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Abstrakt 

 

Táto práca sa zaoberá vývojom, optimalizáciou a testovaním použiteľnosti 

elektroforetickej metódy pre stanovenie etanolamínov v nemrznúcich zmesiach. Metóda 

bola testovaná s reálnou matricou chladiacej kvapaliny. Pre stanovenie bola využitá 

kapilárna elektroforéza s nepriamou UV detekciou. Etanolamíny – monoetanolamín, 

dietanolamín a trietanolamín – sú organické látky, ktoré sa v nemrznúcich zmesiach 

používajú ako inhibítory korózie, pretože sa glykoly, ktoré sa do týchto zmesí pridávajú, 

môžu vplyvom vysokej teploty či kyslíka zo vzduchu premeniť na kyseliny, ktoré 

spôsobujú koróziu kovov. Metóda bola optimalizovaná výberom vhodného zloženia 

základného elektrolytu, jeho pH, vhodným pomerom jednotlivých zložiek tlmivého 

roztoku a výberom vhodného vnútorného štandardu. Základným elektrolytom bol tlmivý 

roztok zložený z 60 mM kyseliny octovej a 30 mM histidínu, pH 4,59 a ako vnútorný 

štandard bol použitý lyzín. K meraniam sa používala kremenná kapilára s vnútorným 

priemerom 50 µm, celkovou dĺžkou 50,0 cm a efektívnou dĺžkou 41,5 cm. Bolo 

otestované meranie z krátkeho konca a skrátenie kapiláry na 35,0 cm s efektívnou dĺžkou 

26,5 cm, ktoré bolo ďalej využívané. Vzorka bola dávkovaná hydrodynamicky tlakom 

5 kPa po dobu troch sekúnd. Detekcia prebieha pri vlnovej dĺžke  214 nm. Metódou je 

možné stanoviť etanolamíny v rozsahu koncentrácií 0,005– 1 mg ml−1. Použiteľnosť 

metódy bola testovaná základnými analytickými parametrami – opakovateľnosťou, 

výťažnosťou, limitom detekcie, limitom kvantifikácie a linearitou. Opakovateľnosti 

plôch píkov a migračných časov pre koncentrácie 0,06 mg ml−1 a 0,6 mg ml−1 sa 

pohybujú od 2 do 8 %. Výrazne horšie hodnoty opakovateľnosti sa vyskytujú pri 

koncentrácií 0,06 mg ml−1, čo sa dá  vysvetliť tým, že pri nízkej koncentrácií je meranie 

menej presné. Medzidenná opakovateľnosť vykazuje hodnoty o čosi vyššie a to až 19 %, 

čo značí, že metódu je nutné kalibrovať každý deň, potom je možné metódu považovať 

za presnú. Limity detekcie sa pre všetky tri analyty pohybujú od 1 do 2  µg ml−1 a limity 

kvantifikácie od 4 do 6 µg ml−1.  

 

 

Kľúčové slová: kapilárna elektroforéza, etanolamíny, nemrznúce zmesi  
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Abstract 

 

This bachelor thesis deals with development, optimization and testing of the applicability 

of electrophoretic method for determination of ethanolamines in antifreeze mixtures. The 

method was tested with the coolant matrix. For the determination of ethanolamines in 

antifreeze mixtures a capillary electrophoresis with undirect UV detection was used. 

Ethanolamines – monoethanolamine, diethanolamine and triethanolamine – are organic 

compounds, which are used in antifreeze mixtures as corrosion inhibitors because glycols, 

which are often used in such mixtures, can be, after exposure to high temperatures or 

oxygen from air, transformed to acids that cause corrosion. The method was optimized 

by selection of the appropriate composition of background electrolyte, its pH, appropriate 

ratio of individual buffer components and selection of a suitable internal standard. 

Background electrolyte was a buffer composed of 60 mM acetic acid and 30 mM 

histidine, pH 4.59 and lysine was used as an internal standard. Silica capillary with an 

internal diameter of 50 µm, a total length of 50.0 cm and an effective length of 41.5 cm 

was used for measurements. Measurement at short end was tested, as well as shortening              

the capillary to 35.0 cm with an effective length of 26.5 cm, which was further used. The 

sampling was hydrodynamic at a pressure of 5 kPa per 3 seconds. The detection was 

conducted at the wavelength of 214 nm. The method may be used to determine 

ethanolamines over a concentration range of 0.005– 1 mg ml−1. The applicability of the 

method was tested by basic analytical parameters – repeatability, recovery, limit of 

detection, limit of quantification and linearity. The repeatability of peak areas and 

migration times for concentrations 0.06 mg ml−1 and 0.6 mg ml−1 range from 2 to 8 %.  

Significantly worse repeatability values occur at the concentration 0.06 mg ml−1, which 

can be explained by the fact that at low concentrations the measurement is less accurate. 

Day-to-day repeatability is slightly higher, up to 19 %, indicating that the method needs 

to be calibrated every day to be considered accurate. Limits of detection for all three 

analytes range from 1 to 2  µg ml−1 and limits of quantification range from 4 to 

6 µg ml−1.  

 

 

 

Key words: capillary electrophoresis, ethanolamines, antifreeze mixtures  
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Použité zkratky a symboly  

 

AcOH   kyselina octová (z anglického acetic acid) 

BGE   základný elektrolyt (z anglického background electrolyte) 

CE  kapilárna elektroforéza (z anglického capillary electrophoresis)  

DEA   dietanolamín 

EOF   elektroosmotický tok (z anglického electroosmotic flow) 

FID  plameňový ionizačný detektor (z anglického flame ionization detector) 

GC  plynová chromatografia (z anglického gas chromatography) 

HPLC  vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (z anglického high 

performance liquid chromatography) 

HIBA   2-hydroxyizomaslová kyselina (z anglického 2-hydroxyisobutyric acid) 

His   histidín  

IC   iónová chromatografia (z anglického ion chromatography) 

Imi   imidazolium  

LC   kvapalinová chromatografia (z anglického liquid chromatography) 

LOD   limit detekcie (z anglického limit of detection) 

LOQ   limit kvantifikácie (z anglického limit of quantification) 

Lys   lyzín (z anglického lysine) 

MEA  monoetanolamín 

MS   hmotnostná spektrometria (z anglického mass spectrometry) 

RSD  relatívna smerodajná odchýlka (z anglického relative standard deviation) 

SD   smerodajná odchýlka (z anglického standard deviation) 

S/N  pomer signálu k šumu (z anglického signal-to-noise ratio) 

TEA  trietanolamín  

𝐴   plocha píku 

𝐴𝑟𝑒𝑙  relatívna plocha píku 

𝑐  molárna koncentrácia 

𝑐𝑟𝑒𝑎𝑙  reálna molárna koncentrácia 

ℎ𝑛  šum základnej línie 

𝑚  smernica kalibračnej krivky 

𝑅  rozlíšenie 

𝑡𝑚  migračný čas píku 

𝑡𝑟𝑒𝑙  relatívny migračný čas píku 

 𝑤  šírka píku pri základnej línii 
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1. Úvod  

1.1 Ciele práce  
 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vyvinúť metódu pre stanovenie etanolamínov 

v nemrznúcich zmesiach pomocou kapilárnej elektroforézy s nepriamou UV detekciou. 

