
Chem. Listy 105, s40s42 (2011)                                                                                                                              Cena Merck 2011 

s40 

STUDIUM ANODICKÉ OXIDACE POLYBROMOVANÝCH FENOLŮ 

EVA MARKOVÁ 
 
Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Uni-
verzita Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 
771 46 Olomouc 
markova.e@email.cz 

 
 

Úvod 
 
Denně se setkáváme s produkty spotřebního průmys-

lu, jako jsou automobily, počítače, oděvy a další výrobky 
z polymerních materiálů. S používáním takovýchto pro-
duktů je spojeno i riziko vzniku požárů. Za účelem ochra-
ny a snížení tohoto nebezpečí na minimum jsou užívány 
již  při  technologických  výrobách  tzv.  zpomalovače 
(retardéry) hoření. V posledních letech se upírá pozornost, 
vzhledem k celosvětové produkci, zejména na bromované 
zpomalovače hoření (brominated flame retardants – BFR), 
které obsahují 50 až 80 hm.% bromu1. Většina BRF má 
hydrofobní charakter, a tudíž i schopnost akumulovat se 
v tukových tkáních. Toxicita je specifická pro jednotlivé 
skupiny BFR, objevuje se neurotoxicita, vliv na reproduk-
ci2, apod. K nejpoužívanějším BFR se řadí polybromované 
fenoly. Jsou to sloučeniny málo chemicky reaktivní, avšak 
podléhají  poměrně  snadno  oxidaci.  Oxidační  přeměny 
hrají obecně klíčovou roli při degradaci a metabolismu 
většiny organických sloučenin. BRF navíc mohou při ho-
ření v atmosféře kyslíku poskytovat produkty toxičtější 
než původní látky. U polybromovaných fenolů byly studo-
vány mechanismy jejich fotooxidace3, oxidace singleto-
vým kyslíkem4, možnosti jejich odbourání hydroxylovým 
radikálem produkovaným Fentonovou reakcí5  i rychlost 
jejich chemické oxidace manganistanem draselným6. Do-
sud však nebyla v literatuře popsána jejich elektrochemic-
ká oxidace.  

Cílem této práce je sledovat elektrochemickou oxida-
ci 2,4,6-tribromfenolu (TBP) v závislosti na aciditě pro-
středí a identifikovat produkty jeho anodické oxidace. TBP 
je běžně používán jako meziprodukt při výrobě dalších 
BFR, ale také jako fungicid. Je také produktem fotodegra-
dace tetrabrombisfenolu A, který je v současnosti celosvě-
tově nejpoužívanějším BFR1. 

 
 

Experimentální část 
 

Chemikálie 
 
2,4,6-Tribromfenol (99%, Sigma-Aldrich), methanol 

(p.a., Penta, Chrudim), kyselina boritá, kyselina fosforeč-
ná, kyselina octová, octan ethylnatý (vše p.a., Lachema, 
Brno), hydroxid sodný (p.a., Lach-Ner, Neratovice). 

Přístroje 
 
Pro  voltmetrická  měření  byl  použit  Eco-Tribo-

Polarograf (Polaro-Sensors Praha). Elektrolýza byla prová-
děna na potenciostatu OH404 (Radelkis, Budapešť, Ma-
ďarsko). Analýza produktů byla realizována na plynovém 
chromatografu HP 6890 s hmotnostním detektorem Agi-
lent 5973 N (Agilent, Palo Alto, CA, USA) s kolonou ZB-
5 ms 30 m  0,25 mm  0,25 m a heliem jako nosným 
plynem. 

 
Pracovní postupy 

 
Voltametrická měření byla provedena v tříelektrodo-

vém zapojení s pracovní elektrodou ze skelného uhlíku, 
referentní kalomelovou a pomocnou platinovou elektro-
dou. Základním elektrolytem byl Brittonův-Robinsonův 
pufr (pH 2–12) s 50 % (v/v) methanolu. Koncentrace TBP 
v měřeném roztoku byla 1 mmol l1. Měření bylo provede-
no metodou cyklické voltametrie v potenciálovém rozsahu 
od –0,2 V do +1,2 V rychlostí polarizace 50 mV s1.  

Při  potenciostatické elektrolýze roztoku TBP (c  = 
1 mmol l1) byla jako pracovní použita síťková platinová 
elektroda, jako referentní nasycená kalomelová elektroda, 
pomocnou elektrodou byla platinová spirála v odděleném 
katodovém prostoru. Základním elektrolytem byl Britto-
nův-Robinsonův pufr o pH 9,5, resp. 6,6 s 50 % (v/v) 
methanolu a 0,2 mol l1 NaClO4. Elektrolýza probíhala při 
potenciálu E = +1,0 V po dobu 60 min. Po ukončení elekt-
rolýzy byly produkty elektrolýzy adsorbované na povrchu 
platinové  síťkové  elektrody  rozpuštěny  v  ethylacetátu 
a tento roztok byl vysušen proudem dusíku za laboratorní 
teploty. Odparek byl rozpuštěn v 1 ml ethylacetátu a pře-
nesen do vialky pro GC/MS analýzu. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Obr. 1 ukazuje cyklické voltamogramy TBP v prostředí 

