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1. Úvod 
Chemický senzor je definován jako převodník, který poskytuje přímé informace o 

chemickém složení svého okolí. Skládá se z fyzikálního převodníku a chemicky citlivé 

vrstvy. [1] Změna chemického složení okolí senzoru vyvolá chemickou nebo fyzikální 

změnu v aktivní vrstvě. Například změnu barvy, náboje, nebo vodivosti. Ta je převedena 

na změnu fyzikální veličiny.  

Jednou z možností dělení senzorů je dělení podle výstupního signálu na elektrické, 

optické a neelektrické, např. teplotní. [2]  

 

signál

Převodník

Analyt

Chemicky 
citlivá
vrstva

Zpracování signálu

 
                                 Obr. 2.1. základní uspořádání senzoru [3] 

2.Teoretická část  
 

2.1.Základní vlastnosti chemických senzorů 

2.1.1. Citlivost 
 Citlivost je poměr změny signálu analytu ku změně koncentrace nebo hmotnosti 

analytu. 
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2.1.2. Selektivita 

Selektivita určuje, je-li metoda citlivá pouze pro daný analyt, nebo signál odpovídá i 

na jiné látky ve vzorku. Pokud je směs mnoha látek dobře rozdělena, můžeme použít 

měření univerzálním detektorem. Pokud ale stanovujeme jednu látku ve větším množství 

složek, nebo potřebujeme určit stopové množství látky vedle jiných látek, je vhodné 

použít selektivní měření.  

 

2.1.3. Mez detekce, mez stanovitelnosti 
Mez detekce je definovaná jako koncentrace nebo hmotnost sledované látky, kterou 

lze kvalitativně postřehnout. Mez stanovitelnosti je nejnižší koncentrace nebo hmotnost 

sledované látky, kterou lze kvantitativně stanovit. Počítat můžeme mez detekce jako 

násobek směrodatné odchylky šumu. 

 

 
 

Kde s je směrodatná odchylka šumu a S je citlivost. Hodnota k je přibližně mezi 2 a 4, 

v závislosti na hladině významnosti (α = 0,01 až α = 0,1).  

 

 
 

Kde sxy je odhad směrodatné odchylky měření signálu.   

  

2.1.4. Dynamický rozsah a lineární dynamický rozsah 
Dynamický rozsah je oblast koncentrací, ve které detektor reaguje změnou odezvy na 

změnu koncentrace. Lineární dynamický rozsah je oblast, ve které je tato změna odezvy 

lineárně závislá.  
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2.1.5. Šum 
V ideálním detektoru by měření bez přítomnosti sledované látky nevyvolalo žádnou 

odezvu. Ve skutečnosti však naměřená neobsahuje pouze signál jako odezvu na 

sledovanou látku, ale také další složky tvořící pozadí. Tvoří je například složka 

pocházející z reakcí nebo nečistot v nosné kapalině. Šum by měl být co nejnižší a poměr 

signálu k šumu co nejvyšší.  

 

2.1.6. Dynamické charakteristiky  
Dynamické charakteristiky jsou takové, které vyjadřují schopnost měření sledovat 

změny koncentrace analytu. V ideálním případě je funkce času věrným obrazem časové 

funkce koncentrace analytu, ale ve skutečnosti tento ideální případ nenastává. To je dáno 

omezenou rychlostí odezvy čidla a zkreslením koncentračního profilu analytu během 

dopravy vzorku od místa dávkování k čidlu. Dynamické vlastnosti závisí na řadě faktorů 

(princip měření, konstrukce analyzátoru, experimentální podmínky) a musí být u daného 

detektoru určeny experimentálně. [4]  

 

 

2.2. Potenciometrické senzory 

  

2.2.1. Princip potenciometrického měření 
Potenciometrie je založena na měření potenciálu mezi dvěma elektrodami, kde jedna 

je pracovní neboli indikační, jejíž potenciál závisí na koncentraci analytu a druhá je 

referentní a její potenciál se nemění.  