Práca sa zaoberá optimalizáciou podmienok pre stanovenie zloženia základného 

elektrolytu a výberom vhodného vnútorného štandardu a po vyvinutí vhodnej metódy 

overením jej použiteľnosti.  

2. Teoretická časť  

2.1   Etanolamíny 

Etanolamíny - monoetanolamín (MEA), dietanolamín (DEA) a trietanolamín (TEA), 

ktorých štruktúry sa nachádzajú na Obr. 2.1, sú organické látky, ktoré možno považovať 

za deriváty amoniaku, v ktorých sú buď jeden, dva alebo tri vodíky nahradené etanolom. 

Obsahujú teda dve funkčné skupiny – hydroxylovú a amínovú skupinu.  

 

                   

 

 

 

Obr. 2.1 – Monoetanolamín, dietanolamín a trietanolamín 

 

Zatiaľ čo MEA a TEA sú viskózne až olejovité, bezfarebné kvapaliny so slabým 

zápachom pripomínajúci amoniak, DEA je pri izbovej teplote kryštalická látka. Sú to 

hygroskopické látky a vďaka hydrofilnému charakteru oboch substituentov sú 

neobmedzene miešateľné s vodou a väčšinou alkoholov [1]. Všetky majú kvôli 

prítomnosti amínovej skupiny bázické vlastnosti a patria medzi dráždivé látky, teda pri 
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jednorazovej expozícii môžu spôsobiť poranenie kože, dýchacích ciest alebo očí. MEA 

a DEA sú tiež žieravinami. Tieto látky patria medzi stredne toxické, pretože ich 

spaľovaním vznikajú toxické výpary oxidov dusíka [2,3,4]. 

So slabými anorganickými kyselinami (oxid uhličitý alebo sulfán) sa vo vodnom 

roztoku vytvárajú tepelne nestabilné soli. Táto reakcia etanolamínov je základná pre ich 

využitie na čistenie kyslých prírodných plynov, refinačných plynov a syntetických 

plynov [5, 6]. Vďaka ich fyzikálnym a chemickým vlastnostiam sú široko rozšírené 

v priemysle. Využívajú sa ako  absorbenty pri úprave plynov a na zachytávanie oxidu 

uhličitého a sírovodíka zo zemného plynu, ako emulgátory v čistiacich výrobkoch, 

inhibítory korózie, alkalizačné činidlá, povrchovo aktívne činidlá, ktoré zmenšujú 

medzifázové napätie a ako detergenty [4].  Dietanolamín je ľudským xenobiotickým 

metabolitom, pretože sa vo forme vodného roztoku často používa ako rozpúšťadlo pre 

liečivá, ktoré sa podávajú intravenózne.  

 

Etanolamíny MEA, DEA a TEA sa vyrábajú komerčne reakciou ethylénoxidu 

s amoniakom, ktorá prebieha v reaktore (Obr. 2.2) [4]. Táto reakcia prebieha pomaly, 

preto je urýchlená vodou alebo použitím katalyzátoru zloženého z organickej 

iónomeničovej živice alebo tepelne stabilnejších kyslých anorganických ílov či zeolitov. 

Reakcia prebieha v kvapalnej fáze a tlak v reaktore je zvyčajne dostatočne veľký na to, 

aby sa zabránilo odparovaniu amoniaku a ethylénoxidu pri reakčnej teplote, ktorá je 150 

°C. Reakcia je vysoko exotermická. Pomer jednotlivých produktov, môže byť 

kontrolovaný zmenou stechiometrie reakcie. Vyšší obsah DEA a TEA sa môže získať 

recykláciou MEA a DEA do reaktora alebo ich spracovaním s ethylénoxidom 

v samostatnej jednotke [4]. 
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Obr. 2.2 – Príprava etanolamínov (MEA, DEA, TEA) reakciou ethylénoxidu s amoniakom 

 

2.2 Metódy analýzy etanolamínov  
 

Pre stanovenie etanolamínov sa najčastejšie používajú chromatografické metódy, ktoré 

využívajú mobilnú a stacionárnu fázu. Oddeľovanie a analýza vzoriek je umožnená 

rôznym zadržovaním častíc analytu stacionárnou fázou pri ich prechode kolónou [7]. 

 

2.2.1 Plynová chromatografia  
 

Plynová chromatografia (GC) je analytická metóda, používaná na separáciu a analýzu 

zlúčenín, ktoré môžu byť prevedené do plynného skupenstva bez toho, aby sa rozkladali. 

Je ňou možné separovať aj veľmi komplexné zmesi na základe rozdielov teploty varu, 

tlakov pár alebo polarity [8]. Mobilnou fázou je nosný plyn, obvykle inertný, ako 

napríklad hélium či dusík. Stacionárna fáza je mikroskopická vrstva kvapaliny alebo 

polyméru na inertnom pevnom nosiči. Analyzované plynné látky interagujú so stenami 

kolóny, ktorá je potiahnutá stacionárnou fázou. To spôsobuje, že každá zlúčenina je 

zadržiavaná inak, teda má iný retenčný čas, čo dáva GC analytickú užitočnosť [9]. Táto 

technika je citlivá, k analýze je potrebné len malé množstvo vzorku a môže byť 

automatizovaná, ale na druhej strane je relatívne drahá a vyžaduje technické znalosti [10]. 
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Priame stanovenie etanolamínov plynovou chromatografiou s plameňovým 

ionizačným detektorom (FID) je komplikované kvôli ich malej prchavosti, ktorá je 

spôsobená tým, že vytvárajú silné vodíkové väzby [11]. Ich stanovenie je jednoduchšie, 

ak zreagujú na analyt, ktorý je prchavejší a teda aj viac vhodný pre použitie GC– FID, 

napríklad na trimethylsilylderivát [12]. Ďalším riešením je zmeniť stacionárnu fázu 

a namiesto sklenenej kapiláry pokrytej diatomitom použiť polymér Tenax, ktorý je možné 

používať pri vyšších teplotách [13]. Pre stanovenie MEA je taktiež možné použiť 

silanizovanú sklenenú stacionárnu fázu pokrytú vrstvou polyethylénglykolu, no pri tejto 

metóde je dôležité priamo za dávkovaním MEA dávkovať ešte koncentrovanú kyselinu 

chlorovodíkovú, ktorá zvyšuje účinok desorpcie [14]. 

