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Abstrakt:
Komprehenzivní plynová chromatografie (GC×GC) je moderní a pokročilá
analytická metoda určená k separaci velmi komplexních vzorků, kde klasická plynová
chromatografie nemá dostatečnou separační účinnost. Umožňuje kompletní simultánní
analýzu vzorku na dvou odlišných kolonách, mezi kterými je rozhraní nazvané
modulátor.
Během práce byly sestrojeny modulátory se třemi typy řídicích jednotek a byl
vyvinut robustní pulzní tlakový modulátor (PFM), přičemž jeho parametry byly vždy
optimalizovány tak, aby byl použitelný s kombinacemi kolon o různých rozměrech.
Optimalizovaný modulátor umožňuje práci s kolonami o rozměrech 10-60 m délky a
0,15-0,25 mm vnitřních průměrů pro první dimenzi a s kolonami o rozměrech 1-10 m
délky a 0,25-0,32 mm vnitřních průměrů pro druhou dimenzi.
Na sestavách s PFM byly pro demonstraci jeho funkčnosti provedeny analýzy
komplexních reálných vzorků, jako jsou vzorky esenciálních olejů, ropných derivátů či
biologických vzorků. Na vybrané kombinaci kolon byla porovnána účinnost PFM
s účinností komerčního kryofokusačního modulátoru firmy Zoex, kterým byl vybaven
stejný plynový chromatograf. Průměrná opakovatelnost retenčních časů, vyjádřená jako
relativní směrodatná odchylka, byla u PFM přibližně 2,0 % (kryofokusační přibližně
0,5 %) a ploch píků přibližně 3,5 % (kryofokusační přibližně 1,0 %). Výsledkem lze
říci, že pulzní tlakový modulátor je při správném nastavení všech parametrů
použitelným nástrojem modulace. Komerční kryofokusační modulátor je však stále
robustnější a účinnější, avšak výhodou PFM je jeho velmi nízká pořizovací cena a velmi
nízké provozní náklady. Pro naši laboratoř to znamenalo přibližnou denní cenu provozu
přístroje s PFM 75 Kč oproti 750 Kč při použití kryofokusačního modulátoru.

Klíčová slova:
Tlakový modulátor, multidimenzionální plynová chromatografie, komprehenzivní
plynová chromatografie, multifaktorová optimalizace
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Abstract:
Comprehensive gas chromatography (GC×GC) is a modern and advanced analytical
method designed to separate very complex samples, when the separation efficiency of
classical gas chromatography is not sufficient. GC×GC allows complete simultaneous
analysis of a sample on two different columns, interconnected by special interface
called the modulator.
Three types of control units were set up and a robust pulse flow modulator (PFM)
was developed in this work. PFM working parameters have been always optimized to
allow combinations of columns with different sizes. Optimized PFM allows application
of columns with 10-60 m length and 0.15-0.25 mm internal diameters for the first
dimensions and with 1-10 m length and 0.25-0.32 mm internal diameters for the second
dimension.
For demonstration reasons, analyses of complex real samples, such as essential oils,
oil derivatives and biological samples, were performed. PFM was compared with the
commercial cryofocusation modulator Zoex for the selected column set and one sample
(a mixture of volatile solvents) on a gas chromatograph equipped with both modulators.
The average repeatability of retention times, expressed as a relative standard deviation,
was approximately 2.0 % for PFM (cryofocusation about 0.5 %) and of the peak areas
was approximately 3.5 % (cryofocusation about 1.0 %). As a result, it can be stated, that
PFM is applicable modulation tool when all parameters are set correctly. Unfortunately,
the commercial cryofocusation modulator is still more robust and more efficient.
However, the advantages of PFM are very low initial costs and almost zero operating
costs. An approximate daily operation costs of a PFM device are 75 CZK per day
compared to 750 CZK per day when using a cryofocusation modulator.

Keywords:
Pressure modulator, multidimensional gas chromatography, comprehensive gas
chromatography, multifactorial optimization
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1 Cíle práce
Obecným cílem této dizertační práce je vývoj a optimalizace pulzního tlakového
modulátoru (PFM) pro komprehenzivní plynovou chromatografii (GC×GC). Modulátor
bude sloužit k analýzám reálných vzorků a bude kriticky porovnán s komerčním
kryogenním modulátorem firmy Zoex na stejném stroji za stejných pracovních
podmínek.
Práce navazuje na moji diplomovou práci, ve které byl prototyp modulátoru
podobného principu sestrojen a otestován na plynovém chromatografu s plamenově
ionizačním detektorem. Dizertační práce se více zaměřuje na samotnou aplikaci a
podstatu principu PFM, jakož i samotné provedení řídicí jednotky modulátoru.
Komerčním systémům pro GC×GC dominují velmi spolehlivé, účinné a robustní
kryofokusační modulátory. Jejich provozní i pořizovací náklady jsou však pro
pracoviště velkou finanční zátěží. Proto se začaly objevovat různé jiné varianty
modulátorů, které budou svou účinností srovnatelné, ale jejich pořízení a provoz bude
výrazně levnější. Právě takové jsou modulátory tlakové, kam se pulzní tlakový
modulátor řadí. Náklady na pořízení tohoto modulátoru jsou oproti komerčně
dodávaným modulátorům zlomkové a na provoz stačí jen mobilní fáze běžné spotřeby
plynového chromatografu.
Konkrétní cíle dizertační práce tedy jsou:
1) vývoj řídicí jednotky modulátoru
2) optimalizace podmínek pulzního tlakového modulátoru
3) spojení pulzního tlakového modulátoru s hmotnostním detektorem
4) porovnání jeho účinnosti s komerčním kryofokusačním modulátorem Zoex
5) analýzy vybraných reálných vzorků
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2 Teoretická část
2.1 Multidimenzionální plynová chromatografie
Při analýze komplexních vzorků, obsahujících i tisíce analytů, se klasická plynová
chromatografie (GC) může potýkat s nedostatečnou separační účinností a omezenou
píkovou kapacitou systému. Tento problém lze teoreticky řešit postupným zvětšováním
délky kolony, což však kvůli tlakovým podmínkám není možné dělat neomezeně
dlouho; nebo například použitím vícerozměrné, multidimenzionální GC [1]. Omezímeli se pouze na dvě kolony, hovoříme o dvoudimenzionální GC. Pokud je zapotřebí
rozdělit jen pár kritických píků z celé analýzy, s výhodou lze použít tzv. heart-cut
techniku. Ta umožňuje určitou vybranou část vzorku po neúplné separaci na jedné
koloně rozdělit na další koloně o jiné selektivitě [2]. Musí se však počítat s posuny
retenčních časů a narůstající časovou náročností analýzy v závislosti na počtu a délce
analýz na druhé koloně. Avšak instrumentální řešení této techniky je poměrně
nenáročné. Na konec první kolony je nutné připojit Deanův tlakový přepínač
(angl. Dean´s switch), který je schopen pomocí přídavného průtoku nosného plynu
řízeného trojcestným ventilem určit cestu efluentu z první kolony, např. buď do
detektoru, nebo do druhé kolony. Načasování trojcestného ventilu pak umožňuje výběr
zóny efluentu z první kolony k analýze na druhé koloně (Obr. 2.1.1.) [3].

Obr. 2.1.1.: Schematické znázornění jednoho z možných řešení využití Deanova tlakového přepínače pro
heart-cut techniku a princip jeho funkce (https://www.glsciences.eu/html/optic-4-multiple-columnsconfiguration.html).
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2.2 Komprehenzivní plynová chromatografie
Pokud je ale zapotřebí rozdělit mnohem více nerozdělených píků, je možné například
použití takové techniky, která umožní separaci na první i druhé koloně po celou dobu
analýzy.

V tomto

případě

hovoříme

o

komprehenzivní

(celostní)

plynové

chromatografii (GC×GC). Tady už je instrumentální náročnost poměrně vyšší, protože
je zapotřebí tzv. modulátor. Ten zajišťuje opakované, reprodukovatelné, velmi rychlé a
kvantitativní dávkování efluentu z první kolony do druhé kolony po celou dobu
analýzy [4].
Vyhodnocování analýz je u GC×GC oproti klasické GC komplikovanější
z důvodu trojrozměrného prostoru, kdy identitu analytu charakterizují dva retenční časy
(první kolona osa x, druhá kolona osa y) a jeho množství intenzita signálu na ose z.
Množství analytu je úměrné objemu prostorového tělesa, vznikajícího integrací
v mezích eluce analytu v těchto osách (v ideálním případě rotačního kuželu, výšku
tělesa představuje osa z), které je prostorovým ekvivalentem klasického píku v GC [5].
Měřicí systémy GC×GC jsou však totožné s těmi pro klasickou GC. Produkují surová
data ve formátu klasické GC a pro jejich vyhodnocení pak musí být speciálním
softwarem transformována na odpovídající formát. Na obrázku 2.2.1. je vysvětlen
princip, jak jsou modulované úzké píky převáděny do projekce konturového grafu a do
3D grafu. Nejdříve je klasický chromatogram rozdělen v ose x po časových úsecích,
které mají délku rovnající se právě době trvání modulační periody. Modulační perioda
je časový úsek (nejčastěji 2-12 s, cyklicky se opakující po celou dobu analýzy), během
kterého je efluent z první kolony zachycen v dávkovací smyčce a poté nadávkován na
druhou kolonu. Tyto úseky jsou poté otočeny o úhel 90° vůči časové ose a vytvoří tak
2D chromatogram. V něm jsou následně provedeny interpolace a vznikne konturový
graf, kde na ose x je retenční čas na první koloně (min), na ose y je retenční čas na druhé
koloně (s) a na ose z je odezva detektoru zobrazená do vrstevnic [6].
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Obr. 2.2.1.: Postup zpracování surových dat (2D chromatogramu) do 3D formátu (upraveno a převzato
z Dallüge, J. a kol., 2003, [8]).

Pro správnou funkci GC×GC systému je nezbytné splnit několik důležitých
podmínek: a) dílčí analýza v druhé dimenzi musí být dokončena během modulační
periody, b) analýza na druhé koloně nesmí znehodnotit úroveň separace látek dosaženou
na první koloně, c) ortogonalita systému, která znamená kompletní nezávislost
separačních mechanismů v obou dimenzích. Ortogonality lze dosáhnout např. použitím
dvou kolon rozdílné polarity (nejčastěji první kolona nepolární a druhá kolona středně
polární nebo polární) [7, 8].
U kolon je ještě potřeba věnovat pozornost jejich rozměrům. První kolona má
zpravidla klasické rozměry, například 30 m délky a 0,25 mm průměr. U druhé kolony je
délka kratší (nejčastěji 1-5 m), ale její průměr je závislý na použitém druhu modulátoru.
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Termální modulátory vyžadují průměr druhé kolony menší a tlakové modulátory
průměr větší. Je to dáno odlišným principem dávkování efluentu. Při použití
např. kryofokusačního modulátoru (patří do skupiny termálních modulátorů) dochází
k vymražení (imobilizaci) analytů ve skladovací kapiláře i při kontinuálním průchodu
mobilní fáze. Ta v okamžiku prudkého ohřátí vymražených míst způsobí odpaření a
přesun analytů (jejich rychlé nadávkování) do druhé kolony. Pokud je nastaveno
průtokové optimum pro separaci na první koloně, bude separace na druhé koloně
probíhat zcela mimo její průtokové optimum z důvodu jejích odlišných rozměrů. Ale i
tato minimálně účinná separace na druhé koloně hraje v GC×GC zásadní roli. A protože
musí být zachováno rozlišení dosaženého na první koloně a na druhé koloně je
separována pouze malá konkrétní frakce efluentu z první kolony, stačí zde i nižší
účinnost separace [9].
Naproti tomu tlakový modulátor (PFM) využívá k dočasnému uskladnění efluentu
z první kolony objem skladovací kapiláry. Externím tlakem mobilní fáze, který je
střídavě přepínán mezi začátkem a koncem skladovací kapiláry dochází střídavě
k jejímu plnění a vyplachování (dávkování) během modulační periody. Přerušením
dodatečného tlaku na konci skladovací kapiláry a vložením jiného tlaku na její začátek
vede k nadávkování celého obsahu skladovací kapiláry na začátek druhé kolony. Tlak
na konci skladovací kapiláry navíc slouží k zásobení druhé kolony mobilní fází během
jejího plnění efluentem z první kolony [10].

2.3 Teorie GC×GC
2.3.1 Ortogonalita
Důležitým pojmem u GC×GC je ortogonalita. Tu lze vyjádřit několika způsoby:
matematicky (vektory jsou nazývány ortogonálními, je-li jejich skalární součin nulový)
nebo statisticky (míra statistické nezávislosti dvou množin proměnných). Pro GC×GC je
důležitá definice chemicko-analytická: retenční časy získané v obou dimenzích musí být
statisticky nezávislé, nekorelované (kompletní nezávislost separačních mechanismů
v každé dimenzi). Toho lze dosáhnout odlišnou volbou stacionární fáze kolon, avšak
úplná othogonalita je prakticky nedosažitelná. Jako možné rozdíly separačních
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mechanismů kolon, které se v praxi používají, může být rozdíl jejich polarity
(polární×nepolární), mechanismu separace (absorpce×adsorpce) nebo například optické
aktivity (nechirální×chirální) [11-13].

2.3.2 Píková kapacita
Píková

kapacita

je

definována

jako

největší

počet

píků,

které

dokáže

chromatografický systém od sebe rozdělit při zachování zadaného minimálního
rozlišení ve zvoleném časovém intervalu.
Teoretická píková kapacita systému při sériovém zapojení dvou kolon bez
modulátoru je prostý součet píkových kapacit obou kolon, avšak u GC×GC je výsledná
hodnota dána součinem píkových kapacit kolon. To znamená vzrůst teoretické píkové
kapacity (účinnosti) systému až o několik řádů. V praxi je však píková kapacita GC×GC
systému jen o málo vyšší než u klasické GC [14, 15]. To je způsobeno nesplněním
přísných teoretických kritérií pro GC×GC, např. transformované píky v první dimenzi
jsou širší než v případě klasické GC nebo rychlost vzorkování efluentu je malá.
U GC×GC systému jsou obvykle v první dimenzi píky o něco málo širší díky nižší
hodnotě průtokové rychlosti nosného plynu. Ta je nutným kompromisem mezi
rozdílnými optimálními lineárními průtokovými rychlostmi obou kolon lišících se
svými vnitřními průměry. Pokud je nastavena optimální průtoková rychlost na první
koloně, na druhé koloně, která je menšího nebo většího průměru, ale především
několikanásobně kratší délky, je rychlost zcela mimo optimum. Při snaze alespoň
přiblížit tlakové podmínky optimální průtokové rychlosti na druhé koloně je opět mimo
optimum průtoková rychlost na první koloně [16].

2.3.3 Rozlišení
Rozlišení je u GC×GC díky dvěma dimenzím poněkud složitější. U klasické GC je
rozlišení vztaženo k nejbližšímu píku pouze po jedné časové ose (retenční čas, osa x).
U GC×GC jsou však časové osy dvě (retenční časy na dvou kolonách, osy x a y), a proto
existují hodnoty rozlišení pro obě časové osy Rx, Ry, kdy pro konkrétní pík lze vypočítat

- 14 -

rozlišení v rámci projekce do každé osy. Navíc je zde rozlišení RS pro nejbližší pík
v rovině vytvořené osami x a y. To znamená, že pro každý pík mohou existovat tři
hodnoty rozlišení: Rx, Ry a RS. Výpočet RS je poměrně komplikovaný, více je mu
věnováno v mé diplomové práci [99], případně článku [17].

