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1 ÚVOD 

Analytický proces se skládá z několika kroků, jako jsou vzorkování, příprava 

vzorku, měření, kvantifikace, statistické vyhodnocení a rozhodnutí, přičemž každý krok 

ovlivňuje získání přesných výsledků. Vzorkovací krok zahrnující rozhodnutí, kde 

odebrat vzorky, které správně popisují zkoumaný objekt, nebo problém a volbu metody 

správného odběru vzorku spolu s úpravou vzorku, jsou přitom nejčastějším zdrojem 

chyb stanovení. Výsledkem odběru a úpravy vzorku je získání analytu v použitelné 

koncentraci s omezením vlivu matrice. Analytické kroky následují jeden za druhým a 

nemohou začít, dokud předešlý není kompletní. Přitom nejpomalejší krok určuje 

celkovou rychlost analytického procesu a zvýšení rychlosti jednotlivého kroku nemůže 

vést ke zvýšení produktivity výkonu. Také chyby provedené v kterémkoliv kroku 

analytického procesu, včetně vzorkování, povedou k celkově nepřesnému stanovení. 

Ideální analytické zařízení by mělo provést všechny analytické kroky bez lidského 

zásahu, nejlépe přímo v terénu. Mnoho metod vzorkování a úpravy vzorku je však 

založeno na technologiích devatenáctého století, jako například běžná Soxhletova 

extrakční metoda. Tradiční metody přípravy vzorků jsou většinou časově a laboratorně 

náročné. Mají mnohastupňové postupy náchylné ke ztrátě analytu a používají toxická 

organická rozpouštědla. Tyto charakteristiky dělají takové metody obtížně 

integrovatelné se vzorkovacími a měřícími metodami za účelem kombinace a 

automatizace. Výsledek je ten, že přes 80% času analýzy se spotřebuje na vzorkování a 

přípravu vzorku.  

Zlepšení v této oblasti instrumentace úpravy vzorku přináší úsporu času a zvýšení 

přesnosti analytického stanovení. Nové způsoby úpravy vzorku by měly mít 

charakteristiky zahrnující účinnost, selektivitu a aplikovatelnost na různé typy analytů a 

matric. Nové metody by měly umožnit snadnou automatizaci a aplikaci přímo v terénu. 

Ideální metody úpravy vzorku by měly být jednoduché, levné a kompatibilní s různými 

analytickými zařízeními. Jednou z těchto nových metod je metoda bezrozpouštědlové 

úpravy vzorku - mikroextrakce tuhou fází (Solid-Phase MicroExtraction - SPME). 

Mikroextrakce tuhou fází je dnes jednou z nejpoužívanějších moderních metod 

pro odběr a zakoncentrování těkavých organických látek (VOC) obsažených v 

komplexních plynných, vodných či pevných matricích. Tato metoda byla vyvinuta 
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profesorem Pawliszynem počátkem devadesátých let jako jednoduchá, nenákladná a 

účinná sorpčně - desorpční technika zakoncentrování analytu, která nevyžaduje 

rozpouštědla nebo komplikované aparatury [1-6]. Základním principem této metody je 

extrakce malým množstvím tuhé fáze, obvykle menším než 1 l, umístěným na povrchu 

křemenného vlákna. SPME přináší mnoho výhod ve srovnání s tradičními analytickými 

metodami, jelikož se kombinují operace vzorkování, extrakce, a zakoncentrování do 

jednoho kroku. Významně se tak zkracují časy potřebné pro analýzy vzorků. Od 

počátku devadesátých let doznala tato metoda značného uplatnění v mnoha oblastech 

analytické chemie, především ve spojení s GC ale i s HPLC nebo CE. V literatuře je 

popsána celá řada environmentálních, potravinářských, kosmetických, biologických, 

klinických, farmaceutických a soudních analýz [7-9]. V neposlední řadě je též SPME 

využívána při fyzikálně-chemickém výzkumu [10]. 

Dnes již existuje několik druhů komerčně dostupných SPME vláken pokrytých 

filmem extrakční fáze o různé tloušťce, různém složení a s různými fyzikálně-

chemickými vlastnostmi. Tato vlákna mohou být použita při vzorkování jak 

nepolárních organických látek, jako například benzenu, toluenu, etylbenzenu a xylenů 

(BTEX), polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), pesticidů aj., tak pro 

sloučeniny polární jako jsou fenoly, alkoholy, ketony nebo nitrované aromatické 

uhlovodíky. Dále jsou v odborné  literatuře popsány postupy přípravy zcela nových 

typů extrakčních fází zakotvených na vlákno, jako jsou např. polypyrol, fenyl-

trimetoxysilan, fluorovaný uhlíkový materiál, různé crown étery. Také se uplatnily 

derivatizace stávajících SPME fází především při analýzách polárních látek [9]. 

