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ABSTRAKT 

Práce se zabývá problematikou elektrických výbojů generovaných v kapalinách. Teoretická 

část se zaměřuje na vznik plazmatického výboje v kapalinách, charakterizaci kofeinu a na 

analytické metody, které lze využít při stanovování kofeinu v roztocích. Zapálením elektrické 

výboje v kapalině dochází k fyzikálním a chemickým dějům, jako je vznik a působení UV 

záření, rázových vln a reaktivních částic. Tyto změny je poté možné využít v různých 

aplikacích, jako je například odbourávání nežádoucích látek v odpadních vodách.  

Experimentální část se věnuje samotnému rozkladu kofeinu ve vodních roztocích. Sleduje 

se vliv experimentálních podmínek na degradaci kofeinu. Konkrétně se jedná o vliv 

koncentrace, pH, vodivosti a použitého výkonu. Experimenty byly provedeny v reaktoru, 

který se skládal ze dvou elektrod a nádoby o objemu 200 ml. Elektrický výboj tvořící 

nízkoteplotní plazma v roztoku vznikal v oblasti štěrbiny hlavní elektrody, druhá elektroda 

byla plochá. Roztoky kofeinu byly připraveny v koncentracích od 10 ppm do 100 ppm. U 

všech roztoků byla upravena elektrická vodivost a pH pomocí elektrolytů NaCl, NaH2PO4, 

Na2HPO4 a Na3PO4. Použitý elektrický výkon byl v rozmezí od 60 do 85 W. Degradace 

kofeinu v roztoku byla stanovena pomocí analytické metody, UV-VIS spektrofotometrie. 

Všechna naměřená a získaná data byla následně zpracována ve výsledcích. Bylo zjištěno, 

že na degradaci kofeinu nemají značný vliv experimentální podmínky, kromě typu zapojení. 

Kofein se lépe rozkládal při zapojení kladné polarity na hlavní elektrodu, u záporné polarity 

nebyla degradace po dokončení experimentu příliš účinná. U zjišťování vlivu elektrické 

vodivosti na samotný rozklad bylo pouze zjištěno, že se elektrická vodivost během 

experimentu zvyšuje, až na jednu výjimku. Co se týče vlivu pH, tak ten se během rozkladu při 

zapojení kladné polarity projevoval poklesem hodnot, naopak u záporné polarity se hodnoty 

pH zvyšovaly. 
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ABSTRACT 

The work deals with electric discharges generated in liquids. The theoretical part focuses on 

the formation of plasma discharges in liquids, the characterization of caffeine and analytical 

methods that can be used in the determination of caffeine in solutions. Ignition of an electric 

discharge in a liquid produces physical and chemical processes, such as the formation and 

action of UV radiation, shock waves and reactive particles. These changes can then be used in 

various applications, such as the degradation of undesirable substances in wastewater. 

The experimental part deals with the decomposition of caffeine in aqueous solutions. The 

influence of experimental conditions on the degradation of caffeine is monitored. Specifically, 

it is the effect of concentration, pH, conductivity and power used. The experiments were 

performed in a reactor consisting of two electrodes and a 200 ml vessel. Electric discharge, 

forming non-thermal plasma directly in the solution, was created in an orifice of the main 

electrode, the second electrode was plane. Caffeine solutions were prepared in concentrations 

from 10 ppm to 100 ppm. The electrical conductivity and pH of all solutions were adjusted 

with NaCl, NaH2PO4, Na2HPO4 and Na3PO4 electrolytes. The electrical power was set in the 

range from 60 to 85 W. The degradation of caffeine was determined by an analytical method, 

UV-VIS spectrophotometry. 

All measured data are processed in the results. It was found that experimental conditions, 

except of the discharge polarity, do not significantly affect the degradation of caffeine. 

Caffeine was decomposed better with the positive polarity of the main electrode, but its 

decomposition degree after the experiment with the negative polarity was not very effective. 

In determining the effect of electrical conductivity on the decomposition itself, it was only 

found that the electrical conductivity was increased during the experiment, with one 

exception. As for the effect of pH, its values were decreased during the decomposition with 

the connection of the positive polarity. On the contrary, the pH values were increased in the 

case of the negative polarity.  
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1 ÚVOD 

Studium elektrických výbojů v kapalinách je v posledních letech předmětem intenzivního 

výzkumu. Pomocí silného elektrického pole lze generovat elektrický výboj v kapalinách. Díky 

zapálení výboje dochází v kapalině k fyzikálním a chemickým procesům, konkrétně k tvorbě 

rázových vln, UV záření a vzniku reaktivních částic [1, 2]. Díky procesům, které vznikají při 

výboji v kapalině, nacházejí plazmochemické procesy široké uplatnění v různých aplikacích, 

včetně plazmatické sterilizace, odbourávání nežádoucích a kontaminujících látek v odpadních 

vodách [3, 4].  

Cílem této bakalářské práce je realizace rozkladu kofeinu pomocí stejnosměrného výboje 

v roztoku. Práce se zabývá sledováním fyzikálních a chemických změn u roztoků kofeinu. 

Zaměřuje se na prověření vlivu experimentálních podmínek na daný rozklad kofeinu.  

Teoretická část detailně popisuje definici plazmatu a mechanismus vzniku elektrického 

výboje v kapalinách. Poté se práce zaměřuje na typy konfigurací pro zapálení výboje 

v kapalinách. Důležitou součástí této práce je i popis procesů, které probíhají při výboji 

v kapalině. Nejpodstatnější jsou pokročilé oxidační procesy (AOP), které nalézají široké 

uplatnění při čištění vod. Dále v této části nalezneme fyzikálně-chemickou charakterizaci 

kofeinu, který je poté používán v experimentu. V neposlední řadě jsou zde uvedeny analytické 

metody, které slouží ke stanovení kofeinu v roztocích.  

Experimentální část se věnuje rozkladu kofeinu při zapálení výboje v roztoku. Pro 

uskutečnění experimentu je použit zdroj stejnosměrného napětí, který slouží k zapálení 

elektrického výboje. Během experimentu jsou měněny podmínky vzniku zapálení výboje, aby 

mohl být sledován jejich vliv na degradaci kofeinu v roztoku. Také je studován vliv pH a 

elektrické vodivosti na rozklad kofeinu. K měření byla používána metoda UV-VIS 

spektrofotometrie. Na základě získaných dat byly sestrojeny kalibrační přímky a pomocí 

absorpčních spekter byl zjištěn úbytek koncentrace kofeinu v roztocích. Ve výsledcích je poté 

diskutován vliv experimentálních podmínek na generaci výboje a degradaci kofeinu 

v roztocích. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Plazma 

Plazma je velmi často označováno za čtvrté skupenství hmoty [5]. Ve vesmíru je až 99 % 

hmoty v plazmatickém stavu, proto lze plazma považovat za její nejrozšířenější formu [6]. 

Většina plazmatu, se kterým máme možnost se setkat na Zemi za atmosférického tlaku, má 

teplotu několik tisíc stupňů. Setkáváme se s ním v podobě polární záře, blesku nebo ohně [7]. 

Na Obrázek č. 1 můžeme vidět různé typy plazmatu. 

Za plazma považujeme ionizovaný plyn složený ze tří druhů částic: kladně nabité částice 

(kationty), záporně nabité částice (anionty, elektrony) a neutrální atomy a molekuly. Plazma 

vzniká dodáním energie, které vede k odtržení elektronů z elektronového obalu atomů nebo 

roztržením molekul (ionizací). V exaktní definici plazmatu jsou na ionizovaný plyn kladeny 

ještě doplňující podmínky. Abychom mohli ionizovaný plyn považovat za plazma, musí 

vykazovat kolektivní chování a kvazineutralitu. Plazma jako celek je díky přítomnosti 

volného náboje vodivé a je tedy schopno reagovat a generovat elektrická a magnetická pole. 

Kvazineutralita vzniká díky přítomnosti volných nabitých částic, jež jsou schopny 

kompenzace lokální fluktuace náboje. Ve větším měřítku se pak plazma jeví jako elektricky 

neutrální. Plazma lze definovat jako kvazineutrální plyn nabitých a neutrálních částic, které 

vykazují kolektivní chování [6, 7]. 

