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Úvod 

 
Tato práce je zaměřena na konstrukci systému elek-

trodových měrných cel s integrovanými kompozitními 
pracovními elektrodami na bázi uhlíkových filmů a násled-
nou aplikaci pro stanovení triclosanu (TCS) (obr. 1), ja-
kožto environmentálního polutantu. U tohoto systému cel 
je kladen důraz na nízkou cenu analýzy a co největší mobi-
litu využitelnou při terénních měřeních. 

Triclosan je polychlorovaný difenylether s elektro-
chemicky oxidovatelnou hydroxylovou skupinou. TCS je 
používán jako antibakteriální, antifungicidní a biocidní 
činidlo přidávané do mýdel, zubních past, deodorantů 
a v neposlední řadě i do spotřebitelských výrobků 
(ponožky, hračky, ložní prádlo)1. V roce 2008 americká 
EPA stanovila maximální povolené koncentrace a limity 
pro použití TCS2. Maximální legislativou povolená hranice 
v České republice pro TCS v kosmetických výrobcích je 
0,3 % (cit.3). 

Do přírody se tato látka dostává nejčastěji 
v odpadních vodách domácností, přičemž následně dochá-
zí k rozkladu mikroorganismy za vzniku chlorfenolů 
a dioxinů4,5. Některé další studie uvádějí, že TCS může ve 
vodě reagovat s chlorem za vzniku karcinogenních látek, 

jako je 2,4-dichlorfenol, chlorfenol, chloroform a řady 
dalších6.  

Hydrofobní TCS se u lidí akumuluje přede-
vším v tukových tkáních, mateřském mléce, krevním séru 
a vylučuje se močí. V lidském těle je triclosan biodegrado-
ván a následně vzniklé sloučeniny mohou na organismus 
působit karcinogenně, cytotoxicky a také jako endokrinní 
disruptory7. V současném výzkumu je sledováno přede-
vším působení této látky na vodní organismy a celkový 
vodní ekosystém, kde byla prokázána větší toxicita a míra 
působení než u suchozemských organismů.  

Ke stanovení triclosanu v laboratorních podmínkách 
byly vyvinuty různé metody. Mezi nejčastěji používané 
patří vysokoúčinná kapalinová chromatografie 
s hmotnostní detekcí (HPLC-MS)8,9, následují spektrální 
metody10 a voltametrické metody11,12.  

Při elektrochemických stanoveních TCS a všeobecně 
v environmentální analýze se využívá mnoho druhů pra-
covních elektrod. Pracovní elektrody mají podobu kovu, 
vodivého materiálu na bázi uhlíku či směsi jiných materiá-
lů s vhodným pojivem. U těchto elektrod je vyžadováno, 
aby jejich obnovitelnost povrchu byla co nejsnazší, popří-
padě aby elektroda byla na jedno použití. U uhlíkových 
elektrod tuto podmínku splňuje uhlíková pastová elektroda 
(směs uhlíku a pastovací kapaliny), kde je nový povrch 
získán otřením vytlačené části pasty13,14. Dnes je ale již 

VOLTAMETRICKÉ STANOVENÍ TRICLOSANU POMOCÍ SYSTÉMU MĚRNÝCH 
CEL S INTEGROVANOU UHLÍKOVOU ELEKTRODOU 

Typ uhlíku 
w (90 %, 80 %) 

Polymer (pojivo) 
w (10 %, 20 %) 

Rozpouštědlo 
V (0,5 ml) 

grafit / skelný polystyren dichlorethan / toluen 

grafit / skelný parafin rozpouštění teplem (100 °C) 

grafit / skelný PMMA ethylacetát 

grafit / skelný polykarbonát toluen / aceton / dichlorethan 

grafit polyuretan aceton / cyklohexan 

grafit chloroprenový kaučuk aceton / ethylacetát / cyklohexan / 
toluen / benzin 

grafit / skelný epoxidová pryskyřice aceton (1 ml) 

grafit / skelný polyvinylchlorid tetrahydrofuran (1 ml) 

Tabulka I 
Přehled kombinací materiálů testovaných pro přípravu uhlíkových kompozitních filmových pracovních elektrod 

Obr. 1. Strukturní vzorec triclosanu 
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běžný i druhý přístup, využívaný zejména u sítotiskových 
elektrod, kdy uhlíkový inkoust je přímo natištěn na kera-
mické či plastové destičce a díky nízké ceně takovéto elek-
trodové sady je možné pro každé stanovení použít sadu 
novou15,16. 