Výběr správného typu SPME vlákna pro danou aplikaci je klíčovým krokem 

k dosažení kýženého cíle. Jak vybrat správně? Pravděpodobně běžným postupem je 

rešerše na dané téma a/nebo se řídit doporučeními výrobce. Také je teoreticky možné 

otestovat všechny dostupné druhy  SPME vláken na trhu. Je zřejmé, že tyto postupy 

mohou být časově i finančně náročné mnohdy s nejistým výsledkem. Navíc, počet typů 

komerčně dostupných extrakčních fází je omezen, což limituje SPME pro širší použití. 

Proto se stále vyvíjejí nové SPME fáze pro rozšíření aplikací mikroextrakce tuhou fází 

v environmentálních a dalších oborech. Najít proto vlákno vhodné pro specifickou 

extrakci určitých skupin látek nebo dokonce pro jednotlivý analyt mezi velkým 

množstvím možných polymerů a adsorbetů je nelehký úkol. 
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Spojení SPME a přístupu zvaného linear solvation energy relationship (LSER) 

nebo též Abrahamův solvatační model je nadějnou cestou dovolující charakterizovat 

vlastnosti polymerů, adsorbentů nebo obecně chromatografických materiálů nejen jako 

extrakčních fází na vlákně, ale i jako stacionárních fází v chromatografii. Tento model 

umožňuje kvalitativně a kvantitativně popsat separační děj jako součet všech slabých 

interakcí solutu a solventu. Výhodou modelu LSER je nezávislá charakterizace analytu 

a stacionární fáze systémem specifických konstant - deskriptorů, které vzájemnou 

interakcí tvoří výsledek separace [11]. Postup při studiu vlastností zkoumaného 

materiálu může být následující. Studovanou stacionární fází lze pokrýt vlákno 

z vhodného materiálu (tavený křemen, nerezová ocel atd.). Tento proces je mnohem 

jednodušší než příprava klasické kapilární kolony a spotřebuje jen velmi malé množství 

chromatografického materiálu. Poté je SPME zařízení se zvolenou extrakční fází 

použito k vzorkování standardní sady testovaných látek, které jsou po tepelné desorpci 

separovány na kapilární koloně a kvantifikovány pomocí plynové chromatografie. 

Získaná chromatografická data jsou pak použita k vytvoření Abrahamova solvatačního 

modelu, ze kterého lze usuzovat, jaké SPME vlákno je optimální volbou. LSER nám 

tedy umožňuje porozumět, jaké typy molekulárních interakcí se uplatňují během 

extrakčního/separačního procesu, zkoumat selektivitu dané stacionární fáze vůči 

studovaným látkám a predikovat jak velikost výsledné interakce, tak i její selektivitu. 

 

 

1.1 Cíl práce 

 

Cílem této práce bylo vytvořit, popsat a porovnat interakční modely šesti 

komerčně dostupných SPME vláken, založených na Abrahamově solvatačním modelu, 

při vzorkování VOC z plynných vzorků. Porovnat selektivitu studovaných extrakčních 

vláken vůči vybraným dvojicím analytů. Dále zkoumat schopnost těchto LSER modelů 

predikovat míru extrakce a selektivitu jednotlivých SPME fází. A nakonec pokusit se 

objasnit vliv vodní páry na selektivitu a účinnost sorpce v širokém rozsahu relativní 

vlhkosti (viz Obr. 1.1). 
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Obrázek 1.1 Nákres struktury experimentu. 

 

1.2 Studované látky 

 
Jak bylo zmíněno, tato práce se zaměřuje na stanovení nízkomolekulárních 

těkavých organických látek v ovzduší resp. v plynných vzorcích. Přibližně před 50 lety 

se začal zvyšovat zájem o analýzu VOC v souvislosti s rostoucím zájmem o kvalitu 

vnitřního a venkovního ovzduší a spolu s rostoucím zájmem lidí o kvalitní život 

v bezpečném a čistém životním prostředí. Uhlovodíky, které tvoří hlavní skupinu 

těkavých organických látek v atmosféře, hrají důležitou roli ve fyzikálně-chemických 

procesech v troposféře, jelikož významně přispívají ke vzniku ozonu a dalších 

fotochemických oxidantů. VOC dále přispívají k úbytku stratosférického ozonu, ke 

vzniku toxických a karcinogenních vlivů působících na lidské zdraví a přispívají i 

ke vzniku globálního skleníkového efektu. Stále přísnější legislativa v kombinaci se 

silnými společenskými tlaky zvyšují potřebu objektivních a spolehlivých informací o 

kvalitě vzduchu, který všichni dýcháme [12]. 
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1.2.1 Těkavé organické látky (VOC) 

 

Těkavé organické látky jsou takové organické látky, které mají vysoký tlak 

nasycených par a bod varu v rozmezí od 35-100 do 240-260°C. Zahrnují velké množství 

významných polutantů emitovaných jak průmyslovými, tak neprůmyslovými 

zařízeními. Po chemické stránce VOC zahrnují alifatické a aromatické uhlovodíky, 

halogenované uhlovodíky, některé alkoholy, estery, ketony a aldehydy. Tabulka 1 

ukazuje několik příkladů této skupiny látek. 