Plazma můžeme klasifikovat podle několika základních kritérií. Základní dělení je dle 

stupně ionizace, poté můžeme plazma dělit podle tlaku, za kterého výboj probíhá, nebo dle 

teploty [3, 8]. Slabě ionizované plazma je plazma, ve kterém koncentrace nabitých částic 

je zanedbatelně malá v porovnání s koncentrací neutrálních částic (řádově 1−10 %). Můžeme 

tedy říct, že nabité částice se převážně sráží s molekulami plynu. Jako silně ionizované 

plazma považujeme plazma, ve kterém koncentrace nabitých částic převládá (stupeň ionizace 

dosahuje až 100 %). V tomto typu plazmatu převažují vzájemné srážky nabitých částic. Tato 

klasifikace plazmatu není jen formální, ale charakterizuje i fyzikální vlastnosti plazmatu. 

Plazma podle teploty dělíme na plazma vysokoteplotní a nízkoteplotní. Toto rozdělení má 

charakter konvence, protože neexistují fyzikální důvody, které by stanovili objektivní hranici. 

Z praktického hlediska považujeme plazma za vysokoteplotní v případě, že je teplota vyšší 

než 1 MK. Na základě tohoto kritéria považujeme plazma v experimentech s řízenou 

termonukleární syntézou za vysokoteplotní. Plazma používané při výbojích a plazma 

používané v plazmových technologiích se považuje za nízkoteplotní. Plazma nachází 

uplatnění například v osvětlovací a zobrazovací technice, při úpravě povrchů, při výrobě 

součástek nebo při úpravách odpadních vod [3].  
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Obrázek č. 1: Různé typy plazmatu podle koncentrace a teploty elektronů [5]. 

 

2.1.1 Vlastnosti plazmatu 

Na rozdíl od neutrálního plynu, plazma obsahuje volné náboje, a proto je elektricky vodivé. 

Elektrická vodivost plazmatu je jednou z nejvýznamnějších fyzikálních vlastností, která 

ji předurčuje k různým technickým aplikacím. Charakter elektrické vodivosti plazmatu 

výrazně závisí, zda je plazma slabě nebo silně ionizované. V prvním případě narůstá 

elektrická vodivost s koncentrací nabitých částic. Při konstantní koncentraci nabitých částic 

elektrická vodivost klesá s rostoucí teplotou elektronů. U silně ionizovaného plazmatu 

je situace odlišná: elektrická vodivost nezávisí na koncentraci nabitých částic a narůstá 

s teplotou elektronů s exponentem 
3

2
. Proto plazma při vyšších teplotách může být vodivější 

než kovový vodič. Konkrétně, vodíkové plazma při teplotě 100 MK má 100krát větší 

elektrickou vodivost než čistá měď při laboratorní teplotě [3]. 

Díky elektrické vodivosti působí na plazma také silné magnetické pole. Silové účinky 

pocházejí od Lorentzovy síly, která působí na pohybující se volné elektrické náboje 

v plazmatu. Lorentzova síla brání pohybu nabitých částic plazmatu ve směru kolmém 

na magnetické siločáry, přitom ve směru siločar se účinky magnetického pole neprojevují. 

Magnetické pole zmenšuje koeficient difúze nabitých částic ve směru kolmém na magnetické 

siločáry, a tak brání jejich úniku, což se dá využít k izolaci vysokoteplotního plazmatu 

při teplotách, kterým žádný kovový materiál již není schopen odolávat [3]. 
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2.2 Elektrické výboje v kapalinách 

Elektrické výboje generované v kapalinách jsou v posledních několika dekádách předmětem 

intenzivního výzkumu [1]. Tyto typy výbojů přináší nové vědecké výzvy a nové 

technologické příležitosti. Již bylo vyvinuto několik aplikací, které jsou blízko k uvedení 

do praxe, a to včetně plazmového skalpelu pro využití v chirurgii a miniaturizované chemické 

analýzy kapalného složení [2].  

Elektrický výboj v kapalinách je typem nízkoteplotního plazmatu a vytváří se přímo 

v kapalině nebo na rozhraní kapalina-plyn. Přechodná fáze mezi kapalinou a plynem 

je tvořena kapalinou s nízkým obsahem rozpuštěných plynů, jako je dusík a kyslík [4, 9]. 

 

2.2.1 Generování plazmatu v kapalinách 

Aplikace silných elektrických polí ve vodě a organických kapalinách byla studována 

po mnoho let, protože má význam v oblasti biologických, chemických, elektrochemických 

a enviromentálních aplikacích, včetně čištění pitné vody a čištění odpadních vod. Pro realizaci 

elektrických výbojů v kapalné fázi existují různé způsoby vzniku elektrického výboje. 

Rozlišujeme několik typů výbojů generovaných v kapalině, které se odlišují celkovým 

množstvím energie v systému nebo typem použitého zdroje elektrického napětí. Proto 

k zapálení výboje v kapalině lze využít pulzní, jednosměrné (DC) i střídavé napětí (AC) 

s různou frekvencí. Nejdůležitější podmínkou pro zapálení elektrického výboje v kapalině 

je dostatečná intenzita elektrického pole v systému dosahující až 1 MV·cm−1 [10].  

Zapálením plazmového výboje v kapalině dochází k iniciaci fyzikálních a chemických 

procesů. Tvorba těchto výbojů v kapalinách způsobuje generaci ultrafialového záření, rázové 

vlny a vznik aktivních částic s vysokým oxidačním potenciálem (·OH, atomární kyslík, 

peroxid vodíku), které jsou účinnými látkami proti mnoha biologickým a chemickým látkám. 

Vlastnosti a parametry plazmatu jsou závislé na tvaru a umístění elektrod [2, 10]. Obecnými 

konfiguracemi elektrod jsou například hrot-hrot, hrot-rovina, koaxiální konfigurace typu drát-

válec či prstenec [11]. 

 

2.2.2 Mechanismus zapálení výboje v kapalinách 

Základní mechanismy probíhající při zapálení elektrických výbojů v kapalinách jsou popsány 

pomocí dvou teorií. Je to teorie elektronová a tepelná [12]. 

První teorií, zabývající se mechanismem zapálení elektrického výboje v kapalinách, 

je elektronová. Podle této teorie je šíření plazmatu iniciováno elektronovými lavinami 

tvořenými při aplikaci vysokého elektrického pole. V oblasti výboje, kde působí elektrické 

pole, jsou urychlovány volné elektrony. Tyto vzniklé elektrony se poté sráží s okolními 

molekulami a ionizují je. Elektrické pole může být aplikováno na jehlu, drát nebo prochází 

štěrbinou v dielektrické přepážce oddělující dva elektrodové prostory. Takto se produkuje 

více volných elektronů, které vedou ke vzniku laviny elektronů a následnému průrazu vody. 

Tento způsob ionizace probíhá především při aplikaci velmi krátkých vysokonapěťových 

pulsů s vysokou frekvencí [12, 13].  
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Oproti tomu u druhé tepelné teorie se předpokládá, že proud v oblasti vysokého pole 

způsobuje zahřívání a vypařování kapaliny, které vede k tvorbě bublin a výboj se šíří skrze 

bubliny podobným způsobem jako v plynné fázi. Tato teorie se uplatňuje při použití 

stejnosměrného napětí nebo nízkofrekvenčních delších pulsů [13]. 

 

2.2.3 Konfigurace elektrického výboje v kapalinách 

Existuje několik typů konfigurací elektrod, u kterých může být elektrický výboj generován. 

Plazmatické výboje nemusí být generovány pouze v kapalině, mohou vznikat i nad hladinou 

kapaliny. Vhodná konfigurace je taková, u níž je dosaženo požadované intenzity elektrického 

pole nutné k ionizaci molekul, tj. až 1 MV·cm−1. Kromě konfigurace elektrod můžeme volit 

i druh vstupního napětí. Využíváme střídavé (AC) nebo stejnosměrné (DC) napětí [10]. 

Možná uspořádání elektrodového systému pro výboje v kapalinách jsou znázorněna 

na Obrázek č. 2 a Obrázek č. 3. 

 

Obrázek č. 2: Obecná uspořádání elektrod pro výboj v objemu kapaliny (a), nad hladinou 

kapaliny (b), v bublinách plynu přiváděných do kapaliny (c) [2]. 

