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1. ÚVOD 
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Plynová chromatografie – Gas Chromatography (GC) je jedinečná a mnohostranná 

metoda. V počátcích vývoje byla používána k analýze směsí plynů a par z každé těkavé látky. 

Dnes se používá hlavně jako analytický nástroj k přímému stanovení plynných vzorků, 

těkavých kapalných a pevných sublimujících látek. Je použitelná pro látky nebo jejich 

deriváty, které lze převést do plynné fáze za použitých teplot. Plynová chromatografie je 

analytická technika, která se užívá ke studiu struktury chemických sloučenin, určení 

mechanismu a kinetiky chemických reakcí, difúzní konstanty a koeficientu aktivity. Další 

významné možnosti použití plynové chromatografie se nacházejí v oblasti přípravy čistých 

látek nebo omezených frakcí jako standardů pro další výzkum. V průmyslu je tato metoda 

používána pro monitorování průběhu výrobních procesů 
1
.  

Ethylenoxid je za normálních podmínek bezbarvý plyn těžší než vzduch. Pod teplotou 

10,7°C se vyskytuje jako bezbarvá kapalina s hustotou 899 kg∙m
-3

. Tuhne při - 113°C. Patří 

mezi velmi reaktivní sloučeniny a je velice dobře rozpustný ve vodě i v organických 

rozpouštědlech. Patří mezi významné průmyslové chemikálie. Používá se k sterilizaci nástrojů 

nebo oblečení pracovníků v nemocnicích nebo výrobních provozech nebo jako meziprodukt 

při výrobě ethylenglykolu, nemrznoucích směsí, lepidel, rozpouštědel, neionogenních tenzidu, 

léčiv, textilu, polyuretanové pěny, polyethylenteraftalových polyesterů (slouží k výrobě filmu, 

vláken a lahví), ethanolaminu a dalších produktů. 1,4-Dioxan vzniká reakcí dvou molekul 

ethylenoxidu. Je to látka toxická a také se o ní uvažuje jako o možném kancerogenu. Proto se 

stanovuje spolu s ethylenoxidem 
2,3

. 



 

3 

2. TEORETICKÁ ČÁST
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2.1 Chromatografické metody 

Moderní separační techniky, v podstatě chromatografické a elektromigrační metody, 

umožňují separaci velice složitých směsí a získání jednotlivých složek směsi ve velice čistém 

až homogenním stavu. Na rozdíl od klasických separačních technik, založených většinou 

na fázových separacích, je frakcionace látek při chromatografii a elektroforéze dána odlišnou 

pohyblivostí jednotlivých složek směsi za daných podmínek. Oddělení látek je založeno 

na různé migraci (pohyblivosti). U těchto metod jde pak konkrétně o migraci v systému dvou 

fází, z nichž obvykle jedna fáze je stacionární (nepohyblivá) a druhá mobilní (pohyblivá). 

Z hlediska molekulární kinetiky je chromatografie kontinuálním procesem, v němž je 

prouděním porušována a difúzí opětně nastolována rovnováha mezi látkami rozpuštěnými 

ve stacionární a mobilní fázi chromatografického systému. Výsledkem je rozdílná rychlost 

migrace rozpuštěných látek. Chromatografické metody tvoří široká skupina metod, 

založených na různých principech separace. Nejčastěji se rozlišují dvě hlavní skupiny 

chromatografických metod podle charakteru fází, a to plynová chromatografie (GC) 

a kapalinová chromatografie (LC). Plynová chromatografie pracuje v systému plyn - pevná 

látka nebo častěji plyn – kapalina. Kapalinová chromatografie pak v systémech kapalina – 

kapalina (LLC) nebo pevná látka – kapalina (LSC) 
4,5

. 

2.1.1 Rozdělení chromatografických metod 

A)   techniky planární 

1.      tenkovrstvá kapalinová chromatografie 

2.      papírová kapalinová chromatografie 

B)   techniky kolonové 

1.      kapalinová chromatografie 

a)     kapalinová adsorpční chromatografie 

b)     kapalinová chromatografie na chemicky vázaných fázích 

c)     iontově výměnná chromatografie 

d)     gelová permeační chromatografie - vylučovací chromatografie 

e)     bioafinitní chromatografie 
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2.      plynová chromatografie 

a)     plynová adsorpční chromatografie 

b)     plynová chromatografie na molekulových sítech 

c)     plynová rozdělovací chromatografie 

3.      superkritická fluidní chromatografie 
6,7,8

  

A)Planární techniky kapalinové chromatografie 

Planární (tenkovrstvá a papírová) chromatografie patří mezi instrumentálně 

nejjednodušší techniky kapalinové chromatografie. Optimalizace separace v planární 

chromatografii je obdobou optimalizačních postupů v kolonové kapalinové chromatografii 

(HPLC). Nelze zde však měnit průtokovou rychlost mobilní fáze. Volba mobilní fáze se řídí 

stejnými pravidly jako v případě HPLC. Plocha skvrny při nanášení vzorku má být 

co nejmenší. Detekce se většinou provádí subjektivně zjištěním pozic skvrn odpovídajících 

analytům. Při chemickém způsobu detekce je na tenkou vrstvu naneseno činidlo schopné 

reagovat se separovanými látkami za vzniku barevných produktů. Vyhodnocení separace lze 

provést i objektivně pomocí fotodensitometru. Při kvalitativní analýze se vyhodnocují 

hodnoty retardačních faktorů RF 
6,7,8

.  

RF = b / a 

a … vzdálenost mezi čelem mobilní fáze a linií startu 

b … vzdálenost středu skvrny separované látky od linie startu 

 Možnosti kvantitativní analýzy jsou u metod planární chromatografie značně 

omezené. Obě techniky planární chromatografie vynikají jednoduchostí a minimálními 

náklady. Uplatnění nalézají při monitorování průběhu organických syntéz, v potravinářském 

či farmaceutickém průmyslu nebo při určování identity látek v toxikologické analýze. 

Přednost se dává vysokoúčinné tenkovrstvé kapalinové chromatografii (HPTLC) 
6,7,8

. 

 B)Techniky kolonové kapalinové chromatografie 

 Sloupcová kapalinová chromatografie 

V současné době se již v analytických laboratořích neuplatňuje. Původní 

chromatografické kolony měly průměr 1 až 5 cm a délku 20 až 150 cm. Průtok mobilní fáze 

byl u původních uspořádání zajišťován hydrostatickým tlakem. S vývojem kapalinové 

chromatografie se zmenšovala velikost částic náplně kolon. Dnes se většina analýz v oblasti 

kapalinové chromatografie provádí v režimu HPLC 
6,7,8

.  
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Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) 

Vysoce instrumentálně pokročilá technika kapalinové chromatografie. Vysoké 

účinnosti separačního procesu je dosaženo použitím kolon plněných stacionární fází o malé 

a dobře definované velikosti částic. Kolony pro HPLC se vyznačují vysokou hustotou 

a homogenitou náplně. Pro dosažení dostatečného průtoku je potřeba aplikovat tlak jednotek 

až desítek MPa 
8,9

. 

1.      adsorpční kapalinová chromatografie 

Interakce analytů se stacionární fází je založena na procesu adsorpce. Distribuční 

konstanta zde závisí na celé řadě proměnných (objem monomolekulární vrstvy rozpouštědla, 

aktivita adsorbentu, eluční síla rozpouštědla). Je žádoucí, aby docházelo pouze k fyzikální 

adsorpci, nikoliv k chemické interakci. Snažíme se pracovat v lineární části adsorpční 

izotermy. Pracujeme-li v nelineární části adsorpční izotermy, získáme chvostující píky. Mezi 

nejběžnější adsorbenty patří silikagel či oxid hlinitý. Jako mobilní fáze se často používá 

nepolární uhlovodík + polární modifikátor. Adsorpční kapalinová chromatografie je zvláště 

vhodná pro analýzy strukturních izomerů (například fenolů). Adsorpční chromatografie 

nemůže být prováděna s gradientovou elací 
8,9

.  

2.      chromatografie na chemicky vázaných fázích 

Dnes zahrnuje asi 80 % všech aplikací HPLC. Na nosič (obvykle silikagel) jsou 

vázány různé funkční skupiny. Nejběžnější jsou dnes chemicky vázané fáze siloxanového 

typu (připravované reakcí silikagelu s chlorsilany). Nevýhodou použití silikagelu jako nosiče 

je omezení v hodnotách pH, pracovat lze pouze při pH v rozmezí 2 až 8, při jiném pH 

se může degradovat navázaná fáze. Příkladem chemicky vázaných skupin jsou: C4, C8, C18, 

CN
-
, fenyl, chirální látka. Nezreagované – OH skupiny silikagelu je nutné deaktivovat, 

aby nepůsobily jako sorbent. Velmi často se dnes používá chemicky vázaná fáze 

C18 (oktadecylsiloxanová). Přesný popis procesu separace na chemicky vázaných fázích 

je velmi obtížný. Základem separace je solvofobní (hydrofobní) efekt a síly namířené proti 

němu. Pro průběh separačního děje jsou významné interakce analytu s mobilní a stacionární 

fází a rozdělování analytu mezi mobilní a stacionární fázi 
8,9

. 

3.      iontově výměnná chromatografie 

Technika vhodná pro dělení látek iontové povahy založená na elektrostatické 

interakci. Analyt v průběhu separace difunduje směrem k měniči iontů, následovně difunduje 

měničem, kde dojde k vlastní iontové výměně. A rychlosti děje a o účinnosti separace 
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rozhoduje rychlost procesu difúze. Vhodnou volbou iontoměniče lze měnit parametry 

a možnosti separace. V iontově výměnné chromatografii se běžně využívají různé druhy 

katexů a anexů. Parametry separace jsou závislé na velikosti náboje iontů, na iontové síle 

mobilní fáze, na stupni solvatace, na stupni zesíťování a botnání ionexu. Afinita k ionexu 

roste s rostoucím nábojem iontu. Při stejném náboji iontů se zvyšuje afinita k ionexu 

s rostoucím atomovým číslem. Při stejném náboji a podobné velikosti iontů se přednostně 

zachytí na iontoměniči ionty přítomné v největší koncentraci. Volba mobilní fáze je v IEC 

empirická (obvykle 10 – 100 mM pufry). Metoda IEC je vhodná pro analýzu silných 

elektrolytů (látek iontové povahy). Zvláště významná je možnost analýzy aniontů ve vzorcích 

vod 
8,9

. 