 

2.2.2. Membránové solid state elektrody 
Membrány těchto elektrod jsou vytvářeny z monokrystalické, nebo polykrystalické 

anorganické soli. Příkladem membránových solid state elektrod je skleněná elektroda. 
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2.2.2.1. Skleněná elektroda 
Skleněná membrána má tloušťku přibližně 50 μm.  Ponořením do vodného roztoku se 

na obou stranách membrány vytvoří tenká hydratovaná vrstvička. K vytvoření této 

vrstvičky dojde nahrazením pohyblivých sodných iontů (případně jiných, podle složení 

použitého skla), vodíkovými ionty z roztoku.  

 

H+(aq) + G––Na+(s) → G––H+(s) + Na+(aq)[5] 

 

Protože se ionty mohou adsorbovat ve struktuře skla, vzniká napříč skleněnou 

membránou potenciálový rozdíl, který může být změřen pomocí například skleněné, nebo 

argentochloridové elektrody.  

Takto můžeme pomocí skleněné elektrody stanovovat vodíkové, nebo sodné ionty 

v roztoku, ale elektroda odpovídá i na přítomnost jiných iontů. Citlivost elektrody 

k jednotlivým iontům závisí na složení použitého skla. Například pH elektroda je 

nejselektivnějí pro H+ ionty, dále jsou jednotlivé ionty seřazeny podle klesající selektivity 

v pořadí H+ > > > Na+ > K+, Rb+, Cs+ > > Ca2+. Sodíková elektroda má pořadí podle 

klesající selektivity pro ionty Ag+ > H+ > Na+ > > K+, Li+ > > Ca2+ a kationtová elektroda 

H+ > K + > Na+ > NH|, Li+ >> Ca2+. 

 

2.2.2.2. Další solid state elektrody 
Membrána fluoridové solid state elektrody je tvořena monokrystalem LaF3, legovaná 

malým množstvím EuF2 pro získání vodivosti. LaF3 poskytuje tři F- ionty, zatímco EuF2 

poskytuje dva F- ionty. Díky přítomnosti EuF2 se tedy v krystalové mřížce vytváří 

mezery, které jsou příčinou vodivosti.  

Dále mohou být tyto membrány tvořeny z nerozpustných sraženin solí, například 

AgCl, AgBr, AgI, Ag2S, CuS, SdS, nebo PbS. Sraženiny jsou buď slisované do tablety, 

nebo jsou zachycené na polymerní matrici.[6]  

 

2.2.3. Elektrody s kapalnými membránami 
U těchto elektrod se jako aktivní vrstva používá kapalina, fixovaná na polymerní 

membránu. Membrána odděluje testovaný roztok od vnitřního standardního roztoku 
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stanovovaného iontu. Rozpoznávací komponenta může buď vyměňovat ion, nebo se 

jedná o neutrální ionofor. [7]  

Příkladem elektrody s kapalnou membránou je elektroda pro stanovení Ca2+ iontů. 

Porézní membrána je saturována di-(n-decyl) fosfátem a je v kontaktu se dvěma 

rezervoáry. Vnější rezervoár obsahuje di-(n-decyl) fosfát v di-n-oktylfenylfosfonátu, 

prosakující do polymerní membrány. Vnitřní zásobník obsahuje standardní vodný roztok 

Ca2+ a argentochloridovou referenční elektrodu.[5]  

 
 Obrázek 2.2. schéma elektrody s kapalnou membránou pro stanovení Ca2+ [5] 

 

2.2.4. Elektrody pro měření plynů 
Membrána těchto elektrod odděluje vzorek od vnitřního roztoku, ve kterém je 

ponořena iontově selektivní elektroda. Membrána je propustná pro plyny, ale ne pro 

netěkavé látky. Stanovovaný plyn tak projde do vnitřního roztoku skrz membránu, kde 

s vnitřním roztokem reaguje a jako produkt této reakce vznikají ionty, které jsou 

stanovované iontově selektivní elektrodou. 