Nedávno navržené uhlíkové filmové elektrody spojují 
vlastnosti předešlých dvou elektrod. Tyto elektrody jsou 
tvořené uhlíkovým filmem naneseným na běžnou pevnou 
elektrodu, která zde funguje pouze jako vodič. Obnovení 
povrchu je prováděno setřením starého a nanesením nové-
ho uhlíkového filmu17. 

Kompozitní uhlíkové elektrody představují rovněž 
směs uhlíku, pojiva a v některých typech kompozitů je 
přidáváno i těkavé rozpouštědlo. Pojivem není kapalina, 
ale pevná nevodivá látka (nejčastěji polymer). Po rozpuš-
tění polymeru, smíchání s uhlíkem a odpaření rozpouště-
dla se získá tuhá elektroda18,19.  

 
Experimentální část 

 
Voltametrická měření hexakyanoželeznatanu drasel-

ného byla prováděna na přístroji Eco-Tribo polarograf 
(3M KCl, Eco-Trend Plus, Česká republika) ovládaným 
programem Polar Pro v. 5.1. Voltametrická měření 
triclosanu byla prováděna na přenosném miniaturizova-
ném potenciostatu PalmSens (PalmSens, Nizozemí).  

Voltametrická měření probíhala v tříelektrodovém 
zapojení. Jako referenční elektroda byla použita elektroda 
argentchloridová (ECO-Trend, Česká republika) a pomoc-
nou elektrodou byl platinový drátek. Pracovními elektro-
dami byly zkonstruované uhlíkové kompozitní filmové 
elektrody.  

Pro výrobu elektrod byly použity dva druhy uhlíku: 
grafitový prášek CR-2 (Grafit Týn, Česká republika) 
a skelný uhlík 0,4–12 mikronů  (Alfa Aesar, USA). Jako 
pojivo byly testovány polymery: polystyren (obalový ma-
teriál), polymethylmethakrylát (PMMA), polykarbonát 
(obalový materiál), polyuretan (Chemoprén), chloropreno-
vý kaučuk (Alkaprén 50), epoxidová pryskyřice (Epoxy 
512), polyvinylchlorid (obalový materiál) a rovněž para-
fin. K rozpuštění polymerů byla použita vhodná rozpouš-
tědla čistoty p.a. (viz tab. I).  

Zásobní roztok triclosanu (≥ 97%, Sigma Aldrich, 
USA) o koncentraci 110–4 mol dm–3 byl připraven rozpuš-
těním příslušného množství dané látky v methanolu (p.a., 
Merck, Německo). Brittonův-Robinsonův pufr byl připra-
ven smísením dvou základních roztoků. Prvním roztokem 
byl vodný roztok hydroxidu sodného (p.a., Penta, Česká 
republika) o koncentraci 0,2 mol dm–3 a druhým roztokem 

byl směsný roztok kyseliny fosforečné (p.a., 85%, La-
chema, Česká republika), kyseliny borité (p.a., Lachema, 
Česká republika) a kyseliny octové (p.a., 99%, Lach-ner, 
Česká republika), každé o koncentraci 0,04 mol dm–3. Jako 
poslední byl připraven roztok hexakyanoželeznatanu 
draselného (p.a., Lachema, Česká republika) o koncen-
traci 110–3 mol dm–3 ve vodném roztoku chloridu drasel-
ného draselného (p.a., Lachema, Česká republika) o kon-
centraci 1 mol dm–3.  