4.      vylučovací - gelová permeační chromatografie 

Založena na nerovnovážném ději - na sítovém efektu. Separace je závislá na velikosti 

a tvaru částic analyzované látky a stacionární fáze. Mobilní fáze pouze unáší analyty kolonou, 

separačního procesu se přímo neúčastní. Velké molekuly (makromolekuly) nepronikají 

do pórů gelu a eluují jako první (tM). Malé molekuly pronikají do pórů gelu, jejich pohyb 

kolonou se zpomaluje (Obr. 1). Agarosové a dextranové gely se nehodí pro HPLC, 

neboť nevydrží vysoké tlaky. Většinou se jako gel používají organické polymery (kopolymer 

styren + divinylbenzen). Vhodné je též použití porézních, rigidních skel a silikagelu. Mobilní 

fáze musí rozpouštět analyty, nesmí reagovat se soluty ani se stacionární fází, musí smáčet 

povrch stacionární fáze a být kompatibilní s detektorem. Často používanou mobilní fází je 

voda a vodné roztoky pufrů. Vylučovací chromatografie je vhodná pro analýzy 

makromolekulárních látek. Příkladem aplikace vylučovací chromatografie je analýza proteinů 

a peptidů. Zajímavou aplikací je analýza alergenů (včelí, vosí, psí, kočičí, travní) 
6,7,8

. 
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Obrázek 1: mechanismus separace látek gelovou permeační chromatografií  

5.      bioafinitní chromatografie 

Experimenty lze provádět v režimu HPLC i klasické sloupcové chromatografie. 

Založena na specifické interakci mezi biologicky aktivními látkami a protilátkami. Příkladem 

specifické interakce může být interakce 
6,7,8

: 

protilátka – antigen 

enzym – substrát  

lecithin – glykoprotein  

Bioafinitní chromatografii lze použít k separaci, izolaci a k čistění složek vzorku. 

Stacionární fáze se nejprve musí navázat na vhodný inertní nosič. Ligand (stacionární fáze) 

musí mít velikou afinitu pro stanovovanou látku. Při analýze dochází k interakci mezi soluty 

a ligandem vázaným na inertním nosiči (Obr. 2). Vazbu mezi ligandem a analytem lze 

následně rozrušit změnou experimentálních podmínek a použitím deformujícího pufru 
6,7,8

. 

 

Obrázek 2: mechanismus separace analytů v metodě bioafinitní chromatografie 
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2.2 Plynová chromatografie 

Plynová chromatografie má v analýze léčiv menší uplatnění než HPLC, nicméně jako 

citlivá analytická metoda s velkou separační účinností je využívána ve všech lékopisech 

vyspělých zemí. GC se především využívá pro analýzu látek těkavých, které lze zahřátím 

převést na páry, aniž dochází k jejich rozkladu. Přirozeně je s výhodou použitelná pro analýzu 

plynů. U látek, které se zvýšenou teplotou rozkládají (většina léčiv), je nutné před GC 

analýzou podrobit analyzovaný vzorek chemické reakci s vhodnými derivatizačními činidly 

(tzv. derivatizace) za vzniku těkavých derivátů analyzovaných látek 
6
. 

2.2.1 HLAVNÍ ČÁSTI PLYNOVÉHO CHROMATOGRAFU 

 

Obrázek 3: schéma plynového chromatografu 

2.2.1.1 Nosný plyn (carier gas) 

V plynové chromatografii je mobilní fáze představována nosným plynem. Jako nosné 

plyny se nejčastěji používají vodík, dusík, helium, argon. Při volbě nosného plynu se uvažují 

následující faktory: viskozita, účinnost, čistota, reaktivita, typ používaného detektoru a cena 

plynu. Plyn nesmí, s ohledem na stacionární fázi a chromatografované látky, obsahovat vodu 

a kyslík. Nosný plyn by se měl svým chováním blížit plynu ideálnímu. K ideálnímu chování 

má velice blízko helium, je však dražší než vodík a dusík. Volba nosného plynu může záležet 

i na použitém detektoru. Závislost výšky teoretického patra na průměrné lineární rychlosti 

pro daný typ nosného plynu lze získat z van Deemterových křivek (Obr. 4) 
1,10

. 
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Obrázek 4: závislost výškového ekvivalentu teoretického patra (H) na lineární 

průtokové rychlosti (u) u nejpoužívanějších plynů jako mobilní fáze 

 

2.2.1.2 Regulátory tlaku a průtoku (Pressure or Flow Controler) 

Jedná se o elektronické regulační zařízení, které slouží k ovládání průtoku a tlaku 

nosného plynu. Umožňuje nastavení průtoku nosného plynu, tlaku na koloně a splitovacího 

poměru. Regulátor průtoku zaručuje konstantní průtok plynu kolonou a detektorem bez 

ohledu na typ nosného plynu, teplotu a rozměry kolony. Tlak je potom proměnnou veličinou 

a nastaví se automaticky tak, aby průtok kolonou byl konstantní 
1,10

. 

2.2.1.3 Injektor (Injection port) 

Injektor musí splňovat následující požadavky: vzorek vstupující na kolonu musí mít 

co nejmenší objem; nesmí dojít k rozkladu vzorku v injektoru během odpaření; nesmí 

docházet k diskriminaci komponent vzorku a signál rozpouštědla nesmí ovlivňovat plochu 

signálu analytu. Součástí injektoru u přístroje je skleněná vložka (liner, glass insert), ve které 

dochází k odpaření vzorku a správnému promíchání par vzorku s nosným plynem a ve které 

se také zachytí netekavé látky. Septum odděluje prostor injektoru od vnějšího prostoru; přes 

septum se pomocí injekční stříkačky s jehlou provádí nástřik vzorku 
1,10

. 

Splitování 

Splitování je technika nástřiku, při které je směs vzorku a nosného plynu v injektoru 

rozdělena na dvě nestejné části; menší část vstupuje na kolonu, větší část odchází 

do odpadu 
1,10

. 
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 Splitovací poměr (split ratio) 

Splitovací poměr závisí na relativní velikosti průtoku splitovacím ventilem a kolonou 

a lze jej vypočítat podle následujícího vztahu 
1,10

: 

Splitovací poměr = (průtok splitovacím ventilem+ průtok kolonou)/průtok kolonou.  

 Nástřik bez splitu (splitless injection) 

Při této technice nástřiku vzorku, jde celý objem přímo na kolonu, aniž by se 

rozděloval. Nástřik bez splitu (splitless injection) se používá při stopové analýze nebo pro 

analýzu směsí látek, které se výrazně liší v bodu varu 
1,10

. 

2.2.1.4 Kolona (Column) 

Kolona je umístěna v chromatografu, je temperována na určitou teplotu. Teplota 

je důležitá proměnná v plynové chromatografii. Pokud je teplota kolony během analýzy 

vzorku konstantní, jedná se o isotermální analýzu. Naproti tomu pro analýzu vzorku 

multikomponentních směsí látek s rozdílnými body varu je vhodné použít teplotního 

gradientu. To znamená, že teplota kolony během analýzy se bude měnit podle vytvořeného 

teplotního programu. Výhodou použití teplotního gradientu je zlepšení tvaru 

chromatografických píku (zúžení signálu, vyšší citlivost) a výrazné zkrácení doby 

analýzy 
1,10

. 

Hlavní podmínkou úspěšného využití plynové chromatografie je správná volba 

stacionární fáze. Stacionární fáze se volí podle charakteru dělených složek: polární látky 

se rozdělují na polárních fázích, nepolární látky na nepolárních fázích. Čím je zakotvená fáze 

polárnější, tím je i její působení selektivnější. Základní požadavky kladené na stacionární fázi 

vycházejí z jejich fyzikálně chemických vlastností jako je netěkavost a tepelná stálost 
1
. 

V plynové chromatografii lze použít dva typy kolon: náplňové kolony a kapilární 

kolony 
1,10

. 

 náplňové kolony  

    skleněné nebo z nerezové oceli, o průměru 1 až 6 mm a délce 0,5 až 5 m 

    s adsorbentem (GSC) 

    se stacionární fází na inertním nosiči (GLC) 
1,11,12

  

Příklady 
13

: CarboBlack™ Solid Supports: 5% Carbowax® 20M(Carbon black + 5% 

polyethylene glykol), 6.6% Carbowax® 20M(Carbon black + 6,6% polyethylene 

glykol) 
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 kapilární kolony  

    dříve skleněné nebo z nerezové oceli, dnes výhradně křemenné s polyimidem 

o průměru 0,1 až 0,53 mm a délce 10 až 100 m, s chemicky vázanou stacionární fází 

(Obr. 5) 
1,11,12

 

 

Obrázek 5: schéma průřezu kapilární kolonou dle jejího typu: WCOT   wall coated 

open tubular,  SCOT support coated open tubular, PLOT   porous layer open tubular 

 

Příklady 
13

: Rtx®-1(Crossbond® 100% dimethyl polysiloxane), Rtx®-1 

F&F(Crossbond® 100% dimethyl polysiloxane), Rtx®-5(Crossbond® 5% diphenyl / 95% 

dimethyl polysiloxane), Rtx®-50(Crossbond® 50% methyl / 50% fenyl polysiloxane)   