2.3.4 Citlivost
Nezanedbatelnou výhodou GC×GC je zvýšení citlivosti metody v důsledku zvětšení
poměru signál-šum. K tomu dochází díky zvýšení výšky píků při zachování přibližně
stejného šumu v důsledku kryogenního záchytu analytů nebo tlakové komprese zón
efluentu dávkovaných na druhou kolonu. Klasický pík je v případě modulace rozdělen
na určitý počet velmi úzkých píků, jejichž počet závisí na délce modulační periody.
Tyto úzké píky mají poté přibližně šířku 60-100 ms v polovině jejich výšky. A jelikož
součet ploch modulovaných píků se rovná ploše nemodulovaného píku, musí se zvýšit
jejich výška [18].

2.4 Modulátory
Nejdůležitější částí GC×GC systému je modulátor, který umožní zachycení malé
frakce vzorku eluujícího z první kolony (efluentu) a jeho následné rychlé nadávkování
do druhé kolony. Vše za podmínky, že není znehodnocena úroveň separace látek
dosažená na první koloně. Modulátory lze obecně rozdělit podle toho, na jakém principu
jsou založeny: termální nebo tlakové. Termální modulátory využívají pro zachycení
analytů efluentu zchlazení a opětovné ohřátí krátkého úseku kapiláry, tlakové využívají
pomocného vnějšího tlaku mobilní fáze [19].
Termální modulátory se dále dělí na vysokoteplotní (heater-based) modulátory a
kryogenní (kryofokusační) modulátory. Vůbec první modulátor v historii GC×GC byl
zaveden Phillipsem v roce 1991 a řadí se do první kategorie [20]. Jeho princip je
založen na termodesorpci, kde krátký úsek povrchu kapiláry byl potažen vrstvou zlaté
fόlie tloušťky 40 μm, do které byly vkládány pulzy elektrického proudu o vhodné délce
a frekvenci a které úsek kapiláry ohřívaly. Jakmile se analyt dostal do smyčky
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modulátoru umístěné mimo termostatovanou část chromatografu, nastala jeho sorpce na
stacionární fázi a zachycení v krátké zóně díky relativně nízké teplotě kapiláry. Poté byl
do odporové folie puštěn proudový pulz, čímž došlo k náhlému zvýšení teploty a tím
k desorpci analytu.
U kryogenních modulátorů je zapotřebí k ochlazení části kapiláry chladící médium,
kterým je nejčastěji kapalný dusík, suchý vzduch nebo oxid uhličitý. V roce 1997
sestrojil Marriott první kryogenní modulátor chlazený pomocí kapalného oxidu
uhličitého jako náhradu za kapalný dusík [21]. V dnešní době je hojně používán
tzv. dvoutryskový (two-jets) systém, ve kterém je na krátký úsek smyčky kapiláry
spojující obě separační kolony trvale přiváděn jednou tryskou zchlazený plynný dusík
(teplota -189 °C) a střídavě druhou tryskou horký dusík (teplota až 400 °C). Ochlazením
části kapiláry tryskou se zchlazeným dusíkem je ve smyčce zadržen efluent tak, aby byl
následně rychle uvolněn a nadávkován do druhé kolony po ohřátí stejné části kapiláry
pomocí trysky s horkým dusíkem. Podobně pracuje čtyřtryskový (four-jets) systém, kde
je však místo smyčky vždy dvojice trysek se zchlazeným a horkým dusíkem [22-24].
V současné době jsou často používána zařízení s kryogenními modulátory pro jejich
vysokou účinnost modulace a robustnost. Jejich hlavní předností je schopnost produkce
velmi úzkých píků v chromatogramu (60 ms šířka píku v polovině jeho výšky), které
jsou nutné pro dosažení vysoké účinnosti separace [25, 26].
Při běžném provozu v laboratoři představují tyto modulátory nemalou finanční zátěž
z důvodu vyšších pořizovacích nákladů a velké spotřeby chladícího média (z praxe naší
laboratoře přibližně 240 l kapalného dusíku maximálně na 10 dnů provozu). A proto
probíhá neustálý vývoj a zdokonalování tlakových modulátorů. Ty lze rozdělit podle
základního principu činnosti na tři druhy: modulátor s diferenciálním tokem
(differential flow modulator, DFM), modulátor s přepínaným tokem (flow switch
modulator,

FSM)

a

pulzní

tlakový

(fluidní)

modulátor

(pulsed

flow

modulator, PFM) [27, 28].
Principem funkce DFM je činnost šesticestného ventilu, který je zapojený mezi
první a druhou kolonu. Na obrázku 2.4.1 je schematicky znázorněna jeho funkce. Ventil
umožňuje rychlé přepínání mezi kapilárami tak, aby při plnění byla smyčka plněna
efluentem z první kolony a po přepnutí ventilu byl obsah smyčky dávkován na druhou
kolonu. Při analýze se však nedávkuje vše z první kolony do kolony druhé, ale pouze
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přibližně 80 %. To je způsobeno tím, že i když je přepínání ventilu velmi rychlé, v době
dávkování se část efluentu z první kolony odvádí do odpadu [29, 30].

Obr. 2.4.1: Princip differential flow modulátoru (upraveno podle Seeley, J. V. a kol., 2000, [29]).

FSM jako vylepšený nástupce DMF pracuje na podobném principu a to tak, že
trojcestný ventil rychle přepíná pomocný přívod nosného plynu mezi dvě krátké
kapiláry (A a B na obr. 2.4.2). Tyto kapiláry jsou vyvedeny z děliče toku umístěného na
výstupu z první kolony a obě opět ústí do druhé kolony. Základní princip modulátoru
spočívá v rychlém přepínání trojcestného ventilu tak, aby efluent z první kolony proudil
buď do jedné, nebo do druhé krátké kapiláry. V okamžiku, kdy se jedna krátká kapilára
plní efluentem z první kolony, z druhé se předchozí frakce dávkuje do druhé kolony.
Zde se dávkuje všechen efluent z první kolony do druhé kolony [31-34]. Na obrázku
2.4.2 je schematicky znázorněna jeho funkce.
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Obr. 2.4.2: Princip flow switch modulátoru (upraveno podle Seeley, J. V. a kol., 2007, [34]).

2.5 Pulzní tlakový modulátor
Schematické znázornění modulátoru je na obrázku 2.5.1. Dva dvoucestné ventily,
na jejichž vstup je přiváděna mobilní fáze, jsou spojeny pomocnými kapilárami se
spojovacími prvky. Ty jsou mezi sebou propojeny skladovací kapilárou. Do prvního
spojovacího prvku vede konec první kolony (I.), z druhého spojovacího prvku vede začátek
druhé kolony (II.). Otevírání obou ventilů je časováno řídicí jednotkou tak, že na velmi
krátký okamžik (pulz, doba otevření prvního ventilu je řádově stovky milisekund) prochází
plyn kapilárou označenou jako pomocná kapilára 1 a ve zbytku modulační periody (celkový
čas od počátku tlakového pulzu do začátku následujícího pulzu) prochází plyn kapilárou
označenou jako pomocná kapilára 2 (doba otevření druhého ventilu je řádově jednotky
sekund). Tento proces se neustále periodicky opakuje v každé modulační periodě po celou
dobu analýzy. Skladovací kapilára zde slouží k zachycení efluentu z první kolony, který je
následně nadávkován zvýšeným proudem pomocného plynu vyvolaným tlakovým pulzem
z pomocné kapiláry 1 do druhé kolony. Pomocná kapilára 2 je především určena pro
zásobení druhé kolony mobilní fází, protože kolona v druhé dimenzi zde má větší průměr
než kolona v první dimenzi a vyžaduje tak vyšší průtok nosného plynu [35-38].
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Obr. 2.5.1: Schema pulzního tlakového modulátoru.

Na obrázku 2.5.2 je znázorněn princip a časování PFM.

Obr. 2.5.2: Princip a časování pulzního tlakového modulátoru.

- 19 -

Mezi přednosti tohoto modulátoru patří vysoká účinnost dávkování bez ztrát,
relativně jednoduché konstrukční řešení bez pohyblivých částí uvnitř temperované části
plynového chromatografu (a tím jeho teplotní nezávislost) a především nízké provozní a
pořizovací náklady. Nevýhodami jsou produkce širších píků ve srovnání s kryogenním
modulátorem (šířka okolo 120 ms v polovině výšky píku), ředění efluentu z první
kolony dodatečným tokem mobilní fáze při analýze na druhé koloně a tím ztrátě
citlivosti (ve srovnání s kryogenním modulátorem) nebo vyšší průtokový objem plynu
na výstupu z druhé kolony omezující jeho použití v kombinaci s hmotnostním
detektorem [39-41].
Velmi citlivě zde musí být dodrženo několik zásad nastavení tlaku a objemového
průtoku v kapilárách, aby bylo dosaženo optimální modulace. Například je potřeba
nalézt optimální dobu modulační periody, která bude přesně odpovídat času potřebného
k naplnění objemu skladovací kapiláry. Toto lze provést úpravou rozměrů skladovací
kapiláry, nastavením pracovních tlaků a úpravou času modulační periody.

2.6 Varianty pulzního tlakového modulátoru
Na principu PFM bylo publikováno i několik různých změn, které by mohly vést ke
zlepšení jeho separační účinnosti. Na konci roku 2011 J. F. Griffith publikoval
tzv. reverse-flow differential flow modulátor (Obr. 2.6.1) [42]. Je to vlastně úprava
pulzního tlakového modulátoru s tím rozdílem, že obsah skladovací kapiláry se dávkuje
z opačného směru tak, aby došlo vždy k úplnému nadávkování obsahu skladovací
kapiláry na začátek druhé kolony. Při přeplnění skladovací kapiláry zde přebytečný
efluent odchází pryč ze systému, ne do druhé kolony jako u klasického zapojení. Tato
úprava snižuje riziko zahlcení druhé kolony a tím zlepšuje separační účinnost systému.
Mezi hlavní nevýhody však patří přílišná komplikovanost celého systému a velmi
obtížné nalezení optimálních pracovních podmínek.
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Obr. 2.6.1: Princip reverse-flow differential flow modulátoru. A: plnění skladovací kapiláry,
B: dávkování obsahu skladovací kapiláry na druhou kolonu. Obrázek ze článku J. F. Griffith [42].

Na principu sedmicestného ventilu, ke kterému jsou pomocí mikro kanálu připojeny
obě kolony, je založen modulátor skupiny prof. Tranchidy (Obr. 2.6.2) [43]. Použitím
tohoto modulátoru je dosaženo lepšího tvaru píků, což opět vede k větší separační
účinnosti. Hlavní nevýhodou je právě použití ventilu, který se nachází přímo
v termostatované části plynového chromatografu a i při použití vysoce kvalitního
materiálu má stále určitou teplotní kapacitu (setrvačnost), která ovlivňuje teplotu a tím i
analýzy. Navíc opět dochází k mírným časovým prodlevám při přepínání ventilu.

Obr.

2.6.2:

Schema

loop-type

modulátoru

skupiny

prof.

Tranchidy.

Obrázek

ze

článku

Tranchida a spol. [43].
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2.7 GC×GC-MS
Použití hmotnostních detektorů u GC×GC, jejichž signál bývá občas označován jako
čtvrtá dimenze, má svá omezení [44]. Velký důraz je zde kladen na rychlost detektoru
kvůli velmi rychlým analýzám na druhé koloně. Pro kvantitativní analýzy je zapotřebí
alespoň 7 skenů (bodů) na pík, což u kvadrupólu jako hmotnostního analyzátoru naráží
na jeho omezení. Přehledná závislost je uvedena v Tabulce č. 1.
Tabulka č. 1: Vzájemná závislost maximálního měřeného hmotnostního rozsahu a doby trvání skenu pro
různé frekvence sběru dat (při konstantní rychlosti skenu 10 000 m/z/s) při použití kvadrupólu.

Rychlost sběru dat [Hz]

50

33

25

20

Maximální rozsah spektra [m/z]

200

303

400

500

Doba trvání skenu [ms]

20

30,3

40

50

Z tohoto důvodu jsou vhodnými detektory Time-of-Flight (TOF), které mají
analyzátory nejen rychlé (100 Hz i více pro rozsah spektra 1000 m/z), ale lze s nimi
dosáhnout i vysokého rozlišení m/z [45]. Ostatní druhy hmotnostní analyzátorů nejsou
používány

například

z důvodu

finančních

(orbitrap,

iontová

cyklotronová

rezonance) [46, 47].
Ještě více omezené je použití hmotnostní detekce u GC×GC s PFM [48]. Jelikož při
použití tohoto druhu modulátoru je průtok mobilní fáze druhou kolonou
až desetinásobně vyšší (např. u kolony s průměrem 0,25-0,32 mm to je více než
25 ml/min), nelze k takovému systému připojit hmotnostní detektor přímo z důvodu
omezeného čerpacího výkonu vakuového systému. Řešením tedy nutně musí být buď
zvýšení čerpacího výkonu vakuového systému, nebo snížení průtoku jdoucího do
hmotnostního detektoru [49]. První varianta je technicky obtížná a nákladná,
u komerčních přístrojů mnohdy nemožná. V případě druhé možnosti v úvahu připadá
buď snížení průměru kolon a kapilár v systému, a tím i výsledného průtoku v něm, nebo
u stávajícího systému dávkovat do detektoru pouze část výstupu z druhé kolony (dělič
toku). U obou možností dochází ke snížení citlivosti metody z důvodu snížení množství
analytu přicházejícího do detektoru. V případě použití kolon s velmi malým průměrem
(pod 0,15 mm) je však nutné počítat z důvodu velkého odporu kapilár s vysokým tlakem
mobilní fáze na vstupu systému, který by se s rostoucí teplotou dále zvyšoval [50, 51].
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2.8 Praktické využití GC×GC
V praxi se můžeme setkat se širokým uplatněním GC×GC. Často používaným
přístrojem pro GC×GC je ten s kryogenním modulátorem a s Time-of-Flight
hmotnostním analyzátorem (GC×GC-TOF-MS, příkladem je systém Pegasus 4D-C
firmy LECO). Toto zapojení vykazuje vysokou robustnost, reprodukovatelnost i
opakovatelnost, avšak i vysoké náklady [52].
V některých případech komplexních vzorků může být hledání homologických řad
usnadněno právě pomocí GC×GC kvalitativní analýzy. Výhodou je zde právě použití
druhé kolony, kde při vyhodnocování chromatogramů převedených na konturové grafy
jsou homologické řady patrny na přímkách (Obr. 2.8.1) [99].

Obr. 2.8.1: Konturový GC×GC chromatogram motorové nafty, kde jsou znázorněny mono-, di- a trisubstituované aromatické uhlovodíky a homologické řady. Obrázek pro ilustraci převzat z mé diplomové
práce [99].