 

 

Obrázek č. 3: Konkrétní uspořádání elektrod pro výboje v kapalinách. Výboj v objemu 

kapaliny v konfiguraci hrot-rovina (a), výboj přes přepážku – diafragmu (b), výboj přes 

přepážku – kapiláru (c) [2]. 
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2.2.4 Procesy probíhající při výboji 

Elektrický výboj v kapalinách vyvolává chemické i fyzikální procesy. Mezi nejvýznamnější 

procesy vyvolané při výboji pak patří přímé působení elektrického pole, ultrafialové záření, 

tvorba rázových vln a tvorba chemicky aktivních částic. Díky přítomnosti ostatních molekul 

mohou vzniklé aktivní částice reagovat a iniciovat chemické reakce [2]. 

 

2.2.4.1 Fyzikální procesy 

Mezi fyzikální procesy můžeme řadit rázové vlny, ultrafialové záření a také působení 

elektrického pole o vysoké intenzitě. V momentě, kdy dojde k iniciaci výboje, médium mezi 

elektrodami je ionizováno, čímž dojde k tvorbě plazmových kanálů. Plazmový výboj generuje 

UV záření, které způsobuje disociaci molekul vody na tvorbu hydroxylových radikálů. 

Ultrafialové záření se využívá k odstranění mikroorganismů z vod, organické kontaminanty 

by díky aktivním radikálům mohly být oxidovány. Elektrickým výbojem fokusovaná rázová 

vlna se dá využít při čistění vod, sterilizaci i v destrukci pevných objektů, např. ledvinových 

kamenů [14].  

 

2.2.4.2 Chemické procesy 

Plazmatické výboje v kapalinách vedou k tvorbě reaktivních chemických částic, a to díky 

excitaci, ionizaci a disociaci molekul vody, resp. plynů ve vodě rozpuštěných. Jedná 

se o radikály (·OH, ·O, ·OH2), molekuly (H2O2) a anionty (O2
−). Nejvýznamnějšími aktivními 

částicemi jsou hydroxylové radikály, atomární kyslík, ozon a peroxid vodíku, protože 

se velmi výrazně podílejí na oxidačních procesech během výboje [11, 15]. V Tabulka č. 1 

jsou uvedeny oxidační potenciály běžných oxidačních činidel [14, 15]. Základní chemické 

rovnice, které popisují ionizaci molekul vody [16]: 

 2H2O → H2 + H2O2, (1) 

 H2O → ∙OH + ∙H, (2) 

 ∙OH + ∙OH → H2O2, (3) 

 ∙H + ∙H → H2, (4) 

 ∙OH + ∙H → H2O. (5) 
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Tabulka č. 1: Oxidační potenciál běžných oxidačních činidel a aktivních částic 

produkovaných při výbojích ve vodě [14, 15]. 

Druh 

Oxidační 

potenciál  

(V) 

F2 3,03 

·OH 2,80 

·O 2,42 

O3 2,07 

H2O2 1,78 

·O2H 1,70 

Cl2 1,36 

 

2.2.4.3 Pokročilé oxidační procesy (AOP) 

Pokročilé oxidační procesy (angl. advanced oxidation processes – AOP) byly poprvé použity 

v 80. letech 20. století pro úpravu pitné vody a později byly studovány pro úpravu odpadních 

vod [17]. Mezi tyto procesy můžeme zařadit i výboje ve vodě. Za základní mechanismus 

oxidačního procesu elektrickým výbojem ve vodě se považuje vytvoření silného elektrického 

pole a silného netermálního plazmatu, kde srážky molekul s vysoce energetickými elektrony 

produkují volné radikály a nízkoenergetické elektrony [18].  

Všechny pokročilé oxidační procesy, i když využívají různé reakční systémy, jsou 

charakterizovány společnou chemickou vlastností – schopnost využívat reaktivitu 

hydroxylových radikálů. Tyto radikály jsou mimořádně reaktivní a útočí na větší část 

organických molekul. Vyznačují se velkou rychlostí ataku, ale také nízkou selektivitou. 

Výhodou pokročilých oxidačních procesů (AOP) je schopnost pracovat při normální teplotě 

a tlaku. Možné produkce hydroxylových radikálů různými chemickými reakcemi umožňuje 

lepší specifitu při řešení ekologických problémů. Mezi nejznámější reakční systémy AOP 

patří Fentonova oxidace, fotokatalytická oxidace, fotolýza a procesy využívající ozón [19].  

Mezi klasickou starší metodu AOP patří Fentonova oxidace. K produkci hydroxylových 

radikálů Fentonovým činidlem dochází přidáním peroxidu vodíku k železnatým iontů (Fe2+) 

v kyselém prostředí o pH 2−4. Celá Fentonova oxidace je charakterizována následujícími 

chemickými reakcemi [19]:  

 Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH
- +  ∙OH, (6) 

 Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + OH
+ +  ∙OOH, (7) 

 Fe3+ +  ∙OOH → Fe2+ + O2 + H+. (8) 

Nejčastěji se tato metoda oxidace využívá k odstranění toxických sloučenin v odpadních 

vodách, jako jsou fenoly a herbicidy. Tento proces je atraktivní díky skutečnosti, že železo 

je velmi hojným a netoxickým prvkem a peroxid vodíku je snadno ovladatelný a šetrný 

k životnímu prostředí [19]. 
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Fotokatalytická oxidace je dalším druhem AOP. V této metodě se využívá katalyzátor 

oxidu kovu, konkrétně oxid titaničitý (TiO2), a kyslík jako oxidační činidlo. Počáteční 

událostí v tomto procesu je absorpce záření a vytvoření elektronového páru a vakance. 

Vzniklé elektrony redukují kyslík na superoxidovaný radikál. Vakance, které vznikly 

na povrchu katalyzátoru, mají oxidační vlastnosti, díky kterým je umožněn vznik H+ a OH− 

z molekul vody. Tato metoda nenašla uplatnění v průmyslovém měřítku. Rovnice vyjadřující 

fotokatalytickou oxidaci [19]: 

 TiO2 + hv → TiO2
+ + e-, (9) 

kde h je Planckova konstanta a 𝑣 je frekvence záření. 

Dalším významným oxidačním procesem je fotolýza. Je to spojení účinku peroxidu vodíku 

a UV záření. Při vystavení roztoku záření o vlnové délce nižší než 280 nm dochází 

k homolytickému štěpení peroxidových vazeb a vzniká hydroxylový radikál [17]: 

 H2O2 + hv → 2∙  HO∙.  (10) 

Procesy využívající ozón nacházejí největší uplatnění ve vodárenství. Dochází zde 

k absorpci UV záření ozónem ve vodě za vzniku ·O a reakce kyslíkového radikálu 

s molekulami vody vede k produkci ·OH. Hydroxylové radikály reagují s mnoha 

sloučeninami. Řídí tak nejpokročilejší oxidační procesy, které se využívají v technologii 

úpravy vody [17, 19]. 

 

2.3 Kofein 

Kofein (Obrázek č. 4) je hořká, bílá krystalická látka, která patří do skupiny purinových 

alkaloidů. Do této skupiny patří rovněž teobromin a theofylin. Přirozeně se tento alkaloid 

vyskytuje v kávových a kakaových bobech a v listech čajovníku. Systematický název kofeinu 

je 1,3,7-trimetyl-3,7-dyhydro-1H-purin-2,6-dion [20]. Vybrané základní chemické a fyzikální 

vlastnosti jsou zahrnuty do Tabulka č. 2. 

 

Obrázek č. 4: Chemická struktura kofeinu [20]. 
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Celkově se kofein nachází v zrnech, listech a plodech více než 63 druhů rostlin, kde působí 

jako přírodní pesticid, který paralyzuje a zabijí vybraný hmyz [21]. Primárním zdrojem 

kofeinu jsou kávová zrna. Obsah kofeinu se v kávě velmi liší, záleží na typu kávových zrn 

a na metodě přípravy nápoje. Obecně se jedna porce kávy pohybuje od 40 mg do asi 120 mg 

na 30 ml. Dalším velmi běžným zdrojem kofeinu je čaj, který obsahuje asi polovinu kofeinu 

oproti kávě [21, 22]. Kofein je rovněž součástí nealkoholických nápojů, kde se jeho množství 

pohybuje v rozmezí 10–60 ppm [23]. V energetických nápojích se obsah kofeinu pohybuje 

až do 80 ppm [24]. Kofein se tedy považuje za nejvíce konzumovanou psychoaktivní látku 

na světě [22].  

Na lidský organismus působí kofein jako stimulátor centrální nervového systému (CNS), 

kde má za následek dočasné odvrácení ospalosti a obnovení bdělosti. Kofein má také 

diuretický účinek na ledviny, a proto ovlivňuje rovnováhu tekutin v těle. Také zvyšuje 

tepovou frekvenci, rozšiřuje cévy a zvyšuje hladinu mastných kyselin a glukózy v krvi. 