 

2.2.2 Iónová chromatografia  
 

Iónová chromatografia (IC) je analytická metóda vhodná pre separovanie nabitých 

a polárnych látok. Spája chromatografickú metódu s iónovou výmennou rovnováhou 

iónov do jednej aplikácie. Iónová chromatografia je analytická technika, pri ktorej sú ióny 

chromatograficky separované na základe ich interakcie so stacionárnou fázou a eluentom, 

teda mobilnou fázou [15]. Katiónová výmenná chromatografia sa používa, ak je 

analyzovaná molekula kladne nabitá. V takomto prípade je stacionárna fáza záporne 

nabitá a kladné ióny analytu sú k nej priťahované elektrostatickými interakciami. Na 

druhej strane pri aniónovej výmennej chromatografii sú negatívne nabité ióny 

priťahované k pozitívne nabitému pevnému nosiču [16]. Pri IC je možné využiť rôzne 

typy detekcie, k najčastejšie používaným patria spektroskopické, ampérometrické či 

konduktometrické detektory [15]. K výhodam iónovej chromatografie patrí vysoká 

citlivosť metódy, jednoduchá príprava vzoriek a rýchlejšia analýza hlavne v porovnaní 

s nechromatografickými technikami [17]. 

 

Katiónová výmenná chromatografia bola použitá na stanovenie etanolamínov a ich 

degradačných produktov v podzemných vodách, pričom bola použitá pulzná 

ampérometrická detekcia [18]. Okrem ampérometrického detektoru je možné použiť 

vodivostný detektor, ktorý bol použitý pre analýzu alifatických amínov, okrem iných aj 

pre MEA, DEA a TEA v článku [19]. 
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2.2.3 Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia  
 

Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC) je analytická metóda, ktorá je 

inštrumentálnou formou kvapalinovej chromatografie (LC). Mobilná fáza prúdi v kolóne, 

do ktorej sa dávkuje roztok s rozpusteným analytom. Častice analytu pri prechode 

kolónou interagujú so stacionárnou fázou, ktorá kolónu vypĺňa [20, 21]. Stacionárna fáza 

je naviazaná na nosiči, ktorý je vo forme malých častíc. Samotná stacionárna fáza je 

väčšinou tvorená nerozvetvenými alkánmi [22]. Najbežnejším typom detekcie pri HPLC 

je pomocou UV/VIS detektora, no mnoho molekúl viditeľného žiarenie neabsorbuje. 

Niekedy používa fluorescenčný alebo chemiluminescenčný detektor, pri ktorých 

molekuly analytu musí byť derivatizované tak, aby fluoreskovali.  Pre presné stanovenie 

molárnej hmotnosti každého typu molekuly vo vzorke je vhodné spojenie s hmotnostnou 

spektrometriou (MS) [21]. Táto metóda je veľmi rýchla a účinná. Poskytuje presné 

a vysoko reprodukovateľné výsledky a keďže je z veľkej časti zautomatizovaná, je možné 

základné merania vykonávať s minimálnym zaškolením. Napriek týmto výhodám HPLC 

môže byť nákladná a často vyžaduje veľké množstvo drahých organických látok. A hoci 

je jej použitie jednoduché, vývoj nových metód je o niečo zložitejší [7].   

 

Stanovenie MEA, DEA, TEA v kozmetických prípravkoch, napríklad šampónoch a 

krémoch, je možné robiť pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie 

s tandemovou hmotnostnou detekciou [23]. Priame stanovenie etanolamínov pomocou 

HPLC s fluorescenčnou detekciou je obťažné a vyžaduje ich derivatizáciu. Nadbytok 

činidla, ktorý bol použitý k derivatizácii sa odstráni extrakciou s pentánom. Tento postup 

nebol dostatočný na odstránenie nadbytku tohto činidla a mohol spôsobovať stratu 

analytov [24]. Tento problém sa však dá vyriešiť pridaním katalyzátoru pre hydrolýzu 

prebytku tohto činidla [25]. Ak sa MEA a DEA prevedú na terciárne amíny je možné 

spojenie HPLC s chemiluminescenčným detektorom [26]. Najčastejšie sa však pre 

stanovenie etanolamínov používa v spojení s HPLC UV detektor. Často sa tu využívajú 

derivatizačné reakcie po tom ako analyt prejde kolónou [27]. 

 

2.2.4 Kapilárna elektroforéza  
 

Kapilárna elektroforéza (CE) je elektromigračná separačná metóda, ktorá je založená na 

rozdielnych rýchlostiach nabitých častíc v roztoku elektrolytu pri pôsobení elektrického 

napätia. Rýchlosť častíc závisí na ich veľkosti a náboji. K separácií dochádza 
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v kremennej kapiláre, ktorá je napojená na detektor a ten zaznamenáva odozvu 

v závislosti na čase [20].  Dôležitou črtou kapilárnej elektroforézy je elektroosmotický 

tok (EOF), ktorý vzniká pôsobením jednosmerného elektrického poľa na difúznu časť 

elektrickej dvojvrstvy na rozhraní pevnej a kvapalnej fázy na vnútornej stene kapiláry. 

Elektrická dvojvrstva vzniká na rozhraní kremennej kapiláry a tlmivého roztoku. Pri pH 

vyššom ako 3 je vnútorná stena kapiláry záporne nabitá v dôsledku disociácie 

silanolových skupín (-Si-OH) a katióny z tlmivého roztoku sú priťahované záporne 

nabitým povrchom kapiláry a vytvárajú tak elektrickú dvojvrstvu. Pôsobením 

jednosmerného poľa v pozdĺžnom smere kapiláry sa uvádza do pohybu nie len difúzna 

časť elektrickej dvojvrstvy, ale prostredníctvom vnútorného trenia v kvapaline aj celý 

roztok prítomný v kapiláre. Všetky prítomné ióny sú kvôli EOF unášané rovnakou 

rýchlosťou, teda z pohľadu separácie pôsobí ako neselektívna sila, ovplyvňuje však 

výslednú migračnú rýchlosť prítomných iónov a tým aj účinnosť separácie a dobu 

analýzy [20]. Medzi najväčšie výhody tejto metódy patrí rýchlosť, jednoduchosť, 

možnosť automatizácie meraní, malá spotreba vzoriek a chemikálií [28]. 