 Náplňové Kapilární 

Délka (m) 0,5-5 5-100 

Vnitřní průměr (mm) 2-4 0,1-0,7 

Průtok (ml∙min
-1

) 10-60 0,5-1,5 

Tlak (psig) 10-40 3-40 

Počet teoretických pater 4000 250 000 

Kapacita 10µg/pík 100ng/pík 

Tloušťka stacionární fáze 

(µm) 

1-10 0,1-0,8 

Tabulka 1.: Rozdíly mezi náplňovými a kapilárními kolonami 



 

13 

ADSORBENTY v GC  

aktivní uhlí, grafitizované uhlí - dělení plynů a lehkých uhlovodíků 
11

 

silikagel - dělení anorganických plynů a nízkovroucích kapalin 
11

 

molekulová síta (krystalické hlinitokřemičitany) 

     dělení plynů a lehčích uhlovodíků, používají se jako sušidla 
11

 

porézní polymery
 
(vinylbenzenové kopolymery), komerčně tzv. Porapaky 

dělení nízkomolekulárních uhlovodíků, anorganických plynů, alkoholů, esterů 

a ketonů 
11

 

KAPALNÉ STACIONÁRNÍ FÁZE v GC  

Carbowaxy
 
(polyethylenglykoly) 

11
 

Ucony
 
(polypropylenglykoly) 

    polární stacionární fáze, s rostoucí Mr klesá polarita 
11

 

Polyestery 

  (např. polyethylenglykoladipáty, polypropylenglykoladipáty, 

    polyethylenglykolsukcináty) 

    polární stacionární fáze 
11

 

Silikonové stacionární fáze
 
(polysiloxany) 

  (např. methylpolysiloxan SE-30, fenylmethylpolysiloxan OV-17, 

    fenylpolysiloxan SE-54, kyanopropylpolysiloxan SP-2340) 

    často používané, široký rozsah polarity 
11

 

2.2.1.5 Detektor 

Detektor je zařízení, které obecně zviditelňuje analytický signál. Teplotu detektoru 

v GC volíme slabě vyšší než teplotu kolony, aby nedocházelo ke kondenzaci analytů. Objem 

detektoru bývá velmi malý (může být i menší než µl); je-li objem detektoru velký, dochází 

k rozmývání chromatografických píků. Detektory jsou buď univerzální, nebo jsou 

selektivní 
1,6,7

. 

Detektory používané v plynové chromatografii 

Tepelně vodivostní detektor (TCD, katarometr) 

Velmi často používaný, oblíbený detektor, zejména pro svou univerzálnost. Oblast 

linearity odezvy je u tohoto detektoru vysoká. Detektor obsahuje zahřívané odporové vlákno, 

které se ochlazuje protékajícím plynem, čímž se mění jeho elektrický odpor. Jestliže 

detektorem prochází pouze nosný plyn, vlákno se ochlazuje rovnoměrně, jeho teplota i odpor 
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jsou konstantní. Obsahuje-li nosný plyn eluovanou látku, dojde ke změně teploty vlákna a ke 

změně elektrického odporu. Nosný plyn by měl mít co nejodlišnější hodnotu tepelné vodivosti 

ve srovnání s tepelnou vodivostí analyzovaných látek. Nejčastěji se jako nosný plyn používá 

helium nebo vodík. Lze detekovat množství menší než 400 pg propanu/ml hélia 
1,6,7

. 

Plamenový ionizační detektor (FID) 

Tento typ detektoru je nejběžněji používaným detektorem. Plyn z chromatografické 

kolony je zaváděn do kyslíko-vodíkového plamene, kde probíhají chemionizační reakce 

vedoucí ke vzniku nabitých částic. V elektrickém poli dochází ke vzniku elektrického proudu. 

Cílem je dosáhnout co nejdokonalejšího sběru iontů. Měříme zde ionizační účinnost hoření. 

FID poskytuje odezvu téměř na všechny organické látky. Pro uhlovodíky je odezva úměrná 

počtu uhlíkových atomů v molekule. Odezvu nedává většina anorganických plynů a par 

a některé organické látky (formaldehyd, chlorid uhličitý). Zanedbatelná odezva pro vzduch 

a vodu je výhodná při použití FID k analýzám nečistot v ovzduší a vodných roztoků. 

Dosahuje citlivosti 10 – 100 pg 
1,6,7

. 

Plamenový ionizační detektor s alkalickým kovem (AFID) 

Modifikace FID - k ústí trysky je umístěna peleta soli alkalického kovu (CsBr, KCl). 

AFID je vhodný zejména ke stanovení fosforu, dusíku a síry v organických sloučeninách. 

Odezva na tyto heteroatomy je mnohonásobně vyšší než pro ostatní organické látky. AFID je 

typickým příkladem selektivního detektoru, někdy se označuje jako „dusík-fosfor 

detektor“ 
1,6,7

.  

Detektor elektronového záchytu (ECD) 

Selektivní ionizační detektor citlivý na elektronegativní atomy, zejména na halogeny. 

Zdrojem ionizace je v ECD 
3
H nebo 

63
Ni, emitující částice Nosný plyn (dusík) je vlivem 

záření ionizován, čímž vzniká konstantní proud pomalých elektronů. Atomy halogenů 

(elektronegativní atomy) zachytávají pomalé elektrony, čímž dochází ke snížení ionizačního 

proudu. Toto snížení proudu je měřítkem koncentrace daných elektronegativních atomů. 

Nejmenší detekované množství je o několik řádů nižší než u FID. Detektor je velmi vhodný 

pro stopovou analýzu pesticidů v životním prostředí. Dosahuje citlivosti 0,05 – 1,0 pg Cl
-
 

ve sloučenině 
1,6,7

. 

Heliový ionizační detektor (HeD) 

Patří k univerzálním detektorům, citlivý je na organické i anorganické sloučeniny, 

včetně permanentních plynů. Detektor pracuje na principu ionizace heliovými atomy 

vzbuzenými do metastabilního stavu s vysokým ionizačním potenciálem. Nestabilního stavu 

heliových atomů je dosahováno absorpcí elektronů emitovaných z radioaktivního zdroje 
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při současném působení elektrického pole o velké intenzitě. Všechny sloučeniny s nižším 

ionizačním potenciálem jsou ionizovány a poskytují signál úměrný jejich množství. Jako 

nosný plyn je potřeba používat helium 
1
. 

Hmotnostně spektrometrický detektor (MS) 

Velice citlivý detektor vhodný pro identifikaci analyzovaných složek směsi. Organické 

molekuly se v MS fragmentují. MS detektor je detektorem univerzálním s citlivostí 1 ng až 

10 pg. K vyhodnocení záznamu z MS detektoru obvykle používáme knihovnu hmotnostních 

spekter (identifikace komponent). Nejproblematičtější částí GC/MS je interface spojující 

plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem. Lépe se s MS detektorem spojují 

kapilární kolony než kolony náplňové. Kombinace GC-MS patří dnes k nejprogresivnějším 

analytickým technikám 
1,6,7

. 

2.2.2 Kvantitativní analýza v chromatografii 

Výška nebo plocha chromatografického píku příslušející dané komponentě jsou 

měřítkem množství této komponenty ve vzorku. Za předpokladu lineární odezvy detektoru je 

plocha či výška píku úměrná množství látky. To umožňuje určovat množství či koncentraci 

dané látky v neznámém vzorku na základě použití vzorku dané látky o známém množství 

nebo koncentraci, tzv. standardu. Kvalita kvantitativní analýzy je především ovlivněna 

přípravou vzorku, správnou funkcí přístroje a kvalitou zpracování dat, s čímž také souvisí 

správná volba kalibrační metody 
10,14

. 

1.Kalibrační křivka 

Za určitých podmínek (tj. v lineární oblasti odezvy detektoru) je plocha píku dané 

komponenty přímo úměrná množství této komponenty ve vzorku. V praxi to znamená, že se 

změří závislost ploch píku dané látky na známém množství či koncentraci této komponenty 

a sestrojí se příslušný graf. V určité oblasti je tato závislost lineární a platí vztah 
10,14

: 

y = a + bx 

kde 

x = nezávislá proměnná (= koncentrace standardu) 

y = závislá proměnná (= odezva) 

a = úsek na ose y 

b = směrnice přímky 

Pomocí této lineární závislosti lze stanovovat neznámá množství nebo koncentrace 

dané komponenty ve vzorku 
10,14

. 



 

16 

2. Metoda vnitřní normalizace 

Touto metodou se určuje obsah látek ve směsích, je-li počet komponent relativně 

nízký a všechny komponenty jsou známy. Tento typ metody se většinou provádí při rutinních 

stanoveních. Množství určité komponenty se pak vyjadřuje jako relativní frakce z celku 
14,15

. 

Tedy, v určité směsi je x % látky A, y % látky B, z % látky C atd. Výsledky při použití 

této metody nezávisí na přesnosti objemu při nástřiku vzorku 
14,15

. 

3. Metoda vnějšího standartu 

Touto metodou se určuje absolutní koncentrace nebo absolutní množství látky, 

na základě porovnání velikosti píku vnějšího standartu a píku měřeného vzorku. Standard se 

připraví stejným postupem jako měřený vzorek a samostatně se nastříkne. Pak se nastříkne 

vzorek a vypočítá se jeho koncentrace. Metoda je vhodná pro analýzu látek v kapalných 

vzorcích, které mají vysokou hodnotu rozdělovacího koeficientu, a kde je malý vliv nosiče 

vzorku na odezvu detektoru 
14

. 

Protože u této metody je kritický objem nástřiku, závisí správnost metody na dobré 

reprodukovatelnosti dávkovaných objemu; často se doporučuje pracovat 

s autosamplerem 
10,14

. 

Neznámé množství dané komponenty lze vypočítat z rovnice 
10,14

: 

Cx = Ax /RFx 

kde 

Cx neznámé množství stanovované látky X 

Ax plocha píku odpovídající látce X 

Rfx odezvový faktor pro látku X: Rfx = AS/CS, kde AS je plocha píku, odpovídající 

látce X ve vzorku o známé koncentraci látky X, CS. 