Kofein zastává výraznou roli i ve farmaceutickém průmyslu, a to na základě jeho účinku 

na dýchací, kardiovaskulární a centrální nervový systém. Nejčastěji se s ním setkáme v lécích 

proti bolesti [21]. Kofein je metabolizován v játrech na tři primární metabolity: paraxanthin, 

teobromin a theofylin. Každý z metabolitů je dále metabolizován a poté vyloučen v podobě 

moči [23]. 

 

Tabulka č. 2: Vybrané chemické a fyzikální vlastnosti kofeinu při teplotě 25 °C a 100 kPa 

[20]. 

Sumární vzorec C8H10N4O2 

Molární hmotnost 194,19 g·mol−1 

Teplota tání 237 °C 

Hustota 1,2 g·cm−3 

Rozpustnost ve vodě 2 g/100 cm3 

pKa 14,0 

Registrační číslo CAS 58-08-2 

 

Přestože je kofein relativně bezpečný pro člověka, pro některá zvířata, jako jsou psy, koně 

a papoušci, je mnohem toxičtější kvůli horší schopnosti metabolizovat tuto sloučeninu. Kofein 

má například mnohem větší vliv na pavouky než většina ostatních drog [22]. Toxická dávka 

pro dospělého člověka je přes 10 g. K dosažení toxické dávky je tedy zapotřebí vypít 50–100 

šálků kávy [25]. 

 

2.3.1 Metody stanovení kofeinu 

Bylo vyvinuto mnoho analytických metod pro stanovení kofeinu včetně elektroanalytických, 

chromatografických včetně plynové chromatografie, vysokoúčinné kapalinové chromatografie 

(HPLC), hmotnostní spektrofotometrie s kapalinovou chromatografií, spektroskopické 

techniky. HPLC je metoda, která je při určování obsahu kofeinu v nápojích, čajových lístcích 
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a kávových zrn, velmi často využívána. Spektrofotometrické stanovení kofeinu, např. využití 

UV-VIS spektrofotometrie, je také uváděno jako upřednostňovaná metoda stanovení, 

a to díky jeho relativně nízkým nákladům, rychlosti, vysoké přesnosti a reprodukovatelnosti 

[26]. 

 

2.4 Analytické metody 

Pří řešení bakalářské práce byla pro kvantitativní analýzu použita UV-VIS spektrofotometrie. 

Její podstatou je měření a vyhodnocení spekter elektromagnetického záření. V rámci 

souběžně řešené bakalářské práce byly vzorky analyzovány i metodou HPLC. 

 

2.4.1 UV-VIS spektrofotometrie 

UV-VIS spektrofotometrie je fyzikálně-chemická metoda, která se řadí mezi molekulovou 

absorpční spektrometrii. Rozsah vlnových délek, při kterých tato metoda pracuje, je v rozmezí 

200−800 nm [27]. 

Tato metoda pracuje na principu měření energie pohlcené stanovovanou látkou 

při průchodu záření. Měřením získáváme absorpční spektra, která jsou vyjádřena jako 

závislost absorbance na vlnové délce. Za normálních podmínek se molekula nachází 

v základním elektronovém i vibračním stavu, elektrony nejsou excitované. Celková energie 

molekuly je dána součtem elektrické, vibrační, rotační a translační energie. Při pohlcení 

fotonu přechází molekula do excitovaného stavu s vyšší energií [27]. 

Pomocí Lambert-Beerova zákona se vyjadřuje absorpce ultrafialového (UV) 

a viditelného (VIS) záření. Platnost Lambert-Beerova zákona je omezena na zředěné roztoky 

do koncentrace 10−2 mol·dm−3. Tento zákon se používá, když monochromatický zářivý tok Φ0 

dopadá na kyvetu se vzorkem a po průchodu přes daný roztok vzorku je tento zářivý tok 

o určité množství snížen. Veličina, která potom popisuje rozdíl dopadajícího Φ0 a prošlého Φ 

zářivého toku se nazývá absorbance. Transmitance T označuje množství prošlého záření, často 

se vyjadřuje v procentech: 

 T = 
Φ

Φ0
. (11) 

Absorbance se vyjadřuje jako záporný dekadický logaritmus transmitance: 

 A = - log T = log
Φ0

Φ
. (12) 

Vyjádření Lambert-Beerova zákona: 

 A = ελ ∙ c ∙ l, (13) 

kde 𝜀𝜆 je molární absorpční koeficient při dané vlnové délce v jednotkách dm3·mol−1·cm−1, 

c je látková koncentrace v mol·dm−3 a l je optická dráha kyvety v cm. Absorbance látky 

v roztoku je tedy pro zředěné roztoky přímo úměrná její koncentraci. Vlnová délka 

s maximální absorbancí je charakteristických rysem každé látky a odpovídá energii záření 

absorbovaného látkou [27]. 
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2.4.2 HPLC 

HPLC je zkratka pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii. Tuto techniku zařazujeme 

k nejvýznamnějším analytickým separačním metodám, protože slouží k separaci složek 

vzorku za účelem jejich stanovení, případně k izolaci jednotlivých složek. Chromatografie 

je separační proces, založený na rozdělení mezi dvě nemísitelné fáze. Běžně je jedna fáze 

pohyblivá (mobilní) a druhá nepohyblivá (stacionární). Nadávkovaná látka se rozdělí mezi 

tyto dvě fáze v závislosti na afinitě [27]. 

Na začátku HPLC chromatografu stojí část k přípravě mobilní fáze – jedná se o zásobník 

mobilní fáze a odplyňovač mobilní fáze. Na tuto část navazuje čerpadlo, které zajišťuje 

dopravu mobilní fáze na kolonu. K dávkování vzorku na kolonu slouží dávkovací smyčka. 

Nyní následuje kolona, která může být opatřena předkolonou. V koloně probíhá samotná 

separace. Z kolony vystupuje eluát na detektor, případně jsou jímány frakce. Vše je řízeno 

pomocí počítače. Podrobné schéma chromatografu je zobrazeno na Obrázek č. 5 [27]. 

 

Obrázek č. 5: Schéma kapalinového chromatografu [28]. 

Výsledný chromatogram obsahuje píky jednotlivých látek v charakteristických retenčních 

časech. Intenzita píku je úměrná koncentraci příslušné látky [27]. 

 

2.4.3 HPLC/MS 

V posledních letech byl zaznamenán velký pokrok v oblasti spojení separačních 

a spektrálních technik. V prvním kroku se směs látek rozdělí separační technikou vhodnou 

pro danou směs a ve druhém kroku se vhodnou spektrální technikou získají strukturní 

informace o jednotlivých sloučeninách. V ideálním případě je možné jednotlivé složky 

neznámé směsi identifikovat [29]. 

Spojení vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s hmotnostní spektrometrií 

(MS) umožňuje využívat výhody obou těchto technik a zároveň eliminuje jejich nedostatky. 

V první fázi se směs látek rozdělí v závislosti na interakcích se stacionární a mobilní fází. 

Základní parametr u HPLC/MS analýzy je čas, který složka stráví v systému, a ten je závislý 

na afinitě analytu k dané fázi. Složka, která má vyšší afinitu ke stacionární fázi, vychází 
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ze systému za delší čas než druhá složka, která má afinitu menší. V druhé části získáváme 

informace o struktuře jednotlivých složek. Princip hmotnostní spektrometrie je založen 

na ionizaci sloučenin a následné separaci těchto složek na základě poměru m/z, 

kde m je hmotnost a z je náboj daného fragmentu [28, 29]. 