Na počátcích éry GC×GC byly mezi prvními komplexními reálnými vzorky,
u kterých byly kvantitativně stanoveny jejich většinové složky, ropné deriváty [53-55].
V nejčastějších případech se jednalo o stanovení aromatických heterocyklických látek
v benzínu [56-60], leteckém petroleji [61] a naftě [62-66]. Tyto aromatické
heterocyklické látky můžeme dále rozdělit na sirné, nebo obsahující kyslík a dusík.
Při analýzách ropných derivátů, jako jsou benzín, petrolej, letecký petrolej, motorová
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nafta či motorové oleje, lze tedy určit nejen kvalitativní zastoupení látek, ale také jejich
množství [67-69].
Mezi jeden ze způsobů, jak porovnávat pohonné hmoty mezi sebou, patří jejich
srovnání z hlediska obsahu sirných produktů pocházejících z ropy. Ty mají zásadní vliv
na kvalitu daného paliva, protože usazováním těchto látek a především jejich zplodin
v motorech dochází ke snižování výkonů motorů. Navíc jejich spalováním vznikají
zplodiny poškozující katalyzátory výfukových soustav. Hmotnostní obsah síry se
u surové ropy pohybuje v rozmezí 0,5-3,0 % v závislosti na jejím původu. Nejčastěji
se jedná o thiofeny, benzothiofeny, dibenzothiofeny a benzonaftothiofeny [70].
S využitím GC×GC se můžeme dále setkat při analýze látek v potravinách [71, 72],
dále se provádějí analýzy přírodních olejů a tuků [73, 74], analýzy pesticidů [75],
vonných olejů [76-78], alergenů v parfémech [79] či životním prostředí [80-83].
GC×GC lze použít i ve farmaceutickém průmyslu [84] či v kombinaci s SPME jako
účinný nástroj pro detekci markerů rakoviny plic z dechu pacienta [85].

2.9 Fosfolipidy
Měření těchto látek bylo v naší laboratoři uskutečněno díky spolupráci s Katedrou
genetiky a mikrobiologie Univerzity Karlovy. Jejich výzkum fosfolipidů jako hlavní
složky cytoplazmatické membrány u gram-pozitivní tyčinkovité bakterie Bacillus subtilis
vedl k úzké spolupráci s naší GC laboratoří, kde byly nejdříve měřeny jednotlivé části
fosfolipidů [86-88]. Pomocí fosfolipázy C byly tyto velké molekuly štěpeny na nepolární
části (mastné kyseliny) a polární fosforylované části. Podle jejich zastoupení
v cytoplazmatické membráně lze získat přehled o odpovědích bakterie na stresové
prostředí. Pro svoji komplikovanou polaritu (polární a nepolární část molekuly) byly tyto
analyty vybrány jako modelové vzorky pro demonstraci funkce modulátoru.
Fosfolipidy patří mezi složené lipidy obsahující fosfor a jsou hlavní částí všech
buněčných membrán spolu s glykolipidy, cholesteroly a bílkovinami. Jsou to amfipatické
molekuly s hydrofobním acylovým řetězcem a hydrofilní polární částí. Jejich základní
strukturou je glycerolový skelet, na který jsou navázány dvě mastné kyseliny a kyselina
fosforečná. Tato struktura může být dále esterifikovaná např. cholinem, ethanolaminem,
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glycerolem nebo serinem. Fosfolipáza C štěpí regioselektivně vazbu mezi glycerolem a
kyselinou fosforečnou [89-91].

2.10 Obranné látky ploštic
Skupina profesora Pavla Štyse na Katedře biologie Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy se mimo jiné zabývá výstražnými a obrannými látkami ploštic
(Heteroptera). V rámci spolupráce byly analyzovány jejich obranné látky pomocí
SPME GC-MS [92] a GC×GC-FID/MS.
Ploštice (Hemiptera: Heteroptera) vytváří pro svou obranu před predátory těkavé
sekrety, které obsahují velké množství látek různé polarity. Obsahují různé zastoupení
alkoholů, aldehydů, nerozvětvených alkanů, ketonů, kyselin a jejich esterů. Složení
vždy závisí na pohlaví, vývojovém stádiu jedince, jeho potravě či ročním
období [93-98].
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3 Experimentální část
3.1 Chemikálie
Použitými chemikáliemi byly pentan, hexan, heptan, dekan, toluen, aceton,
acetonitril,

2,2,4-trimethylpentan,

2-methoxy-2-methylpropan,

diethylether,

dichlormethan, trichlormethan, methanol, ethanol, 2-propanol, 2-methyl-1-propanol,
1-butanol, methylacetát, ethylacetát, tert-butylacetát. Vše zakoupeno u firmy
Sigma-Aldrich (Sigma Aldrich, Steinheim, Německo) v p.a. čistotě.

3.2 Přístrojové vybavení
Část práce byla provedena na plynovém chromatografu GCMS-2010 s plamenově
ionizačním detektorem a část na plynovém chromatografu GCMS-2010 vybaveného
hmotnostním detektorem (kvadrupól, QP2010 Plus) a plamenově ionizačním
detektorem (oba dva přístroje od Shimadzu, Analytical and Measuring Instruments
Division, Kyoto, Japonsko). Druhý chromatograf byl doplněný kryofokusačním
modulem pro GC×GC (ZOEX, Houston, USA). Nosným plynem byl nejprve dusík
(99,999 % Linde Technoplyn, Česká republika) a následně helium (99,999 % Linde
Technoplyn, Česká republika).
Měření byla uskutečněna na kolonách v přehledu Tabulky č. 2.
Tabulka č. 2: Použité kolony.

Výrobce

Název kolony

J&V, USA

HP-5MS
DB-5MS

Supelco, USA

Supelcowax 10

Chrompack, USA
Restek, USA

CP-Sil 5CB
Rtx-200
Rxi-5sil MS
Stabilwax

Délka
[m]
60
30
15
2
1
10
20
20
2
20

Vnitřní průměr
[mm]
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,15
0,15
0,15
0,25
0,15

Tloušťka filmu [µm]
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,12
0,15
0,15
0,25
0,15
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Všechny použité kapiláry (vše Supelco, USA) byly nepokryté a jsou zobrazeny
v Tabulce č. 3:
Tabulka č. 3: Použité kapiláry.

Účel kapiláry
Pomocná č. 1
Pomocná č. 2

Skladovací

Z děliče toku

Délka [cm]
40
40
40
50
150
10
35
35
70
100
50
30

Vnitřní průměr [mm]
0,32
0,25
0,25
0,32
0,32
0,32
0,32
0,25
0,25
0,25
0,10
0,25

Spojovací prvky SilFlowTM (SGE Analytical Science, Australia) byly později
vyměněny za křemenné kusy (Fused Silica „Y“ Connector, Supelco, PA, USA). Sběr
dat a zpracování výsledků bylo provedeno v LabSolution (GC solution 2.53, Shimadzu)
a GC Image 2.0 (Zoex, Houston, USA).
Ventily (225T011 2wNC 12vdc, NResearch, NJ, USA) a vedení plynu (Swagelok,
Ohio, USA) byly v laboratoři již připraveny, elektronická krabice (první typ:
U-KK12-231, EZK; reprezentativní: Hliníková přístrojová krabička U-16-9) a veškerá
elektronika (rezistory, kondenzátory, krystaly, svorkovnice, fotosenzitivní plošné spoje,
monochromatický alfanumerický maticový LCD displej s řadičem, dutikové lišty,
oboustranné kolíky, uhlíkový trimr) byly zakoupeny u firmy GME electronic v Praze.
Tlakové regulátory byly Model 4000 (Parker Hannifin, PA, USA).
Pro míchání směsi byla použita třepačka (Vortexgenie 2, Scientific Industrie,
Hampshire, Velká Británie).
K pipetování vzorků sloužily automatické pipety 1-10 µl, 20-200 µl a 100-1000 µl
(Biohit, Helsinky, Finsko). K dávkování do plynového chromatografu byl použit
autosampler AOC-20i (Shimadzu, Analytical and Measuring Instruments Division,
Kyoto, Japonsko) se stříkačkami o objemech 0,5 a 10 μl (Hamilton, Reno, USA).
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3.3 Příprava směsi analytů
Byly připraveny celkem dvě směsi látek na testování modulátoru. Směs 11
obsahovala tyto látky: hexan, heptan, butyl-methyl ether, ethylacetát, tert-butylacetát,
2,2,4-trimethylpentan, 1-oktanol, 2-propanol, 2-methylpropanol, aceton a toluen.
Směs 17 obsahovala tyto látky: pentan, hexan, heptan, toluen, aceton, acetonitril,
2,2,4-trimethylpentan,
ethanol,

2-propanol,

2-methoxy-2-methylpropan,
2-methypropanol,

dichlormethan,

1-butanol,

trichlormethan,

methylacetát,

ethylacetát,

tert-butylacetát. Vždy bylo pomocí automatické pipety odměřeno přesně 1000 µl každé
látky do skleněné lahvičky, lahvička uzavřena víčkem a směs byla poté důkladně
promíchána na třepačce. Pro měření na GC×GC-FID byla směs měřena nezředěná, při
měření na GC×GC-MS byla směs naředěna do dekanu v poměru 1:10 000 (v/v).

3.4 Reálné vzorky
Byly měřeny tyto vzorky: benzín Natural 95 (Shell, benzínová stanice Šumperk,
listopad 2012), petrolej (Severochema, Liberec, 1990), motorová nafta (Shell,
benzínová stanice Šumperk, listopad 2012), Sheron (nemrznoucí přísada do nafty,
Shell), toxikologické vzorky (získány z Oddělení toxikologie, Ústavu soudního lékařství
a toxikologie, VFN v Praze; jedná se o kyselý extrakt v ethylacetátu ze séra) a extrakty
levandule (celkem tři vzorky: reálný extrakt získaný extrakcí vodní parou od JERGYM
Liberec a dva zakoupené vonné oleje do aromatické lampy firmy Pajoma a privátní
značky drogerie DM).

3.4.1 Analýza fosfolipidů
1 mg fosfolipázy C (izolát z bakterie Bacillus cereus, 73 IU/mg, Sigma Aldrich,
Steinheim, Německo) byl rozpuštěn v 1 ml 1 mmol/l roztoku uhličitanu amonného
o pH 7,3 a 100 μl toho roztoku bylo pipetováno do vialky se vzorkem, který byl získán
od Katedry genetiky a mikrobiologie. Hydrolýza trvala 3 hodiny při teplotě 37 °C
v ultrazvukové lázni a poté následovaly tři po sobě jdoucí extrakce 200 µl hexanu.
Spojené organické fáze byly odpařeny pod proudem dusíku. Zbylá vodná fáze
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po extrakci hexanem (polární část) byla přibližně na polovinu objemu zbavena vody
ohřátím pod proudem dusíku a silylována. Bylo připipetováno 400 μl směsi HMDS
(Hexamethyldisilazane, Sigma Aldrich, Steinheim, Německo) a acetonitrilu v poměru
1:1 (v/v) a vialka umístěna do termostatu na 40 min při 90 °C bez uzávěru. Poté bylo ke
směsi přidáno 50 μl acetonitrilu a 50 μl BSTFA (N,O-Bis(trimethylsilyl)
trifluoracetamid BSTFA, Supelco, Bellefonte, USA) a vzorek už s uzavřeným uzávěrem
byl umístěn na 60 min do termostatu při 75 °C.
Při přípravě methylesterů mastných kyselin bylo k odparku po extrakci hexanem
přidáno 200 µl derivatizačního roztoku methanolátu sodného. Ten byl připraven
rozpuštěním 2 g hydroxidu sodného (p.a. čistota, Penta, Český republika) ve 100 ml
methanolu. Po 5 min byl roztok zneutralizován přidáním 38% HCl (Sigma Aldrich,
Steinheim, Německo). Následně bylo ke vzorku přidáno 10 μl acetylchloridu (Sigma
Aldrich, Steinheim, Německo) a reakční směs byla ponechána 5 minut při laboratorní
teplotě. Poté následovaly tři extrakce 200 µl pentanu. Spojené organické fáze byly
odpařeny pod proudem dusíku a připravené methylestery byly rozpuštěny ve 100 µl
heptanu.
Měření na GC byla provedena za těchto podmínek: dávkováno bylo 0,5 µl vzorku,
teplota injektoru 280 °C, teplota transfer line do MS 220 °C, teplota iontového zdroje
200 °C. Hmotnostní detektor ve scan modu v rozsahu hmot 170-360 m/z maximální
rychlostí 10000 m/z/s. Teplotní program: počáteční teplota 100 °C byla zvyšována
rychlostí 10 °C/min na 240 °C a poté nechána izotermálně 1 min. Doba analýzy byla
15 min.
Pro

GC×GC

byly

20 m × 0,15 mm × 0,15 µm),

použity
jako

jako
druhá

první

kolona

kolona

(Rxi-5Sil

MS

(Supelcowax

10

5 m × 0,25 mm × 0,25 µm), jako skladovací kapilára (35 cm × 0,25 mm) a pomocné
kapiláry (40 cm × 0,32 mm).

3.4.2 Analýza obranných látek ploštic
Odběr těkavých látek probíhal na druhu ploštice Pyrrhocoris apterus pomocí metody
SPME na vláknu CAR/PDMS/DVB. Ploštice byla umístěna do 50ml skleněné injekční
stříkačky a mírně (neletálně) stlačena pístem. Při tomto podráždění bylo čichem ověřeno
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uvolnění sekretů, koncem stříkačky bylo protaženo SPME vlákno a ploštice ponechána
ve stříkačce v inkubátoru při 40 °C po dobu 90 minut. Poté následovalo rychlé manuální
dávkování (1 minuta desorpce) do GC.
Měření na GC byla provedena za těchto podmínek: dávkování 1 min spittless, teplota
injektoru 250 °C, teplota transfer line do MS 250 °C, teplota iontového zdroje 200 °C.
Hmotnostní detektor ve scan modu v rozsahu hmot 35-500 m/z. Teplotní program:
počáteční teplota 35 °C (po 3 min) byla zvyšována rychlostí 5 °C/min na 130 °C a poté
20 °C/min na 250 °C nechána izotermálně 5 min. Doba analýzy byla 32 min.
Pro

GC×GC

byly

20 m × 0,15 mm × 0,15 µm),

použity
jako

jako
druhá

první

kolona

kolona

(Rxi-5Sil

MS

(Supelcowax

10

5 m × 0,25 mm × 0,25 µm), jako skladovací kapilára (35 cm × 0,25 mm) a pomocné
kapiláry (40 cm × 0,32 mm).

3.5 GC×GC-FID
Měření na plynovém chromatografu GC-2010 s plamenově ionizačním detektorem
(FID) s dusíkem jako mobilní fází byla provedena za těchto podmínek: sběr dat 200 Hz,
časová konstanta zesilovače 10 ms, teplota detektoru 300 ºC, teplota injektoru 280 ºC,
vypnutý gas saver, nastavení konstantního vstupního tlaku do kolony, split poměr
nastaven na 1:100, objem dávkovaného vzorku 1 µl. U plamenově ionizačního
detektoru byla průtoková rychlost vzduchu 400 ml/min, vodíku 40 ml/min a make-up
dusíku 20 ml/min.
Měření s heliem jako mobilní fází byla provedena za stejných podmínek jako
při měření s dusíkem, ale u plamenově ionizačního detektoru byla průtoková rychlost
vodíku nastavena na 20 ml/min a make-up dusíku 10 ml/min.

3.6 GC×GC-MS
Měření na plynovém chromatografu GC-2010 s hmotnostním detektorem (MS)
s heliem jako mobilní fází byla provedena za těchto podmínek: teplota detektoru 200 ºC,
teplota transfer line do MS 250 °C, teplota injektoru 280 ºC, měření ve scan modu
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v rozsahu 33-275 m/z při rychlosti 50 spekter za sekundu, vypnutý gas saver, nastavení
konstantního vstupního tlaku do kolony, split poměr nastaven na 1:100, objem
dávkovaného vzorku 0,1 µl. Reálné vzorky pro měření bylo nutno naředit do dekanu
v poměru 1:10 000 (v/v).