4. Metoda vnitrního standardu 

Při této metodě se ke vzorku přidává určité množství známé látky, tzv. interní 

standard, IS. Tato látka nesmí být přítomna v původním vzorku, nesmí reagovat s žádnou 

složkou vzorku, musí být dobře oddělena od všech složek v původním vzorku a musí se 

eluovat v blízkosti stanovované složky. Výhodou metody je to, že není třeba znát přesný 

objem nástřiku vzorku. Navíc, s použitím IS se eliminuje vliv změn pracovních podmínek, 

protože jak stanovovaná složka tak IS jsou těmito změnami stejně ovlivněny 
14

. 

5. Metoda standardního přídavku 

Při použití této metody se ke známému množství vzorku přidává definované množství 

standardu dané látky, jejíž obsah se má stanovovat. V závislosti na typu komponenty se tento 

přídavek muže provést buď ve formě čisté látky nebo jako roztok dané látky ve vhodném 

rozpouštědle 
10,14

.  
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Kalibrační křivka je sestrojena přidáním více různých standardních přídavků k vzorku. 

Koncentrace analytu ve vzorku může být zjištěna extrapolací kalibrační křivky na osu x 

(prodloužením kalibrační křivky tak, aby protla osu x). Pro tuto metodu je důležité, aby byla 

odezva analyzované látky lineární v celém průběhu kalibrační křivky 
14

. 

2.2.3 Kvalitativní analýza v chromatografii 

Chromatografie je separační metoda a jako taková neposkytuje informace o struktuře 

látek ve vzorku. Při kvalitativní analýze v chromatografii se identifikace analytu provádí 

na základě srovnání retenčních dat analytu a standardu. Retenční data analytu odráží 

specifické interakce analytu se stacionární a mobilní fází. Např. retenční čas lze považovat 

za specifickou vlastnost analytu v daném chromatografickém systému, a tedy retenční časy 

mohou sloužit jako prostředek pro identifikaci látek v daném chromatografickém systému. 

Je však nutno si uvědomit, že retenční čas není neměnnou vlastností analytu, ale je důsledkem 

jeho retence v daném systému, přičemž změny chromatografického systému způsobují změny 

retenčního času. Též je jasné, že retenční čas sám o sobě nemůže sloužit k identifikaci daného 

analytu a že bez předchozí částečné znalosti vzorku se retenční čas nedá obecně použít 

pro identifikaci látek 
10,14

. 

Jestliže mají standard a stanovovaná látka rozdílné retenční chování, pak lze 

jednoznačně tvrdit, že jde o různá chemická individua. Naopak shoda retenčních dat ještě není 

důkazem identity standardu a sledované látky. Teprve opětovná shoda retenčních dat, 

ale tentokráte na jiné stacionární fázi, svědčí o vysoké pravděpodobnosti totožnosti obou 

látek. Někdy lze identifikovat látky na základě shody retenčních dat s hodnotami 

publikovanými v literatuře. Zejména v případě použití retenčního indexu lze vzhledem 

k jejich vysoké reprodukovatelnosti dosáhnout spolehlivé identifikace 
16

. 

Identifikace neznámých složek se muže provést pomocí speciálního detektoru. 

V současné době se často používá kombinace plynového chromatografu s hmotnostním 

detektorem GC-MS. Obdobně lze kombinovat i kapalinový chromatograf s MS nebo s NMR 

spektrometrem 
10,14

. 

 Identifikace na základě relativních retenčních časů 

Při této metodě se retenční čas analytu vztahuje na mrtvý čas T0 nebo na retenční čas 

určité vhodné látky (standardu), která se přidává do vzorku. S použitím relativních retenčních 

času se pak eliminuje vliv délky kolony, fluktuace průtoku, teploty apod. Uvažujeme-li mrtvý 

čas T0 a RTi retenční čas komponenty i, potom kapacitní poměr k’ je v podstatě tímto 

relativním retenčním časem, neboťˇ platí: ki’ = (RTi – T0)/ T0 
10,14

. 
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 Identifikace látek na základě retenčního indexu 

U předchozí metody jsme museli mít známou látku (standard), jejíž retenční parametry 

jsme srovnávali s retenčními parametry látky neznámé. Toto není při metodě retenčního 

indexu nutné. U této metody se naopak porovnávají retenční časy neznámé látky s určitou 

látkou nebo skupinou látek, které slouží jako referenční látky. Neznámá látka se tedy 

identifikuje na základě srovnání retenčního indexu s retenčními indexy látek známých 

z literatury 
1,10,14

. 

Nejznámější metodou tohoto typu, která se uplatnila hlavně v plynové chromatografii, 

je Kovatsova metoda, která pracuje s tzv. Kovatsovým indexem. Kovats vyvinul systém 

identifikace látek, podle něhož se retenční čas přepočítá na tzv. retenční (Kovatsův) index, 

který je vztažen na rozsáhlou skupinu referenčních látek. Identifikace neznámé látky (analytu) 

se pak uskutečňuje na základě srovnání tohoto indexu s indexy známých látek 
1,10,14

. 

Výpočet retenčního indexu (RI): 

RI = n  100 + 100(log Tr,vzorek - log Tr,n)/(log Tr,n+1 - log Tr,n) 

n počet atomu uhlíku v nejbližším nižším n-alkanu 

Tr,vzorek redukovaný retenční čas píku vzorku, analytu 

Tr,n redukovaný retenční čas nejbližšího nižšího n-alkanu 

Tr,n+1 redukovaný retenční čas nejbližšího vyššího n-alkanu 

V Kovatsově indexovém systému se retenční data chemických komponent naměřené 

za daných chromatografických podmínek vztahují na homologickou radu n-alkanu, pro které 

Kovats definoval retenční indexy následujícím způsobem 
1,10,14

:  

Retenční index n-alkanu se vypočítá jako stonásobek počtu uhlíku v daném n-alkanu; 

např. retenční index n-propanu je 300; n-butanu 400, n-pentanu 500, atd. Retenční indexy 

všech ostatních látek jsou vztaženy k těmto hodnotám a to tak, že např. má-li daná látka 

za daných podmínek retenční čas mezi n-pentanem a n-hexanem, bude mít Kovatsův index 

mezi hodnotami 500 a 600. Podobně, eluuje-li látka mezi n-dekanem a n-dodekanem, bude 

mít retenční index v rozmezí 1000 a 1200. Retenční index je charakteristický pro danou látku; 

závisí však na stacionární fázi a teplotě. Platí, že teplotní závislost je vetší pro polární 

komponenty na polárních fázích ve srovnání s méně polárními látkami na nepolárních 

fázích 
1,10,14

. 

V případě nepolárních fází je retenční index na teplotě téměř nezávislý. V praxi 

se Kovatsův index používá následovně: naměřený retenční čas neznámé komponenty 

a retenční časy n-alkanu, které se určily za stejných chromatografických podmínek, se dosadí 
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do Kovatsovy rovnice a vypočítá se Kovatsův index. Identifikace látky se provede na základě 

srovnání experimentálně zjištěného retenčního indexu s literárními hodnotami 
1,10,14

.  

Identifikace směsí 
Jsou případy, kdy se chemik nezajímá o určení identity neznámé látky, ale jde mu 

o identitu směsi jako takové, např. petrochemické frakce. V tomto případě se uplatní metoda 

„fingerprint“, kdy se srovnává profilové složení vzorku s referenčními směsmi, podle kterého 

se dá usoudit např. na původ vzorku 
10,14

. 

2.2.4 Headspace analýza 

Mnoho spotřebních výrobků a biologických vzorků je složeno z velkého množství 

různých látek, které se liší molekulovou hmotností, polaritou a těkavostí. Pro složité vzorky 

jako tyto, je metoda headspace GC tou nejrychlejší a nejčistší metodou pro analýzu těkavých 

organických sloučenin. Vzorek pro headspace analýzu je obvykle připraven ve vialce, která 

obsahuje vzorek, roztok rozpouštědla a prostor pro plyn nad hladinou vzorku (Obr. 6). Těkavé 

látky z komplexu látek, které tvoří vzorek mohou být získány z netěkavých složek vzorku 

a isolovány z plynné fáze nebo páry z vialky se vzorkem. Pára obsažená v plynné části vialky 

je odvedena do plynového chromatografu k separaci všech těkavých látek 
1,17

. 

 

Obrázek 6: fáze headspace vialky se vzorkem. G=plynná fáze (headspace). S=fáze se 

vzorkem. Fáze se vzorkem obsahuje hledanou sloučeninu a je obvykle kapalná nebo pevná, 

částečně rozpuštěná v rozpouštědle. Jakmile je vzorek umístěn do vialky a uzavřen uzávěrem, 

těkavé molekuly difundují do plynné fáze. Směr difundace je znázorněn šipkami na obrázku. 

Vzorek pro headspace analýzu je odebrán z plynné fáze. 

Rozdělovací koeficient a poměr fází dohromady ovlivňují konečnou koncentraci 

těkavé látky v plynné fázi vialky. Koncentrace těkavé látky v plynné fázi může být vyjádřena 

jako Cg = Co/(K+β) (kde Cg je koncentrace těkavé látky v plynné fázi a Co původní 



 

20 

koncentrace těkavé látky z analyzovaného vzorku). Dosažením nízkých hodnot rozdělovacího 

koeficientu a poměru fází, získáme větší koncentraci analyzované látky v plynné fázi a proto 

také lepší citlivost (Obr. 7) 
1,14,17

. 

 

Obrázek 7: Graf závislosti naměřené koncentrace na rozdělovacím koeficientu 

a poměru fází. Nižší hodnoty K a β umožňují dosáhnout lepší citlivosti měření. 