Spojení HPLC/MS bylo v porovnání se spojením GC/MS technicky náročnější. Hlavními 

problémy u tohoto spojení je převedení analyzovaných látek do plynné fáze a dále skutečnost, 

že HPLC pracuje za atmosférického tlaku a MS pracuje za vysokého vakua. Byla vyvinuta 

různá technická řešení v podobě typů spojení HPLC/MS. Spojení s přímým vstupem eluátu 

obvykle využívá děliče toku mobilní fáze. Přímé spojení bez děliče toku lze využít pouze pro 

kapilární kolony nebo pro kolony s malým vnitřním průměrem. Ve spojení s nekonečným 

pásem je eluát na výstupu z kolony rozprášen pod úhlem 45° na nekonečný dopravní 

polyamidový pás, mobilní fáze se odpaří pod infračervenou lampou a její páry jsou odsáty 

vakuovými pumpami ve dvou komorách. Aplikace této techniky je omezena na málo těkavé 

látky. Další spojení nazvané Particle beam používá proud helia ke zmlžení mobilní fáze po 

výstupu z chromatografické kolony. Ionizace za atmosférického tlaku využívá tří metod –

 elektrosprej (ESP), iontový sprej (ISP) a chemickou ionizaci (APCI). Výhodou těchto technik 

je vysoká citlivost. Jediným omezením je možnost použití pouze těkavých elektrolytů 

jako přísad do mobilní fáze [29]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V této bakalářské práci se zabývám rozkladem kofeinu pomocí stejnosměrného výboje 

v roztoku. Sleduji fyzikální a chemické změny během rozkladu pomocí stejnosměrného 

výboje. Také se zaměřuji na vliv experimentálních podmínek jako je pH a elektrická vodivost 

během rozkladu. 

 

3.1 Aparatura 

Aparatura na provedení experimentu se skládá z reaktoru, zdroje stejnosměrného napětí 

(oboje ruční výroba, Laboratoř plazmochemických procesů, FCH VUT) a osciloskopu 

(Tektronix TDS 1012B). Reaktor se skládal z kádinky obsahující zkoumaný roztok o objemu 

200 ml a dvou elektrod. Hlavní elektrodu tvořil wolframový drát zasazený do keramické 

hlavice a skleněného držáku. Plochá hliníková elektroda sloužila jako protielektroda. Celý 

reaktor byl z bezpečnostních důvodů zakrytý plastovým krytem. Do zdroje bylo přiváděno 

napětí 230 V, které bylo dále usměrněno a zesíleno až na požadovanou hodnotu do 1 kV, 

v závislosti na vodivosti roztoku. Uspořádání aparatury je naznačeno na Obrázek č. 6. 

Obrázek č. 6: Aparatura k realizaci plazmochemického výboje: zdroj VN 1), osciloskop 2), 

plastový kryt, pod kterým se nachází vlastní reaktor s elektrodovým systémem 3), hlavní 

elektroda tvořená wolframovým drátem zasazeným do keramické hlavice 4), plochá hliníková 

elektroda 5). 
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3.2 Chemikálie 

Základní roztok tvořil kofein rozpuštěný v destilované vodě, k němu pak byla přidávána různá 

množství elektrolytů pro nastavení počátečních hodnot vodivosti a pH. Všechny použité 

chemikálie jsou uvedeny v následující Tabulka č. 3. 

 

Tabulka č. 3: Seznam a stručná charakteristika použitých chemikálií 

Název 
Sumární 

vzorec 

M 

(g·mol−1) 

Registrační 

číslo CAS 
Výrobce 

destilovaná voda H2O 18,03  zdroj FCH 

kofein C8H10N4O2 194,19 58-08-2 PENTA s.r.o 

chlorid sodný NaCl 58,44 7647-14-5 Lach-Ner, s.r.o 

dihydrogenfosforečnan 

sodný dihydrát 
NaH2PO4.2H2O 156,01 13472-35-0 Lach-Ner, s.r.o 

hydrogenfosforečnan 

disodný dihydrát 
Na2HPO4.2H2O 177,99 10028-24-7 PENTA s.r.o 

fosforečnan trisodný 

dodekahydrát 
Na3PO4.12H2O 380,12 10101-89-0 Lach-Ner, s.r.o 

 

3.3 Příprava roztoků 

Zásobní roztok kofeinu 

Na analytických vahách bylo naváženo potřebné množství kofeinu (100 mg) a kvantitativně 

převedeno do 1 000 ml odměrné baňky a doplněné destilovanou vodou po rysku. Výsledný 

roztok s koncentrací 100 ppm byl uchován a použit na přípravu kalibračních roztoků, ale také 

i na přípravu roztoků, v kterých byla sledována degradace kofeinu. 

 

Kalibrační roztoky kofeinu 

Kalibrační řada byla tvořená 10 roztoky s obsahem kofeinu v rozmezí od 10 do 100 ppm. 

Jednotlivé roztoky byly připravovány ze zásobního roztoku kofeinu do odměrných baněk 

o objemu 200 ml. Roztoky byly tedy připravovány odpipetování daného objemu zásobního 

roztoku do odměrné baňky a následně doplněny destilovanou vodou po rysku. 

 

Kalibrační roztoky kofeinu s elektrolyty 

Roztoky kalibračních řad kofeinu o koncentraci od 10 do 100 ppm s příslušnými elektrolyty 

byly připravovány se stejnou počáteční měrnou elektrickou vodivostí, a to v rozmezí 

od 400 do 500 µS·cm−1. Jednotlivé roztoky s vybranými elektrolyty se lišily pouze na základě 

různého pH dle typy použitého fosforečnanu. 
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3.4 Metodika experimentu 

Měření bylo realizováno zapojením reaktoru do obvodu se zdrojem stejnosměrného napětí. 

Do reaktoru skládajícího se z kádinky a soustavy elektrod byl nalit roztok o objemu 200 ml. 

Následně byly do roztoku ponořeny obě elektrody. Z důvodu bezpečnosti byla soustava navíc 

přikryta krytem. K elektrodám byly připojeny kabely podle měřené polarity a byl spuštěn 

přívod napětí. Výkon dodávaný do systému byl při každém měření nastavený na hodnotu 

od 60 do 85 W. Vzorky byly odebírány vždy v čase t = 0, 1, 2, 3, 4, 5 minut.  Kvůli 

bezpečnosti byl vždy při odebírání vzorku elektrický obvod přerušen. Pro analytický rozbor 

v daných časech byly vždy odebírány 3 ml. Odebírané množství bylo zanedbatelné vůči 

celkovému objemu v reaktoru.  

 

3.4.1 Analytické stanovení kofeinu 

Kofein lze díky schopnosti absorbovat v UV oblasti záření identifikovat pomocí UV-VIS 

spektrofotometrie. Kofein nejlépe absorbuje při vlnové délce 273 nm. Měření vzorku bylo 

prováděno na spektrometru Helios Omega (Unicam) v rozmezí vlnových délek 200−400 nm. 

Pro analýzu byly vždy odebrány 3 ml daného roztoku. Roztoky kofeinu byly rovněž 

analyzovány na HPLC v rámci souběžně řešené bakalářské práce. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

V průběhu experimentu se roztoky s kofeinem a příslušným elektrolytem zahřívaly. Z toho 

důvodu byly všechny vzorky proměřovány až po skončení celého experimentu. Naměřená 

data a výsledky byly zpracovávané v programu Microsoft Excel Office 365. Výsledky měření 

jsou zpracovány a předloženy ve formě grafů a tabulek s následnou diskuzí. 

 

4.1 UV-VIS spektrofotometrie 

Účinnost degradace kofeinu byla sledována v závislosti na počáteční koncentraci kofeinu 

v roztoku a také na vlivu experimentálních podmínek: pH roztoku a polarity napětí na hlavní 

elektrodě. Koncentrace kofeinu je vyjadřována v jednotkách ppm, toto vyjádření jednotek 

u roztoků kofeinu je zcela běžné. V experimentech byly nejčastěji rozkládány roztoky 

o koncentraci 50 ppm. Tato hodnota odpovídá průměrné koncentraci kofeinu v energetických 

a nealkoholických nápojích [23]. Na Graf č. 1 je vyjádřeno absorpční spektrum pro čistý 

kofein pro koncentrace od 10−100 ppm. Na uvedeném Graf č. 1 je také patrna hodnota 

absorpčního maxima čistého kofeinu, tedy 273 nm. Následující Graf č. 2 vyjadřuje závislost 

absorbance na vlnové délce pro stejnou počáteční koncentraci kofeinu (50 ppm) s různými 

elektrolyty. Z Graf č. 2 je vidět, že elektrolyty, resp. jejich různé pH neovlivňují absorpční 

spektrum. 

 

Graf č. 1: UV-VIS absorpční spektrum pro různé koncentrace čistého kofeinu. 
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Graf č. 2: UV-VIS absorpční spektrum pro stejnou koncentraci kofeinu (50 ppm) s různými 

elektrolyty. 