K emisi těkavých organických látek přispívají jak přírodní, tak antropogenní 

zdroje. Přírodními zdroji VOC jsou ropa, lesní požáry a transformace biogenních 

prekurzorů. Hlavní antropogenní zdroje zahrnují spalování benzínových paliv, emise ze 

surové a rafinované nafty, spalování komunálního odpadu, organická ředidla, čistidla a 

rozpouštědla. Ve vnitřním prostředí budov jsou VOC emitovány např. kopírovacími 

stroji, koberci a nábytkem. Také se mohou uvolňovat z barev, laků a chemikálií 

používaných při konečné úpravě zdí. Důležitým zdrojem znečištění těkavými 

organickými látkami může být i tabákový kouř [12-15]. 

 

Tabulka 1. Příklady těkavých organických látek. 

Skupina Příklad 

Alifatické uhlovodíky pentan, hexan, heptan, cyklohexan, oktan, nonan, 

eikosan, dodekan, 2,4-dimetylhexan 

Aromatické uhlovodíky benzen, dietylbenzen, trimetylbenzeny, dimetyl-

etylbenzen, toluen, xyleny, naftalen, styren 

Halogenované uhlovodíky chloroform, dichlormetan, trichloretylen, 

tetrachloretylen, dichlorbenzeny 

Alkoholy 2-butanol, 1-dodekanol 

Aldehydy dekanal, nonanal 

Estery etylacetát, 1-hexyl butanoát 
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1.2.2 Přehled testovaných standardů 

 

Tato kapitola uvádí přehled použitých těkavých organických látek z pohledu 

jejich využití a jejich zdroje znečištění životního prostředí [16]. Důvody výběru těchto 

konkrétních standardů jsou uvedeny později. 

 

Dietyléter je běžné laboratorní rozpouštědlo, které se používá při extrakci z kapaliny do 

kapaliny. Uplatňuje se jako rozpouštědlo při chemických reakcích s organokovovými 

činidly a při výrobě plastů na bázi celulózy. Má vysoké cetanové číslo, proto se používá 

jako aditivum do paliv dieselových a benzínových motorů. Pro své anestetické účinky 

se využívá i v medicíně. 

 

1-Hexen je významný průmyslový lineární alfa-olefin. Využívá se především jako 

komonomer při výrobě polyethylenu. Další významné využití 1-hexenu je při výrobě 

lineárních aldehydů, příchutí, parfémů, barviv a pryskyřic. 

 

Propanal se používá při výrobě plastů, při syntéze chemikálií pro gumárenský průmysl 

a také jako desinfekční a ochranný prostředek. Do ovzduší se může uvolňovat z různých 

výrobních zařízení, spaloven komunálního odpadu, a také při spalování dřeva, benzínu, 

motorové nafty a polyethylenů. Propanal je též součástí tabákového kouře. 

 

Aceton se především používá, jako rozpouštědlo nebo čisticí prostředek při zpracování 

tuků, olejů, vosků, pryskyřic, pryže, plastů, lepidel a léčiv. Je to extrakční činidlo a 

vstupní látka či meziprodukt při výrobě mnoha chemických produktů. Odpad ze všech 

 těchto výrob může být zdrojem acetonu v ovzduší. Také se uvolňuje při spalování 

dřeva. 

 

Metylacetát se používá jako rozpouštědlo při výrobě nebo zpracování nitrocelulózy, 

acetylcelulózy, pryskyřic a olejů, koženky, při umělém dochucování potravin a také 

v organické syntéze. 
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Butanal se uplatňuje ve výrobách syntetických pryskyřic, rozpouštědel a plastifikátorů. 

Byl detekován ve zplodinách hoření dřeva a také ve výfukových plynech benzínových a 

dieselových motorů. Do atmosféry se může též uvolňovat při procesech zpracování ropy 

a z tabákového kouře. 

 

2-Butanon se užívá jako rozpouštědlo nátěrových hmot, pryskyřic, pryže, plastů, léčiv, 

lepidel a tmelů. Je to vstupní látka či meziprodukt při výrobě mnoha chemických 

produktů. 

 

Dichlormetan se tvoří během chlorování vody. Používá se jako dezinfekční prostředek 

obilovin a jako chladící médium. Emise v ovzduší pravděpodobně pocházejí z jeho 

používání jako odstraňovače starých nátěrů, při odmašťování kovů a v menší míře 

z aerosolů. 