 

V článku [29], z ktorého som pri vývoji metódy pre stanovenie MEA, DEA a TEA 

v nemrznúcich zmesiach vychádzala, bola kapilárna elektroforéza s nepriamou UV 

detekciou využitá pre stanovenie DEA vo vodách, ktoré boli použité v rafinériách. Ako 

základný elektrolyt bol použitý tlmivý roztok zložený z 10 mM histidínu (His), ktorý bol 

pomocou kyseliny octovej (AcOH) upravený na pH 5,0. Ako vnútorný štandard bol 

použitý TEA. Táto metóda bola použitá pre stanovenie MEA, DEA, TEA a ďalších 

amínov vo vodných či etanolových extraktoch z obalových materiálov. Tlmivý roztok bol 

zložený z imidazolium (Imi) a 2-hydroxyizomaslovej kyseliny (HIBA) [30]. Alkyl 

a alkánamíny, vrátane MEA, DEA a TEA, boli pomocou kapilárnej elektroforézy 

s isotachoforetickou on-line prekoncentráciou a nepriamou fotometrickou detekciou 

stanovené v prírodných vodách. Ako základný elektrolyt bol použitý tlmivý roztok na 

báze akridínu [31]. 
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2.3 Nemrznúce zmesi  
 

Nemrznúca zmes je definovaná ako chemická látka, ktorá sa pridáva do vodných 

roztokov s cieľom zníženia teploty tuhnutia zmesi [32]. Požívajú sa v najrôznejších 

mechanických zariadeniach a to hlavne v zimných mesiacoch, aby sa zabránilo 

zamrznutiu vodných kvapalín prenášajúcich teplo. Najčastejšie sa nemrznúca zmes 

vzťahuje na kvapalinu, ktorá chladí automobilové motory, no používa sa taktiež na 

klziskách, v chladiacich systémoch, vo vykurovacích a klimatizačných systémoch a v 

solárnych energetických jednotkách. 

 

Mnoho chemikálií po pridaní do vody znižuje bod tuhnutia, nie je však možné 

používať všetky, kvôli ďalším nežiaducim účinkom ako je korózia, deštrukcia pryžových 

tesnení v častiach motoru alebo ekonomické aspekty [33]. V minulosti sa ako chladiaca 

kvapalina pre spaľovacie motory používala voda, pretože je lacná, netoxická a má vysokú 

tepelnú kapacitu. Má však v tomto využití aj veľa nevýhod – po zamrznutí expanduje a 

jej kvapalný rozsah je 100 °C. Tieto problémy sa riešili vývojom alternatívnych 

chladiacich zmesí s vylepšenými vlastnosťami. Od roku 1960 má etylénglykol ako hlavná 

zložka nemrznúcich zmesí majoritné postavenie kvôli jeho dostupnosti a dobrým 

vlastnostiam. Čo sa týka zloženia, nemrznúce zmesi môžu obsahovať anorganické soli, 

napríklad chlorid vápenatý či chlorid draselný, ktoré však majú  korozívne vlastnosti [34]. 

Môžu byť zložené z alkoholov, napríklad z metanolu, etanolu a 2-propanolu, tie sú ľahko 

dostupné, no kvôli nevýhodám sú používané príležitostne. Majú nízke body varu čo počas 

letných mesiacov môže spôsobiť odparenie značného množstva alkoholu a nízky bod 

vzplanutia, čo môže spôsobiť bezpečnostné problémy. Najrozšírenejšie aditívum 

nemrznúcich zmesí, ako už bolo spomenuté, je etylénglykol, ktorý síce nie je tak účinný 

pri znižovaní teploty tuhnutia ako metanol ale má veľmi nízky tlak pary. Strata 

odparovaním v chladiacom systéme je spôsobená viac odparovaním vody než 

etylénglykolu. Zmes etylénglykolu a vody v pomere 1:1 nevykazuje žiaden bod 

vzplanutia. Glykoly na báze propylénu, ako je propylénglykol a propylénglykolétery, 

majú obmedzené použitie, najmä v oblastiach, v ktorých platia nariadenia o toxicite pre 

človeka. Etylénglykol sa teda pre toto využitie javí ako najúčinnejší [33, 35]. 

 

Požadovaná koncentrácia nemrznúcej látky sa riadi niekoľkými aspektami. Bod 

mrazu zmesi je bod, v ktorom je možné pozorovať prvý ľadový kryštál. To však 
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neznamená, že táto teplota je najnižšou povolenou teplotou v tejto aplikácii. Pri tejto 

teplote tekutina nebude fungovať efektívne, ale pretože sa tekutina nezamrazí úplne, 

môže stále plniť svoju funkciu. Pri vyšších koncentráciách etylénglykolu tekutina nikdy 

úplne nestuhne, len sa stane hustejšou. Bod, v ktorom tekutina prestane prúdiť úplne sa 

označuje ako bod tuhnutia. Ten je výrazne nižší ako bod mrazu. Ak bude etylénglykol 

v zmesi s vodou v množstve 10 % (v/v) zníži sa bod mrazu na -4 °C. Pri množstve 50 % 

(v/v) bude bod mrazu až pri -36 °C [33]. 

 

Do nemrznúcich zmesí sa často pridávajú ďalšie aditíva, ako inhibítory tvorby peny               

či inhibítory korózie, pretože pri vysokých teplotách a pri prítomnosti kyslíka zo vzduchu 

sa glykoly oxidujú na zodpovedajúce kyseliny, ktoré môžu korodovať kovy. Riešením 

tohto problému je pridanie tlmivých roztokov, ktoré tieto kyseliny neutralizujú. 

Najbežnejšie inhibítory korózie sú boritany, molybdenany, dusičnany, dusitany, 

fosforečnany, silikáty, amíny, napríklad monoetanolamín, či trietanolamín. Ako 

inhibítory tvorby peny sú používané polyglykoly či oleje [33, 36, 37]. Pridávanie 

inhibítorov korózie do nemrznúcich zmesí má vplyv na ich funkciu preto je ich 

používanie súčasťou patentov, ktoré sú chránené zákonmi a je teda dôležité mať 

k dispozícií metódy na ich stanovenie v týchto zmesiach. 
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3. Experimentálna časť 
 

3.1 Použité chemikálie a prístroje 

3.1.1 Chemikálie  
 

Monoetanolamín, p. a. (Penta, Česká republika)   

Dietanolamín, p. a. (Penta, Česká republika)  

Trietanolamín, p. a. (Penta, Česká republika)  

Lyzín, ≥98 % (Sigma-Aldrich, USA) 

Kyselina octová, 99,8 % (Lach:ner, Česká republika)  

Histidín, ≥99 % (Sigma-Aldrich, USA) 

Imidazol, p. a. (Sigma-Aldrich, USA) 

 

3.1.2 Inštrumentácia  
 

Kapilárna elektroforéza Agilent Technologies CE3D (SRN)  

Kremenná kapilára – celková dĺžka 50,0 cm, následne skrátená na 35,0 cm; efektívna 

dĺžka 41,5 cm, po skrátení 26,5 cm; vnútorný priemer 50 µm (Polymicro Technologies, 

USA) 

Analytické váhy, 262 SMA-FR (Precisa, Švajčiarsko) 

pH meter, Jenway 3540 (Bibby Scientific Ltd., UK) 