 

4.1.1 Kalibrační křivky 

Kalibrační křivka je grafickým znázorněním závislosti absorbance na koncentraci absorbující 

látky v roztoku. Následující kalibrační křivky byly sestaveny pro hodnotu vlnové délky 

273 nm, protože kofein při této hodnotě vlnové délky dosahuje absorpčního maxima, jak 

je zobrazeno v předchozích grafech. Pro ukázku je uvedena pouze kalibrační křivka pro 

měření koncentrace čistého kofeinu v roztoku (Graf č. 3). Použity byly hodnoty 0−60 ppm, 

neboť při vyšší koncentraci již docházelo k saturaci detektoru, a tudíž výsledné hodnoty 

absorbance nejsou relevantní. V následující Tabulka č. 4 jsou uvedeny zbylé rovnice 

kalibračních přímek a korelační koeficienty. Z porovnání koeficientů kalibračních přímek 

vyplývá, že přidaný elektrolyt výrazně neovlivňuje ani kalibrační křivku kofeinu. 
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Graf č. 3: Kalibrační křivka pro měření koncentrace kofeinu v roztoku na základě absorbance 

při vlnové délce 273 nm. 

Tabulka č. 4: Kalibrační křivky s různými elektrolyty pro měření koncentrace kofeinu 

v roztoku na základě absorbance při vlnové délce 273 nm. 

Elektrolyt Rovnice kalibračních přímek 
Korelační koeficient 

R2 

NaCl y = 0,046x 0,973 

NaH2PO4 y = 0,046x 0,978 

Na2HPO4 y = 0,047x 0,969 

Na3PO4 y = 0,047x 0,976 

 

4.1.2 Degradace kofeinu 

V průběhu výboje, který trval 5 minut, docházelo ke snižování koncentrace kofeinu v roztoku. 

Roztoky kofeinu s příslušnými elektrolyty byly vždy při experimentu zvlášť vystavovány 

kladné a záporné polaritě napětí na hlavní elektrodě. Pro každou polaritu byl vždy namíchán 

čerstvý roztok se stejnou hodnotu elektrické vodivosti, pH a stejnou koncentrací kofeinu. UV-

VIS absorpční spektrum roztoku kofeinu s přídavkem NaCl pro kladnou polaritu je zobrazeno 

na Graf č. 4. Tento graf představuje závislost absorbance na vlnové délce, také lze z tohoto 

grafu vyvodit, že se při degradaci kofeinu neposouvá jeho absorpční maximum. Degradace 

kofeinu je více patrná při zapojení kladné polarity, oproti záporné polaritě, tento závěr lze 

získat díky zpracovaným datům zobrazeným v Graf č. 5. Při kladné polaritě se koncentrace 

kofeinu snížila z počáteční hodnoty 50 ppm o 16 %, u druhého zapojení se na konci 

experimentu koncentrace snížila pouze o 7 %. 
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Graf č. 4: UV-VIS absorpční spektrum roztoku kofeinu s přídavkem NaCl. Po 5 minutách 

rozkladu je pozorován pokles maxima píku v oblasti vlnové délky 273 nm. Počáteční 

koncentrace kofeinu byla 50 ppm, roztok měl měrnou vodivost 490 µS·cm−1 a pH 6,3. Bylo 

použito zapojení pro kladnou polaritu a výkon byl 65 W. 

 

Graf č. 5: Relativní koncentrace kofeinu s přídavkem NaCl s počáteční koncentrací kofeinu 

50 ppm při vlnové délce 273 nm. Roztoky měly počáteční měrnou vodivost 490 µS·cm−1 

a pH 6,3.  
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Relativní úbytek množství kofeinu se sníženou počáteční koncentrací na 20 ppm 

s přídavkem NaCl je zobrazen v Graf č. 6. Z grafu si můžeme všimnout, že u kofeinu s nižší 

koncentraci po pěti minutách rozkladu také nedošlo k úplné degradaci. Koncentrace kofeinu 

se snížila jen o 10 %.  

U měření, které je zobrazeno na Graf č. 7, byly změněny podmínky experimentu – byl 

zvýšen výkon na 85 W při počáteční koncentraci kofeinu 50 ppm. Z grafu plyne, že zvětšení 

výkonu nemělo příliš výrazný efekt na degradaci kofeinu. Konečná koncentrace kofeinu byla 

45 ppm. 

 

 

Graf č. 6: Relativní úbytek koncentrace kofeinu v roztoku s přídavkem NaCl v závislosti 

na čase při vlnové délce 273 nm. Počáteční koncentrace kofeinu byla 20 ppm, roztok měl 

měrnou vodivost 400 µS·cm−1, pH bylo 6,3. Bylo použito zapojení pro kladnou polaritu 

a výkon byl 60 W. Pro srovnání jsou v grafu uvedena data pro rozklad kofeinu při kladném 

zapojení na hlavní elektrodu pro koncentraci kofeinu 50 ppm s elektrolytem NaCl. 
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Graf č. 7: Relativní úbytek koncentrace kofeinu v roztoku s počáteční koncentrací 50 ppm 

v závislosti na čase při vlnové délce 273 nm. Jako elektrolyt byl použit NaCl, roztok měl 

počáteční měrnou vodivost 480 µS·cm−1 a pH 7,9. Rozklad byl prováděn při zapojení kladné 

polarity na hlavní elektrodě a při výkonu 85 W. V grafu jsou uvedena data ke srovnání 

s rozkladem kofeinu, u kterého byl použit nižší výkon. 

Degradace kofeinu byla sledována i v roztocích s přídavky fosforečnanů, kterými byla 

nastavována různá počáteční hodnota pH. Měrná vodivost v těchto roztocích se pohybovala 

od 400−500 µS·cm−1. Koncentrace kofeinu byla 50 ppm a výkon použitý při těchto 

experimentech byl 80 W. Dosažený stupeň degradace kofeinu byl přepočítán na základě UV-

VIS absorpčních spekter na procentuální podíl degradovaného kofeinu a také na koncentraci.  

Na základě naměřených a vypočítaných procentuálních výsledků (Tabulka č. 5) můžeme 

konstatovat, že koncentrace kofeinu u všech roztoků u kladné polarity poklesla o stejný 

procentuální podíl, tedy o 11 % s výjimkou u roztoku s NaCl, při použitém výkonu 65 W, 

tady klesla koncentrace kofeinu o 16 %. Z uvedených měření můžeme také vyvodit, 

že na degradaci kofeinu v roztoku nemá výrazný vliv typ použitého elektrolytu, který 

ovlivňuje pH, ani příslušný výkon. 
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Tabulka č. 5: Přehled výsledků degradace kofeinu ve všech měřených roztocích s přídavky 

elektrolytů. 

Elektrolyt 

Počáteční hodnoty pro kladnou i 

zápornou polaritu 

(t = 0 minut) 

Degradované množství kofeinu 

(t = 5 minut) 

Kladná 

polarita 

Záporná 

polarita 

ckofein 

(ppm) 

G 

(µS·cm−1) 
pH 

P 

(W) 

ckofein 

(ppm) 

100-crel 

(%) 

ckofein 

(ppm) 

100-crel 

(%) 

NaCl 

20 400 6,3 60 19 10 - - 

50 490 6,3 65 40 16 45 7 

50 480 7,9 85 45 11 - - 

NaH2PO4 50 460 5,5 80 45 11 47 6 

Na2HPO4 50 440 9,4 80 44 11 48 4 

Na3PO4 50 410 11,4 80 44 11 49 4 

 

4.2 HPLC 

Výsledky analýzy z HPLC, které byly získány ze souběžné bakalářské práce, potvrdily 

naměřená data z měření UV-VIS spektrofotometrie. Pro ukázku jsou do této práce vloženy 

chromatogramy z měření rozkladu kofeinu s počáteční koncentrací 50 ppm a přídavkem 

NaCl. Plocha píku odpovídá koncentraci kofeinu. Z jejich relativního porovnání vyplývá, 

že pokles koncentrace kofeinu při použití kladné polarity (Graf č. 8) je vyšší než v případě 

záporné polarity (Graf č. 9), a to o stejný procentní úbytek, jaký byl zjištěný metodou UV-

VIS spektrometrie. 

 

Graf č. 8: Chromatogram pro vzorek kofeinu s počáteční koncentrací 50 ppm a přídavkem 

NaCl. Bylo použito zapojení pro kladnou polaritu na hlavní elektrodu. Vyšší modrý pík 

představuje koncentraci kofeinu v t = 0 min. Nižší červený pík je vyjádření koncentrace 

kofeinu po 5 minutách rozkladu. 
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Graf č. 9: Chromatogram pro zapojení záporné polarity na hlavní elektrodě. Počáteční 

koncentrace kofeinu byla 50 ppm, použitý elektrolyt NaCl. Červený vyšší pík je pro počáteční 

koncentraci kofeinu, druhý modrý pík vyjadřuje koncentraci kofeinu v t = 5 minut. 