3.7 GC×GC-FID+MS
Měření na plynovém chromatografu GC-2010 s FID a MS s heliem jako mobilní
bylo použito stejných podmínek jako měření v kapitole 3.5 a 3.6. Pouze byl konec druhé
kolony připojen na dělič toku-splitter (Splitter 022ID C, P/N 123632, SGE Analytical
Science, Australia), ze kterého vedly dvě nepokryté kapiláry k jednotlivým detektorům:
50 cm × 0,1 mm do MS a 30 cm × 0,25 mm do FIDu.

3.8 GC×GC-MS + kryofokusace
Měření na plynovém chromatografu GC-2010 s MS s heliem jako mobilní fází bylo
použito stejných podmínek jako měření v kapitole 3.6. První kolona byla Rxi-5sil MS
(30 m × 0,25 mm × 0,25 µm), druhá Supelcowax 10 (2 m × 0,1 mm × 0,1 µm) a jako
skladovací smyčka byl použit další 1 m druhé kolony. Čas pulzu horkého dusíku byl
375 ms a studeného 3625 ms. Jako chladivo byl použit kapalný dusík (99,999 % Linde
Technoplyn, Česká republika).

3.9 Sestavení pulzního tlakového modulátoru
Během měření na tuto dizertační práci byly navrženy a postaveny celkem tři typy
řídicí jednotky pro GC×GC modulátor. K jednotlivým typům blíže v oddílu 4 Výsledky
a diskuze.
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4 Výsledky a diskuze
4.1 Modulátor
Dizertační práce byla naplánována souběžně s řešením uděleného grantu GAUK
č. 894513 s názvem Nový pulzní tlakový modulátor pro komprehenzivní plynovou
chromatografii. Ten byl rozplánován pro řešení na následující roky následovně:
1) Odstranění nedostatků a vylepšení současného prototypu pulzního tlakového
modulátoru
2) Optimalizace pracovních podmínek
3) Porovnání modulátoru s komerčním
4) Modifikace modulátoru pro použití s MS detektorem
Jelikož se modulátor skládá z více částí, je potřeba tyto části přesně definovat. Jako
řídicí jednotka bude dále označen přístroj, který kombinuje vedení plynu, jeho tlakové a
časové nastavení. Jako řídicí elektronika bude dále označováno elektronické zařízení
umožňující odečítat tlak plynu z tlakových senzorů a nastavovat časování jednotlivých
ventilů. Dále modulátor zahrnuje externí část sestávající ze dvou dvoucestných ventilů
umístěných nad kolonovým termostatem a soustavy kapilár a jejich spojek v kolonovém
termostatu plynového chromatografu (Obr. 2.5.1).
Byly navrženy a postaveny tři typy řídicích jednotek pro GC×GC modulátor. První
typ (dočasná řídicí jednotka, kapitola 4.1.5) byl vylepšením stávající z diplomové práce,
druhý typ byl kompletně předělaný (postavený ve dvou kusech; druhý kus byl
nainstalován do laboratoře plynové chromatografie na Katedře analytické chemie,
Univerzita Pardubice) a třetí typ byl shodný s druhým, jen byl postaven pro prezentaci
na výstavách.

4.1.1 Sestavení řídicí jednotky
Princip modulátoru vychází z článku Amirava a kol. [35], kdy je efluent z první
kolony zachycen ve skladovací kapiláře a v přesně určený čas nadávkován na začátek
druhé kolony. K zachytávání a dávkování efluentu je využito tlaku a průtoku plynu
(stejný jako mobilní fáze) z externího zdroje přiváděného do modulátoru pomocí
kapilár. Pro správnou funkci modulátoru je potřeba řídit čas a tlak plynu, proto k tomuto
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účelu byla při měření na mou diplomovou práci (zabývala se GC×GC [99]) sestrojena
velmi jednoduchá řídicí jednotka (Obr. 4.1.1 a Obr. 4.1.2). Ta však vykazovala určité
nedostatky a byla proto kompletně předělána tak, aby byly všechny získané poznatky
z diplomové práce použity pro zjednodušení a zefektivnění její práce.

Obr. 4.1.1: Přední panel původní řídicí jednotky používané při měření v rámci diplomové práce.

Obr. 4.1.2: Vnitřní uspořádání původní řídicí jednotky: (1) vstup plynu, (2) uzávěr plynu, (3) tlakový
regulátor, (4) ručičkový manometr, (5) výstup plynu, (6) trafo na 12 V, (7) elektronické časovací relé,
(8) vstup 230 V, (9) výstup 12 V, (10) komunikace se softwarem na PC pro řízení relé přes USB.
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Došlo k úplné přestavbě stávající řídicí jednotky (Obr. 4.1.3). Předchozím
používáním řídicí jednotky bylo zjištěno, že stávající nastavování tlaku pomocí
tlakového regulátoru a ručičkového manometru je pro použití modulátoru značně
nepřesné a nereprodukovatelné. Dále bylo velmi nepraktické provádět změny průtoku
mobilní fáze v pomocné kapiláře 1 pouze pomocí rozměrů této kapiláry. V případě
nutnosti výměny kolon za kolony jiných rozměrů to vždy znamenalo i výměnu
pomocných kapilár.

Obr. 4.1.3: Sestavování řídicí jednotky.

Ručičkový manometr spojený s mechanickým tlakovým regulátorem pro nastavení tlaku
trojcestného ventilu byl nahrazen dvěma analogovými tlakovými senzory a dvěma velmi
přesně nastavitelnými tlakovými regulátory (Obr. 2.5.1). Ty byly spojeny nejdříve
teflonovými hadičkami se dvěma externími dvoucestnými ventily. Postupem času však byly
tyto hadičky nahrazeny měděnými trubičkami pro klasické vedení plynu z důvodu
zabránění difuze kyslíku ze vzduchu přes stěnu hadičky do mobilní fáze. Toto bylo zjištěno
později při použití hmotnostního detektoru, kde se po delší odstávce měření (např. po
víkendu) zvýšil šum způsobený plyny okolního vzduchu v hadičkách. Pro napojení vedení
plynu do ventilu byly vysoustruženy zcela nové závity na spojky, které kombinovaly závit
Swagelok a závit do ventilu (Obr. 4.1.4). Tímto bylo dosaženo spojení mezi přívodem
plynu a ventilem, které při nastavených tlacích vykazovalo dobrou těsnost (Obr. 4.1.5).
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Obr. 4.1.4: Spojka kombinující závit Swagelok (1) a závit do ventilu (2).

Obr. 4.1.5: Detail ventilu napojeného pomocí spojek ke zdroji nosného plynu v měděném vedení:
(1) připojení vedení plynu, (2) nová spojka, (3) ventil, (4) napojení kapiláry z modulátoru do ventilu.
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Přepínací relé pro časování doby otevření jednotlivých cest v trojcestném ventilu
bylo

nahrazeno novým

elektronickým

zařízením, ve kterém

procesor řídil

časování obou dvoucestných ventilů (ventily se vždy střídaly v otevření; když byl první
otevřen, byl druhý uzavřen a naopak) a zároveň zobrazoval na jeho LCD displeji tlaky
ze senzorů, které byly připojeny na vedení plynu k ventilům (Obr. 4.1.6).

Obr. 4.1.6: Porovnání velikosti řídicí elektroniky se standardní 1,5ml vialkou (1). Dále jsou vidět
připojené dva tlakové senzory (2a a 2b), dva dvoucestné ventily (3a a 3b) a konektor pro připojení
zařízení k 12V zdroji (4).

Řídicí elektronika byla kompletně navržena a sestavena pro použití do modulátoru
panem RNDr. Miloslavem Semlerem, Ph.D. Jedná se o jednovrstvý leptaný plošný spoj
o velikosti 5 × 10 cm, který obsahuje LCD displej a 32 bitový procesor, do kterého je
naprogramován řídicí firmware (Obr. 4.1.7-4.1.9).
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Obr. 4.1.7: Celkový pohled na řídicí elektroniku včetně připojeného LCD displeje.

Obr. 4.1.8: Přední strana plošného spoje řídicí elektroniky bez LCD displeje. Konektory pro připojení:
(1) tlakový senzor č. 1, (2) tlakový senzor č. 2, (3) napájecí zdroj 12 V, (4) analogový výstup z plynového
chromatografu, (5) ventil č. 1, (6) ventil č. 2, (7) COM port pro komunikaci s PC, (8) přímý vstup do
procesoru k update firmwaru, (9) LCD konektor.
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Obr. 4.1.9: Zadní strana plošného spoje řídicí elektroniky.

Časování jednotlivých ventilů lze nastavit pomocí tlačítek na řídicí jednotce a
pomocí mechanických regulátorů tlaku lze nastavit odpovídající tlaky plynu
procházející do modulátoru. Oproti původní řídicí jednotce byly vynechány dva různé
interní napájecí zdroje. Původní řídicí jednotka byla připojena k síti na 230 V, kde 12V
napájecí zdroj v ní byl určen pro ventily a 6V napájecí zdroj pro relé. Nyní je celá řídicí
jednotka napájena pouze externím zdrojem 12 V, protože řídicí elektronika již byla pro
toto napětí uzpůsobena. Tím došlo nejen k úspoře místa v krabici řídicí jednotky,
ale i zvýšení

bezpečnosti,

aby

případné

probíjení

do

plechové

krabice

již

nepředstavovalo riziko úrazu (Obr. 4.1.10 a 4.1.11).
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Obr. 4.1.10: Přední a zadní strana nové řídicí jednotky.
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Obr. 4.1.11: Vnitřní uspořádání nové řídicí jednotky: (1) vstup plynu, (2) uzávěr plynu, (3) tlakový
regulátor, (4) senzor tlaku, (5) výstup plynu, (6) vstup 12 V, (7) řídicí elektronika, (8) koncovky pro
el. připojení ventilů.

Řídicí elektronika v řídicí jednotce byla propojena s analogovým výstupem
(označeným jako Rele 92) na plynovém chromatografu pro synchronizaci doby nástřiku
vzorku a tím začátku modulace.

4.1.2 Sestavení modulátoru
Řídicí jednotka byla umístěna na horní část plynového chromatografu a byla
připojena ke zdroji helia, přes 12V externí zdroj k elektrické energii a pomocí dvou
slabých kabelů k Rele 92 na výstupu z plynového chromatografu. Ventily byly
přišroubovány na horní plechovou kostru kolonové pece plynového chromatografu tak,
aby mohly být shora připojeny vedením plynu k řídicí jednotce. Horní stěnou kolonové
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pece plynového chromatografu byly protaženy úzké ocelové trubičky z jehel lékařských
stříkaček tak, aby skrz ně mohly vést obě pomocné kapiláry z ventilů do spojovacích
prvků kolon (Obr. 4.1.12 a 4.1.13).

Obr. 4.1.12: Pohled na umístění řídicí jednotky (dočasná, viz kapitola 4.1.5) na plynovém chromatografu.
V levém dolním rohu fotografie lze vidět dva dvoucestné ventily (1), kde je přívod mobilní fáze z řídicí
jednotky ještě původně veden pomocí teflonových hadiček (2). Ze spodní části ventilů vystupují
křemenné kapiláry vedoucí do pece kolon skrze její stěnu (3).
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Obr. 4.1.13: Pohled na umístění ventilů (1) na horní části plynového chromatografu (GC-FID)
(termostatovaná část pro kolony (2)), kde jsou skrz jehly (3) vedeny pomocné kapiláry do spojovacích
prvků modulátoru (4). Dále je patrná první kolona (5).

První spojovací prvek spojoval I. kolonu, skladovací kapiláru a pomocnou
kapiláru 1. Druhý spojovací prvek spojoval II. kolonu, skladovací kapiláru a pomocnou
kapiláru 2. V prostoru kolonového termostatu plynového chromatografu byly spojovací
prvky přichyceny na visící drátěnou konstrukci, která byla vyrobena pro tento účel
v dílně Chemického ústavu. Všechny části (obě kolony, spojovací prvky, skladovací
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kapilára) tvoří celek, který lze v případě jakékoliv manipulace s modulátorem vyjmout,
což velmi usnadnilo časté vyměňování kolon při optimalizaci. (Obr. 4.1.14 a 4.1.15).

Obr. 4.1.14: Části modulátoru určené k umístění v kolonovém termostatu: (1) začátek/vstup I. kolony,
(2) I. kolona, (3) konec/výstup I. kolony, (4) skladovací kapilára, (5) začátek/vstup II. kolony,
(6) II. kolona, (7) konec/výstup II. kolony, (8) pomocná kapilára 1, (9) pomocná kapilára 2, (10 a 11)
spojovací prvky, (12) drátěná konstrukce držáku.

Obr. 4.1.15: Celkový pohled do kolonového termostatu plynového chromatografu (GC-MS): (1) výstup
z nástřiku a začátek první kolony, (2) dva spojovací prvky zde za sebou v zákrytu, (3) první kolona,
(4) druhá kolona, (5) skladovací kapilára a (6) výstup druhé kolony a vstup do MS.
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4.1.3 Úpravy modulátoru
Časem přibyly různé úpravy a vylepšení řídicí jednotky pro pohodlnější a rychlejší
práci. Byl aktualizován firmware řídicí elektroniky tak, aby byl schopen nastavit mrtvé
časy mezi spínáním jednotlivých ventilů a mrtvý čas před začátkem modulace (tedy čas
mezi synchronizací nástřiku plynového chromatografu a začátkem modulace)
(Obr. 4.1.16).

Obr. 4.1.16: Diagram časování. Delayi (iniciální) jako mrtvý čas neaktivity ventilu po příchodu signálu
z GC pro začátek modulace, poté se střídá active1 (sepnutí ventilu 1) a delay1 (nečinnost ventilu 1)
s active2 a delay2 (sepnutí a nečinnost ventilu 2) a celé se cyklicky opakuje až do zastavení modulace
signálem z GC.

Řídicí jednotka byla propojena s PC pomocí USB kabelu (řídicí elektronika
komunikuje přes COM port, proto byla nutná přechodka) a byl vytvořen jednoduchý
software, ve kterém se daly všechny parametry nastavit a odeslat do mikročipu. Bylo
tedy možné zadat požadovanou dobu jak mechanicky pomocí tlačítek na řídicí jednotce,
tak přes software. Pro komerční potřeby a testování firmou Data Apex byla doplněna i
možnost kontinuálního výpisu obou tlaků z tlakových senzorů v softwaru. Tato firma
modulátor testovala a později i přidala do svého ovládacího softwaru Clarity možnost
modulátor zařadit do ovládaných zařazení a tím řídit časování ventilů [Příloha VI].
Byly také testovány tři různé velikosti ventilů. Vedle původních velkých, použitých
u staré řídicí jednotky, byly dále používány střední. Malé ventily sice působily na
plynovém chromatografu esteticky velmi hezky, ale bohužel neumožnily požadovaný
průtok plynu pro potřebu modulace a staly se tak nepoužitelnými (Obr. 4.1.17).
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Obr. 4.1.17: Velikostní srovnání všech tří testovaných ventilů: (1) model: 1100128 0277, Furon
SAINT-GOBAIN, USA, (2) model: 225T011 2wNC, NResearch, USA, (3) model: N 190 1 12 S 3326G,
ASCO GMBH Ratingen, Germany. Nakonec byl vybrán model č. 2.