Při měření cyklických voltamogramů hexakyanože-
leznatanu draselného byla zvolena rychlost polarizace 100 
mV s–1. Při měření diferenčních pulzních voltamogramů 
(DPV) TCS byly na elektrodu vkládány pulzy o amplitudě 
50 mV a šířce 0,1 s, při rychlosti polarizace 20 mV s–1.  

 
Výsledky a diskuse 

 
Optimalizace složení filmové elektrody 

 
Inkoust pro výrobu integrované uhlíkové kompozitní 

pracovní elektrody byl složen ze tří základních složek, 
které výrazně ovlivňují vlastnosti vzniklé elektrody. První 
složkou byl uhlík, fungující jako vodivý člen. Druhou 
složkou byl polymer, jakožto nevodivé pojivo a třetí slož-
kou bylo těkavé rozpouštědlo zajišťující rozpuštění poly-
meru.  

U vytvořených kompozitních filmových elektrod byla 
zkoumána: přilnavost k různým materiálům (sklo, poly-
propylen, teflon, hliníková folie), tvorba prasklin po za-
schnutí, doba zasychání elektrodové směsi a elektrický 
odpor pevné elektrody.  

Vzniklé pevné elektrody, kde byl použit grafit, proka-
zovaly po zaschnutí přilnavost ke všem materiálům. Elek-
trody ze skelného uhlíku neprokázaly přilnavost pouze ke 
skleněnému povrchu. Problémy s tvorbou prasklin nebyly 
pozorovány.  

Z dalších měření byly některé kombinace materiálů 
vyloučeny kvůli obtížné přípravě inkoustu či manipulaci 
s ním – to se týká inkoustů, kde byl použit jako pojivo 
parafin, epoxid, polyvinylchlorid (dlouhá doba zasychání) 
a chloropren (špatná rozpustnost chloroprenu). Elektrodo-
vý materiál na bázi polyuretanu byl vyloučen vzhledem 
k vysokému elektrickému odporu. 

 
Zkoumání elektrochemických vlastností pracovní 
elektrody 

 
Nevyřazené elektrodové směsi byly následně integro-

vány ve formě kompozitního filmu do měrné polypropyle-

Typ elektrody pH 2 pH 7 pH 12 

Grafit + polystyren – 1000 až 1200 mV – 1000 až 1100 mV – 800 až 1000 mV 

Grafit + polykarbonát – 1000 až 1100 mV – 1000 až 1000 mV – 800 až 1000 mV 

Tabulka II 
Rozsah potenciálových oken pracovních elektrod 
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nové cely. V těchto celách byly zkoumány elektrochemic-
ké vlastnosti, konkrétně opakovatelnost měření, reverzibi-
lita elektrochemické reakce v systému K4[Fe(CN)6] v KCl 
a rozsah potenciálového okna v Brittonově-Robinsonově 
(BR) pufru o pH = 2, 7 a 10. Během měření cyklických 
voltamogramů bylo zjištěno, že směsi, kde byl použit skel-
ný uhlík v kombinaci s libovolným pojivem a grafit 
s PMMA, neprokazují dostatečnou míru opakovatelnosti 
výsledků a nízkou reverzibilitu probíhající reakce. 
Z tohoto důvodu byly tyto kombinace materiálů z dalších 
měření rovněž vyloučeny. Proměřené rozsahy šířky poten-
ciálového okna zbylých elektrodových směsí jsou uvedeny 
v tab. II.  
 
Optimalizace pH prostředí 

 
Vliv pH na chování triclosanu při DPV na integrova-

ných uhlíkových kompozitních elektrodách v systému 
měrných cel byl sledován v prostředí BR pufru o hodnotě 
pH 2 až 12 s methanolem v poměru 90:10 (V/V). Koncen-
trace zásobního roztoku TCS byla 110–4 mol dm–3. Namě-
řené voltamogramy na jednotlivých elektrodách jsou zob-
razené na obr. 2.  