 

4.3 Měření změn pH a elektrické vodivosti 

Hodnoty pH a elektrické vodivosti byly vždy měřeny před zahájením experimentu a po jeho 

ukončení (Tabulka č. 6). Roztoky před spuštěním plazmatického výboje měli pH v rozmezí 

od 5,4 do 11,5. Fyzikálně-chemické procesy, které probíhají při plazmatickém výboji, 

ovlivnily hodnoty pH po degradaci kofeinu při zapojení kladné i záporné polarity na hlavní 

elektrodu. Počáteční hodnoty pH se lišily na základě použitého fosforečnanu. 

U dihydrogenfosforečnanu sodného, jehož počáteční hodnota pH se pohybovala okolo 5,5, lze 

pozorovat u kladné polarity na hlavní elektrodě nepatrný pokles hodnoty pH, naopak 

u opačného zapojení hodnota pH značně vzrostla. Při použití hydrogenfosforečnanu sodného, 

u něhož byla před zahájením experimentu změřena hodnota pH na 9,4, byly zaznamenány 

stejné tendence růstu i poklesu jako u předchozího fosforečnanu, a to u kladné polarity snížení 

hodnoty pH o 0,8 a u záporné polarity došlo k navýšení hodnoty pH na 10,4. Poslední použitý 

fosforečnan byl Na3PO4. U tohoto fosforečnanu byla změřena počáteční hodnota pH 

v alkalické oblasti, resp. hodnota pH byla 11,4. U zapojení kladné polarity na hlavní elektrodu 

se hodnota pH snížila o 2,3. Rovněž u záporného zapojení na hlavní elektrodě u Na3PO4 

hodnota pH klesla. Příčinou těchto změn v hodnotách pH je elektrolýza vodného roztoku 

a tvorba reaktivních částic vedoucí ke změně koncentrace vodíkových iontů. 
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Během experimentu se měnily také hodnoty měrné elektrické vodivosti. Před 

experimentem měly všechny roztoky měrnou elektrickou vodivost v rozmezí 400–

500 µS·cm−1. V průběhu experimentu se u kladné i záporné polarity hodnoty elektrické 

vodivost vždy zvyšovaly, kromě roztoku s přídavkem elektrolytu Na3PO4, zde se elektrická 

vodivost snížila u kladné i záporné polarity na hlavní elektrodě. Rozmezí elektrické vodivosti 

po proběhnutí experimentu je od 350 do 750 µS·cm−1. Elektrická vodivost se zvyšovala více 

u záporné polarity. Příčinou změny této veličiny jsou elektrolytické reakce vedoucí na tvorbu 

reaktivních částic a zejména iontů. 

 

Tabulka č. 6: Souhrnná tabulka s počátečními i konečnými hodnotami pH a měrné elektrické 

vodivosti. 

Elektrolyt 

Počáteční hodnoty  

 (t = 0 minut) 

Konečné hodnoty 

(t = 5 minut) 

Kladná  

polarita 

Záporná  

polarita 

Kladná  

polarita 

Záporná  

polarita 

pH 
G  

(µS·cm−1) 
pH 

G  

(µS·cm−1) 
pH 

G 

(µS·cm−1) 
pH 

G  

(µS·cm−1) 

NaH2PO4 5,5 460 5,4 470 5,4 540 6,6 570 

Na2HPO4 9,4 440 9,4 450 8,6 640 10,4 750 

Na3PO4 11,4 410 11,5 450 9,1 350 11,0 440 
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5 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na řešení problematiky elektrických výbojů generovaných 

v kapalinách, konkrétně degradace kofeinu za použití stejnosměrného výboje v roztoku. 

Zároveň je zde studována fyzikální a chemická změna roztoku a vliv experimentálních 

podmínek na rozklad kofeinu.  

V první části experimentu byla zkoumána degradace kofeinu v elektrickém výboji, který 

byl generovaný pomocí stejnosměrného napětí v roztoku. Na základě výsledků z experimentu 

můžeme usoudit, že kofein je možné odbourat pomocí plazmatického výboje v roztoku. 

Největší úbytek kofeinu po 5 minutách experimentu byl zaznamenán u roztoku s přídavkem 

NaCl. Koncentrace kofeinu u tohoto roztoku byla o 16 % nižší při zapojení kladné polarity 

napětí na hlavní elektrodě a při počáteční koncentraci 50 ppm a výkonu 65 W. V ostatních 

případech u kladné polarity byl zaznamenán pokles jen o 11 %. U opačného zapojení polarity 

byl úbytek kofeinu nižší, a to v průměru o 6 %. Také byl sledován vliv experimentálních 

podmínek – změna použitého výkonu. Na základě naměřených dat je patrné, že použitý výkon 

na degradaci kofeinu neměl téměř žádný vliv. 

Druhá část experimentu byla zaměřená na studování vlivu pH a elektrické vodivosti 

u vodných roztoků kofeinu s přídavkem NaCl, NaH2PO4, Na2HPO4 a Na3PO4. Díky získaným 

datům z experimentů lze tvrdit, že na degradaci roztoků kofeinu nemá pH ani elektrická 

vodivost skoro žádný vliv. Jediná pozorovatelná změna byl pokles hodnot pH u zapojení 

s kladnou polaritou na hlavní elektrodě a růst hodnot pH u zapojení se zápornou polaritou 

na hlavní elektrodě. U elektrické vodivosti hodnoty u obou zapojení rostly, s výjimkou 

roztoku s přídavkem Na3PO4. Oba tyto jevy lze vysvětlit na základě fyzikálně-chemických 

změn v roztoku, a to tvorbou reaktivních částic. 

Tato práce byla zaměřena na degradaci kofeinu pomocí stejnosměrného výboje v roztoku 

z důvodu uplatnění plazmochemických jevů při odbourávání nežádoucích a nebezpečných 

sloučenin v životním prostředí. 

  



32 

 

6 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

[1] KRCMA, F., Z. STARA a J. PROCHAZKOVA. Diaphragm discharge in liquids: 

Fundamentals and applications. Journal of Physics: Conference Series [online]. 

2010, 207 [cit. 2020-07-21]. DOI: 10.1088/1742-6596/207/1/012010. ISSN 1742-

6596. Dostupné z: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/207/1/012010 

 

[2] BRUGGEMAN, P., C. LEYS a J. PROCHAZKOVA. Non-thermal plasmas in and in 

contact with liquids: Fundamentals and applications. Journal of Physics D: Applied 

Physics [online]. 2009, 42(5) [cit. 2020-07-21]. DOI: 10.1088/0022-

3727/42/5/053001. ISSN 0022-3727. Dostupné z: 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0022-3727/42/5/053001 

 

[3] MARTIŠOVITŠ, V. Základy fyziky plazmy: učebný text pre magisterské štúdium. 

Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2006. ISBN 80-223-1983-X. 

 

[4] BRUGGEMAN, P. J., M. J. KUSHNER, B. R. LOCKE, et al. Plasma–liquid 

interactions: a review and roadmap. Plasma Sources Science and Technology. 

2016, 25(5), 24047-24054. DOI: 10.1088/0963-0252/25/5/053002. ISSN 1361-6595. 

Dostupné také z: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0963-0252/25/5/053002 

 

[5] AUBRECHT V., Fyzika a diagnostika plazmatu. Skriptum Vysoké učení technické v 

Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Brno. 

 

[6] CHEN, F. F. Úvod do fyziky plazmatu. 3. vyd. Praha: Academia, 1984. 

 

[7] BRUCHANOV M.: Plazmová sterilizace, Fyzikální metody v medicíně II., 2005 

 

[8] JANČA, J., V. KUDRLE, M. ELIÁŠ a L. ZAJÍČKOVÁ. Fyzika plazmatu I. Brno, 

2003. Učební text. Masarykova univerzita v Brně, fakulta přírodovědecká. 

 

[9] SUN, B., X. ZHAO, Y. XIN a X. ZHU. Large capacity hydrogen production by 

microwave discharge plasma in liquid fuels ethanol. International Journal of 

Hydrogen Energy. 2017, 42(38), 24047-24054. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2017.08.052. 