Například u elektrody pro stanovení CO2, kde CO2 reaguje ve vnitřním roztoku za 

vniku H3O+ iontů a H3O+ ionty jsou potom stanoveny pH selektivní elektrodou. [5] 
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Obrázek 2.3. schéma elektrody pro měření plynů [5] 

 

2.3. Amperometrické a voltametrické senzory  

 

2.3.1. Princip voltametrického měření 
Princip těchto měření spočívá v tom, že je měřena závislost protékajícího proudu na 

napětí, které je vkládáno na elektrochemickou celu. Vlivem vkládaného napětí dochází na 

pracovní elektrodě k redukci nebo oxidaci analytu, který k elektrodě difunduje, je-li 

přítomen. Díky této reakci prochází obvodem elektrický proud. Velikost procházejícího 

proudu se zvyšuje se zvyšujícím se napětí, dokud reakce neprobíhá tak rychle, že se 

přemění všechny částice přivedené na elektrodu.  V tomto okamžiku se v závislosti 

proudu na napětí objeví napěťově nezávislý úsek a proud procházející obvodem v tomto 

úseku se nazývá limitní difuzní proud. Velikost limitního difuzního proudu závisí na 

koncentraci analytu. [8] 

 

2.3.2. Clarkova kyslíková elektroda 
Clarkova kyslíková elektroda se používá pro stanovení rozpuštěného kyslíku. Na 

povrchu platinové, nebo zlaté elektrody se nachází tenký film elektrolytu, který je 

pokrytý porézní membránou (obvykle PTFE). Póry membrány mají takovou velikost, aby 

skrz ně mohl difundovat pouze kyslík. Jako anoda se používá stříbrná disková elektroda.  
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Obr.2.4.schema Clarkovy kyslíkové elektrody [9] 

 

Na podobném principu fungují i další elektrody pro stanovení jiných plynů. [9] 

 

2.4. Optické senzory 

 
V případě optosenzorů dochází při interakci citlivé vrstvy s analytem ke změně jejích 

optických vlastností. Například absorpce záření, luminescence, refrakce nebo povrchová 

plazmová resonance. Tyto změny závisí na množství analytu ve vzorku. [10] U těchto 

senzorů mohou být využívána optická vlákna, která slouží k odvodu světla od zdroje k 

místu detekce. Příkladem optického senzoru může být senzor pro měření pH založený na 

změně aborbance indikátorového barviva. [11]  

 

2.4.1. Optické jevy využívané při měření optickými senzory 

2.4.1.1. Absorbce elektromagnetického záření 
Při průchodu paprsku elektromagnetického záření vzorkem může být část záření 

vzorkem pohlcena. Tomuto jevu se říká absorpce elektromagnetického záření. Aby 

k němu mohlo dojít, musí záření interagovat se vzorkem. Například v případě absorbce 

viditelného a UV záření je touto interakcí přechod valenčních elektronů do vyššího 

energetického stavu.[5]   
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2.4.1.2. Luminescence 
K luminiscenci dochází, pokud molekula nebo atom absorbuje záření o vlnové délce 

λ1, dojde tedy k excitaci elektronu na vyšší energetickou hladinu, a jeho přechod zpět na 

původní energetickou hladinu je doprovázen emisí záření o vlnové délce λ2. Podle doby 

trvání excitovaného stavu rozlišujeme dva typy luminiscence, fluorescenci a 

fosforescenci. 

 

2.4.1.3. Povrchová plazmonová rezonance  
Princip povrchové plazmonové rezonance spočívá v interakci evanescentní vlny 

s plazmony. Plazmony jsou kvanta podélných oscilací elektronů, které vznikají například 

na rozhranní mezi kovem a dielektrikem. Pokud záření dopadne na rozhranní mezi 

prostředím o vyšším indexu lomu a prostředím o nižším idnexu lomu pod takovým 

úhlem, že dojde k absolutnímu odrazu, do prostředí o nižším indexu lomu pronikne 

elektrické pole, nazývané jako evanescentní vlna. Aby mohlo dojít k povrchové 

plazmonové rezonanci, záření dopadající na rozhranní musí být p-polarizované. 