4.1.4 Reprezentativní řídicí jednotka na výstavy
Na samotném závěru práce na stavbě a zlepšování řídicí jednotky byly postaveny
ještě dva kusy.
Jeden byl zapojen a testován v laboratoři plynové chromatografie na Katedře
analytické chemie Univerzitě Pardubice. Designem se příliš nelišil od pracovního
(stávajícího) a pro stejnou funkčnost plně vyhovoval požadavkům na měření. Instalace
přímo v laboratoři byla mírně složitější v tom, že přístroj, do kterého byl modulátor
namontován, byl složen ze dvou identických plynových chromatografů Shimadzu
GC-2010 Plus (jde o komerční systém MD-GC-GC-MS Shimadzu typu hard-cut). Bylo
tedy potřeba propojit obě pece plynových chromatografů pomocnou vyhřívanou
kapilárou, kterou byla protažena skladovací kapilára modulátoru. V každé peci
plynového chromatografu byla jedna kolona, spojovací prvek SilFlow a pomocné
kapiláry vedoucí skrz horní stěnu přístroje do dvoucestného ventilu. Řídicí jednotka
byla umístěna mezi oba přístroje (Obr. 4.1.18).
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Obr. 4.1.18: Umístění řídicí jednotky při použití dvou plynových chromatografů na KACh Pardubice.

Výhoda tohoto uspořádání je v tom, že druhou kolonu lze udržovat na teplotě o něco
vyšší (klasicky o 10 °C vyšší teplota) než první kolonu. Tím lze dosáhnout rychlejší
separace (kratší retence) na druhé koloně a zkrácení modulační periody. Píky mají poté
v druhé dimenzi konturového grafu při vyhodnocení lepší tvar (u klasického
chromatografu občas nemožné), což vede ke zvýšení separační účinnosti systému.
Druhá řídicí jednotka byla kompletně přepracována a smontována jako
reprezentativní kus na výstavy v zastoupení firmou Chromservis s.r.o. Pro tento účel
byla zakoupena nová, designová elektro krabice, kdy její přední a zadní panel byl pro
tyto účely upraven firmou Kavalír CZ s.r.o (Obr. 4.1.19-4.1.22).
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Obr. 4.1.19: Nová elektro krabice s vyřezaným a popsaným předním a zadním panelem.

Obr. 4.1.20: Předloha pro vyřezání a popsání předního a zadního panelu pro novou elektro krabici.
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Obr. 4.1.21: Přední a zadní strana reprezentativní řídicí jednotky.
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Obr. 4.1.22: Vnitřní uspořádání reprezentativní řídicí jednotky: (1) vstup plynu, (2) uzávěr plynu,
(3) tlakový regulátor, (4) senzor tlaku, (5) výstup plynu, (6) řídicí elektronika, (7) vstup 12 V,
(8) el. připojení ventilů, (9) COM port.

Tento kus byl vystaven na výstavě LaboExpo 2015 v Praze ve stánku firmy
Chromaservis a na veletrhu Analytica 2016 v Mnichově ve stánku firmy DANI (DANI
Instruments SpA, Viale Brianza, 87 – 20093 Cologno Monzese (MI) – Italy)
[Přílohy VI a VII].

4.1.5 Dočasná řídicí jednotka
Mezi původní a novou řídicí jednotkou byla postavena tzv. dočasná řídicí jednotka,
která již sice disponovala jemnými regulátory tlaku a tlakovými senzory pro každý
ventil zvlášť, ale řídicí elektronika neumožňovala řízení časování ventilů. Umožňovala
pouze zobrazení tlaku ze senzorů, časování ventilů zajišťovalo stále elektronické relé
propojené se softwarem na PC. Záměr tedy poté byl vytvořit novou řídicí jednotku
nezávislou na dalším zařízení (PC). Další nevýhodou byla potřeba dvou transformátorů
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(na 6 V a 12 V), kdy 6V sloužilo k napájení elektroniky zobrazující tlak ze senzorů a
12V pro napájení časovacího relé a ventilů. Z tohoto důvodu je dočasná řídicí jednotka
formou evoluce ve vývoji řídicí jednotky (Obr. 4.1.23 a 4.1.24).

Obr. 4.1.23: Přední panel dočasné řídicí jednotky (srovnej s Obr. 4.1.10).
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Obr. 4.1.24: Vnitřní uspořádání dočasné řídicí jednotky: (1) vstup plynu, (2) uzávěr plynu, (3) tlakový
regulátor, (4) senzor tlaku, (5) výstup plynu, (6) trafo 12 V, (7) trafo 6 V, (8) časovací relé,
(9) elektronika pro zobrazení tlaků ze senzorů (srovnej s Obr. 4.1.11).

4.2 Optimalizace
4.2.1 Pulzní tlakový modulátor
Princip funkce pulzního tlakového modulátoru je podrobně popsán v teoretické
části (2.4). Pro úspěšnou optimalizaci modulace bylo zapotřebí podrobně pochopit
vzájemné tlakové a průtokové závislosti v systému. Dále jsou uvedeny vztahy
z teoretických rovnic proudění plynu v kapilárách [100].
Pro výpočet vstupního tlaku plynu pro dosažení určité průtokové rychlosti zvoleného
plynu

kapilárou

definovaných

rozměrů

za

konstantní

teploty

lze

použít

Hagen-Pouseillův vztah platný pro nenulový výstupní tlak a stlačitelné médium (plyn):

- 51 -

pi 
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(1)

kde pi [Pa] je vstupní tlak plynu o dynamické viskozitě η [Pa·s] potřebný pro
objemovou průtokovou rychlost F0 [m3·s] na koloně délky L [m] a jejím poloměru
r [m], p0 [Pa] je zde výstupní tlak plynu. Pro výpočet je potřeba znát dynamickou
viskozitu plynu, kterou lze pro helium a konkrétní teplotu vypočíst následovně:
ηHe = 3,6744·10-7·T0,7

(2)

kde T [K] je termodynamická teplota plynu.
Tento vztah však v takto jednoduché podobě nebylo bohužel možno použít, protože
výpočet tlaků a průtoků v systému vzájemně propojených kapilár různých průměrů a
délek v modulátoru byl natolik složitý, že překročil rámec této dizertační práce.
Doposud nebyl publikován postup ani metodika, jak chování takového systému
matematicky charakterizovat a popsat. Jako proveditelnější se ukázal postup
experimentálního hledání optima pomocí metody one-factor-at-a-time (OFAT), kdy se
při zachování původních parametrů z předchozího experimentu změní v následujícím
pouze jeden (step-by-step).

4.2.2 Optimalizace modulace
Optimalizace modulace probíhala postupně v jednotlivých krocích. Nejdříve byl
systém zkoušen bez modulace, jestli vše těsní a vzorek může projít systémem od
nástřiku po detektor. Poté bylo potřeba nalézt takové tlakové podmínky, aby vzorek
systémem prošel od nástřiku až po detektor při zapnuté modulaci. Příliš velký tlak
v pomocné kapiláře 2 totiž zastaví tok mobilní fáze, v extrémním případě může dojít
k obrácení toku mobilní fáze do nástřiku. V případě příliš malého tlaku není efluent
ze skladovací kapiláry celý dávkován do druhé kolony a může postupovat do pomocné
kapiláry 2 a zároveň není dostatečně zásobena druhá kolona mobilní fází. To vede
k příliš velké difuzi efluentu z první kolony a jeho dlouhé retenci na druhé koloně a
projeví se jako „wrap-around“. Takto se označuje jev, při kterém separace na druhé
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koloně neproběhne v rámci jedné modulační periody a u blobů (obdoba píku
v konturovém grafu) poté neodpovídají jejich retenční časy v druhé dimenzi jejich
skutečné retenci na druhé koloně, takže se objeví až v následující modulační periodě.
V extrémním případě může docházet k dvoj- i vícenásobnému wrap-around efektu.
Z rozměrů první kolony a izotermální teploty kolonové pece chromatografu byl
pomocí softwaru (EZGC Flow Calculator od Resteku, dostupný na webových stránkách
firmy Restek, www.restek.com) určen vstupní tlak na první kolonu (nastavení
konstantního tlaku mobilní fáze na plynovém chromatografu) a k němu se v závislosti
na rozměrech druhé kolony nastavil druhý tlak na řídicí jednotce pro pomocnou
kapiláru 2. Protože je průměr druhé kolony vždy větší, tvoří příspěvek z pomocné
kapiláry 2 větší část mobilní fáze (ta menší část je spolu se vzorkem z první kolony).
Poté probíhala optimalizace tlaku pro pomocnou kapiláru 1 tak, aby byl za dobu pulzu
kompletně nadávkován celý obsah skladovací kapiláry do druhé kolony. Nastavením
příliš vysokého tlaku v pomocné kapiláře 1 dochází sice k nadávkování, ale obsah
skladovací kapiláry je dále unášen zvýšeným průtokem mobilní fáze druhou kolonou.
Tímto zvýšeným průtokem v druhé koloně dochází ke zhoršení separace, které se
projevuje rozdělením píků v konturovém grafu. Příliš nízký tlak zase není schopen
nadávkovat

celý

obsah

skladovací

kapiláry

do

druhé

kolony

a

dochází

k nedostatečnému rozdělení píků až na základní linii. Toto se v konturovém grafu
zobrazuje jako rozmyté (protažené) bloby ve vertikálním směru. Rozlišit mezi
nastavením příliš vysokého a příliš nízkého tlaku v pomocné kapiláře 1 vyžaduje už
jistou zkušenost, pro laika vypadají oba extrémy takřka stejně (Obr. 4.2.1 a 4.2.2).
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Obr. 4.2.1: Konturový graf (GC×GC-FID) směsi 11 pro příklad nastavení příliš vysokého tlaku
v pomocné kapiláře 1. Bloby jsou poněkud sražené v ose y a dochází k rozmytí (protažení) spíše
s rostoucí retencí na ose y.

Obr. 4.2.2: Konturový graf (GC×GC-FID) směsi 11 pro příklad nastavení příliš nízkého tlaku v pomocné
kapiláře 1. Bloby mají oproti vyššímu tlaku protáhlejší tvar v ose y a dochází k rozmytí spíše proti
rostoucí retenci na ose y.
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Dalšími důležitými parametry k optimalizaci byly časy otevření ventilů. Mrtvé časy
(doby mezi otevřením jednoho a zavřením druhého ventilu) byly nakonec úplně
vypuštěny z důvodu absence rozdílu při jejich použití. Doba otevření prvního ventilu
(pulz, nejčastěji 100-500 ms) byla volena tak, aby došlo k nadávkování celého obsahu
skladovací kapiláry do druhé kolony. Musel být brán v potaz rozměr kapiláry
i nastavený tlak u prvního ventilu. Doba otevření druhého ventilu (součet s pulzem
tvořil modulační periodu, nejčastěji 2-12 s) byla volena tak, aby proběhla celá separace
na druhé koloně. Zřetel musel být kladen na rozměr druhé kolony a retence analytů na
ní. Při chybně nastavené době otevření prvního ventilu docházelo k podobným
poruchám modulace jako u špatně nastaveného tlaku na prvním ventilu. Tyto dva
parametry tedy byly na sobě silně závislé. Při příliš dlouhé době nastavené pro otevření
druhého ventilu v kombinaci s vyšším tlakem v druhé pomocné kapiláře (opět jsou oba
parametry vzájemně silně závislé, při nedodržení jednoho správně nastaveného
parametru systém přestal modulovat úplně) docházelo sice k optimální modulaci, ale
doba jedné analýzy se díky zbytečně dlouhé modulaci neúměrně prodloužila. Při příliš
krátké době nastavené pro otevření druhého ventilu docházelo k wrap-aroundu (Obr. 4.2.3).
Tohoto jevu se dá i využít. V případě použití teplotního programu (u většiny případů
reálných vzorků nutnost) se efektivní prostor pro separaci na druhé koloně
v konturovém grafu začíná zmenšovat v závislosti na rychlosti a rozsahu teplotního
programu. Obecně lze říci, že při izotermální analýze je separační prostor u GC×GC,
vyjádřený konturovým grafem, dán celou jeho plochou. Při gradientovém teplotním
programu se separační prostor v druhé dimenzi začíná zespodu zmenšovat tím více, čím
je teplotní program rychlejší. Tento prostor pro separaci však může být využit při
wrap-aroundu, kdy víme o retenci analytů na druhé koloně a s tímto jevem dopředu
počítáme.
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Obr. 4.2.3: Na konturovém grafu (GC×GC-FID) příklad wrap-aroundu, kdy separace na druhé koloně
neproběhne v rámci jedné modulační periody a retenční časy blobů neodpovídající jejich skutečným
retencím na druhé koloně. Retence na první koloně zůstává zachována.

Na začátku práce byla pro optimalizaci systému nejdříve zamýšlena volba
multifaktorové predikční analýzy používané v naší laboratoři k minimalizaci počtu
pokusů nutných k nalezení optima a tím snížení časové náročnosti optimalizace.
V úvahu připadalo zvolení kvantitativních faktorů (parametrů) a na základě PlackettBurmanova screeningového designu (neúplné dvouúrovňové faktorové pokusy) by byl
proveden výběr takových faktorů, které mají na účinnost separace a funkčnost systému
statisticky významný vliv. Takto vybrané experimentální parametry by byly
optimalizovány podle Box-Behnkenova designu (neúplné víceúrovňové faktorové
pokusy) za použití ANOVA testů, aby bylo dosaženo maximální separace a odezvy
celého systému.
Bohužel se ukázalo, že tato multifaktorová analýza nemůže být použita z důvodu silné
vzájemné závislosti (korelaci) jednotlivých parametrů. Pokud bychom vybrali jiné testy
(zohledňující závislosti parametrů), je zde problém s číselným vyjádřením podoby
konturového grafu. Matematicky lze počítat s celkovým produktem rozlišení, to ale
bohužel nekoresponduje s tvarem blobů (případ malého rozlišení ideálního tvaru blobu
proti velkému rozlišení rozmytých blobů). Byla proto zvolena metoda optimalizace
OFAT (one-factor-at-a-time). Tímto způsobem se lze dopracovat k optimu poněkud
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zdlouhavějším způsobem (ve srovnání s multifaktorvou analýzou až několikanásobně
větší časová náročnost) a nikdy není zaručeno nalezení globálního, ale pouze lokálního
optima.
Do této doby bylo pracováno pouze s konstantní teplotou kolony a tím pádem
konstantními tlaky. V případě optimalizace systému na připravených směsích běžných
těkavých rozpouštědel (záměrně vybraných pro jejich nižší bod varu) nebylo měření při
izotermálním teplotním programu časově náročné. U měření reálných vzorků,
při kterých se už musel použít teplotní program z důvodu přítomnosti výše vroucích
analytů, nastával problém s rostoucí viskozitou mobilní fáze při její rostoucí teplotě.
Při zachování počátečních tlakových podmínek se tedy systém s rostoucí teplotou brzy
dostal mimo tlakové optimum a modulace přestala fungovat. Tlakové optimum
se nachází v určitém intervalu hodnot, ve kterém ještě modulace s jistým úspěchem
funguje (Obr. 4.2.4). V grafu je na ose x nastavení tlaku na chromatografu a na ose y
nastavení tlaku pro ventil číslo dvě (pomocná kapilára 2). Optimum modulace je
označeno silnou úsečkou, dvěma tenkými úsečkami je ohraničena oblast funkčnosti
modulace.