 

Benzen vstupuje do životního prostředí při výrobě, skladování, přepravě a spalování 

benzínu, a při výrobě, skladování a přepravě benzenu samotného. Dalšími zdroji 

znečištění je jeho používání jako rozpouštědla, při ropných haváriích, odpadní produkt 

z koksárenských pecí, při kovovýrobě a těžbě zlata, při zpracování dřeva, těžbě uhlí a v 

textilním průmyslu. Je součástí i tabákového kouře. Benzen se využívá při mnoha 

chemických výrobách různých chemických sloučenin jako je etylbenzen, styren, fenol, 

cyklohexan, nitrobenzen, anilín, chlorbenzeny aj. 

 

2-Pentanon se používá jako přísada při umělém dochucování, jako rozpouštědlo pro 

nátěrové hmoty a laky a také jako meziprodukt v kosmetickém a farmaceutickém 

průmyslu. Do ovzduší se uvolňuje i při lesních požárech. 

 

2-Butanol se používá jako rozpouštědlo mnoha přírodních pryskyřic, jako přísada 

v odstraňovačích barev a v průmyslových čisticích prostředcích. Dále pak při syntéze 

flotačních činidel, příchutí, parfémů, pigmentů a detergentů. 

 

1-Propanol se uplatňuje jako rozpouštědlo přírodních pryží, leštidel, laků a nátěrů, a 

v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu, a dále jako chemický meziprodukt. Emise 
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propanolu mohou například pocházet z dieselových výfuků, hoření plastů, z tiskáren, 

z čistíren odpadních vod a z výroby whiskey a z výroby buničiny.  Také se může 

uvolňovat z odpadních vod při výrobě barev, laků na nehty, polymerů, odmašťovadel, 

rostlinných olejů a z brzdové kapaliny. 

 

Toluen je do ovzduší emitován především těkáním z ropných paliv, z různých 

toluenových rozpouštědel a ředidel a výfukovými plyny z automobilové dopravy. Je 

používán jako meziprodukt při výrobě kyseliny benzoové, benzaldehydu, výbušnin, 

barev a mnoha dalších chemických látek. Používá se jako rozpouštědlo barev, laků, 

pryskyřic, jako extrakční činidlo a jako přísada do benzínů. Toluen je hlavní složkou 

nefiltrovaného cigaretového kouře (20-60 g/cigaretu). 

 

1,4-Dioxan se vyrábí a používá jako rozpouštědlo acetylcelulózy, etylcelulózy, 

benzylcelulózy, pryskyřic, olejů, vosků a barev. Užívá se jako smáčecí a disperzní 

činidlo v textilní výrobě, při čištění, při přípravě detergentů, lepidel, kosmetických 

přípravků, dezodorantů, emulzí a leštících směsí. 

 

2-Hexanon se používá jako rozpouštědlo pro různé druhy materiálů, jako jsou různé 

laky, pryskyřice, oleje, nitrocelulóza, akrylátové, vinylové a polyesterové nátěry. 2-

Hexanone byl také identifikován jako vedlejší produkt při dezinfekci pitné vody 

ozonem. 

 

Etylbenzen se používá jako meziprodukt při výrobě styrenu, dietylbenzenu a 

acetofenonu, jako rozpouštědlo pryskyřic a je součástí automobilových a leteckých 

benzínů. Etylbenzen je též obsažen v koksárenském dehtu. 

 

Nitrometan se vyrábí a používá jako rozpouštědlo pro sloučeniny na bázi celulózy, 

polymery, vosky a tuky a jako meziprodukt při výrobě nitro- a aminoalkoholů. Je 

součástí raketových a vojenských paliv. Do ovzduší se uvolňuje z výfukových plynů 

automobilů, z tabákového kouře a z turbínových motorů. Nitrometan je také vedlejším 

produktem při výrobě munice. 
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Nitroetan se používá jako rozpouštědlo pro estery celulózy, vinylové, polyesterové a 

jiné pryskyřice a vosky. Také se využívá jako pohonná látka ve vojenském průmyslu a 

jako meziprodukt v průmyslu farmaceutickém a dále při výrobě pesticidů. 

  

2,2,2-Trifluoretanol je používán jako rozpouštědlo v organické chemii. V biologii se 

používá jako kosolvent při studiu 3D struktury proteinů pomocí NMR spektrometrií. 

V průmyslu se uplatňuje jako rozpouštědlo nylonu a také v průmyslu farmaceutickém. 

Je donorem triflormetylové skupiny při různých chemických reakcích. 

 

Pyridin se vyrábí a používá jako průmyslové rozpouštědlo a meziprodukt při výrobě 

vitaminů, barviv, léků a jiných organických sloučenin. Je produkován během 

zplyňování břidlicového oleje a v koksárnách jako složka uhelného dehtu. Také je 

součástí tabákového kouře. Využívá se v organické i analytické chemii. 

