
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.  
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