Jak bylo zjištěno, TCS poskytuje při všech měřených 
hodnotách pH dobře vyvinutý pík, jehož poloha se na 
obou elektrodách se zvyšujícím pH prostředí posouvá 
směrem k nižším hodnotám potenciálu. V oblasti, kde je 
triclosan disociován, tedy při pH vyšším než 8, se potenci-
ál píků nemění. Z hlediska výšky píků se chování obou 
elektrod liší. U polystyrenové elektrody je v oblasti kyse-
lých a neutrálních pH výška píků konstantní; v zásaditém 
prostředí dochází poté k poklesu výšky píků. U polykarbo-
nátové elektrody se s rostoucí hodnotou pH hodnota prou-
du píků lineárně zvyšuje až do hodnoty pH 7, kde dochází 
ke zlomu a následnému klesání. Velikost proudu pozadí 

a šumu je konstantní. Po spojení předešlých zjištění bylo 
jako optimální prostředí pro měření zvoleno pH 7. 

 
Vliv methanolu na pracovní elektrodu 

 
Vliv obsahu methanolu na testované pracovní elektro-

dy byl zkoumán v roztoku TCS o koncentraci 110–4 
mol dm–3. Obsah methanolu v roztoku se měnil v rozmezí 
1 až 50 %. Naměřené voltamogramy získané na obou ty-
pech elektrod jsou zobrazeny na obr. 3a,b. 

Z výsledků měření je patrné, že až do 20% obsahu 
methanolu v roztoku o pH 7 lze získat měřitelnou odezvu 
v podobě vyhodnotitelného signálu. Při vyšším obsahu 
dochází pravděpodobně k poškození elektrody. Při nižších 
obsazích methanolu poskytuje nejvyšší odezvu 10% roz-
tok. Pro další měření byl proto zvolen optimální poměr 
pufru o pH 7 a methanolu 9:1 (V/V). 

 
Ověření možnosti akumulace triclosanu 

 
Bylo zkoumáno, jak intenzivní je interakce mezi pra-

covní elektrodou a roztokem triclosanu a zda tento efekt 
umožňuje přípravu vzorků do měrné cely před samotným 
měřením či zda je možnost zvýšit citlivost stanovení po-
mocí akumulačního kroku. 

Měření byla prováděna v celách v nemíchaném rozto-
ku triclosanu o koncentraci 110–4 mol dm–3 ve zvoleném 
prostředí o pH 7 při poměru pufru a methanolu 9:1 (V/V). 
Odezva proudu píku na době akumulace byla měřena 
v čase 5, 10, 15, 20 a 30 minut (obr. 4). U elektrody na 
bázi polystyrenu s časem akumulace rostl kontinuálně 
i proud píku, až do 10 min. Poté došlo k poklesu a proud 
s časem zůstal neměnný. Tento fakt ukazoval na možnost 
využití akumulace ke zvýšení citlivosti, ovšem při promě-
řování koncentrační závislosti bylo zjištěno, že hodnoty 
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Obr. 2. DP voltamogramy 110–4 mol dm–3 TCS. Měřeno v prostředí BR pufru s methanolem v poměru 90:10 (V/V) o pH odpovídající-
mu číslu křivky. (a) filmová elektroda na bázi polystyrenu, (b) filmová elektroda na bázi polykarbonátu 
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proudu při akumulaci nejsou lineární funkcí koncentrace 
TCS. Z tohoto důvodu nebyl pro další měření akumulační 
krok zařazen. U elektrody na bázi polykarbonátu byly 
hodnoty proudu píku na době akumulace nezávislé. Hod-
noty výšky píku oscilovaly v rozmezí ± 1,5 A. 