 

1-Nitropropan je rozpouštědlem pro acetylcelulózu, vinylové pryskyřice, laky, 

syntetické gumy, tuky, oleje a barviva. Používá se také jako aditivum do benzínů a jako 

přísada v raketových palivech. 

 

4-Metylpyridin se vyrábí a používá při výrobě isonikotinové kyseliny a derivátů, 

voděvzdorných činidel, dále jako rozpouštědlo pro pryskyřice, léčiva, pigmenty a 

pesticidy. Uplatňuje se při výrobě isoniazidu, jako laboratorní reagencie, jako 

katalyzátor nebo jako vulkanizační činidlo. Také je obsažen v uhelném dehtu a 

tabákovém kouři. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST  

2.1 Mikroextrakce tuhou fází - SPME 

 

SPME byla vyvinuta jako jednoduchá a účinná vzorkovací sorpčně/desorpční 

technika zakoncentrování analytů z různých typů vzorků jak v laboratoři, tak i přímo 

v terénu. Má mnoho předností proti tradičním analytickým metodám, protože 

kombinuje odběr vzorku, úpravu vzorku a přímý přenos analytů do standardního 

plynového chromatografu, čímž se minimalizují ztráty analytů během 

mnohostupňových postupů. Výhody techniky mikroextrakce tuhou fází oproti 

konvenčním metodám úpravy vzorku dokládá tabulka 2.1. 

 

Tabulka 2.1 Srovnání parametrů konvenčních metod úpravy vzorku a SPME. 

Metoda 

Detekční 

limit 

Přesnost 

(% RSD) 

Náklady 

analýzy 

Doba 

vzorkování 

Použití 

rozpouštědel 

Snadné 

použití 

P & T 
1)

 ppb 1-30 vysoké 30 min ne ne 

Stripping        ppt 3-20 vysoké 120 min ne ne 

Headspace     ppm 4-24 nízké 30 min ne ano 

LLE 
2)

 ppt 5-50 vysoké 60 min 1000 ml ano 

SPE 
3)

                ppt 7-15 střední 30 min do 100 ml ano 

SPME            ppt 1-12 nízké 5 min ne ano 

1)
purge & trap, 

2)
extrakce kapaliny-kapalinou, 

3)
extrakce tuhou fází.  

 

Obrázek 2.1 ukazuje schéma SPME zařízení. Obrázek 2.2 pak představuje 

fotografii komerčně vyráběných SPME zařízení. Konstrukčně nejdůležitější součástí 

SPME zařízení je tenké křemenné vlákno pokryté 1 cm dlouhou vrstvou extrakční fáze, 

které je spojeno s ocelovým pístem a umístěno v duté ocelové jehle, jenž vlákno chrání 

před mechanickým poškozením. Při vzorkování se posunutím pístu vlákno vysune 

přímo do vzorkované plynné nebo kapalné matrice nebo do prostoru nad její hladinou. 

Poté se vlákno s analytem zasune dovnitř jehly a jehla je zavedena do vyhřátého 
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injektoru plynového chromatografu, kde jsou analyty po vysunutí vlákna tepelně 

desorbovány a neseny proudem nosného plynu na kolonu. 

 

 

 

Obrázek 2.1 Nákres SPME zařízení. 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.2 Fotografie komerčně vyráběných SPME zařízení. 
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Extrakční fází může být buď vysokomolekulární polymerní kapalina, podobná 

stacionárním fázím v plynové chromatografii, nebo tuhý vysoce porézní sorbent. 

Analyty jsou sorbovány fází pokrývající vlákno až do dosažení rovnováhy v systému. 

Množství analytu extrahované fází v rovnováze je dáno hodnotou rozdělovacího 

koeficientu analytu mezi matrici vzorku a sorpční materiál. Z hlediska fyzikálně 

chemického je rovnovážný stav SPME techniky závislý na koncentraci analytu ve 

vzorku a na typu a tloušťce vrstvy fáze, která pokrývá křemenné vlákno. Doba extrakce 

je dána časem potřebným pro extrakci rovnovážné koncentrace analytu s nejvyšší 

distribuční konstantou, která je jakožto termodynamická veličina závislá na teplotě. 

Selektivitu extrakčního procesu lze ovlivnit typem fáze pokrývající vlákno [5-7]. 

 Jednou z mnoha výhod SPME je to, že všechny sorbované analyty jsou 

kompletně desorbovány a pak analyzovány. Toto je značná výhoda oproti běžným 

vzorkovacím metodám, které poskytují jen malou část z celkového odebraného 

množství vzorku pro analýzu. Navíc SPME nepoužívá žádná organická rozpouštědla, 

což se projeví absencí šumu pozadí. Také poskytuje užší chromatografické píky a tím 

zvyšuje celkovou účinnost separačního procesu. Další podstatnou výhodou SPME je 

opakovaná použitelnost vlákna pro následující odběr dalšího vzorku. SPME zařízení je 

také dobře uzpůsobené pro terénní přenosné vzorkování a automatizaci [17]. 