 

3.2 Experimentálne podmienky  
 

Teplota kazety s kapilárou: 25 °C 

Separačné napätie: -30 kV (prúd -8,5 až -23µA) 

Vlnová dĺžka: 214 nm 

Dávkovanie: 5 kPa po dobu 3 s 

Príprava kapiláry pred meraním: premývanie kapiláry 1M hydroxidom sodným (10 min) 

následne vodou (5 min) a základným elektrolytom (2 min) 

Premývanie kapiláry medzi analýzami: základným elektrolytom (2 min) 

Optimalizované podmienky: základný elektrolyt 60 mM AcOH a 30 mM His; pH 4,59; 

vnútorný štandard lyzín (Lys) s koncentráciou 0,1 mg ml−1 
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3.3 Príprava vzoriek a roztokov 

3.3.1 Príprava základných elektrolytov 
 

Pri príprave základného elektrolytu (BGE) č. 1, ktorý sa skladal z 30 mM Imi a 60 mM 

AcOH som postupovala tak, že som si na analytických váhach odvážila vypočítané 

množstvo imidazolu a rozpustila som ho v malom množstve vody, pridala vypočítané 

množstvo kyseliny octovej a roztok zriedila na taký objem, aby som získala požadované 

koncentrácie. Následne som na pH-metri namerala pH (4,71) tohto tlmivého roztoku. 

Pri príprave BGE č. 2–5 zložených z AcOH a His, ktorých zloženie a pH sa 

nachádza v Tab. 4.1., som postupovala obdobne ako pri príprave BGE č.1. 

 

3.3.2 Príprava kalibračných roztokov 
 

Kalibračné roztoky boli pripravené zo zásobných roztokov MEA, DEA, TEA tak, aby 

ich  koncentrácie boli: 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1 mg ml−1. K ním bolo vždy 

pridaných 0,1 mg ml−1 Lys, ktorý bol používaný ako vnútorný štandard a nemrznúca 

zmes NZ07, ktorá bola desaťkrát nariedená. Kalibračné závislosti relatívnych hodnôt 

plôch píkov MEA, DEA, TEA na koncentrácii kalibračných roztokov sa spolu 

s chybovými úsečkami nachádzajú v kapitole 4.2. Zásobné roztoky MEA, DEA a TEA 

s koncentráciou 10 mg ml−1 som pripravovala tak, že som vypočítané množstvo 

jednotlivých analytov rozpustila vo odpovedajúcom množstve vody.  
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4. Výsledky a diskusia 

4.1 Optimalizácia metódy  

 

Pri separácii MEA, DEA a TEA som zvolila kyslý tlmivý roztok, pretože amíny sa 

pri kyslom pH nabíjajú kladne. Aby som predišla vplyvu elektromigračnej disperzii, ktorá 

by píkom dala charakteristický hranatý tvar, zvolila som katión, ktorý je väčší a má teda 

aj podobnú pohyblivosť ako separované látky. Keďže som zvolila nepriamu detekciu, do 

BGE som musela pridať látku, ktorá absorbuje UV žiarenie a je kladne nabitá. Ku 

meraným vzorkám som pridala aj vnútorný štandard. Za najvhodnejší som zvolila 

pomocou programu Peakmaster lyzín, pretože má podobnú veľkosť ako skúmané látky, 

teda aj podobnú dobu migrácie. Zároveň absorbuje veľmi málo UV žiarenia a keďže ide 

o aminokyselinu, pravdepodobnosť, že sa bude nachádzať v nemrznúcej zmesi je veľmi 

malá. Pri optimalizácii som vyskúšala päť tlmivých roztokov (Tab. 4.1) s rôznym 

zložením a pomermi jednotlivých zložiek. Tlmivé roztoky som pripravovala z kyseliny 

octovej a ako katión som vyskúšala histidín a imidazolium. Tlmivý roztok č.1 zložený 

z 60 mM AcOH a 30 mM Imi ako základný elektrolyt nebol vhodný, pretože som 

pozorovala oveľa menej stabilnú zakladnú líniu. Zmiešaním kyseliny octovej 

o koncentrácii 20 mmol l−1 a histidínu s koncentráciou 10 mmol l−1 (pH 4,60) podľa 

článku [29] som pripravila tlmivý roztok č. 2. V treťom pripravenom tlmivom roztoku 

som jednotlivé koncentrácie zvýšila trikrát, teda koncentráciu kyseliny octovej na 60 mM 

a histidínu na 30 mM (pH 4,59), v snahe získať vyššiu účinnosť separácie a teda aj vyšší 

odstup signálu od šumu. Všeobecne pri separácii kapilárnou elektroforézou platí, že so 

zvyšujúcou sa iónovou silou roztoku rastie účinnosť separácie [38]. Porovnanie 

elektroforegramov týchto dvoch BGE môžeme vidieť na Obr. 4.1. Je zrejmé, že pri 

zvyšovaní koncentrácie, teda pri vyššej iónovej sile tlmivého roztoku sú píky užšie 

a vyššie a skracuje sa migračný čas. Dochádza však aj k zmene prúdu –  pri  BGE č. 2, 

ktorý bol zložený z 20 mM AcOH a 10 mM His bola hodnota prúdu -8,5 µA pri 

koncentráciách trikrát väčších klesla na -23 µA. 
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Obr. 4.1 – Elektroforegramy analýzy 0,5 mg ml−1 MEA a TEA s prídavkom 0,05 mg ml−1 Lys 

ako vnútorného štandardu a s použitím BGE č. 2 (20 mM AcOH a 10 mM His; pH 4,60) a BGE 

č. 3 (60 mM AcOH a 30 mM His; pH 4,59); 1 – MEA, 2 – TEA, 3 – Lys; napätie 30 kV; prúd    -

8,5 µA (BGE č.2); -23 µA (BGE č. 3); dávkovanie 5 kPa po dobu 3 s; kapilára 50 µm × 

50,0/41,5  cm.  

 

Skúsila som skrátiť čas separácie tým, že som vzorku dávkovala z detekčného 

konca kapiláry, ktorý je označovaný aj ako krátky koniec. Pri takomto dávkovaní je dráha 

medzi detekčným koncom kapiláry a detektorom dlhá iba 8,5 cm. Analýza sa skrátila zo 

štyroch minút na necelú minútu. Elektroforegramy pri meraní z krátkeho konca môžeme 

vidieť na Obr. 4.2, Obr. 4.3 a Obr. 4.4. Táto úprava však pre moje meranie nebola vhodná 

kvôli nedostatočnému rozlíšeniu. Píky MEA a TEA na Obr. 4.3 a 4.4 sú síce rozdelené, 

ale v prítomnosti DEA, ktorý migruje medzi nimi, by rozlíšenie dostatočné nebolo.   