 
Koncentrační závislosti 

 
Koncentrační závislosti triclosanu byly proměřeny 

v rozsahu 110–4 až 110–6 mol dm–3 (polystyren) a 110–4 
až 210–6 mol dm–3 (polykarbonát) v prostředí BR pufru 

o pH 7 s methanolem v poměru 9:1 (V/V). Na obr. 5 jsou 
uvedeny kalibrační přímky v celém měřeném rozsahu. 
Parametry kalibračních přímek pro stanovení triclosanu 
pomocí diferenční pulzní voltametrie jsou uvedeny 
v tab. III. Závislost je v měřeném rozsahu lineární. Opako-
vatelnost měření byla vyjádřena relativní směrodatnou 
odchylkou RSD = 5,8 % (polystyrenová elektroda) a RSD 
= 2,4 % (polykarbonátová elektroda) pro 5 opakovaných 
měření v nejnižší měřené koncentrační hladině (tab. III). 
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Obr. 3. DP voltamogramy 110–4 mol dm–3 TCS. Měřeno na (a) filmové elektrodě na bázi polystyrenu, (b) filmové elektrodě na bázi 
polykarbonátu v prostředí BR pufru pH 7 s methanolem, jehož obsah je uveden u jednotlivých křivek  
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Obr. 4. Graf závislosti proudu píku 110–4 mol dm–3 TCS na době akumulace. Měřeno metodou DPV na (a) elektrodě na bázi polysty-
renu, (b) elektrodě na bázi polykarbonátu v prostředí BR pufru o pH 7 s methanolem v poměru 9:1 (V/V)  
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Závěr 
 
V této práci byla zkonstruována polypropylenová 

měrná cela s dvěma typy integrovaných kompozitních 
elektrod na bázi uhlíkových filmů. Na obou těchto elektro-
dách bylo prostudováno voltametrické chování systému 
hexakyanoželezitan/hexakyanoželeznatan a environmen-
tálního polutantu triclosanu, rozsah potenciálového okna, 
pH závislosti, vliv obsahu methanolu v roztoku na opako-
vatelnost výsledků, možnost akumulace na elektrodě 
a kalibrační závislosti za optimálních podmínek s určením 
mezí detekce a stanovitelnosti.  

Při porovnání naměřených mezí detekce a stanovitel-
nosti na obou elektrodách s měřeními prováděnými na 
uhlíkové pastové elektrodě 20 bylo zjištěno, že získané 
hodnoty jsou srovnatelné. V případě stanovení TCS mo-
hou nově zkonstruované elektrody konkurovat konven-
čním uhlíkovým pastovým elektrodám. 

Dále je možné říci, že integrace elektrod do malé 
polypropylenové cely poskytuje z hlediska analytické che-
mie potenciál pro široké komerční použití. Vyvinutá cela, 
která je primárně zaměřena na terénní měření, poskytuje 
spolehlivé výsledky prokazující její vhodnost pro tento 
záměr. Při spojení systému obsahujícího několik desítek 

měrných cel zapojených v sérii s přenosným potenciosta-
tem získáváme mobilní měrné zařízení malých rozměrů, 
které při monitorovacích měřeních nebude zatěžovat život-
ní prostředí, bude vyžadovat malé množství vzorku pro 
analýzu a zároveň náklady na jednu analýzu se dostanou 
na téměř zanedbatelnou cenu ve srovnání s komerčně pou-
žívanými laboratorními přístroji. 

 
Tato práce byla finančně podpořená Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR (projekt MSM 
0021620857) a Technologickou agenturou ČR (projekt 
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Tabulka III 
Vybrané parametry koncentračních závislostí triclosanu měřené pomocí DPV na pracovních elektrodách s různým typem 
pojiva v prostředí BR pufr 7 – methanol (9:1, V/V) 

Typ elektrody c 
[mol dm–3] 

Směrnice 
A dm3 mol–1 

Úsek 
A10–6 

R2 LOD 
[mol dm–3] 

LOQ 
[mol dm–3] 

polystyren 110–4 – 110–6 0,21 1,16 0,9927 0,4910–6 1,6410–6 

polykarbonát 110–4 – 210–6 0,16 0,39 0,9731 0,2510–6 0,8510–6 
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Obr. 5. Kalibrační závislost proudu DPV píku na koncentraci roztoku triclosanu v prostředí BR pufru o pH 7 s methanolem 
v poměru 9:1 (V/V). (a) polystyrenová elektroda, (b) polykarbonátová elektroda 
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