 Rozdělovací koeficient (K) 

Vzorky musí být připravovány s ohledem na minimalizaci nechtěné kontaminace 

dalšími sloučeninami ze samotného vzorku. Rozdělovací koeficient je definován jako 

rovnovážný stav rozdělení analyzované látky mezi kapalnou a plynnou částí vzorku 
1,17

. 

Látky, které mají nízkou hodnotu rozdělovacího koeficientu, budou mnohem více 

přecházet do plynné fáze a tím pádem budou mít relativně větší odezvu a nižší limit detekce 

(Obr. 8). Příkladem takové látky je hexan ve vodě. Má při 40ºC hodnotu K = 0,14 v systému 

voda-vzduch. Látka, které mají vysokou hodnotu K budou relativně méně přecházet 

do plynné fáze vzorku a budou mít nižší odezvu a vyšší limit detekce. Příkladem může být 

ethanol ve vodě. Má při 40ºC hodnotu K=1355 v systému voda-vzduch 
1,17

.  

Rozdělovací koeficient lze snížit změnou teploty, při které je vialka temperována nebo 

změnou složení vstřikovaného vzorku. V případě ethanolu, lze K snížit z 1355 na 428 

zvýšením teploty temperace ze 40ºC na 80ºC. Do vstřikovaného vzorku lze přidat 

anorganickou sůl k vodné fázi vzorku. Vysoké koncentrace soli snižují rozpustnost polárních 

organických těkavých sloučenin a tím zvyšují jejich přecházení do plynné části vzorku 

a snižují hodnotu rozdělovacího koeficientu. Avšak vliv průběhu vysolování na rozdělovací 

koeficient není stejný pro různé látky. Látky s relativně nízkou hodnotou rozdělovacího 

koeficientu budou vykazovat jen malé změny rozdělovacího koeficientu po přidání soli 

do vodného roztoku vzorku. Obecně při přídavku soli dochází k největším změnám 

u těkavých polárních látek ve vodném roztoku, které mají následně větší odezvu 

na detektoru 
1,17

. 
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Obrázek 8: Graf závislosti naměřené koncentrace na rozdělovacím koeficientu. 

 Poměr fází (β) 

Poměr fází je definován jako relativní objem plynné a kapalné části vialky. Nižší 

hodnoty poměru fází přinášejí vyšší odezvu těkavých látek, které se málo rozpouštějí 

v rozpouštědle vzorku (Obr. 9). Avšak snížení hodnoty poměru fází nepřinese vždy zvýšení 

v odpovědi detektoru nutnou ke zvýšení citlivosti měření. Jestliže snížíme β, látky s vysokou 

hodnotou K budou v porovnání s látkami s nízkým K, přecházet méně do plynné části vialky. 

Tím pádem budou mít i nižší odezvu v porovnání s látkami s nižší hodnotou K, a budou 

přinášet nižší změny koncentrace v plynné fázi. Dosáhneme toho zvýšením objemu vzorku 

ve vialce. Z tohoto důvodu je nutné před úpravou hodnoty poměru fází, u látek, které mají 

relativně vysokou hodnotu rozdělovacího koeficientu, ji upravit jako první 
1,17

. 

 

Obrázek 9: Graf závislosti naměřené koncentrace na poměru fází. 
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2.3 Ethylenoxid a jeho vlastnosti 

2.3.1 Základní charakteristika 

Ethylenoxid (1,2-epoxyethan) (Obr. 10) je důležitou chemickou látkou pro průmysl, 

používanou jako prostředek k výrobě ethylenglykolu a dalších chemických látek. Ethylenoxid 

je za normálních podmínek bezbarvý plyn těžší než vzduch. Pod teplotou 10,7ºC se vyskytuje 

jako bezbarvá kapalina s hustotou 899 kg.m
-3

. Tuhne při – 113ºC. Patří mezi velmi reaktivní 

sloučeniny a je velice dobře rozpustný ve vodě, alkoholu, acetonu, benzenu, etheru 

a ve většině organických rozpouštědel. Při vyšších koncentracích (0,9 g.m
-3

) je cítit a zápach 

se podobá etheru. Patří mezi těkavé organické látky (VOC) 
2,18,19

. 

 

Obrázek 10: Strukturní vzorec ethylenoxidu 

2.3.2 Použití 

Ethylenoxid patří mezi významné průmyslové chemikálie. Používá se jako 

meziprodukt při výrobě ethylenglykolu, nemrznoucích směsí, lepidel, rozpouštědel, 

neionogenních tenzidů, léčiv, textilu, polyuretanové pěny, polyethylenteraftalových 

polyesterů (slouží k výrobě filmů, vláken a lahví), ethanolaminů a dalších produktů. Většina 

ethylenoxidu se spotřebuje přímo v továrnách, kde se vyrábí. Ve směsi s dusíkem nebo 

oxidem uhličitým slouží ke sterilizaci potravin, kosmetiky, oblečení, plastových výrobků, 

chirurgických nástrojů a dalšího lékařského vybavení (obvazy). Velmi malé množství 

ethylenoxidu se používá jako insekticid při skladování zemědělských produktů, jako jsou 

oříšky nebo koření. Používá se také jako přísada zpomalující hoření, přípravek ke zrychlení 

zrání tabákových listů a jako raketové palivo 
18,19

. 

Sterilizace ethylenoxidem 

Ethylenoxid je vhodný pro sterilizaci obalů z plastů a pomůcek z nich a léků, jako jsou 

prášky, suspenze a olejové roztoky. Sterilizace ethylenoxidem není metodou volby. Přistupuje 

se k ní, jen když jiná metoda není použitelná. Ethylenoxid účinkuje alkylací biologických 

sloučenin, ničí metabolismus a reprodukci mikrobů. Proces je komplikovanější než 
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např. sterilizace párou, zaručuje úspěch jen při pečlivém sledování koncentrace plynu, teploty 

a vlhkosti ve sterilizační komoře a doby působení plynu. Při sterilizaci materiálů, ve kterých 

jsou přítomné chloridové ionty, ethylenoxid podléhá hydrolýze a vzniká toxický 

ethylenchlórhydrin a etylenglykol. Sterilizace ethylenoxidem se má provádět při teplotě 

40 až 60ºC. Dávka je 600-1200 mg ethylenoxidu na 1 litr. Vyžaduje se relativní vlhkost 

nejméně 40%. Minimální expozice je 90 minut. Odvětrávání je potřeba tak dlouho, až zbytek 

ethylenoxidu v materiálu klesne pod hodnotu 10 mg.kg
-1

. Podmínky sterilizace ethylenoxidem 

lze konkretizovat takto: teplota 60ºC, tlak 650kPa, relativní vlhkost 70%, expozice 6 hodin, 

odvětrávání 24 hodin 
20

. 

Vzhledem k tomu, že sterilizace ethylenoxidem je proces, který se obtížně řídí 

a kontroluje, jeho spolehlivost se musí ověřovat bioindikátory. Na tento účel se doporučují 

spóry Bacillus subtilis var. Niger nebo Bacillus stearothermophillus 
20

. 

2.3.3 Výroba 

Ethylenoxid C2H4O se průmyslově vyrábí od roku 1925. V roce 1977 jeho výroba 

činila ve světě 6 mil. tun 
21

.  

Dnes se vyrábí ethylenoxid přímou oxidací ethylenu vzduchem či kyslíkem v plynné 

fázi na Ag katalyzátoru (Obr. 11). Reakce je doprovázena dalšími oxidačními reakcemi, 

z nichž dvě hlavní jsou totálním spálením 
21

.  

 

Obrázek 11: Příprava ethylenoxidu přímou oxidací ethylenu  

Ve všech praktických postupech se používají inhibitory totální oxidace. Nejčastěji se 

používá přídavek několika ppm 1,2-dichlorethanu (Obr. 12) do reakční směsi 
21

. 

  

Obrázek 12:  Vznik atomárního chloru 
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Atomární Cl vzniklý v okamžiku reakce potlačuje adsorpci atomárního O na povrchu 

katalyzátoru a snižuje tak možnost spalování ethylenu na oxid uhličitý a vodu 
21

.  

2.3.4 Dopady na zdraví člověka, rizika 

Ethylenoxid může vstupovat do těla inhalačně, méně obvyklý je vstup kůží. Akutní 

inhalační expozice způsobuje podráždění nosu a dýchacích cest, otok plic a ovlivňuje 

centrální nervovou soustavu (bolesti hlavy, zvracení, únava, svědění, nepravidelná chůze, 

cukání svalů, žaludeční křeče). Tyto symptomy vymizí během asi 21 dnů. Expozice 

ethylenoxidem může vyvolat astma. U některých lidí se může vyvinout silná alergická reakce. 

Vyšší koncentrace vyvolávají otok plic, bronchitidu, selhání dýchání, ztrátu vědomí i smrt. 

Kontakt s kůží vyvolává podráždění pokožky až popáleniny, hlavně na místech, která jsou 

mokrá. Odpařování většího množství kapaliny může způsobovat omrznutí tkání a vznik 

puchýřů. Malé množství však nemá žádný efekt. Při expozici vodnými roztoky jsou 

nejnebezpečnější koncentrace okolo 50% ethylenoxidu. Více koncentrované roztoky se rychle 

odpaří, zředěné roztoky jsou méně dráždivé. Ethylenoxid dráždí oči, může poškozovat 

rohovku a vyvolávat šedý zákal oční čočky. Chronická expozice vyvolává poškození mozku 

a nervové soustavy (snížení citlivosti v prstech a koordinace pohybů, zeslabení svalů dolních 

končetin), dermatitidy a poškození jater a ledvin. Způsobuje také poruchy dýchání, kašel, 

závratě, bolesti břicha, srdeční arytmii, otok plic a ochrnutí. Podle klasifikace EPA (Agentura 

pro ochranu životního prostředí, USA) patří ethylenoxid mezi lidské karcinogeny (leukémie, 

rakovina slinivky břišní a pobřišniční dutiny). Způsobuje také tzv. Hodgkinovu nemoc. 