 

Následne som sledovala vplyv pH základného elektrolytu na tvar píkov, citlivosť 

merania a celkovú separáciu. Porovnanie sa týka troch rôznych základných elektrolytov,               

v ktorých som menila pH. Môžeme vidieť elektroforegramy tlmivých roztokov č. 4 s pH 

4,19 (Obr. 4.2), č. 2 s pH 4,60 (Obr. 4.3), a č. 5 s pH 5,01 (Obr. 4.4). Ich zloženie sa 

nachádza v Tab. 4.1. Pri tomto porovnaní som zistila, že znížením pH sa znížil pomer 

signálu k šumu (S/N), ktorý popisuje to, ako je detekcia citlivá. Tento pomer je pre MEA 

pri pH 4,60 74:1, pri pH 4,19 14:1. Pri zvýšení pH som nepozorovala skoro žiadnu zmenu. 

Pri všetkých meraniach som nadávkovala 0,5 mg ml−1 MEA a TEA. DEA som pri 
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optimalizácii nepoužívala, pretože ešte nebol k dispozícii. Z týchto záverov som usúdila, 

že najvhodnejší pre moje merania bude tlmivý roztok č. 3. 

 

 

 

 

Obr. 4.2 – Elektroforegram analýzy 0,5 mg ml−1 MEA a TEA z krátkeho konca s prídavkom                   

0,05 mg ml−1 Lys ako vnútorného štandardu, testovanej nemrznúcej zmesi NZ07, ktorá bola 

desaťkrát zriedená a s použitím BGE č.4 (120 mM  AcOH a 30 mM His; pH 4,19); 1 – matrica, 

2 – MEA, 3 – TEA, 4 – Lys; napätie -30 kV; prúd -23 µA; dávkovanie -5 kPa pod dobu 3 s; 

kapilára 50 µm × 50,0/8,5  cm. 
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Obr. 4.3 - Elektroforegram analýzy 0,5 mg ml−1 MEA, TEA z krátkeho konca s prídavkom 

0,1  mg ml−1 Lys ako vnútorného štandardu a s použitím BGE č.2 (60 mM  AcOH a 30 mM His; 

pH 4,60); 1 – MEA, 2 – TEA, 3 – Lys; napätie -30 kV; prúd -23 µA; dávkovanie -5 kPa pod dobu 

3 s; kapilára 50 µm × 50,0/8,5 cm. 

 

 

 

Obr. 4.4 - Elektroforegram analýzy 0,5 mg ml−1 MEA a TEA z krátkeho konca s prídavkom 

0,1  mg ml−1 Lys ako vnútorného štandardu a s použitím BGE č.5 (40 mM  AcOH a 30mM His; 

pH 5,01); 1 – MEA, 2 – TEA, 3 – Lys; napätie -30 kV; prúd -23 µA; dávkovanie -5 kPa po dobu 

3 s; kapilára 50 µm × 50,0/8,5 cm. 



22 

 

Keďže separácia z krátkeho konca ako metóda na skrátenie doby detekcie v tomto 

prípade nebola vhodná, skrátila som kapiláru z 50,0 cm na 35,0 cm, čím som síce dosiahla 

skrátenie doby detekcie, ale nie až tak výrazné. To môžeme sledovať na Obr. 4.5. Pri tejto 

analýze som do skúmaného vzorku pridala aj 0,5 mg ml−1 DEA. 

 

 

 

  

Obr. 4.5 - Elektroforegram analýzy 0,05 mg ml−1 MEA, DEA a TEA s prídavkom 0,05 

mg ml−1 Lys ako vnútorného štandardu, testovanej nemrznúcej zmesi NZ07, ktorá bola desaťkrát 

zriedená a s použitím BGE č. 3, ktorý bol zvolený za optimálny (60 mM AcOH a 30 mM His; pH 

4,59); 1 – matrica, 2 – MEA, 3 – DEA, 4 – TEA, 5 – Lys; napätie 30 kV; prúd -23 µA; dávkovanie 

5 kPa pod dobu 3 s; kapilára 50 µm × 35,0/26,5 cm. 

 

Tab. 4.1 – Tlmivé roztoky pripravené na optimalizáciu, zloženie jednotlivých tlmiacich roztokov 

a ich výsledné pH.  

 

Tlmivý roztok c(AcOH)/ mmol l−1 c(His)/ mmol l−1 c(Imi)/ mmol l−1 pH 

1 60 - 30 4,71 

2 20 10 - 4,60 

3 60 30 - 4,59 

4 120 30 - 4,19 

5 40 30 - 5,01 
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4.2 Kalibrácia  

 

Kalibračnú závislosť som zostrojila pomocou meraní štandardov zložených z MEA, 

DEA, TEA s koncentráciami 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1 mg ml−1 a 

s prídavkom vnútorného štandardu lyzínu s koncentráciou 0,1 mg ml−1. Všetky merania 

som opakovala dvakrát a použila som ich priemerné hodnoty. Z jednotlivých meraní som 

vypočítala smerodajnú odchýlku a tieto hodnoty som využila na tvorbu chybových 

úsečiek. Kalibračné grafy sú zobrazené ako závislosť signálov relatívnych hodnôt plôch 

píkov na koncentrácii kalibračných roztokov (Obr. 4.6, 4.7 a 4.8). Grafy som preložila 

lineárnou regresnou priamkou.  

 

 

  

Obr. 4.6 – Kalibračná závislosť relatívnych hodnôt plôch píku MEA na koncentrácii 

kalibračných roztokov s prídavkom 0,1 mg ml−1 Lys ako vnútorného štandardu. Podmienky 

merania: BGE č. 2 (60 mM AcOH a 30 mM His; pH 4,59); napätie 30 kV; prúd -23 µA; 

dávkovanie 5 kPa pod dobu 3 s; kapilára 50 µm ×  30,0/26,5 cm. 
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Obr. 4.7 – Kalibračná závislosť relatívnych hodnôt plôch píku DEA na koncentrácii 

kalibračných roztokov s prídavkom 0,1 mg ml−1 Lys ako vnútorného štandardu. Podmienky 

merania: BGE č. 2 (60 mM AcOH a 30 mM His; pH 4,59); napätie 30 kV; prúd -23 µA; 

dávkovanie 5 kPa pod dobu 3 s; kapilára 50 µm × 30,0/26,5 cm. 