 Jednoduchá a snadná manipulace dělá z SPME výbornou alternativu k 

zavedenějším technikám pro řadu různých aplikací. V některých případech, díky svým 

proporcím, umožňuje unikátní výzkum, protože lze analyzovat vzorky o velmi malém 

objemu. Například SPME zařízení bylo použito k monitorování látek emitovaných 

cibulkou květiny během jejího života [7]. Poněvadž SPME neextrahuje zkoumané 

analyty zcela, jeho přítomnost v živém systému by neměla vést k významnému narušení 

prostředí [18]. Je velice těžké pracovat s malými objemy vzorků při použití 

konvenčních metod úpravy vzorku. Dále SPME umožňuje rychlou extrakci a přenos 

k analytickému zařízení. Tato vlastnost je výhodou např. při studiu meziproduktů 

vznikajících ve zkoumaném systému [19]. SPME může být též použita při sledování 

distribuce analytů v komplexním multifázovém systému [20]. 
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2.1.1 Příprava SPME vláken 

 

 Základem všech vyráběných a v této práci použitých SPME vláken je pružné 

křemenné vlákno (StableFlex) o průměru 110 m. Plast v křemenném vlákně zlepšuje 

jeho mechanické vlastnosti, takže vlákno není tak křehké. Zlepšuje se i vazba se 

stacionární fází na takto upravené vlákno. Dnes je také k dispozici i mechanicky odolné 

vlákno tvořené slitinou kovů bez obsahu železa, které je mnohem inertnější než vlákno 

ocelové. Toto vlákno je pak pokryto 1 cm dlouhou vrstvou stacionární fáze o různé 

tloušťce v závislosti na typu chromatografického materiálu, resp. na typu SPME vlákna. 

Extrakční SPME fáze mohou být podle své stability rozděleny do tří základních skupin  

na fáze chemicky nevázané, zesíťované nebo chemicky vázané. Nevázané fáze nejsou 

odolné vůči rozpouštědlům, mají tendenci bobtnat a jsou méně tepelně stabilní než fáze 

vázané. Částečně zasíťovaná SPME vlákna obsahují zesíťující činidla, například 

sloučeniny s vinylovými skupinami. Takto zesíťované fáze jsou mechanicky stabilnější, 

i když nejsou přímo vázané na křemenné vlákno. Také jsou odolnější vůči organickým 

rozpouštědlům a tepelně stabilnější. Stále však zde hrozí uvolnění extrakční fáze 

z vlákna po zasunutí do jehly SPME zařízení, z důvodu jejího botnání. Vázané SPME 

fáze jsou také zesíťované, ale navíc jsou vazané přímo k povrchu křemenného vlákna, 

takže vynikají vysokou stabilitou [6]. 

 

2.1.2 Typy SPME vláken a jejich vlastnosti 

 

 Vlákna lze rozdělit podle sorpčního mechanizmu na absorbenty a adsorbenty. 

Absorpční fáze jsou tvořeny čistými homogenními polymery, zatímco adsorpční fáze 

obsahují porézní částice suspendované v polymeru. 

 

2.1.2.1 Polymerní absorpční fáze 

 

 V současné době jsou k dispozici vlákna se dvěma typy homogenních polymerů: 

s polydimetylsiloxanem (PDMS) a s polyakrylátem (PA). Vrstva PDMS se dodává ve 
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třech tloušťkách filmu, 7 m, 30 m a 100 m. Tato nejběžnější nepolární fáze je 

podobná GC stacionárním fázím jako jsou OV-1 nebo SE-30.  

PA je rigidní materiál, který není kapalný za laboratorní teploty, jako jsou 

ostatní fáze. Díky tomu analyty migrují v této stacionární fázi pomaleji a extrakční časy 

jsou delší než pro ostatní běžná SPME vlákna. Analyty se také musí desorbovat při 

vyšších teplotách. Polyakrylátové vlákno je trvanlivé a odolné vůči organickým 

rozpouštědlům, i když se může snadno oxidovat při vyšších teplotách. Na vláknech, 

která se chovají jako absorbenty, množství zachyceného analytu závisí na tloušťce 

vrstvy.  

Schopnost vlákna zadržovat a uvolňovat analyt závisí v první řadě na tloušťce 

pokrytí a na velikosti molekuly analytu. Polarita vlákna může ovlivnit sorpci, ale 

rozhodující úlohu hraje tloušťka vrstvy. Nedochází ke kompetitivní sorpci mezi analyty. 

Tato vlákna mají obecně větší extrakční kapacitu v důsledku silnější vrstvy absorbentu. 