Obr. 4.2.4: Korelace hodnot tlaků systému GC×GC-FID nezbytných pro funkčnost modulace. Na ose x
(pinlet) je nastavení tlaku na plynovém chromatografu, na ose y (pflush) je nastavení tlaku na modulátoru pro
pomocnou kapiláru 2. Silná úsečka označuje optimum modulace a dvě tenké vyznačují oblast funkce
modulace [99].
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Jistým řešením je tedy měnit teploty pouze tak, aby tlaky nutné pro zachování
konstantního průtoku zůstaly v této oblasti. Při zachování konstantního tlaku se
zvyšováním teploty dochází ke zpomalení průtoku mobilní fáze a tím i k nárůstu míry
difuze. To poté způsobí rozšíření píků a tím pádem blobů v obou dimenzích, což vede
ke ztrátě účinnosti a píkové kapacity.
Další možné řešení je s rostoucí teplotou manuálně korigovat oba tlaky
v modulátoru. Při hodinové analýze to pak znamená nastavovat tlak pomocí regulátoru
každé 2 minuty po celou hodinu. Toto by bylo možné řešit elegantně pomocí
elektronicky řízených tlakových regulátorů, které ale svojí cenou nezapadají do
konceptu levného tlakového modulátoru (pořizovací cena začíná přibližně na 30 000 Kč
za kus).
Na následujícím obrázku (Obr. 4.2.5) je zobrazen výstup analýzy extraktu z
levandule, kdy je systém na počátku analýzy v tlakovém optimu. S rostoucí teplotou a
tím pádem rostoucím tlakem dochází k čím dál větším poruchám modulace a rozmývání
blobů.

Obr. 4.2.5: Příklad použití teplotního programu s velkým teplotním rozsahem bez korekce tlaků.
S rostoucí teplotou se zvětšuje nutnost úpravy tlaku s časem (osa x) a dochází k rozmývání blobů.
Záznam z GC×GC-FID.
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Pokud bychom mezi sebou srovnávali klasické chromatogramy z hlediska úspěšnosti
modulace, lze odhalit již mnohé nedostatky přímo z nich a není potřeba každou analýzu
převádět na konturové grafy. Například při pohledu na chromatogram Obr. 4.2.6 je
patrné, že šířka jednotlivých píku není jednotná a separace píků neprobíhá až na
základní linii. Dále lze pozorovat větší šum základní linie, který s nižšími píky,
vzniklými v důsledku jejich rozšíření při špatné modulaci, vede ke ztrátě požadované
citlivosti (ve srovnání s optimalizovaným systémem). V tomto případě již tedy nelze
považovat píky za modulované a v konturovém grafu se projeví jako rozmyté bloby
přes celou šířku modulační periody.

Obr. 4.2.6: Klasický chromatogram (GC×GC-FID) při modulaci mimo tlakové optimum, kde dochází
k poruchám modulace. Jedná se o vzorek testovací Směsi 11.

Na další obrázku (Obr. 4.2.7) je klasický chromatogram, který získáme při
optimalizované modulaci. Všechny píky jsou přibližně stejně široké a jsou separovány
až na základní linii.
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Obr. 4.2.7: Klasický chromatogram Směsi 11 (GC×GC-FID) při optimalizované modulaci.

Pro úspěšnou modulaci je tedy samotné nastavení tlaků klíčové. Naštěstí už poté není
závislé na době modulační periody a tím pádem je pro zvolenou sestavu kolon a kapilár
univerzální.

4.2.3 Optimalizace kolon, kapilár a jejich spojů
V průběhu optimalizace rozměrů kolon a kapilár bylo postupně porovnáváno několik
rozdílných délek první kolony (10, 15, 30 a 60 m), druhé kolony (1, 5 a 10 m) a
skladovací kapiláry (35, 70 a 100 cm). Stejně tak byly porovnávány jednotlivé vnitřní
průměry první kolony (0,15 a 0,25 mm), druhé kolony (0,25 a 0,32 mm) a skladovací
kapiláry (0,25 a 0,32 mm).
U pomocných kapilár byla zachována minimální možná konstrukční délka 40 cm,
použití delších kapilár by nemělo význam z důvodu narůstající tlakové náročnosti a
jiných průtoků v případě použití teplotních programů. Byly zkoušeny dva různé vnitřní
průměry pomocných kapilár: 0,25 a 0,32 mm. Při použití 0,25 mm byly pozorovány
poruchy modulace z důvodu nedostatečného průtoku mobilní fáze i při nastavení
vyššího tlaku na vstupu. K tomu mohlo dojít i nedostatečně rychlými otvíracími a
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zavíracími časy u ventilů. Proto byly vybrány pomocné kapiláry s průměry 0,32 mm pro
všechny možné funkční kombinace.
Dále byly v systému vyměněny spojovací prvky. Systém SilFlow byl vyměněn za
křemenné kusy ve tvaru ypsilon. Toto bylo zamýšleno především z ekonomického
hlediska ke snížení pořizovací ceny modulátoru. Největší položkou byly právě
spojovací prvky SilFlow (cena okolo 20 000 Kč za jeden kus proti ceně 1 000 Kč
za jeden křemenný ypsilon kus). Dalším důvodem byly problémy s těsností spojů
u spojovacích prvků SilFlow, které se při pozdějším připojení MS detektoru
projevovaly zvýšeným šumem (přítomnost okolního vzduchu v detektoru). Takto
upravený systém byl však bohužel již nepoužitelný pro kombinaci s hmotnostním
detektorem z důvodu naprosté změny odporů spojovacích prvků a nemožnosti nalezení
optima tlaků. Systém částečně zvládal modulovat, ale nedá se hovořit ani
o uspokojivém výsledku. Jakákoliv snaha o optimalizaci zde byla tedy naprosto
zbytečná. Systém lépe fungoval při použití pouze plamenově ionizačního detektoru,
proto byl nadále u MS používán systém SilFlow při zvýšené kontrole těsnosti spojů.
Důležitý je tedy pro úspěšnou modulaci nejen výběr vhodných kolon a kapilár,
nastavení tlaku a správné časování ventilů, ale vše musí být přizpůsobeno konkrétnímu
vzorku. Obecně lze říci, že čím komplexnější je vzorek, tím delší musí být modulační
perioda.

4.2.4 Testovací směsi
Pro ověřování funkčnosti a optimalizování systému byly připraveny směsi
rozpouštědel označované jako Směs 11 a Směs 17. Směs 11 obsahovala tyto látky:
hexan, heptan, butyl-methyl ether, ethylacetát, tert-butylacetát, 2,2,4-trimethylpentan,
1-oktanol, 2-propanol, 2-methylpropanol, aceton a toluen. Směs 17 obsahovala tyto
látky: pentan, hexan, heptan, toluen, aceton, acetonitril, 2,2,4-trimethylpentan,
2-methoxy-2-methylpropan,

dichlormethan,

trichlormethan,

ethanol,

2-propanol,

2-methypropanol, 1-butanol, methylacetát, ethylacetát, tert-butylacetát.
Byly postupně zkoušeny různé varianty sestav, kdy byly zachovány nutné podmínky
pro správnou funkci GC×GC-FID s pulzním tlakovým modulátorem, za účelem
prověření robustnosti modulátoru. Důraz byl kladen na budoucí použití sestav
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k analýzám určených reálných vzorků, ale také na provozní podmínky analýz (omezení
průtoku mobilní fáze do detektoru, vysokých tlaků na ventilech či celkové doby
analýzy).
Jako nejjednodušší a i nejrychlejší byla vybrána sestava:
I. kolona:

CP-Sil 5CB 10 m × 0,15 mm × 0,15 µm

II. kolona:

Supelcowax 10 1 m × 0,25 mm × 0,25 µm

Skladovací kapilára: 35 cm × 0,25 mm
Tlaky:

Plynový chromatograf:

130 kPa

Modulátor 1:

120 kPa

Modulátor 2:

85 kPa

Průtoková rychlost na konci II. kolony byla přibližně 25 ml/min (změřeno
bublinkovým průtokoměrem).
Pulz:
Modulační perioda:

100 ms
Směs 11

2s

benzin

6s

petrolej

8s

Sheron

9s

nafta

12 s

Na této sestavě byly postupně změřeny Směs 11 (Obr. 4.2.8), vzorek benzinu
Natural 95 (Obr. 4.2.9), petroleje do stolních lamp (Obr. 4.2.10), motorové nafty
(Obr.4.2.11) a nemrznoucí příměsi do motorové nafty značky Sheron (Obr. 4.2.12).
Prodlužující se doba modulační periody je přímo úměrná rostoucí komplexnosti
vzorku. To je způsobeno delší analýzou na druhé koloně, kdy je potřeba více snížit
průtokovou rychlost na druhé koloně a zvýšit tím účinnost separace. S prodlužující se
dobou modulační periody se zkracuje celková doba analýzy, kterou prodlužuje pouze
součet dob pulzů během analýzy. Bude-li klasická GC analýza trvat 10 min, v případě
GC×GC při modulační periodě 2 s a pulzu 100 ms (0,00167 min) bude zapotřebí 300
modulačních period a analýza bude trvat 10 + (300·0,00167) ≈ 10,501 min.
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Obr. 4.2.8: Konturový graf z analýzy GC×GC-FID Směsi 11. Teplotní program: izotermální teplota
40 °C, split 1:100. Modulační perioda 2 s, pulz 100 ms.

Obr. 4.2.9: Konturový graf z analýzy GC×GC-FID benzinu Natural 95. Teplotní program: od 35 °C do
130 °C rychlostí 3 °C/min a poté do 200 °C rychlostí 30 °C/min, split 1:100. Modulační perioda 6 s, pulz
100 ms.
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Obr. 4.2.10: Konturový graf z analýzy GC×GC-FID petroleje do stolních lamp. Teplotní program: od
60 °C do 200 °C rychlostí 1 °C/min, split 1:100. Modulační perioda 8 s, pulz 100 ms.

Obr. 4.2.11: Konturový graf z analýzy GC×GC-FID motorové nafty. Teplotní program: od 60 °C do
260 °C rychlostí 3 °C/min, split 1:100. Modulační perioda 12 s, pulz 100 ms.
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Obr. 4.2.12: Konturový graf z analýzy GC×GC-FID nemrznoucí příměsi do motorové nafty značky
Sheron. Teplotní program: od 40 °C do 200 °C rychlostí 3 °C/min, split 1:100. Modulační perioda 9 s,
pulz 100 ms.

Jako protiklad ověření délky a účinnosti separace celého systému byla následující
sestava s úspěchem použita pouze pro ověření rozsahu použití řídicí jednotky, nikoliv
pro ověřování separační účinnosti:
I. kolona:

HP-5MS 60 m × 0,25 mm × 0,25 µm

II. kolona:

Supelcowax 10 10 m × 0,25 mm × 0,25 µm

Skladovací kapilára: 100 cm × 0,25 mm
Tlaky:

Plynový chromatograf:

400 kPa

Modulátor 1:

220 kPa

Modulátor 2:

200 kPa

Průtoková rychlost na konci II. kolony byla přibližně 10,5 ml/min.
Pulz:
Modulační perioda:

700 ms
Směs 11

10 s

Při srovnání s předchozí sestavou na Směsi 11 se pulz prodloužil ze 100 ms na
700 ms a modulační perioda z 2 s na 10 s, lze spíše hovořit o nárůstu doby analýzy než
o ohromném nárůstu píkové kapacity. Nehledě na problémy s vysokými tlaky, které se
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pohybovaly na hranici možnosti řídicí jednotky. Píková kapacita může být v tomto
případě ve srovnání s předchozím systémem větší, ale velká šířka blobů v druhé
dimenzi ji opět snižuje. Ukázka separace Směsi 11 na Obr. 4.2.13.

Obr. 4.2.13: Konturový graf z GC×GC-FID analýzy Směsi 11. Teplotní program: izotermální teplota
40 °C, split 1:100. Modulační perioda 10 s, pulz 700 ms.

Jako kompromis mezi těmito sestavami z hlediska délky kolon je následujcí
uspořádání:
I. kolona:

DB-5MS 30 m × 0,25 mm × 0,25 µm

II. kolona:

Supelcowax 10 5 m × 0,25 mm × 0,25 µm

Skladovací kapilára: 40 cm × 0,32 mm
Tlaky:

Plynový chromatograf:

200 kPa

Modulátor 1:

175 kPa

Modulátor 2:

150 kPa

Pulz:
Modulační perioda:

500 ms
Směs 11

2s

Ukázka separace Směsi 11 na Obr. 4.2.14.
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Obr. 4.2.14: Konturový graf z analýzy Směsi 11 (GC×GC-FID). Teplotní program: izotermální teplota
40 °C, split 1:100. Modulační perioda 2 s, pulz 500 ms.

Pro velmi jednoduché směsi analytů, jako je v tomto případě směs těkavých
rozpouštědel (Směs 11 a Směs 17), lze s úspěchem použít velmi krátkých kolon (10 m a
1 m). Na analýzu reálných vzorků se však použít nedají z důvodu jejich nízké píkové
kapacity. Pro analýzy většiny reálných vzorků byla proto dále používána první kolona
délky 30 m a druhá kolona délek 2-5 m.

4.3 Přechod z GC×GC-FID na GC×GC-MS
Již optimalizovaný modulátor pro GC-FID byl přenesen a nainstalován do jiného
plynového chromatografu vybaveného dvojicí detektorů: plamenově ionizačním (FID) a
hmotnostním (MS). Zde se vyskytl problém s poměrně vysokým průtokem mobilní fáze
na MS detektor, což se projevilo velmi výrazným zvýšením šumu, díky kterému se
detektor stal prakticky nepoužitelným. Proto byly pro snížení průtoku do detektoru
testovány dvě varianty: použití děliče toku nebo snížení vnitřního průměru kolon.
1) Dělič toku
Výstup z druhé kolony byl rozdělen pomocí děliče toku tak, aby bylo do MS
detektoru vedeno pouze takové množství mobilní fáze, které nepřekračuje maximální
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čerpací výkon vakuového systému MS detektoru, aby nedošlo k nárůstu tlaku ve
vakuové části detektoru nad povolenou mez. Druhý výstup z děliče toku byl zaveden do
FIDu. Rozdělení průtoků mezi detektory bylo provedeno pomocí kombinace kapilár
různých délek a průměrů. Nakonec byla vybrána kombinace kapilár 50 cm × 0,1 mm
do MS a 30 cm x 0,25 mm do FIDu (dělící poměr 9/1 ve prospěch FIDu).
2) Snížení vnitřního průměru kolon
První

kolona

(Rxi-5Sil

MS

20 m × 0,15 mm × 0,15 µm),

druhá

kolona

(Supelcowax 10 5 m × 0,25 mm × 0,25 µm), skladovací kapilára (35 cm × 0,25 mm) a
dvě pomocné kapiláry (40 cm × 0,32 mm) byly spojeny křemennými „Y“ spojkami
z důvodu netěsnosti spojovacích prvků SilFlow na MS detektoru. Pro tuto sestavu byly
nalezeny tyto optimální tlakové podmínky:
GC: 250 kPa, tlak ve větvi č. 1: 155 kPa, tlak ve větvi č. 2: 175 kPa. Pulz 300 ms a
modulační perioda 4 s.
Nakonec bylo využíváno snížení průtoku na MS detektor pomocí děliče toku
z důvodu nalezení ne příliš uspokojivého výsledku modulace při snížení vnitřního
průměru kolon.