Pokud tedy dojde k odrazu p-polarizovaného záření na rozhraní mezi prostředím o 

vyšším indexu lomu n1 a prostředím o nižším indexu lomu n2 a na tomto rozhranní se 

nachází tenká kovová vrstvička, evanescentní vlna může za splnění rezonančních 

podmínek excitovat plazmony a tak dojde k jevu nazývanému povrchová plazmonová 

rezonance. [12] 

Úhel, pod kterým musí záření na rozhranní dopadnout, aby došlo k povrchové 

plazmonové rezonanci, závisí mimo jiné i na indexu lomu n2, protože plazmony mohou 

s tímto prostředím interagovat. Tak mohou být plazmony ovlivněny také přítomností 

analytu. [10] 

 

2.4.1.4. Zeslabený celkový obraz  
Záření prochází vlnovodem. Během průchodu dojde k několika odrazům. Pokud je na 

stranách vlnovodu přítomen vzorek, který při každém odrazu absorbuje část světelného 

záření, dojde k zeslabení intenzity procházejícího záření. [5] 
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2.4.1.5. Totální interní reflektanční fluorescence 
Totální interní reflektanční fluorescence pracuje na podobném principu, jako 

zeslabený celkový odraz, ale detekuje se emitované fluorescenční záření. [10] 

 

2.4.2. Vláknové optické senzory 
Pro tvorbu senzorů mohou být využívána optická vlákna. Vláknové optické senzory 

mohou být rozděleny na dvě skupiny, tzv. extrinstické, a intrinstické. V případě 

excentrických senozrů je záření přivedeno jedním vláknem k místu detekce, které se 

nachází mimo optické vlákno a poté je odvedeno dalším optickým vláknem.  

Intrinstické vláknové senzory mají místo detekce uvnitř vlákna. Existuje však mnoho 

typů vláknových optických senzorů, obě tyto skupiny se tedy dělí na další podskupiny. 

Příkladem vláknového senzoru je senzor založený na různé vzdálenosti dvou optických 

vláken. Záření je přivedeno do jednoho optického vlákna a vystoupí z něj na druhém 

konci jako světelný kužel. Množství záření zachyceného druhým vláknem pak závisí na 

tom, jak jsou od sebe vlákna vzdálena. Toho lze využít například při měření vibrací. [13]  

 

2.5. Senzory pracující na principu měření změn hmotnosti 
 

Tyto senzory se používají pro analýzu a detekci plynů. Patří mezi ně například křemenné 

krystalové mikrováhy a senzory s akustickou vlnou.  

 

2.5.1. Křemenné mikrováhy 
Křemenné mikrováhy využívají piezoelektrického jevu. Princip piezoelektrického jevu 

spočívá v tom, že se některá krystalická dielektrika polarizují, pokud jsou podrobeny 

fyzickému napětí, nebo dojde k deformaci krystalů působením vnějšího elektrického 

pole.  

Součástí křemenných mikrováh jsou ploché tenké destičky například z křemenného 

monokrystalu. V důsledku působení střídavého elektrického pole dochází ke kmitům 

destiček. Na povrchu destiček je nanesena aktivní vrstva s receptorem. Pokud se na 
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receptor naváže analyt, dojde ke změně hmotnosti citlivé vrstvičky a důsledkem této 

změny je změna kmitočtu. [14] 

 

2.6. Senzory pracující na principu měření změn teploty 

2.6.1. Termistory 
Termistory fungují na principu závislosti změny odporu na změnách teploty. 

Rozlišujeme dva typy termistorů. NTC termistory a PTC termistory. V případě NTC 

termistorů jejich odpor s rostoucí teplotou klesá. Vyrábějí se slisováním prášků směsi 

oxidů, například Fe2O3 + TiO2 + MnO + CoO. PTC termistory se také nazývají pozistory. 

Jejich odpor s rostoucí teplotou roste. Vyrábějí se například z titaničitanu barnatého.  

 

 

 

2.6.2. Pelistory 
Princip pelistorů spočívá v tom, že měří reakční teplo uvolněné při katalytickém 

spalování stanovovaných hořlavých látek v plynné směsi (metan, butan, propan, CO). 

Součástí pelistorů je topný platinový drátek a katalyzátor. Platinový drátek se zahřívá na 

teploty do 500°C, při kterých dochází ke katalytickému spalování stanovovaných složek. 

Katalytickou reakcí se teplota platinového drátku zvyšuje a drátek dále slouží jako 

odporový senzor teploty. Další teplotní změny tedy závisí na koncentraci analytu.[15]  

 

2.7. Biosenzory 

 
Biosenzory nazýváme senzory, které k zachycení analytu na citlivé vrstvě využívají 

biochemických látek, jako jsou enzymy nebo protilátky.  