Je teratogenní a mutagenní, vyvolává chromozomální poškození krevních lymfocytů. V České 

republice platí pro ethylenoxid následující limity v ovzduší pracovišť: PEL (přípustný 

expoziční limit) – 1 mgm
-3

, NPK – P (nejvyšší přípustná pracovní koncentrace) – 3 mgm
-3

. 

Ethylenoxid je silně hořlavý jak v plynné, tak v kapalné formě. Při zahřátí nebo v přítomnosti 

jiných kontaminantů (kyseliny, kovy) se rozkládá, případně polymerizuje a může dojít 

k explozi. Exploze hrozí i při smísení ethylenoxidu se vzduchem. Rozprášená kapalina (při 

rozlití, rozstřikování) může akumulovat statický elektrický náboj 
18,19,22

. 

2.4 Dioxan a jeho vlastnosti 

1,4-Dioxan je bezbarvá těkavá kapalina, slabě éterického zápachu. Je mísitelná 

s vodou, většinou organických rozpouštědel, aromatickými uhlovodíky a oleji 
23

. 

Po chemické stránce je to heterocyklická sloučenina s jedním šestičlenným kruhem, 

obsahujícím dva kyslíkové atomy. Může být však považován též za cyklický ether. Od jeho 

http://1.4.dioxan.cs.wikiax.biz/cs/heterocyklick%C3%A1%20slou%C4%8Denina
http://1.4.dioxan.cs.wikiax.biz/cs/kysl%C3%ADk
http://1.4.dioxan.cs.wikiax.biz/cs/ether
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struktury jsou mj. odvozeny sloučeniny, souhrnně označované jako dioxiny patřící 

k nebezpečným látkám znečišťujícím přírodní prostředí 
23,24

. 

2.4.1 Vznik  

 

Obrázek 13: Vznik 1,4-dioxanu dimerizací ethylenoxidu v kyselém prostředí za přítomnosti 

vody.  

2.4.2 Použití 

Dioxan je v prvé řadě používán jako stabilizátor 1,1,1-trichlorethanu (přibližně 90% 

produkce). Je také používán jako rozpouštědlo acetátcelulosy, ethylcelulosy, benzylcelulosy 

atd. Dále je používán jako reakční prostředí ve výrobě organických látek, jako smáčedlo 

a dispergační činidlo v textilní výrobě, jako rozpouštědlo pro zvláštní aplikace v biologických 

postupech, jako kapalina pro scintilační počítač, jako činidlo pro laboratorní výzkum 

při přípravě histologických preparátů pro mikroskopickou identifikaci, a barvách a lacích. 

Také může být použit jako rozpouštědlo v nátěrech, těsnících hmotách, lepidlech, 

kosmetických prostředcích a léčivech 
23,24

. 

2.4.3 Dopady na zdraví člověka, rizika 

Látka je jedovatá pro živočichy včetně člověka. Velmi toxická je při vdechování par. 

Otrava se projevuje podrážděním dýchacího aparátu, bolestmi hlavy, nevolností až zvracením. 

Doprovází ji halucinace a později bezvědomí. Může způsobit trvalá poškození jater a mozku, 

případně i smrt, která bývá způsobena selháním ledvin. Nebezpečné je, že otrava nemívá 

zcela jasné příznaky, proto může být první pomoc zanedbána. Smrtelná dávka LD50 u myší 

při podání v potravě je 5,3 g/kg živé hmotnosti, u krys 4,2 g/kg. Je klasifikován jako 

pravděpodobný karcinogen 
23,24

. 

http://1.4.dioxan.cs.wikiax.biz/cs/dioxiny
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2.5 Stanovení ethylenoxidu a dioxanu 

2.5.1 Evropský lékopis  

Zkouška je určena pro stanovení zbytkového ethylenoxidu a dioxanu v látkách 

rozpustných ve vodě nebo v dimethylacetamidu. Zkouší se head-space chromatografií 
25

. 

 Pro látky rozpustné nebo mísitelné s vodou: 

Zkoušený roztok: Do 10 ml lahvičky se naváží 1,00 g (MT) zkoušené látky a přidá 

se 1,0 ml vody 
25

. 

Porovnávací roztok (a): Do 10 ml lahvičky stejného druhu jako u zkoušeného 

roztoku se naváží 1,00 g (MT) zkoušené látky, přidá se 0,50 ml ethylenoxidu RS3 

(2µg/ml) a 0,50 ml dioxanu RS1 (0,1mg/ml) 
25

. 

Porovnávací roztok (b): K 0,50 ml ethylenoxidu RS3 (2µg/ml) v 10 ml lahvičce se 

přidá 0,10 ml čerstvě připraveného roztoku acetaldehydu R (0,01 g/l) a 0,10 ml 

dioxanu RS1 (0,1mg/ml) 
25

. 

 Pro látky rozpustné nebo mísitelné s dimethylacetamidem: 

Zkoušený roztok: Do 10ml lahvičky se naváží 1,00 g (MT) zkoušené látky a přidá 

se 1,0 ml dimethylacetamidu a 0,20 ml vody 
25

. 

 Porovnávací roztok (a): Do 10 ml lahvičky stejného druhu jako u zkoušeného 

roztoku se naváží 1,00 g (MT) zkoušené látky, přidá se 1,0 ml dimethylacetamidu, 

0,10 ml dioxanu RS (0,5mg/ml) a 0,10 ml ethylenoxidu RS2 (10µg/ml) 
25

. 

Porovnávací roztok (b): K 0,10 ml ethylenoxidu RS2 (10µg/ml) v 10 ml lahvičce 

se přidá 0,10 ml čerstvě připraveného roztoku acetaldehydu R (0,01 g/l) a 0,10 ml 

dioxanu RS (0,5mg/ml) 
25

. 

Mohou se použít následující podmínky statického headspace nástřiku 
25

: 

 teplota ustavování rovnováhy: 70°C (90°C pro roztoky v dimethylacetamid) 

 doba ustanovování rovnováhy: 45 min. 

 teplota spojovacího vedení: 75°C (150°C pro roztoky v dimethylacetamidu) 

 nosný plyn: helium  

 doba tlakování: 1 min. 

 doba nástřiku: 12 s. 

Chromatografický postup se dále provádí za použití 
25

: 
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 kapilární skleněné nebo křemenné kolony délky 30 m a vnitřního průměru 

0,32 mm s vnitřním povrchem pokrytým polydimethylsiloxanem (tloušťka 

vrstvy 1,0 μm) 

 helia nebo dusíku jako nosného plynu při lineární rychlosti asi 20 cm/s 

a s dělícím poměrem 1:20 

 plamenoionizačního detektoru (FID). 

Teplota kolony se udržuje na 50°C po dobu 5 min., pak se zvyšuje rychlostí 5°C/min. 

do 180°C, rychlostí 30°C do 230°C a pak následuje izotermický ohřev 5 min. při této teplotě. 

Teplota nástřiku se udržuje na 150°C a teplota detektoru na 250°C 
25

. 

Nastříkne se vhodný objem, např. 1,0 ml plynné fáze porovnávacího roztoku (b). 

Citlivost systému se nastaví tak, aby výška píků ethylenoxidu a acetaldehydu 

na chromatogramu byla alespoň 15% celé stupnice zapisovače. Zkoušku lze hodnotit, jestliže 

rozlišení mezi píky odpovídajícími ethylenoxidu a acetaldehydu je nejméně 2,0 a pík dioxanu 

je detekován, jestliže poměr signálu k šumu je nejméně 5,0 
25

. 

2.5.2 Americký lékopis  

Standardní roztok 

Obsahuje 10 µg ethylenoxidu a 1,4-dioxanu v polyethylenglykolu. 1,0 ml tohoto 

standardního roztoku se přenese do uzavíratelné 22 ml lahvičky pro head-space analýzu 

a uzavře těsným uzávěrem se silikonovým septem 
26

. 

Zkoumaný roztok 

Přenese se 1,00 g polyethylenglykolu 400 do vytárované, uzavíratelné 22 ml lahvičky 

pro head-space analýzu. Uzavře se těsným uzávěrem se silikonovým septem 
26

. 

Chromatografické podmínky 

 FID 

 křemennou kapilární kolonu o průměru 0,32 mm a délce 50 m, která obsahuje 

na vnitřním povrchu 5 μm tlustou vázanou vrstvu G27 ((5%-fenyl)-

methylpolysiloxan).  

 teplota kolony - od 70°C do 250°C a stoupá rychlostí 10°C/min., s teplotou 

místa vstřiku 85°C a detektorem o teplotě 250°C.  

 nosný plyn - helium při průtokové rychlosti asi 2.9 ml za minutu. 
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Postup 

Lahvičky obsahující standardní a zkoušený roztok se temperují při teplotě 80°C 

po dobu 30 minut. Použitím 2 ml plynové stříkačky předehřáté na 90°C, se odděleně nastříkne 

1,0 ml z každé lahvičky do chromatografu, zaznamená se chromatogram a vypočítají plochy 

hlavních píků. Relativní retenční časy pro ethylenoxid a 1,4-dioxan jsou okolo 1,0 a 3,4. 

Plochy píků ethylenoxidu a 1,4-dioxanu na chromatogramu zkoumaného roztoku nejsou větší 

než jim odpovídající píky standardního roztoku, což odpovídá množství menšímu než 10 μg 

ethylenoxidu a 10 μg 1,4-dioxanu 
26

.  

