

HPLC  Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

MS  Hmotnostní spektrometrie 

LDL  Low density lipoprotein, lipoprotein s nízkou hustotou, nebezpečný cholesterol 

MF  Mobilní fáze 

SF  Stacionární fáze 

UHPLC Ultra vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

EI  Elektronová ionizace 

ESI  Elektrosprej 

MALDI Matrix Assisted Laser Desorption Ionization, Desorpce a ionizace laserem za 

účasti matrice 

Q Kvadrupól 

TOF Průletový analyzátor 

IT Iontová past 

DBD Dielektrický bariérový výboj 

LC/MS Tandemové zapojení kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie 

 

 

 