o různém pH. Je z nich patrné, že TBP se oxiduje v celé 
sledované oblasti pH 2–12. Po přepnutí směru polarizace 
při +1,2 V jsou na voltamogramech pro kyselé a neutrální 
prostředí zřetelné proudové signály, které odpovídají re-
dukci produktů oxidace TBP. Potenciál anodického píku 
se s pH rostoucím až do neutrální oblasti posouvá k nižším 
hodnotám, v alkalickém prostředí se dále nemění (obr. 2).  
Průsečík dvou lineárních úseků závislosti potenciálu píku 
na pH odpovídá zdánlivé disociační konstantě TBP (pK = 
7,2). Výška anodického píku je maximální v silně alkalic-
kých roztocích (obr. 2).   

Dále byla provedena elektrolýza roztoku TBP při 
potenciálu +1,0 V v zásaditém a neutrálním prostředí po 
dobu 60 min. V průběhu elektrolýzy byla pozorována změ-
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na zbarvení roztoku a tvorba nažloutlého povlaku na pra-
covní elektrodě. Po elektrolýze byl metodou GC-MS ana-
lyzován jak ethylacetátový extrakt elektrolyzátu, tak po-
vlak elektrody rozpuštěný v octanu ethylnatém. Referenč-
ním vzorkem byl  ethylacetátový  extrakt  roztoku  TBP 
ve  stejném  základním  elektrolytu.  Na  chromatogramu 
extraktu elektrolyzátu nebyly kromě píku původního TBP 
pozorovány žádné další výraznější píky. Chromatogram 
povlaku rozpuštěného z elektrody (obr. 3) poskytl kromě 
píku TBP (tr = 16,40 min) intenzivní pík v retenčním čase 
27,55 min a menší pík v čase 26,38 min. Na základě hmot-
nostních spekter byly navrženy strukturní vzorce produktů 
oxidace TBP (obr. 4). 

  
 

Závěr 
 
TBP podléhá anodické oxidaci v širokém aciditním 

rozmezí. V alkalickém prostředí, kde je TBP ve formě 
aniontu, probíhá oxidace snáze, tj. při nižším potenciálu. 
Fenoxylový radikál vznikající při anodické oxidaci7 podlé-
há následným reakcím, zejména dimeraci spojené se sub-
stitucí atomu Br. Některé oxidační produkty jsou reduko-
vatelné na elektrodě ze skelného uhlíku. Při elektrolýze na 
velkoplošné platinové elektrodě jsou hlavními produkty 
dimerní sloučeniny, které se silně adsorbují na povrch 
elektrody.  Strukturní  vzorce  dvou  hlavních  oxidačních 
produktů byly navrženy na základě jejich hmotnostních 
spekter.    

 
Tato práce byla finančně podpořena Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt 
MSM 6198959216) a Univerzitou Palackého (studentský 
projekt PRF_2010_028). 

Obr. 1. Cyklické voltamogramy 2,4,6-tribromfenolu v Britto-
nových-Robinsonových pufrech o různém pH 

Obr. 2. Graf závislosti potenciálu a proudu anodického CV-
píku TBP na pH 

Obr. 3. Chromatogram oxidačních produktů TBP adsorbovaných na Pt-elektrodě  



Chem. Listy 105, s40s42 (2011)                                                                                                                              Cena Merck 2011 

s42 

LITERATURA 
 

1. Poustka J., Hajšlová J., Kazda R.: Bromované retardá-
tory hoření: environmentální xenoestrogeny. http://
www.phytosanitary.org/projekty/2004/vvf-03-04.pdf, 
staženo 25. listopadu 2010.  

2. de Wit C. A., Herzke D., Vorkamp K.: Sci. Total En-
viron. 408, 2885 (2010). 

3. Han S. K., Sik R. H., Motten A. G., Chignell C. F., 
Bilski P. J.: Photochem. Photobiol. 85, 1299 (2009). 

4. Han S. K., Bilski P. J., Karriker B., Sik R. H., 
Chignell C. F.: Environ. Sci. Technol. 42, 166 (2008). 

5. Contreras D., Oviedo C., Valenzuela R., Freer J., Rojo 
K., Rodriguez J.: J. Chil. Chem. Soc. 54, 141 (2009). 

6. Bastos P. M., Eriksson J., Vidarson J., Bergman A.: 
Environ. Sci. Pollut. Res. 15, 606 (2008). 

7. Lund H., Hammerich O.: Organic electrochemistry, 
str. 590, 4. vyd. Marcel Dekker, New York 2001. 

Obr. 4. Hmotnostní spektra produktů oxidace TBP s tr = 27,55 min (a) a tr = 26,37 min (b) 
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