2.5.3 Přehled publikovaných analytických hodnocení ethylenoxidu 

Stacionární fáze Způsob 

detekce 

Velikost 

nástřiku 

Teplota 

temperování 

Doba 

temperování 

Citace 

30 m × 0,32 mm;1 μm 

Polydimethylsiloxan 

FID 1000 μl 70°C 45 minut 25 

50 m × 0,32mm;5 μm 

5%-(fenyl)-

methylpolysiloxan 

FID 1000 μl 100°C 30 minut 26 

30 m × 0,53 mm 

Divinylbenzen 

homopolymer 

FID 100 μl 60°C 20 minut 27 

1,8288 m × 3,175 mm 

Vinylbenzen kopolymer 

(Porapak R) 

FID 100 μl 100°C 15 minut 28 

30 m × 0,32 mm;1 μm 

Polydimethylsiloxan 

FID 200-500 μl 90 °C 180 minut 29 

Tabulka 2: Přehled hodnocení ethylenoxidu pomocí plynové chromatografie 
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3. CÍL PRÁCE 
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Cílem této diplomové práce bylo optimalizovat chromatografické podmínky pro GC 

analýzu ethylenoxidu a 1,4-dioxanu a stanovit jejich množství ve vzorku triethylenglykolu 

jako modelové látce. Optimalizování se týká těchto podmínek: doba temperování vialky se 

vzorkem, teplota temperování, teplota stříkačky, velikost nástřiku, použité rozpouštědlo. 

Úprava podmínek byla provedena z důvodu odlišné použité techniky nástřiku autosamplerem 

než jaký je použit v lékopise. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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4.1 Použité chemikálie, přístroje, pomůcky a chromato-

grafický materiál. 

4.1.1 Použité chemikálie 

1,4-Dioxan (DI) (purum), Fluka, Švýcarsko 

Ethylenoxid (EO) roztok v DMSO (dimethyl sulfoxid), 500 µg/ml, Restek, USA 

DMSO, Sigma Aldrich, USA 

Deionizovaná voda 

Triethylenglykol (3EG), Sigma Aldrich, USA 

Propylenglykol (PG), RNDr. Jan Kulich, Hradec Králové, ČR 

4.1.2 Přístroje 

Analytické váhy, AND, Japonsko 

Plynový chromatograf Shimadzu GC-2010, Japonsko 

PC s chromatografickým softwarem GC solution Analysis Ver.:2.21., Shimadzu, 

Japonsko 

4.1.3 Pomůcky 

Laboratorní sklo 

Mikrostříkačky Hamilton, Švýcarsko 

4.1.4 Chromatografický materiál 

Chromatografická kolona Restek Rtx®-1 (100% dimethylpolysiloxan), 30 m, 

0,32 mm; 1 µm, šarže:707288, Restek, USA 

Detektor FID, palivo: H2 + syntetický vzduch bez uhlovodíků, make-up N2  

Nosný plyn He 
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4.2 Výběr chromatografických podmínek pro GC analýzu 

ethylenoxidu a dioxanu 

4.2.1 Příprava zásobních roztoků pro optimalizaci chromatografických 

podmínek analýzy ethylenoxidu a 1,4-dioxanu 

Pro optimalizaci chromatografických podmínek byly připraveny zásobní roztoky 

ethylenoxidu a 1,4-dioxanu. Zásobní roztoky s ethylenoxidem byl připraven odebráním 100 

µl ethylenoxidu z roztoku ethylenoxidu v DMSO (500 µg/ml) a přenesením do 25 ml 

odměrné baňky, doplněním DMSO po rysku, a promísením. Takto byl získán zásobní roztok 

o koncentraci 2 µg/ml. Zásobní roztok 1,4-dioxanu byl připraven odebráním 0,1 ml z 1,4-

dioxanu a přenesením do 100 ml odměrné baňky doplněním DMSO po rysku a promísením. 

Z tohoto roztoku byly odebrány 2 ml a přeneseny do 100 ml odměrné baňky, doplněny 

DMSO po rysku a promíseny. Takto byl připraven zásobní roztok o koncentraci 20 µg/ml. 

Příprava vzorků pro optimalizaci podmínek pro analýzu byla provedena odebráním 0,5 ml 

z každého zásobního roztoku a jejich přenesením do vialky pro headspace analýzu a přidáním 

1 ml rozpouštědla DMSO. Takto byly připraveny vzorky pro optimalizaci většiny podmínek. 

Při řešení optimalizace opakování nástřiku z jedné vialky, bylo rozpouštědlo DMSO 

nahrazeno 1g triethylenglykolu nebo propylenglykolu. 

Pro GC analýzu ethylenoxidu a 1,4-dioxanu byly zvoleny tyto chromatografické 

podmínky: 

 Doba temperování vialky se vzorkem: 30 minut. 

 Teplota temperování: 90°C. 

 Teplota stříkačky: 60°C. 

 Teplota při nástřiku: 150°C. 

 Velikost nástřiku: 1000 µl. 

 Teplota kolony se udržuje na 50°C po dobu 5 min., pak se zvyšuje rychlostí 

5°C/min. do 180°C, rychlostí 30°C do 230°C a pak následuje izotermický 

ohřev 5 min. při této teplotě. Teplota nástřiku se udržuje na 150°C a teplota 

detektoru na 250°C. 

 Kolona: Restek Rtx®-1 (100% dimethylpolysiloxan), 30 m, 0,32 mm; 1 µm. 

 Celkový průtok: 25,0 ml/min. 

 Průtok nosného plynu kolonou: 1,05 ml/min. 

 Lineární rychlost: 20,1  cm/s. 
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 Split: 20,0. 

 Tlak nosného plynu: 39,9 kPa. 

 Nosný plyn: He. 

 Detektor: FID. 

 Teplota detekce: 250°C. 

 Rozpouštědlo: DMSO (dimethyl sulfoxid). 

4.3 Kvantitativní hodnocení ethylenoxidu a 1,4-dioxanu 

Pro stanovení obsahu ethylenoxidu a 1,4-dioxanu byla zvolena metoda kalibrační 

křivky. Bylo proměřeno 7 bodů v rozmezí 0,25-15 µg/ml v případě ethylenoxidu a 7 bodů 

v rozmezí 0,5-100 µg/ml v případě 1,4-dioxanu. Všechny body byly změřeny čtyřikrát 

a na základě průměrných hodnot ploch píků ethylenoxidu a 1,4-dioxanu byla sestrojena 

kalibrační křivka jako graf závislosti těchto ploch na koncentraci ethylenoxidu a 1,4-dioxanu. 

4.3.1 Příprava vzorků pro sestrojení kalibrační křivky 

Byly připraveny tři různé zásobní roztoky. Roztok ethylenoxidu o koncentraci 

20 μg/ml. Roztok 1,4-dioxanu o koncentraci 100 μg/ml a roztok 1,4-dioxanu o koncentraci 

1000 μg/ml. Samotné měřené vzorky vznikly odebráním definovaného množství z takto 

připravených kalibračních roztoků a přenesením těchto množství do předem připravených 

vialek, ve kterých byl navážený propylenglykol o hmotnosti přibližně 1,000 g (Tab. 2).  

EO 1.vzorek 2.vzorek 3.vzorek 4.vzorek 5.vzorek 6.vzorek 7.vzorek 

V(μl) 10 25 50 120 250 500 600 

c(μg/ml) 0,25 0,5 1 2,5 5 10 15 

DI        

V(μl) 5 10 50 100 300 60
1 

100
1 

c(μg/ml) 0,5 1 5 10 30 60 100 

V(μl)DMSO 985 935 900 780 450 440 300 

Celkový 

V(μl) 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Tabulka 3: schéma přípravy vzorků pro kalibrační křivku: 
1
 použit předem připravený roztok 

dioxanu c = 1000 μg/ml 
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4.3.2 Příprava vzorků o neznámé koncentraci ethylenoxidu a 1,4-dioxanu 

Jako měřené vzorky byly použity tři různé modelové látky triethylenglykolu. Příprava 

vzorků probíhala následujícím postupem. Bylo naváženo přibližně 1,000 g a toto množství 

přeneseno do 10,0 ml odměrné baňky, zředěno DMSO, doplněno po rysku a protřepáno. Asi 

1,000 g takto zředěného roztoku bylo přeneseno do připravené vialky a bylo přidáno 1000 μl 

DMSO. Pro každý ze tří druhů triethylenglykolu byly připraveny tři různé vzorky.  
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5. VÝSLEDKY A DISKUZE
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5.1 Optimalizace chromatografických podmínek pro GC 

analýzu ethylenoxidu a 1,4-dioxanu  

5.1.1 Výběr vhodného rozpouštědla 

S vodou jako rozpouštědlem byl dosažen nižší limit detekce a navíc vzhledem 

ke zkoušeným hodnotám teplot temperování se ukázala jako velmi nevhodná kvůli jejímu 

nízkému bodu varu. DMSO má bod varu 189°C 
2
, z čehož vyplývá, že je vhodnější 

pro zkoušení různých teplot temperování a také bylo dosaženo lepšího detekčního limitu 

(Obr. 14). 

 

Obrázek 14: Vliv teploty temperování a použitého rozpouštědla na velikost plochy píku. 

5.1.2 Výběr teploty temperování 

Při výběru teploty temperování bylo uvažováno, zda má vyšší teplota pozitivní vliv 

na detekční limit. Předpokládalo se, že při vyšší teplotě přejde z kapalné části obsahu vialky 

větší množství zkoušené látky než při teplotě nižší. Při zkoumání vzorků bylo zjištěno, že při 

teplotě temperování 90°C byla odezva detektoru prokazatelně větší než při 70°C, a menší 

než při 110°C. Z těchto výsledků bylo odvozeno, že pro tuto analýzu postačí teplota 

temperování 90°C. Z následujícího grafu dále vyplynulo, že při překročení teploty varu 1,4-

dioxanu, která je 100-103°C 
2
 v rozpouštědle DMSO se plocha píku zvýši nelineárně (Obr. 

15).  
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Obrázek 15: Vliv teploty temperování a použitého rozpouštědla na velikost plochy píku. 