První biosenzor vyvinul Clarke v roce 1962. Jednalo se o ampérometrický biosenzor 

pro měření koncentrace glukózy. Na platinové elektrodě je zachycený enzym glukóza 

oxidáza. Reakcí katalyzovanou tímto enzymem vzniká z glukózy glukuronát a peroxid 
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vodíku. Velikost naměřeného signálu závisí na množství vzniklého peroxidu vodíku, 

které je úměrné množství glukózy přítomné ve vzorku. 

 

2.7.1. Další příklady uspořádání biosenzorů  

2.7.1.1. Potenciometrický biosenzor pro fenyl acetát 
Jako citlivá vrstva u těchto senzorů slouží katalytická protilátka, zachycená na povrchu 

elektrody pro měření pH. Imunogenem pro tuto protilátku je sloučenina vznikající jako 

přechodný stav při hydrolýze fenyl acetátu. 

Tato sloučenina se váže na protilátku a tím katalyzuje reakci. Reakcí vzniká kyselina 

octová a tím se snižuje pH v roztoku. Změna pH, měřena pH elektrodou tedy závisí na 

množství fenyl acetátu ve vzorku. 

 

2.7.1.2. Optický fluorescenční biosenzor pro glukosu 
Na konci optického vlákna jsou zadržovány makromolekuly, dextran označený FITC 

(fluorescein isothiokyanatan) a concanvalin A označený rhodaminem. Obě molekuly jsou 

zadržované sialitickou membránou. FITC-dextran i glukosa se váží na concanvalin A 

označený rhodamidem. FITC má absorpční maximum při 490 nanometrech a jeho emisní 

maximum při 520. Rhodamin má absorpční maximum při 550 nm a emisní maximum při 

vlnové délce 580 nm. Je měřeno emitované záření o vlnové délce 520 nm, kde se emisní 

spektrum FITC a absorpční spektrum rhodaminu překrývá. Pokud je FITC-dextran 

vázaný na concanvalin A, je záření o vlnové délce 520 nm emitované FITC pohlceno 

rhodaminem. Pokud je ve vzorku přítomná glukosa, difunduje přes sialitickou membránu 

a váže se na rhodamin a nahradí tak FITC-dextran. Intenzita záření emitovaného při 520 

nm se zvýší.  

 

2.7.1.3. Enzymové termistory 
Termistory s navázanými enzymy lze použít ke stanovení analytů, jejichž enzymy 

katalyzované reakce jsou doprovázeny změnami reakční entalpie. Termistor pak slouží 

k měření teplotních změn. Takto je možné využít například reakce katalyzované 

katalázou ke stanovení glukosy, nebo alkohol dehydrogenázou ke stanovení etanolu. [16] 
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3.Experimentální část 

3.1. Příprava fluorescenčních terčíků 
Z destičky pro tenkovrstvou chromatografii byly vyříznuty kroužky o průměru 10 mm. 

Tyto terčíky byly ponořeny do roztoku barviva a poté vysušeny při laboratorní teplotě. 

Použitá barviva byla rhodamin 6G o koncentracích 0,5 mg.ml-1 a 0,1 mg.ml-1 a rhodamin B o 

koncentracích 0,5 mg.ml-1 a 0,1 mg.ml-1.     

 

3.2. Použité chemikálie 
aceton p.a. Lachema,  Brno, Česká republika 

chloroform p.a. Lach-Ner s.r.o, Neratovice, Česká republika 

n-hexan 99% Labscan Ltd, Dublin, Irsko 

toluen p.a. Penta, Chrudin, Česká rebpulika 

rhodamin B  Lambda Physic 
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rhodamin 6G  Lambda Physic 

 

 

 

Obr. 3.1. Strukturní vzorec rhodaminu B 

 

 

 

Obr. 3.2. Strukturní vzorec rhodaminu 6G 
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3.3. Použitá instrumentace 

MČ

PK

PK

TV

TV

TEJ

Aparatura

MČ - membránové čerpadlo
PK - průtokový kontrolér
TV - třícestný ventil
TEJ - termostatová evaporační 
          Jednotka  

Obr. 3.3. Schéma aparatury  

 

Optické vlákno

 

Obr. 3.4.Schéma aparatury pro luminiscenční optický senzor 

 

Obr. 3.5. Aparatura pro produkci zdroje 

Obr. 3.6. Aparatura pro luminiscenční optický senzor. 