 

 
 

Obr. 4.8 – Kalibračná závislosť relatívnych hodnôt plôch píku TEA na koncentrácii 

kalibračných roztokov s prídavkom 0,1 mg ml−1 Lys ako vnútorného štandardu. Podmienky 

merania: BGE č. 2 (60 mM AcOH a 30 mM His; pH 4,59); napätie 30 kV; prúd -23 µA; 

dávkovanie 5 kPa pod dobu 3 s; kapilára 50 µm × 30,0/26,5 cm. 
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4.3  Základné analytické parametre použitej metódy  

4.3.1 Opakovateľnosť a výťažnosť  

 

Pri testovaní opakovateľnosti metódy som zisťovala, či nezávisle získané výsledky 

vykonané tou istou metódou, v tom istom laboratóriu, za použitia tých istých prístrojov 

a rovnakým operátorom, sú s minimálnymi odchýlkami presné. Inak povedané, či 

rovnaké vzorky pri rovnakom nastavení prístroja vykazujú zhodné údaje, a to buď 

kvalitatívne - migračný čas alebo kvantitatívne - plochy píkov. Opakovateľnosť som 

testovala v troch dňoch počas dvoch mesiacov so vzorkami, ktoré sa skladali zo zmesi 

MEA, DEA, TEA s koncentráciami 0,06 mg ml−1 a 0,6 mg ml−1, s prídavkom 

0,1 mg ml−1 vnútorného štandardu – lyzínu a testovanej nemrznúcej zmesi NZ07, ktorá 

bola desaťkrát zriedená. Pred pridaním štandardov MEA, DEA a TEA som premerala 

nemrznúcu zmes zriedenú desaťkrát, aby som zistila, či sa tam jednotlivé hľadané zložky 

nachádzajú. Ani jedna zo zložiek nebola vo vzorke detegovaná. Ako BGE som použila 

tlmivý roztok so zložením 60 mM AcOH a 30 mM His s pH 4,59. Merania som v prvý 

deň opakovala desaťkrát, druhý a tretí deň trikrát. Tím som premerala opakovateľnosť 

v jednom dni (prvý deň) ale aj medzidennú opakovateľnosť. Smerodajné odchýlky 

dosahovali vysokých hodnôt, no po vztiahnutí na vnútorný štandard došlo k ich zníženiu, 

preto sú v Tab. 4.2  a Tab. 4.3 použité okrem absolútnych hodnôt aj relatívne hodnoty. 

Zo získaných dát som vypočítala výťažnosť. Ide o validačný parameter, ktorým sa 

hodnotí správnosť metódy. Pri výpočte bola použitá vzorka nemrznúcej zmesi, ktorá 

neobsahovala MEA, DEA a TEA. Do nej bol pridaný štandardný prídavok analytu. 

Výťažnosť bola vypočítaná ako pomer stanovenej koncentrácie a skutočnej koncentrácie 

prídavku.  
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Tab. 4.2 –  Hodnoty opakovateľnosti absolútnych hodnôt plôch píkov (A) a migračných časov (t) 

a vypočítané hodnoty opakovateľnosti relatívnych plôch píkov (Arel) a relatívnych migračných 

časov (trel); vypočítané smerodajné odchýlky (SD) a relatívne smerodajné odchýlky (RSD), reálna 

koncentrácia analytu pre relatívne plochy píkov získaná meraním (𝑐real) a výťažnosť z mediánov 

meraní MEA, DEA, TEA s koncentráciami 0,06 mg ml−1 a 0,6 mg ml−1.  

 

    0,06 mg ml−1 0,6 mg ml−1 

    MEA DEA TEA MEA DEA TEA 

A 
SD [mAU s] 1,1 1,1 1,1 22,6 18,3 15,9 

RSD [%] 13,0 15,5 18,9 22,6 22,9 22,6 

t 
SD [min] 0,0297 0,0445 0,0519 0,0125 0,0146 0,0196 

RSD [%] 3,11 3,97 4,31 1,20 1,21 1,52 

Arel 

SD 0,088 0,047 0,057 0,285 0,192 0,196 

RSD [%] 8,08 4,86 7,55 3,05 2,62 3,05 

creal [mg ml-1] 0,066 0,071 0,054 0,55 0,55 0,54 

výťažnosť [%] 109,71 117,63 89,56 91,92 90,92 90,25 

trel 
SD 0,011 0,006 0,003 0,015 0,008 0,005 

RSD [%] 1,50 0,67 0,35 1,99 0,93 0,52 

 

 

Môžeme vidieť, že opakovateľnosť plôch píkov je výrazne horšia pri nižšej 

koncentrácii, kedy sú píky menšie a teda aj ich integrácia je menej presná. Relatívne 

smerodajné odchýlky plôch píkov (RSD) dosahujú z tohto dôvodu maximálne až 8,08 %, 

RSD absolútne hodnoty až 18,9 %. Pri vyššej koncentrácii sa relatívne smerodajné 

odchýlky plôch píkov pohybujú okolo 2–3 %, maximálna hodnota je 3,05 %, pre 

absolútne hodnoty však až 22,9 %. 

 

Čo sa týka opakovateľnosti migračných časov hodnoty relatívnych smerodajných 

odchýlok sa pohybujú v rozmedzí 0,35 % až 1,99 %, čo sú hodnoty výrazne lepšie 

v porovnaní s RSD z plôch píkov. To platí aj pre absolútne hodnoty, ktorých RSD sa 

pohybujú v rozmedzí od 1– 4 %. 
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Výťažnosť pri meraní vzorkov obsahujúcich matricu nemrznúcej zmesi 

vypočítaná z relatívnych hodnôt plôch píkov sa pohybuje v rozmedzí 89,56– 117,63 %. 

Keďže tieto hodnoty sú blízke 100 % môžeme metódu používať za správnu. 

 

Tab. 4.3 – Hodnoty medzidennej opakovateľnosti absolútnych hodnôt plôch píkov (A) 

a absolútnych migračných časov (t); hodnoty medzi dňovej opakovateľnosti z relatívnych plôch 

píkov (Arel) a relatívnych migračných časov (trel); vypočítané smerodajné odchýlky (SD) 

a relatívne smerodajné odchýlky z mediánov meraní MEA, DEA, TEA s koncentráciami  0,06 

mg ml−1 a 0,6 mg ml−1 v troch rôznych dňoch. 