4.4 Porovnání účinnosti s kryofokusačním modulátorem ZOEX
Pulzní tlakový modulátor byl porovnán z hlediska účinnosti modulace s komerčním
kryofokusačním modulátorem firmy ZOEX, kterým je vybaven stejný plynový
chromatograf. Kolony byly zvoleny srovnatelné tak, aby bylo možné porovnání obou
modulátorů.
Na Obr. 4.4.1 jsou dva konturové grafy při analýze Směsi 17 při použití dvou
modulátorů (A kryofokusační modulátor, B pulzní tlakový modulátor). V obou
případech byla použita první kolona SLB-5MS 30 m × 0,25 mm × 0,25 µm. Druhá
kolona

byla

v případě

2 m × 0,1 mm × 0,1 µm,

u

kryofokusačního
pulzního

tlakového

modulátoru
modulátoru

SOLGEL-WAX
Supelcowax

10

2 m × 0,25 mm × 0,25 µm. Obě dvě mají stejnou stacionární fázi (polyethylenglykol),
jejich vnitřní průměry a tloušťky filmu byly přizpůsobeny typu modulátoru. Skladovací
kapilára byla v případě kryofokusačního modulátoru 2 m × 0,1 mm × 0,1 µm kolona
SOLGEL-WAX za účelem snížení počtu spojů v systému (prodloužení druhé kolony),
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u pulzního tlakového modulátoru to byla nepokrytá kapilára rozměrů 35 cm × 0,25 mm.
Doby analýz byly v obou případech stejné, retenční časy analytů byly velmi podobné.
Při pohledu na Obr. 4.4.1 lze pozorovat vzájemné relativní polohy blobů. Způsob
modulace tedy nemá zásadní vliv na retenci analytů na každé koloně, ta je ovlivněna
pouze separačními mechanismy na každé koloně.
Pro kvantitativní srovnání byl vybrán parametr relativního produktu rozlišení r podle
následujícího vztahu [101]:

n 1

r 
i 1

kde

2D

2D

R j,k

 n 1 2 D

 R j , k (n  1)
 i 1


( n 1)

(3)

R j ,k je rozlišení pro jednotlivé dvojice látek se sousedními bloby a n celkový

počet blobů v konturovém diagramu. Relativní produkt rozlišení může nabývat hodnot
od nuly, pro kompletně překrývající se dva bloby, až po maximální hodnotu, kdy jsou
všechny hodnoty rozlišení stejné. Hodnota r byla pro kryofokusační modulátor
rK = 2·108, pro pulzní tlakový modulátor rPFM = 1,08·106. Tento podstatný rozdíl může
být způsoben především produkcí širších modulovaných píků u pulzního tlakového
modulátoru. Jako příklad rozdílné šířky blobů u obou typů modulátoru se můžeme
podívat blíže na Obr. 4.4.1. Například blob č. 11 má v případě pulzního tlakového
modulátoru rozměry 0,2 s × 0,166 min a v případě kryofokusačního modulátoru
0,1 s × 0,125 min.
Zajímavé také bylo srovnání identifikace jednotlivých analytů při použití tlakového
modulátoru. Byly porovnány shody hmotnostních spekter ve dvou programech:
GC Image pro konturové grafy a GCMS Solution pro klasické chromatogramy. V obou
případech byla použita stejná knihovna hmotnostních spekter NIST 08 (Tabulka č. 4).
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Obr. 4.4.1: Konturové grafy analýzy GC×GC Směsi 17 při použití dvou modulátorů: (A) kryofokusační
modulátor pouze s MS, (B) pulzní tlakový modulátor s FID a MS. Číslování jednotlivých analytů je
v obou případech identické: ethanol (1), acetonitril (2), 2-propanol (3), aceton (4), pentan (5),
dichlormethan (6), methyl acetát (7), 2-methoxy-2-methylpropan (8), hexan (9), ethyl acetát (10),
trichlormethane (11), 2-methyl-1-propanol (12), 1-butanol (13), 2,2,4-trimethylpentan (14), heptane (15),
tert-butyl acetát (16), toluen (17).
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Tabulka č. 4: Identifikace analytů ve Směsi 17 pomocí dvou programů a knihovny spekter NIST 08 při
použití tlakového modulátoru.

Číslo Ret. čas Ret. čas
Název analytu
blobu I (min) II (sec)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

3.27
3.13
3.27
3.27
3.27
3.40
3.47
3.67
3.87
4.00
4.13
4.20
4.73
5.13
5.40
5.40
7.47

0.18
0.84
0.44
0.80
1.28
0.46
0.78
0.26
0.24
0.66
1.40
2.36
3.52
0.34
0.38
0.78
1.80

pentan
ethanol
aceton
2-propanol
acetonitril
methyl acetát
dichlormethan
2-methoxy-2-methylpropan
hexan
ethyl acetát
trichlormethan
2-methyl-1-propanol
1-butanol
2,2,4-trimethylpentan
heptan
tert-butyl acetát
toluen

Shoda spekter
GC Image (%)
86
84
87
75
53
76
99
67
82
95
55
95
53
58
69
89
52

Shoda spekter
GCMS
Solution (%)
97
98
97
97
98
97
99
93
97
98
96
97
98
97
98
98
97

Zatímco shoda s knihovnou spekter u nejvyššího modulovaného píku v programu
GCMS Solution byla v rozmezí 93 % pro 2-methoxy-2-methylpropan a 99 % pro
dichlormethan, u programu GC Image byla shoda v rozsahu 52 % pro toluen a 99 %
pro dichlormethan. Jelikož není přesně znám postup transformace dat u programu
GC Image, je tato skutečnost bohužel nevysvětlena.
Při porovnání obou konturových grafů lze pozorovat, že u pulzního tlakového
modulátoru s rostoucím retenčním časem na druhé koloně (osa y) dochází ke
zmenšování signálu analytů. To je způsobeno tvorbou širších píků při modulaci, které
jsou pravděpodobně způsobeny větší difuzí analytu na druhé koloně. K tomuto jevu
u kryofokusačního modulátoru nedochází. Jedním z možných řešení by mohlo být
ztenčení filmu stacionární fáze druhé kolony, které však nebylo vyzkoušeno. Jedná se
však pouze o domněnku, tento jev nenastával pravidelně, a proto nebyl dále studován.
Průměrná opakovatelnost retenčních časů (relativní směrodatná odchylka) byla
u pulzního tlakového modulátoru přibližně 2 % (kryofokusační přibližně 0,5 %) a ploch
píků přibližně 3,5 % (kryofokusační přibližně 1 %). Závěrem lze říci, že pulzní tlakový
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modulátor je při správném nastavení všech parametrů srovnatelným a použitelným
nástrojem modulace. Bohužel, komerční kryofokusační modulátor je stále účinnějším
nástrojem modulace. Výhodou pulzního tlakového modulátoru je však velmi nízká
pořizovací cena a téměř nulové provozní náklady, na rozdíl od komerčního modulátoru
ZOEX.

4.5 Analýza levandulového extraktu
Vzorek levandulového extraktu po extrakci vodní parou byl získán jako dar od školy
JERGYM v Liberci po skončení SOČ jejich studenta u nás v laboratoři. Tento extrakt
byl postupně analyzován na dvou různých sestavách kolon při současném připojení
obou detektorů (FID i MS).
První, konvenční, sestava obsahovala:
I. kolona:

Rxi-5Sil MS (20 m × 0,15 mm × 0,15 µm)

II. kolona:

Supelcowax 10 (2 m × 0,25 mm × 0,25 µm)

Druhá, reverzní, sestava obsahovala:
I. kolona:

Stabilwax (20 m × 0,15 mm × 0,15 µm)

II. kolona:

Rxi-5Sil MS (2 m × 0,25 mm × 0,25 µm)

Záměrně byly zvoleny sestavy tak, aby v nich pořadí polarity stacionární fáze první a
druhé kolony bylo prohozeno. U konvenční sestavy by se měly analyty separovat
v první dimenzi podle jejich bodu varu, jelikož první kolona je nepolární. U reverzní
sestavy by naopak měly být analyty separovány v první dimenzi podle polarity. Pokud
by tedy vzorek obsahoval více látek různé polarity, bylo by vhodnější použití reverzní
sestavy. Konturový graf analýzy při použití konvenční sestavy je na Obr. 4.5.1,
při použití reverzní sestavy na Obr. 4.5.2. Byly také zakoupeny dva vzorky etherických
olejů do aroma lampy s vůní levandule za účelem jejich vzájemném porovnání. Jeden
vzorek byl od značky Pajoma a druhý od privátní značky drogerie DM.
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Obr. 4.5.1: Konturový graf analýzy (GC×GC-FID/MS) levandulového extraktu při použití konvenční
sestavy. Čísla blobů odpovídají Obr. 4.5.2 a jsou vysvětlena v Tabulce č. 5. Experimentální podmínky:
teplotní program 70 °C do 150 °C při 4 °C/min a poté 150 °C po 10 min. Tlak na plynovém
chromatografu, prvním a druhém ventilu: 250, 155 and 175 kPa. Modulační perioda 5,0 s, pulz 300 ms.

Obr. 4.5.2: Konturový graf analýzy (GC×GC-FID/MS) levandulového extraktu při použití reverzní
sestavy. Čísla blobů odpovídají i Obr. 4.5.1 a jsou vysvětlena v Tabulce č. 5. Experimentální podmínky:
stejné jako u Obr. 4.5.1.
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Pomocí MS byly identifikovány analyty v obou dvourozměrných chromatogramech.
V Tabulce č. 5 jsou tyto analyty opět porovnány při identifikaci s knihovnou spekter
NIST 08 ve dvou programech (GC Image a GCMS Solution) při obou sestavách při
použití tlakového modulátoru.
Tabulka č. 5: Identifikace analytů v levandulovém extraktu při použití konvenční a reverzní sestavy
pomocí dvou programů a knihovny spekter NIST 08.

Blob
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Analyt

ethyl acetát
sabinen
β-myrcen
3-oktanon
2-oktanon
hexyl acetát
σ-cynen
limonen
eucalyptol
cis-linalool oxide
trans-linalool oxide
linalool
okten-1-ol, 1-acetát
plinol
kafr
3,5,5trimethylhexyl
acetát
hexyl butyrát
terpinolen
linalool acetát
terpinen-4-ol

Retenční čas
Konvenční
Reverzní
uspořádání
uspořádání
I.
II.
I.
II.
(min)
(s)
(min)
(s)
5.67
0.30
4.42
0.22
8.50
0.90
9.58
1.66
9.83
0.78
8.83
2.28
9.67
1.12
11.92
1.98
9.83
1.22
13.17
1.96
10.42
1.10
12.58
2.20
11.08
1.14
12.58
2.48
11.25
0.92
10.00
2.84
11.42
0.96
10.33
2.88
12.58
1.86
20.75
2.42
13.17
1.98
22.33
2.48
13.67
2.34
27.33
2.34
13.75
1.34
17.42
2.98
14.67
2.58
25.67
2.38
15.50
2.20
25.08
3.02

Shoda s knihovnou NIST 08 (%)
Konvenční
Reverzní
uspořádání
uspořádání
GC
GCMS
GC
GCMS
Image Solution Image Solution
97
84
51
97
65
95
65
97
34
95
42
95
19
96
27
94
79
96
59
98
20
96
37
98
30
95
30
94
22
94
21
95
87
94
83
91
32
95
45
96
46
96
66
96
92
97
89
97
56
91
72
96
30
94
43
94
46
97
46
96

16.00

1.40

18.75

3.94

92

94

86

95

16.67
17.92
19.08
16.67

1.42
1.64
1.86
2.46

19.58
23.17
28.17
29.08

4.16
4.14
3.80
2.58

57
19
73
48

94
90
98
94

56
12
62
48

97
96
98
95

Při pohledu do Tabulky č. 5 je patrné, že některé analyty mají v obou typech sestavy
stejnou shodu s databází spekter v obou programech: sabinen, σ-cynen, limonen a další.
Naopak některé analyty se ve shodách velmi liší: ethyl acetát, 2-oktanon či trans linalool
oxide. To může být způsobeno nepatrným růstem šumu s rostoucí teplotou a tím
dosažení méně čistých hmotnostních spekter jednotlivých analytů.
Porovnáním extraktu z levandule s etherickými oleji bylo pozorováno zastoupení
stejných analytů ve všech případech. Lišily se pouze množstvím obsaženým
v jednotlivých vzorcích, což může být důsledek extrahování různých použitých rostlin
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levandule (druh, doba sklizně, místo růstu). Původně zamýšlený důkaz přítomnosti
jiných látek oproti přírodní levanduli byl negativní.
Který typ sestavy (konvenční nebo reverzní) zvolit s větším úspěchem separace
analytů pro analýzu extraktu z levandule nelze jednoznačně říci. Relativní produkt
rozlišení je v obou případech velmi podobný, avšak při srovnání jednotlivých
konturových grafů si můžeme všimnout, jak některé kritické páry analytů jsou více či
méně rozseparované. Jako kritický pár je zde Limonen a Eukalyptol (8 a 9), který se
nepodařilo plně rozdělit ani na jedné sestavě. To může být způsobeno jejich podobnými
fyzikálními (bod varu) i chemickými (polarita) vlastnostmi. Zajímavé jsou také páry,
které by při použití pouze první kolony (ať už polární či nepolární) nebyly
rozseparovány vůbec a tvořily by pouze jeden pík. Např: páry 3-5, 12-13 v konvenční
sestavě nebo pár 6-7 v reverzní sestavě.

4.6 Analýza toxikologických vzorků
Při testování funkčnosti modulátoru pouze na FIDu byly k dispozici anonymizované
vzorky z Toxikologického oddělení Ústavu soudního lékařství a toxikologie
VFN v Praze. Jednalo se o extrakty v ethylacetátu z krve, orgánového moku,
žaludečního obsahu a moči tří jedinců. Jako příklad je zde uveden trimethylsilylovaný
kyselý extrakt ze séra, které obsahuje účinné látky z léčiv (na obrázku velké bloby
uprostřed), které pravděpodobně způsobily otravu jedince (Obr. 4.6.1).
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Obr. 4.6.1: Konturový graf GC×GC-FID analýzy kyselého extraktu z krve ze vzorku Toxikologického
oddělení Ústavu soudního lékařství a toxikologie VFN v Praze. Podmínky analýzy: teplotní program od
80 °C do 260 °C při 10 °C/min, poté 10 min izotermálně, split 1:0,1, tlak na GC: 130 kPa, tlak v pomocné
kapiláře 1: 120 kPa, tlak v pomocné kapiláře 2: 85 kPa, pulz: 100 ms, modulační perioda: 4 s.
I. kolona: CP-Sil 5CB 10 m × 0,15 mm × 0,15 µm, II. kolona: Supelcowax 10 1 m × 0,25 mm × 0,25 µm,
skladovací kapilára: 35 cm × 0,25 mm. Kyselina myristová (1), kyselina linolová (2), kyselina
palmitová (3), kyselina stearová (4), venlafaxin (5), trazodon (6), cholesterol (7).

Při pohledu na konturový graf nelze přehlédnout linii ve spodní třetině grafu
táhnoucí se přes celý retenční čas osy x. Jedná se o zvýšený šum základní linie, který
vznikl při mírném odklonu od tlakového optima. Ten musel být zvolen kvůli urychlení
retence analytů na druhé koloně vzhledem k jejich retenčním vlastnostem. Tato linie
však i velmi dobře zobrazuje mrtvý čas na druhé koloně. Jinými slovy: bloby, které by
se nacházely pod touto linií, jsou důsledkem wrap-around efektu, a tím pádem by bylo
potřeba prodloužit modulační periodu.
Pro porovnání je na Obr. 4.6.2 chromatogram z klasické GC-MS získaný
z Toxikologického oddělení Ústavu soudního lékařství a toxikologie VFN v Praze. Lze
si všimnout, že polohy majoritních píků jsou si navzájem podobné. Byla zde zjištěna
přítomnost venlafaxinu a trazodonu.
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Obr. 4.6.2: Chromatogram z klasické GC-MS analýzy téhož vzorku jako na Obr. 4.6.1. Ilustruje shodu
majoritních píků s Obr 4.6.1. Číslování stejné jako u Obr 4.6.1.