20 
 



3.5. Výsledky  

3.5.1. Kalibrační závislosti 
 Byla měřena závislost úbytku hmotnosti rozpouštědel na čase při 15°C. Vzorky byly váženy 

v třicetiminutových intervalech.  

 

Obr. 3.8. Závislost úbytku hmotnosti rozpouštědel na čase při 15°C  

3.5.2. Absorbční a fluorescenční spektra rhodaminu B a 

rhodaminu 6G 
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Obr.3.8. Absorbční spektrum rhodaminu B koncentrace 3,3.10-3 mg.ml-1 

 

 

Obr.3.9. Absorbční spektrum rhodaminu 6G koncentrace 3,3.10-3 mg.ml 

 

 

 

Obr. 3.10. emisní spektrum rhodaminu 6g koncentrace 1.10-3 mg.ml-1 
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Obr. 3.11. Excitační spektrum rhodaminu 6G koncentrace 1.10-3 mg.ml-1 

 

 

 

 

Obr. 3.12. Emisní spektrum rhodaminu B koncentrace 1.10-3 mg.ml-1
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Obr. 3.13. Excitační spektrum rhodaminu B koncentrace 1.10-3 mg.ml-1 

 

3.5.3. Opakovatelnost odezvy luminescenčního senzoru 

Odezvy senzoru byly měřeny pro páry acetonu, toluenu, chloroformu a hexanu. Po nadávkování par 

rozpouštědla byla měřena změna luminiscence barviva rhodamin B. Použité koncentrace rhodaminu B 

byly 0,5 a 0,1 mg.ml-1. Odezva byla vždy odečítána při vlnové délce kde byla odezva maximální. 

Každé měření bylo provedeno desetkrát. Pro všechna měření byla zjištěna případná odlehlost výsledků 

na základě Deanova a Dixonova testu a odlehlé výsledky byly vyloučeny. Byla spočítána průměrná 

hodnota rozdílů odezvy, směrodatná odchylka s a mez opakovatelnosti L1,2. 
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Obr. 3.14. Odezva luminescenčního senzoru pro páry toluenu, barvivo rhodamin B koncentrace 0,5 mg.ml-1. Tmavý sloupec 
je relativní intenzita luminescence na vzudchu, světlý sloupec je relativní hodnota luminescence v nasycené páře. Měření 
bylo prováděno při 20°C. Hodnota prvního měření byla na základě Deanova a Dixonova testu vyloučena pro odlehlost. 
Průměrná hodnota rozdílů odezvy je 19,4, směrodatná odchykla s = 6,0 a mez opakovatelnosti L1,2 = 4,3. 

 

 

 
Obr. 3.15. Odezva luminiscenčního senzoru pro páry acetonu, barvivo rhodamin B koncentrace 0,5 mg.ml-1. Tmavý sloupec 
je relativní intenzita luminescence na vzudchu, světlý sloupec je relativní hodnota luminescence v nasycené páře. Měření 
bylo prováděno při 20°C.   Na základě Deanova Dixonova testu nebyla vyloučena žádná hodnota. Průměrná hodnota rozdílů 
odezvy je 303,75, směrodatná odchylka s = 11,4, mez opakovatelnosti L1,2 = 8,0 
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Obr. 3.16. Odezva luminiscenčního detektoru pro páry chloroformu, barvivo rhodamin B koncentrace 0,5 mg.ml-1. Tmavý 
sloupec je relativní intenzita luminescence na vzudchu, světlý sloupec je relativní hodnota luminescence v nasycené páře. 
Měření bylo prováděno při 20°C.   Na základě Deanova a Dixonova testu nebyl vyloučen žádný výsledek. Průměrná hodnota 
rozdílů odezvy je 44,4. Směrodatná odchylka 14,6 a mez opakovatelnosti L1,2 = 10,4. 