 

  0,06 mg ml−1 0,6 mg ml−1 

  MEA DEA TEA MEA DEA TEA 

A 
SD [mAU s] 3,0 1,5 1,5 14 12 12 

RSD [%] 23 17 18 14 15 18 

t 
SD [min] 0,080 0,104 0,120 0,069 0,099 0,115 

RSD [%] 7,2 7,8 8,3 5,8 7,0 7,6 

Arel 
SD 0,20 0,13 0,07 0,81 0,53 0,35 

RSD [%] 18,7 18,6 11,0 9,3 7,5 5,7 

trel SD 0,014 0,010 0,006 0,025 0,015 0,009 

RSD [%] 2,0 1,2 0,6 3,4 1,7 0,9 

 

Medzidenná opakovateľnosť plôch píkov opäť nadobúda výrazne vyšších hodnôt 

pri meraní nižšej koncentrácie z dôvodu menšej presnosti pri meraní, v porovnaní 

s meraním pri vyššej koncentrácii. Relatívna smerodajná odchýlka absolútnych hodnôt 

plôch píkov pri koncentrácii 0,06 mg/ml nadobúda až 23 %, pre relatívne hodnoty 

dosahujú maximálne 18,7 %. V prípade koncentrácie 0,6 mg/ml absolútna hodnota RSD 

pri opakovateľnosti nadobúda maximálne 18 %, pre relatívne hodnoty 9,3 %. Lepšie 

hodnoty pre obe koncentrácie dostávame pri pohľade na migračné časy, kde je maximálna 

hodnota RSD pre absolútne hodnoty 8,3 % a pre relatívne iba 3,4 %. Vzhľadom k nižšej 

medzidennej opakovateľnosti relatívnych plôch píkov je vhodné robiť kalibráciu každý 

deň.  
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4.3.2 Limit  kvantifikácie a limit detekcie 

  

Limit kvantifikácie (LOQ) je definovaný ako najnižšia koncentrácia látky, ktorú je možné 

stanoviť s prijateľnou presnosťou a správnosťou [26]. Limit detekcie (LOD) je najnižšie 

spoľahlivo detegovaná koncentrácia látky vo vzorku, ktorá nemusí byť stanovovaná 

kvantitatívne. Tieto výkonnostné parametre súvisia so schopnosťou metódy detegovať, 

identifikovať a kvantifikovať nízke množstvá analytov vo vzorkách. Pri CE je LOQ a 

LOD možné určiť ako pomer medzi výškou píku pozorovaného analytu a výškou šumu, 

teda najvyššieho a najnižšieho bodu na línii pozadia v okolí píku analytu. Limit 

kvantifikácie je definovaný ako desaťnásobok šumu základnej línie, ako ukazuje vzťah 

(4.1), zatiaľ čo limit detekcie ako trojnásobok šumu základnej línie (4.2).  

      

𝐿𝑂𝑄 = 10 ·
ℎ𝑛

𝑚
                                                        (4.1)  

 

𝐿𝑂𝐷 = 3 ·
ℎ𝑛

𝑚
                                                          (4.2) 

 

kde ℎ𝑛 je šum základnej línie a m smernica kalibračnej krivky. 

 

Hodnota LOQ je pre MEA 4,0 ·  10−3 mg ml−1, a pre DEA i TEA tento parameter 

nadobúda rovnakej hodnoty a to 6,0 ·  10−3 mg ml−1. Čo sa týka LOD, hodnota pre MEA 

je 1,0 ·  10−3 mg ml−1, a pre DEA i TEA 2,0 ·  10−3 mg ml−1. 

 

4.4 Linearita 
 

Koeficient linearity som určila vynesením závislosti logaritmických relatívnych hodnôt 

plôch píkov na zlogaritmovanej koncentrácii kalibračných roztokov. Tieto grafy som 

preložila regresnou priamkou, pričom koeficient linearity merania odpovedá smernici 

priamky. Koeficient linearity pre MEA je 0,9888, pre DEA 0,9639 a pre TEA 0,9101.  

 

Ako môžeme vidieť hodnoty smernice lineárnych priamok pre MEA a DEA sa od 

hodnoty 1 nelíšia viac ako o 5 %, preto je možné povedať, že odozva detektoru pre tieto 

dva anylyty je lineárna v celom rozsahu koncentrácií. Čo sa týka hodnoty koeficientu 
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linearity pre TEA, tá sa od 1 líši viac ako o 9 %. Koeficient determinácie lineárnej 

regresie kalibračnej priamky pre TEA je nižší, ako v prípade ostatných dvoch analytov 

(0,9959). Z Obr. 4.8 je zrejmé, že experimentálne hodnoty sú viac rozptýlené okolo 

regresnej priamky. To môže byť aj dôvodom pre vyššiu odchýlku koeficientu linearity od 

hodnoty 1.  
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5. Záver 

 

V tejto práci bola vyvinutá elektroforetická metóda pre stanovenie etanolamínov, 

konkrétne monoetanolamínu, dietanolamínu a trietanolamínu pomocou kapilárnej 

elektroforézy s nepriamou UV detekciou. Podmienky pre toto stanovenie som 

optimalizovala výberom vhodného základného elektrolytu. Otestovala som päť rôznych 

tlmivých roztokov a za  najvhodnejší som určila tlmivý roztok zložený z 60 mM kyseliny 

octovej a 30 mM histidínu, ktorého výsledné pH bolo 4,59. Pri výbere vhodného 

vnútorného štandardu som použila program Peakmaster a pomocou neho som za 

najvhodnejšia voľbu určila aminokyselinu lyzín.  

  Validáciou tejto metódy som overila jej použiteľnosť, bola zistená 

opakovateľnosť a to aj medzidenná, aj opakovateľnosť v rámci jedného dňa, výťažnosť, 

limit detekcie a kvantifikácie a linearita merania. Relatívna smerodajná odchýlka 

relatívnych plôch píkov  bola maximálne 8 % no to pri nižšej koncentrácii 

(0,06 mg ml−1), pri vyššej koncentrácii (0,6 mg ml−1) sa pohybuje v rozmedzí 2– 3 %. 

Čo sa týka RSD relatívnych migračných časov, hodnoty sa pri oboch koncentráciách 

pohybovali od 0,5 % do 2 %, metóda sa teda dá považovať za presnú. RSD pre 

medzidenné merania nadobúda pre relatívne plochy píkov hodnôt až skoro 19 %, čo sa 

dá vyriešiť tým, že sa bude kalibrácia robiť každý deň. Limity detekcie sa pre všetky tri 

analyty pohybovali od 1 do 2  µg ml−1 a limity kvantifikácie od 4 do 6 µg ml−1. 

Výťažnosť vypočítaná z relatívnych hodnôt plôch píkov sa pohybuje v rozmedzí 89,56–

117,63 %. Hodnoty linearity sa pre monoetanolamín  a dietanolamín od 1 nelíšia viac ako 

o 5 %, to znamená že na základe týchto hodnôt môžeme povedať, že odozva detektoru je 

lineárna v celom testovanom rozsahu koncentrácií. Pre trietanolamín bola hodnota 

koeficientu linearity 0,91, čo korešponduje s celkovo nižšou kvalitou kalibračnej 

závislosti pre trietanolamín. No aj napriek tomu pre tento analyt poskytuje metóda 

spoľahlivé výsledky. 

Vyvinutá metóda pre stanovenie etanolamínov v nemrznúcich zmesiach pomocou 

kapilárnej elektroforézy je použiteľná v rozsahu koncentrácií 0,005– 1 mg ml−1, čo bolo 

overené metódou štandardného prídavku do reálneho vzorku nemrznúcej zmesi.  
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