Vlákno se silnější vrstvou se používá pro zachycení těkavějších látek a jejich následnou 

úplnou desorpci v nástřiku plynového chromatografu. Tenká vrstva naopak zajišťuje 

rychlou difúzi a uvolnění výše vroucích látek během tepelné desorpce. Silná vrstva 

účinněji extrahuje výše vroucí složky ze vzorku, ale desorpce je dlouhotrvající proces. 

Analyt může být přenášen až do další extrakce [6]. 

 

2.1.2.2 Porézní adsorpční fáze 

 

 Tento typ vláken je pokryt vrstvou, která obsahuje suspendované porézní částice 

v částečně zesíťované polymerní fázi. Tato vlákna mají nižší mechanickou stabilitu než 

vlákna s homogenní polymerní fází, avšak mají vyšší selektivitu.  V pórech jsou analyty 

fyzikálně adsorbovány na povrchu, což vede k silnému zachycení látek, které proniknou 

do vnitřku pórů. Proto vlákna obsahující porézní materiály jsou obecně vhodnější pro 

stopové analýzy na ppt nebo ppb úrovni. Na základě experimentů s vlákny s různými 

porézními materiály byly odvozeny závěry, že s rostoucí porózitou částic roste i celková 

kapacita vlákna, i schopnost vrstvy zadržovat analyty a selektivita vlákna roste se 

zvětšováním velikosti pórů. 

 Divinylbenzenové SPME vlákno je složeno z divinylbenzenu (DVB) 

suspendovaného v PDMS. DVB má podobné vlastnosti jako Porapak Q, specifický 
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povrch přibližně kolem 750 m
2
.g

-1
 a jeho struktura je tvořena převážně mezopóry. Tyto 

mezopóry jsou vhodné pro zachytávání C6-C15 analytů. DVB má vysoký stupeň 

pórovitosti až 1.5 ml.g
-1

 (viz Tab.2.2). Kombinací DVB s PDMS se dosáhlo lepší 

retence nízkomolekulárních látek a vyšší afinity k látkám polárním v porovnání 

se samotným PDMS vláknem.  

Divinylbenzen může být táké suspendován v Carbowaxu (CW), čímž obdržíme 

tzv. “carbowaxové“ SPME vlákno. Tím se zvýší polarita vlákna a jeho schopnost 

extrahovat analyty v širokém rozsahu molekulových hmotností. Carbowax je v plynové 

chromatografii používán jako středně polární stacionární fáze. Jeho nevýhodou je 

bobtnání, a proto se vyrábí jako vysoce zesíťovaný, i když toto zesíťování mírně snižuje 

jeho polaritu. Je stejně jako polyakrylát citlivý na oxidaci při teplotách nad 220°C. 

 

Tabulka 2.2 Fyzikální charakteristiky porézních adsorpčních SPME fází. 

Adsorbent 

Specifický 

povrch 

[m
2
.g

-1
] 

Porozita [ml.g
-1

] 

Makropóry* Mezopóry* Mikropóry* Celková 

DVB 750 0,58 0,85 0,11 1,54 

CAR 1006 720 0,23 0,26 0,29 0,78 

*makropóry ≥ 50 nm, mezopóry = 2-50 nm, mikropóry = 0,2-2 nm. 

 

 Carboxen 1006 (CAR) má několik výborných vlastností, které v kombinaci 

s polydimetylsiloxanem poskytují bipolární fázi pro extrakci nízkomolekulárních látek. 

Tyto unikátní charakteristiky zahrnují velikost, distribuci, objem a tvar pórů a velikost 

částic. Carboxen patří do skupiny uhlíkových molekulových sít a vyrábí se metodou 

založenou na pyrolýze polysulfonovaných polymerů. Je to syntetický porézní materiál, 

který je připraven tak, aby byly rovnoměrně zastoupeny póry všech velikostí (viz Tab. 

2.2). Optimální extrakce je dosaženo, je-li průměr póru přibližně dvojnásobkem 

průměru extrahované molekuly. Střední hodnota průměru mikropórů se pohybuje okolo 

1 nm, což je ideální pro zachycení malých molekul. Carboxen je vysoce porézní, jeho 

celkový objem pórů je asi 0,78 ml.g
-1

, s velkým specifickým povrchem přibližně 720 

m
2
.g

-1
. Jelikož je Carboxen syntetický produkt, může být velikost částic snadno 

kontrolována. Průměrná velikost částic se pohybuje okolo 2 m (1-4 m). Takto malé 
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částice mohou tvořit mnohonásobné vrstvy extrakční fáze a může tak být dosaženo 

vyšší kapacity SPME vlákna.  

Kromě adsorpce analytů do pórů je neméně důležitá i účinná desorpce. Tvar 

pórů ovlivňuje rychlost adsorpce i desorpce. Carboxen má jednotný tvar pórů, které 

prostupují napříč celou částicí (viz obr. 2.2), což umožňuje rychlou desorpci 

nízkomolekulárních látek, protože mohou volně pronikat póry. 