5.1.3 Výběr doby temperování 

Jako nejvýhodnější doba temperování se ukázala doba 30 minut. Došlo ke zkrácení 

doby měření, aniž by se snížila kvalita dosažených výsledků (Obr. 16). Byla ještě zkoušena 

doba temperování 60 minut, ale výsledky se nelišily natolik, aby bylo nutno dobu 

temperování prodlužovat. 

 

Obrázek 16: Vliv doby temperování na velikost plochy píku. 
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5.1.4 Výběr teploty stříkačky při nástřiku 

Při zkoušení teploty stříkačky byly testovány hodnoty teplot 60ºC a 80ºC. 

Z dosažených výsledků vyplynulo, že nejvýhodnější hodnotou je 60°C. Při teplotě 40°C se 

ochlazoval vzorek předtím temperovaný na 90°C a tím se snížila odezva detektoru, při teplotě 

80°C již nebylo dosaženo lepších výsledků. Proto byla vybrána hodnota 60°C jako dostačující 

pro analýzu (Obr. 17). 

 

Obrázek 17: Vliv tepoty stříkačky na velikost plochy píku. 

5.1.5 Opakování nástřiku z použitého septa 

Cílem pokusu s opakovaným nástřikem z jedné vialky se stejným septem bylo zjistit, 

zda bude docházet k úniku testovaných látek skrz již jednou propíchnuté septum, nebo zda 

budou dosaženy stejné hodnoty jako při prvním nástřiku. Při zanedbatelných rozdílech 

v dosažených výsledcích lze ušetřit septa a použit je vícekrát. Postup byl upraven vzhledem 

k možnostem přístroje, na kterém bylo měření prováděno. Možnosti přístroje umožnily, 

s přihlédnutím k zejména době temperování a době vlastního měření, změřit nejprve 4 různé 

vzorky a pak celou sérii měření opakovat a porovnat dosažené výsledky. Z dosažených 

výsledků vyplynulo, že rozdíly ve výsledcích mezi novými a již jednou propíchnutými septy 

jsou zanedbatelné. V pokusu byly použity čtyři rozdílné modelové látky: propylenglykol 

s DMSO (Obr. 18), propylenglykol se standardy EO a DI (Obr. 19), triethylenglykol 

s vodnými standardy EO a DI (Obr. 20) a triehylenglykol s EO  DI  DMSO (Obr. 21). 

Všechna měření kromě tohoto pokusu byla v této práci prováděna se septy neporušenými. 
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Obrázek 18: Vliv opakování nástřiku s použitím jednoho septa. 

 

Obrázek 19: Vliv opakování nástřiku s použitím jednoho septa. 
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Obrázek 20: Vliv opakování nástřiku s použitím jednoho septa. 
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Obrázek 21: Vliv opakování nástřiku s použitím jednoho septa na citlivost měření. 

5.1.6 Velikost objemu nástřiku na kolonu 

Byly vyzkoušeny hodnoty objemu nástřiku na kolonu v rozmezí 250 - 1000 μl. 

Předpokládalo se, že by objem nástřiku neměl mít vliv na dosažené plochy píků (Obr. 22). 
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Obrázek 22: Vliv velikosti nástřiku na citlivost měření. 

5.1.7 Stanovení stability vzorku ethylenoxidu a 1,4-dioxanu 

Vzorky pro měření pocházely ze dvou různých zásobních roztoků, z každého dva 

vzorky (Obr. 23). Předpokládalo se vzhledem k nestabilitě ethylenoxidu a 1,4-dioxanu, že se 

jejich koncentrace bude v čase snižovat. Zásobní roztoky byly skladovány v temnu za 

pokojové teploty. 

 

Obrázek 23: Vliv skladování na stabilitu zásobních roztoků. 
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5.2 Stanovení obsahu ethylenoxidu a 1,4-dioxanu 

v triethylenglykolu 

Pro stanovení obsahu ethylenoxidu a 1,4-dioxanu v modelové látce triethylenglykolu 

byly k dispozici tři různé druhy vzorků. Koncentrace jednotlivých vzorků byla určena podle 

kalibrační křivky a pro výpočet koncentrace byl použit průměr ze tří provedených měření. 

Koncentrace ethylenoxidu byla c1= 10,76 μg/ml, c2= 1,34 μg/ml, c3= 4,94 μg/ml. 

Pro stanovení 1,4-dioxanu byl proveden nedostatečný počet měření. Nejvyšší 

přípustné množství je pro ethylenoxid 1 μg a pro 1,4-dioxan 50 μg uvedeném v lékopise
 15

. 

Ze zkoušených vzorků nevyhovuje tomuto limitu žádný vzorek. 

5.2.1 Kalibrační křivka 

 

Obrázek 24:Kalibrační přímka závislosti koncentrace ethylenoxidu na ploše píku. 
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Obrázek 25:Kalibrační přímka závislosti koncentrace 1,4-dioxanu na ploše píku. 
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6. ZÁVĚR 



 

46 

V této diplomové práci byly optimalizovány chromatografické podmínky pro GC 

analýzu ethylenoxidu a dioxanu a byl touto metodou stanoven jejich obsah 

v triethylenglykolu. 

Práce byla provedena na přístroji pro plynovou chromatografii Shimadzu GC-2010. 

Pro analýzu pomocí plynové chromatografie bylo použito hélium jako nosný plyn. 

Stacionární fázi tvořila chromatografická kolona Restek Rtx®-1 (100% dimethylpolysiloxan) 

30 m, 0,32 mm; 1 µm. Průtoková rychlost nosného plynu byla 1,05 ml/min. Detekce 

stanovovaných látek probíhala plamenoionizačním detektorem za teploty 250°C, palivem byl 

vodík + syntetický vzduch bez uhlovodíků a jako make-up dusík. Doba GC analýzy byla 37 

minut a 40 vteřin. 

Po optimalizaci chromatografických podmínek byly pro stanovení triethylenglykolu 

vybrány tyto podmínky pro headspace nástřik. Doba temperování vialky se vzorkem 

30 minut. Teplota temperování 90°C. Teplota stříkačky 60°C. Velikost nástřiku 1000 µl. 

Rozpouštědlo DMSO. 

Pro stanovení obsahu etylenoxidu v triethylenglykolu byla sestrojena kalibrační křivka 

o šesti bodech vyjádřená rovnicí y = 1620x – 6,627 (R
2
 = 0,999). Jednotlivé vzorky 

triethylenglykolu byly před analýzou vhodně upraveny a nastřikovány na kolonu v množství 

1000 µl. Obsah ethylenoxidu, stanovený ve třech vzorcích pomocí kalibrační křivky, byl 

porovnán s limitem ethylenoxidu uvedeném v lékopise 
15

.  
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7. ABSTRAKT 
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Ethylenoxid je těkavý plyn, který se používá ke sterilizaci zdravotnických nástrojů 

v nemocnicích, které nesnesou sterilizaci vysokou teplotou. Ethylenoxid je karcinogenní a 

mutagenní látka, proto jsou kladeny velké nároky na jeho zbytkový obsah v nástrojích po 

sterilizaci. V této práci byla provedena optimalizace chromatografických podmínek pro 

stanovení ethylenoxidu a 1,4-dioxanu plynovou chromatografií a stanovení zbytkových 

množství ethylenoxidu v modelové látce. Práce byla provedena na plynovém chromatografu 

Shimadzu GC-2010 a PC s chromatografickým softwarem GC solution Analysis Ver.:2.21. 

Použita byla kolona Restek Rtx®-1 (100% dimethylpolysiloxan), 30 m, 0,32 mm; 1 µm. 

Průtok nosného plynu (He) byl 1,05 ml/min. Postupně byly optimalizovány jednotlivé 

podmínky (vhodné rozpouštědlo, doba a teplota temperování, teplota stříkačky při nástřiku a 

velikost nástřiku) pro chromatografické stanovení. Pro stanovení headspace analýzou byly  

vybrány tyto podmínky. Doba temperování vialky se vzorkem 30 minut, teplota temperování 

90°C, teplota stříkačky 60°C, velikost nástřiku 1000 µl, DMSO jako rozpouštědlo. Pro 

stanovení obsahu etylenoxidu v triethylenglykolu byla sestrojena kalibrační křivka o šesti 

bodech vyjádřená rovnicí y = 1620x – 6,627 (R
2
 = 0,999). Jednotlivé vzorky triethylenglykolu 

byly před analýzou vhodně upraveny a nastřikovány na kolonu. Obsah ethylenoxidu, 

stanovený ve třech vzorcích pomocí kalibrační křivky, byl porovnán s limitem uvedeným 

v evropském lékopise. 
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8. ABSTRACT
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Ethylenoxide is a volatile gas, used for medical instrument sterilization in hospital, 

which can not stand heat sterilisation. Ethylenoxid is a cancerogenic and a mutagenic 

substance and for that reason there are put high demands on residual content in instruments 

after sterilization. Optimalization of chromatographic conditions was realized in this diploma 

thesis. Gas chromatograph Shimadzu GC-2010 and PC with chromatographic software GC 

solution Analysis Ver.:2.21 were used. Restek Rtx®-1 (100% dimethylpolysiloxan), 30 m, 

0,32 mm; 1 µm column was used. Carrier-gas (He) flow rate was 1,05 ml/min. Particular 

conditions for chromatographic determination were optimalised in succesive steps (suitable 

solvent, thermostating time period and temperature, gas syringe temperature and sample 

volume). Following conditions of headspace analysis were choosen. Headspace vial 

thermostating time 30 minutes, temperature 90°C, gas syringe temperature 60°C and DMSO 

as a solvent. Calibration curve was construed to determinate ethylenoxide content. Its 

equation is y = 1620x – 6,627 (R
2
 = 0,999). Before analysis, particular ethylenglycol samples 

were appropriately modified and injected onto column. Content of ethylenoxid, determined in 

three samples by calibration curve, was matched to the limit of ethylenoxide listed in 

European pharmacopoeia. 
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