ISSN 03603199. Dostupné také z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0360319917332767 

 

[10] LOCKE, B. R., M. SATO, P. SUNKA, et al. Electrohydraulic Discharge and 

Nonthermal Plasma for Water Treatment: a review and roadmap. Plasma Sources 

Science and Technology. 2006, 45(3), 882-905. DOI: 10.1021/ie050981u. ISSN 0888-

5885. Dostupné také z: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ie050981u 

 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/207/1/012010
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0022-3727/42/5/053001
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0963-0252/25/5/053002
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0360319917332767
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ie050981u


33 

 

[11] DORS, M., E. METEL a J. MIZERACZYK. Phenol Degradation in Water by Pulsed 

Streamer Corona Discharge and Fenton Reaction. Internationa Journal of 

Environmental Science and Technology. 2007, 1(1). ISSN 1735-1472. 

 

[12] KOZÁKOVÁ, Z., F. KRČMA, M. VAŠÍČEK, L. HLAVATÁ a L. HLOCHOVÁ. 

Generation of dc pin-hole discharges in liquids: comparison of discharge breakdown in 

diaphragm and capillary configuration. The European Physical Journal D. 2015, 69(4), 

224-235. DOI: 10.1140/epjd/e2015-50331-6. ISSN 1434-6060. Dostupné také z: 

http://link.springer.com/10.1140/epjd/e2015-50331-6 

 

[13] CLEMENTS, J. S., M. SATO a R. H. DAVIS. Preliminary Investigation of 

Prebreakdown Phenomena and Chemical Reactions Using a Pulsed High-Voltage 

Discharge in Water. IEEE Transactions on Industry Applications. 1987, IA-23(2), 224-

235. DOI: 10.1109/TIA.1987.4504897. ISSN 0093-9994. Dostupné také z: 

http://ieeexplore.ieee.org/document/4504897/ 

 

[14] YANG, Y., Y. I CHO a A. FRIDMAN. Plasma Discharge in Liquid: Water Treatment 

and Applications. 1. CRC Press, 2012. DOI: 10.1201/b11650. ISBN 9781439866238. 

 

[15] MALIK, M. A., A. GHAFFAR a S. A. MALIK. Water purification by electrical 

discharges. Plasma Sources Science and Technology. 2001, 10(1), 82-91. DOI: 

10.1088/0963-0252/10/1/311. ISSN 0963-0252. Dostupné také z: 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0963-0252/10/1/311 

 

[16] SAHNI, M. a B. R. LOCKE. Quantification of Hydroxyl Radicals Produced in 

Aqueous Phase Pulsed Electrical Discharge Reactors [online]. 2006, 45(17), 5819-5825 

[cit. 2020-07-20]. DOI: 10.1021/ie0601504. ISSN 0888-5885. Dostupné z: 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ie0601504 

 

[17] DENG, Y., R. ZHAO a S. A. MALIK. Advanced Oxidation Processes (AOPs) in 

Wastewater Treatment. Current Pollution Reports. 2015, 1(3), 167-176. DOI: 

10.1007/s40726-015-0015-z. ISSN 2198-6592. Dostupné také z: 

http://link.springer.com/10.1007/s40726-015-0015-z 

 

[18] TRI SUGIARTO, A., T. OHSHIMA a M. SATO. Advanced oxidation processes using 

pulsed streamer corona discharge in water. Thin Solid Films. 2002, 407(1-2), 174-178. 

DOI: 10.1016/S0040-6090(02)00036-6. ISSN 00406090. Dostupné také z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0040609002000366 

 

[19] ANDREOZZI, R, T. OHSHIMA a M. SATO. Advanced oxidation processes (AOP) 

for water purification and recovery. Catalysis Today. 2002, 53(1), 51-59. DOI: 

10.1016/S0920-5861(99)00102-9. ISSN 09205861. Dostupné také z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0920586199001029 

http://link.springer.com/10.1140/epjd/e2015-50331-6
http://ieeexplore.ieee.org/document/4504897/
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0963-0252/10/1/311
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ie0601504
http://link.springer.com/10.1007/s40726-015-0015-z
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0040609002000366
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0920586199001029


34 

 

[20] ChemSpider [online]. [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: 

http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.2424.html?rid=ab8aa057-39fc-4760-

a5a6-40cf2c7454b5 

 

[21] WANYIKA, H. N., E. G. GATEBE,, L. M. GITU, E. K. NGUMBA a C. W. 

MARITIM. Determination of caffeine content of tea and instant coffee brands found in 

the Kenyan market. African Journal of Food Science [online]. 2010, 4(6), 353 – 358 

[cit. 2020-06-21]. ISSN 1996-0794. Dostupné z: http://www.academicjournals.org/ajfs 

 

[22] Science of Cooking [online]. [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: 

https://www.scienceofcooking.com/caffeine.htm 

 

[23] AMOS-TAUTUA, W. BAMIDELE MARTIN a E.R.E. DIEPREYE. Ultra-violet 

Spectrophotometric Determination of Caffeine in Soft and Energy Drinks Available in 

Yenagoa, Nigeria. Advance Journal of Food Science and Technology. 2014, 6(2), 155-

158. ISSN 2042-4868. 

 

[24] MCCUSKER, R. R., B. A. GOLDBERGER a E. J. CONE. Caffeine Content of 

Energy Drinks, Carbonated Sodas, and Other Beverages. Journal of Analytical 

Toxicology. 2006, 30(2), 112-114. DOI: 10.1093/jat/30.2.112. ISSN 0146-4760. 

Dostupné také z: https://academic.oup.com/jat/article-lookup/doi/10.1093/jat/30.2.112 
 

[25] HECKMAN, M. A., J. WEIL a E. G. DE MEJIA. Caffeine (1, 3, 7-trimethylxanthine) 

in Foods: A Comprehensive Review on Consumption, Functionality, Safety, and 

Regulatory Matters. Journal of Food Science [online]. 2010, 75(3), R77-R87 [cit. 2020-

07-21]. DOI: 10.1111/j.1750-3841.2010.01561.x. ISSN 00221147. Dostupné z: 

http://doi.wiley.com/10.1111/j.1750-3841.2010.01561.x 
 

[26] WELDEGEBREAL, B., M. REDI-ABSHIRO a B. S. CHANDRAVANSHI. 

Development of new analytical methods for the determination of caffeine content in 

aqueous solution of green coffee beans. Chemistry Central Journal. 2017, 11(1). DOI: 

10.1186/s13065-017-0356-3. ISSN 1752-153X. Dostupné také z: 

https://bmcchem.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13065-017-0356-3 
 

[27] SKOOG, D. A., D. M. WEST, F. J. HOLLER a S. R. CROUCH. Analytická chemie. 

Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2019. ISBN 978-80-7592-043-0. 

 

[28] DOHNAL, V. a I. KADLEČKOVÁ. Analýza látek pomocí HPLC. Ústí nad Labem, 

2013. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta. 

 

[29] HOLČAPEK, M. a P. JANDERA. Spojení kapalinové chromatografie a hmotnostní 

spektrometrie (HPLC/MS). Chemické listy. 1998, 92(4), 278-286. 

 

http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.2424.html?rid=ab8aa057-39fc-4760-a5a6-40cf2c7454b5
http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.2424.html?rid=ab8aa057-39fc-4760-a5a6-40cf2c7454b5
http://www.academicjournals.org/ajfs
https://www.scienceofcooking.com/caffeine.htm
https://academic.oup.com/jat/article-lookup/doi/10.1093/jat/30.2.112
http://doi.wiley.com/10.1111/j.1750-3841.2010.01561.x
https://bmcchem.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13065-017-0356-3


35 

 

7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

A   absorbance 

AC  střídavé napětí 

AOP  pokročilé oxidační procesy (angl. advanced oxidation processes) 

c   koncentrace 

DC  jednosměrné napětí 

ɛλ   molární absorpční koeficient 

G   měrná elektrická vodivost 

HPLC  vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

HPLC/MS vysokoúčinná kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií 

HV  vysoké napětí, česká zkratka VN (angl. high voltage)  

h   Planckova konstanta  

I   intenzita signálu 

l   optická dráha kyvety 

λ   vlnová délka 

M   molární hmotnost 

m   hmotnost 

P   výkon 

T   transmitance 

UV  ultrafialové záření 

VIS  viditelná oblast záření 

𝑣   frekvence záření 

z   náboj iontu 

Φ   zářivý tok po průchodu vzorkem 

Φ0   zářivý tok dopadající na kyvetu 