4.7 Analýza fosfolipidů
Fosfolipidy jsou v naší laboratoři dlouhodobě měřeny díky spolupráci s Katedrou
genetiky a mikrobiologie Univerzity Karlovy. Jedná se o fosfolipidy získané
z cytoplazmatické membrány u gram-pozitivní tyčinkovité půdní bakterie Bacillus
subtilis. Hlavním předpokladem použití vzorků pro analýzy na GC×GC s tlakovým
pulzním modulátorem byla bipolarita struktury molekul fosfolipidů.
Vzorek byl připraven dle kapitoly 3.10 [89-91] a rozdělen na dva, jeden obsahující
polární části a druhý mastné kyseliny. V případě analýzy polárních částí bylo očekáváno
větší množství analytů, proto byla metoda GC×GC vhodná. U analýzy mastných kyselin
se jedná spíše o separaci v první dimenzi a dá se s úspěchem použít klasická GC.
Na Obr. 4.7.1 je ukázka analýzy silanizovaných polárních částí z fosfolipidů
získaných z bakterie Bacillus subtilis, kde byly určeny tris(trimethylsilyl) fosfát (1),
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tetra(trimethylsilyl) fosfoglycerol (2) a tetra(trimethylsilyl) fosfoserin (3). Tyto analyty
byly dále kvantifikovány pro potřeby Katedry genetiky a mikrobiologie, na jejichž
základě mohou kolegové dále studovat odezvu bakterie na prostředí, ve kterém se
nachází.

1

3

2

Obr. 4.7.1: GC×GC-FID/MS analýza polárních částí z fosfolipidů získaných z Bacillus subtilis:
(1) tris(trimethylsilyl) fosfát, (2) tetra(trimethylsilyl) fosfoglycerol, (3) tetra(trimethylsilyl) fosfoserin.
Podmínky analýzy: teplotní program od 100 °C do 250 °C při 10 °C/min, split 1:10, tlak na GC: 130 kPa,
tlak v pomocné kapiláře 1: 120 kPa, tlak v pomocné kapiláře 2: 85 kPa, pulz: 100 ms, modulační perioda: 3 s.
I. kolona: CP-Sil 5CB 10 m × 0,15 mm × 0,15 µm, II. kolona: Supelcowax 10 1 m × 0,25 mm × 0,25 µm,
skladovací kapilára: 35 cm × 0,25 mm.

Na Obr. 4.7.2 je analýza mastných kyselin pocházejících z fosfolipidů získaných
z bakterie Bacillus

subtilis,

kde

byly

dále

kvantifikovány

tyto

kyseliny:

(1) 12-methyldekanová, (2) palmitová a (3) olejová. Na výsledném konturovém grafu se
kyseliny nachází v jedné přímce, což ukazuje na takřka nevyužitou druhou dimenzi
(žádná separace ve směru osy y).
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Obr. 4.7.2: GC×GC-FID/MS analýza mastných kyselin fosfolipidů získaných z Bacillus subtilis:
(1) kyselina 12-methyl tetradekanová, (2) kyselina palmitová, (3) kyselina olejová. Podmínky analýzy:
stejné jako v případě Obr. 4.7.1.

4.8 Analýza obranných látek ploštic
Již v průběhu klasické GC analýzy obranných látek u rodu Pyrrhocoris apterus bylo
zjištěno velké množství analytů různé polarity [92]. Proto se tento vzorek zdál ideální
pro GC×GC analýzu a pro otestování tlakového pulzního modulátoru. Způsob odběru
vzorku na SPME vlákno vycházel z článku [92].
Sestava pro modulátor byla následující:
I. kolona:

Rxi-5Sil MS (20 m × 0,15 mm × 0,15 µm)

II. kolona:

Supelcowax 10 (2 m × 0,25 mm × 0,25 µm)

Výstup z druhé kolony byl veden do děliče, ze kterého byl zapojen přes kapiláry
různých rozměrů do MS a FID (viz kapitola 3.7).
Bohužel sestava nevykazovala dostatečnou citlivost detekce analytů a tento způsob
dávkování vzorku nemohl být použit. Samotný FID není z principu dostatečně citlivý
detektor a u MS se signál ztrácel ve vyšším šumu. Pro ilustraci, jak by tato analýza měla
vypadat, je na Obr. 4.8.1 uveden záznam při použití kryofokusačního modulátoru na
stejných kolonách (II. kolona byla pouze rozměrů 2 m × 0,1 mm × 0,1 µm) pouze s MS.
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Obr. 4.8.1: Konturový graf GC×GC-MS analýzy obraných látek ploštice Pyrrhocoris apterus při použití
kryofokusačního modulátoru: (1) 5-ethyl furanon, (2) 5-methyl furanon, (3) 2-hexenal, (4) 2-oktenal,
(5) 2-decenal. Podmínky analýzy: teplotní program od 40 °C do 260 °C při 5 °C/min, poté 10 min
izotermálně, splitless 1 min, konstantní průtok 35 cm/s, pulz: 375 ms, modulační perioda: 4 s.

4.9 Analýza vybraných parfémů
Parfémy jsou díky svému složení, stejně jako petrochemické produkty, ideální
vzorky pro GC×GC a v tomto případě i pro testování modulátoru. Na stejné sestavě na
GC×GC-FID/MS, jako byla zvolena konvenční u analýzy levandule, byly změřeny
postupně tři vzorky parfémů. Jednalo se o obchodní názvy Boss (Obr. 4.9.1), Felicity
(Obr. 4.9.2) a Volare (Obr. 4.9.3) jednoho výrobce parfémů.
Ve všech případech byl použit stejný teplotní program: od 70 °C rychlostí 2 °C/min
do 150 °C a poté ještě 10 min izotermálně. Split byl 1:1 a dávkování 1 µl. Vzorek byl
čistý parfém bez ředění.
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Obr. 4.9.1: Konturový graf GC×GC-FID/MS analýzy parfému Boss: (1) ethylen brassylát,
(2) benzylacetát, (3) linalol, (4) ethyl linalol, (5) 1-propanol 2,2–oxybis, (6) 2-propanol 2,2–oxybis.
Podmínky analýzy: teplotní program od 70 °C do 150 °C při 2 °C/min, poté 10 min izotermálně, split 1:1,
pulz: 300 ms, modulační perioda: 4 s.

Obr. 4.9.2: Konturový graf GC×GC-FID/MS analýzy parfému Felicity: čísla stejná jako Obr. 4.9.1.
Podmínky analýzy stejné jako Obr. 4.9.1.
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Obr. 4.9.3: Konturový graf GC×GC-FID/MS analýzy parfému Volare: čísla stejná jako Obr. 4.9.1.
Podmínky analýzy stejné jako Obr. 4.9.1.

Při porovnání těchto tří vzorků mezi sebou lze pozorovat výskyt stejných majoritních
analytů: linalolu, ethyl-linalolu, benzylacetátu či ethylen brassylátu. Zajímavým
zjištěním je, že zatímco analýza obranných látek ploštic nebyla při použití pulzního
tlakového modulátoru s MS uskutečnitelná, analýza parfémů a extraktu levandule byla
provedena bez problémů. Toto porovnání odráží skutečnost, že použití MS detekce
s pulzním tlakovým modulátorem je úspěšné pouze při dostatečně koncentrovaném
vzorku. Naprosto nevhodnou by tedy byla jakákoliv stopová analýza, kde se GC×GC
občas užívá.
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5 Shrnutí
1. Postupně byly sestrojeny tři řídicí jednotky tlakového pulzního modulátoru lišící se
konstrukcí. Poslední verze je již kompletně připravena ke komerčnímu využití,
zastoupení firmou Chromservis s.r.o (Příloha VI).
2. Byl sestaven upravený modulátor pro možnost rychlé výměny kolon a ke každé
sestavě kolon nalezena tlaková optima a doby modulačních period a pulzů v závislosti
na typu vzorku.
3. Podrobně byly popsány a vysvětleny vztahy v systému, zvláště pak při optimalizaci
tlaků a časování jednotlivých ventilů.
4. Na různých sestavách kolon byly optimalizovány podmínky tak, aby v budoucnu
bylo možné použít optimální kombinaci kolon a pracovních podmínek pro určitý typ
vzorku a získat tak úspěšnou separaci.
5. Pulzní tlakový modulátor byl úspěšně použit v kombinaci s hmotnostním
detektorem s kvadrupólem jako analyzátorem, kdy bylo vybráno řešení s dělením toku
mezi hmotnostní a plamenově ionizační detektor. Na tomto systému byl porovnán
pulzní tlakový modulátor s modulátorem kryofokusačním firmy ZOEX.
Aby se pulzní tlakový modulátor v kombinaci s hmotnostním detektorem vyrovnal
použití kryofokusačního modulátoru, musí být splněny dvě podmínky: krátká retence na
druhé koloně a patřičně koncentrovaný vzorek.
6. Na příkladu analýzy levandulového extraktu byla demonstrována výhoda a možnost
reverzního zapojení kolon a ukázána rozdílná shoda hmotnostních spekter s knihovnou
v případě dvou různých vyhodnocovacích programů.
7. Pro ilustraci univerzálnosti použití modulátoru byl zanalyzován kyselý extrakt
z krve ze vzorku z Toxikologického oddělení Ústavu soudního lékařství a toxikologie
VFN v Praze.
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8. V rámci spolupráce našeho vědeckého týmu s Katedrou genetiky a mikrobiologie
byly analyzovány fosfolipidy získané z cytoplazmatické membrány u gram-pozitivní
tyčinkovité bakterie Bacillus subtilis.
9. Při pokusu o neletální dávkování vzorku obranných látek ploštic pomocí SPME se
ukázal pulzní tlakový modulátor v kombinaci s hmotnostním detektorem jako nevhodný
nástroj pro GC×GC analýzy z důvodu velmi nízké citlivosti metody. Ta je způsobena
tím, že velká část průtoku z druhé kolony musí být pro správnou funkčnost detektoru
odvedena pryč mimo MS detektor. Z toho důvodu byl pro vzorek na GC×GC pomocí
SPME dávkování použit kryofokusační modulátor.
10. Na stejném systému s konvenčním zapojením kolon, jako byly analyzovány
extrakty z levandule, byly analyzovány tři parfémy jednoho výrobce.

- 84 -

6 Závěr
Cílem dizertační práce bylo sestrojit, vyzkoušet a optimalizovat podmínky použití
pulzního tlakového modulátoru (PFM) pro komprehenzivní plynovou chromatografii
na plynovém chromatografu s FID a MS detektorem a porovnat jeho účinnost modulace
s kryofokusačním komerčním modulátorem značky ZOEX.
Během práce byly sestrojeny tři typy řídicích jednotek a byl vyvinut robustní PFM.
Parametry PFM byly vždy optimalizovány tak, aby byl použitelný s různými rozměry
kolon. Příklad sestavy pro použití s hmotnostním detektorem: první kolona (Rxi-5Sil MS
20 m × 0,15 mm × 0,15 µm), druhá kolona (Supelcowax 10 2 m × 0,25 mm × 0,25 µm),
skladovací kapilára (35 cm × 0,25 mm) a dvě pomocné kapiláry (40 cm × 0,32 mm),
z děliče toku za druhou kolonou byla 50 cm × 0,1 mm kapilára do MS detektoru a
30 cm × 0,25 mm do FIDu. Pro tuto sestavu byly nalezeny optimální tlakové podmínky
tyto: GC: 250 kPa, tlak v pomocné kapiláře č. 1: 155 kPa, tlak v pomocné kapiláře č. 2:
175 kPa. Doba pulzu byla poté 300 ms a modulační perioda 4 s.
Na sestavách s PFM byly pro demonstraci jeho funkčnosti provedeny analýzy
komplexních reálných vzorků, jako jsou vzorky esenciálních olejů, ropných derivátů,
parfémů a biologických vzorků. PFM byl porovnán s komerčním kryofokusačním
modulátorem Zoex, kterým byl vybaven stejný plynový chromatograf. Byly použity
shodné kolony a vzorek (směs těkavých rozpouštědel). Průměrná opakovatelnost
retenčních časů (relativní směrodatná odchylka) byla u pulzního tlakového modulátoru
přibližně 2,0 % (kryofokusační přibližně 0,5 %) a ploch píků přibližně 3,5 %
(kryofokusační přibližně 1,0 %). PFM je při správném nastavení všech parametrů
použitelným nástrojem modulace. Komerční kryofokusační modulátor je však stále
robustnější a účinnější, avšak výhodou PFM je jeho velmi nízká pořizovací cena a téměř
nulové provozní náklady.
Závěrem lze tedy říci, že všechny cíle této dizertační práce byly splněny.
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7 Seznam zkratek a symbolů
2D

R j ,k - rozlišení pro jednotlivé dvojice látek se sousedními bloby

% - procento
°C - stupeň Celsia
°C/min - stupeň Celsia za minutu
2D - dvourozměrný (prostor)
3D - třírozměrný (prostor)
ANOVA- analysis of variance, analýza rozptylu
COM - sériový port pro připojení přídavného hardwaru
DFM - modulátor s diferenciálním tokem
FID - plamenově ionizační detektor
FSM - modulátor s přepínaným tokem
GC - jednorozměrná plynová chromatografie
GC×GC - komprehenzivní plynová chromatografie
GC×GC-FID - komprehenzivní plynová chromatografie s plamenově ionizačním
detektorem
GC×GC-FID+MS - komprehenzivní plynová chromatografie s plamenově ionizačním
detektorem a hmotnostním detektorem
GC×GC-MS - komprehenzivní plynová chromatografie s hmotnostním detektorem
GC×GC-TOF-MS - komprehenzivní

plynová

chromatografie

s time-of-flight

analyzátorem a hmotnostním detektorem
GC-FID - plynová chromatografie s plamenově ionizačním detektorem
Kč - Koruna česká
l - délka [m, cm, mm, µm]
LCD - Liquid Crystal Display - displej z tekutých krystalů,
MS - hmotnostní detektor
n - celkový počet blobů v konturovém diagramu
OFAT- one-factor-at-a-time, v čase změna pouze jednoho faktoru
osa x, y, z - označení libovolného trojrozměrného prostoru pomočí tří os
PC - personal computer, osobní počítač
PFM - tlakový pulzní (fluidní) modulátor
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r - relativní produkt rozlišení
rK - r pro kryofokusační modulátor
rPFM - r pro pulzní tlakový modulátor
Rx - rozlišení v ose x
Ry - rozlišení v ose y
RS - rozlišení v prostoru k nejbližšímu sedlu píku
SIM - single-ion-monitoring, sledování jednoho iontu
SPME - Solid phase micro-extraction, mikroextrakce tuhou fází
SPME GC-MS- kombinace mikroextrakce tuhou fází s plynovou chromatografií
s hmotnostním detektorem
t - čas [min, s, ms,]
TOF - time-of-flight, průletový analyzátor
USB - Universal Serial Bus, rozhraní pro připojení přídavného hardwaru
V - Volt, značka pro jednotku napětí U
VFN - Všeobecná fakultní nemocnice
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