 

 

Obr. 3.17. Odezva luminescenčního senzoru pro páry hexanu, barvivo rhodamin B koncentrace 0,5 mg.ml-1. Tmavý sloupec 
je relativní intenzita luminescence na vzudchu, světlý sloupec je relativní hodnota luminescence v nasycené páře. Měření 
bylo prováděno při 20°C. Na základě Deanova a Dixonova testu byla hodnota třetího měření vyloučena pro odlehlost. 
Průměrná hodnota rozdílů odezvy je 105,6. Směrodatná odchylka s = 22,8, mez opakovatelnost L1,2 = 16,1. 
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Obr. 3.18. Odezva luminescenčního senozru pro páry acetonu, barvivo rhodamin B koncentrace 0,1 mg.ml-1. Tmavý sloupec 
je relativní intenzita luminescence na vzudchu, světlý sloupec je relativní hodnota luminescence v nasycené páře. Měření 
bylo prováděno při 20°C.  Na základě Deanova a Dixonova testu nebyla vyloučena žádná hodnota. Průměrná hodnota rozdílů 
odezvy je 2513,2, směrodatná odchylka s = 61,8 a mez opakovatelnosti L1,2 = 43,7 

 

 

Obr. 3.19. Odezva luminescenčního senzoru pro páry toluenu, barvivo rhodamin B koncentrace 0,1 mg.ml-1. Tmavý sloupec 
je relativní intenzita luminescence na vzudchu, světlý sloupec je relativní hodnota luminescence v nasycené páře. Měření 
bylo prováděno při 20°C.  Na základě Deanova a Disonova testu nebyla vyloučena žádná hodnota. Průměrná hodnota rozdílů 
odezvy ja 20,3. Směrodatná odchylka s=6,5 a mez opakovatelnosti L1,2 = 4,6. 
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Obr. 3.20. Odezva luminescenčního senzoru pro páry hexanu, barvivo rhodamin B koncentrace 0,1 mg.ml-1. Tmavý sloupec 
je relativní intenzita luminescence na vzudchu, světlý sloupec je relativní hodnota luminescence v nasycené páře. Měření 
bylo prováděno při 20°C.   Na základě Deanova a Dixonova testu nebyla vyloučena žádná hodnota. Průměrná hodnota rozdílů 
odezvy je 246, směrodatná odchylka s = 50,375 a mez opakovatelnost L1,2 = 35,65. 

 

 

Obr. 3.21. Odezva luminescenčního detektoru pro páry chloroformu, barvivo rhodamin B koncentrace 0,1ml.ml-1. Tmavý 
sloupec je relativní intenzita luminescence na vzudchu, světlý sloupec je relativní hodnota luminescence v nasycené páře. 
Měření bylo prováděno při 20°C.  Na základě Deanova a Dixonova testu nebyla vyloučena žádná hodnota. Průměrná hodnota 
rozdílů odezvy je 335, směrodatná odchylka s = 39 a mez opakovatelnosti L1,2 = 27,6. 

 

3.6. Diskuze a závěr 
Kalibrační křivky závislosti úbytku hmotnosti rozpouštědla na čase byly pro aceton, n-

hexan a chloroform lineární, pro toluen nelineární.  
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Při použití barviva rhodamin 6G jako chemicky citlivé vrstvy byla odezva detektoru velmi 

nízká. Toto barvivo se tedy ukázalo jako nevhodné pro detekci par rozpouštědel. Dále byla 

tedy zjišťována odezva luminiscenčního detektoru jen za použití barviva rhodamin B.  

Páry acetonu, toluenu a chloroformu zhášely luminiscenci rhodaminu B, páry hexanu 

luminiscenci zvyšovaly a zároveň docházelo k posunu maxima k vyšším vlnovým délkám. 

Zaznamenaná odezva pro páry acetonu byla výrazně vyšší, než pro páry ostatních 

rozpouštědel. Dále byla odezva detektoru pro všechna rozpouštědla vyšší při použití nižší 

koncentrace barviva, protože je-li barvivo příliš koncentrované, dochází k jeho samozhášení. 

Tato měření prokázala, že luminiscenční optický senzor při použití barviva rhodamin B jako 

chemicky citlivé vrstvy je možné použít pro detekci par těchto rozpouštědel, zejména pro 

detekci par acetonu.  

Cíle práce byly splněny.  
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