Díky všem těmto vlastnostem je Carboxen dobrým materiálem pro SPME 

vlákna. Má vhodnou distribuci pórů a specifický povrch pro extrakci a efektivní 

desorpci látek v rozsahu C2-C12.  

 

 

 

 

Obrázek 2.2 Nákres pórovité struktury částice Carboxenu 1006. 

 

Posledním z řady komerčně vyráběných SPME vláken vhodných pro 

vzorkování VOC s následnou GC analýzou je vlákno tvořené ze dvou vrstev 

adsorbentů. Slabší vrstva tvořená divinylbenzenem je nanesena na silnější vrstvu 

Carboxenu. Oba adsorbenty jsou opět suspendovány v PDMS. Toto vlákno má 

teoreticky spojovat vlastnosti jednotlivých adsorbčních fází a umožnit extrakci analytů 

v širokém rozsahu C3-C20 [6]. 
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2.1.2.3 Nekomerční SPME fáze 

 

 Počet komerčně dostupných stacionárních fází pro SPME vlákna je limitovaný, 

což v důsledku omezuje širší aplikaci mikroextrakce tuhou fází. Proto je snaha vyvíjet 

stále nové druhy SPME fází. Pomocí technologie zvané “sol-gel“ byly laboratorně 

připraveny různé druhy stacionárních fází pro stanovení environmentalních polutantů. 

Takto připravená SPME vlákna jsou stabilní jak vůči silným organickým 

rozpouštědlům, tak i vůči kyselým roztokům. Tabulka 2.3 uvádí některé aplikace SPME 

vláken připravených metodou sol-gel použitých při analýze životního prostředí [9]. 

 

Tabulka 2.3 Přehled aplikací SPME vláken laboratorně připravených “sol-gel“ 

metodou. 

Stacionární fáze Analyty Ref. 

Polyetylenglykol BTEX, fenoly, diestery, pesticidy  

Carbowax BTEX  

PDMS-polyvinylalkohol Pesticidy, PCB  

Fenyltrimetoxysilan-metyltrimetoxysilan BTEX, 2-oktanon, benzaldehyd, 

acetofenon, dimetylfenol, 

tridekan 

 

Nízkoteplotní sklovitý uhlík BTEX, halogenovaný benzen  

Calix[4]aren Organochlorové pesticidy, 

chlorfenoly, fenolické látky 

 

Crown éter Fenoly, organochlorové pesticidy, 

aromatické aminy, BTEX, 

chlorbenzeny, arylaminy 
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2.1.3 Studovaná SPME vlákna 

 

 Tato práce se zabývala studiem vlastností šesti druhů komerčně dostupných 

SPME vláken, vhodných pro vzorkování těkavých organických látek v ovzduší. 

Následující tabulka (Tab. 2.4) uvádí přehled a označení jednotlivých typů vláken spolu 

s doporučeným použitím od výrobce. 

 

Tabulka 2.4 Souhrný přehled studovaných SPME vláken. 

SPME vlákno Stacionární fáze Doporučení 

100 µm PDMS   Polydimetylsiloxan  těkavé látky       

(MW 60-275) 

85 µm PA  Polyakrylát  polární polotěkavé  

(MW 80-300) 

70 µm CW/DVB  Carbowax/divinylbenzen  alkoholy a polární 

(MW 40-275) 

65 µm PDMS/DVB  Polydimetylsiloxan/divinylbenzen těkavé, aminy          

a nitroaromáty      

(MW 50-300) 

85 µm CAR/PDMS  Carboxen/polydimetylsiloxan  plyny a nízko- 

molekulární látky                

(MW 30-225) 

50/30 µm DVB/CAR/PDMS Divinylbenzene/Carboxen              

v polydimetylsiloxanu  

látky těkavé a 

polotěkavé, C3-C20              

(MW 40-275) 

 

 

2.1.4 Mechanizmy extrakce 

 

 Bylo vypracováno několik teorií mechanizmu extrakce analytů na vlákno. 

Louch publikoval rovnovážnou teorii extrakce analytů mechanizmem absorpce ve 

dvoufázovém systému (vzorek a vlákno) [21] a Zhag a Pawliszyn ji rozšířil na třífázový 

systém (vzorek, parní prostor nad vzorkem a vlákno) [22]. Kompletní teorii založenou 

na absorpci pro dané typy vláken prezentoval Pawliszyn [5]. Později Ai [23] vyvinul 

teoretický popis dynamiky nerovnovážné přímé extrakce z kapaliny a také popis 

rovnovážné a nerovnobážné extrakce z parního prostoru nad ní [24,25]. Górecki pak 

popsal teorii adsorpce v rovnovážném stavu [26]. Základní extrakční mechanizmy 

jednotlivých typů SPME stacionárních fází shrnuje obr. 2.3. Vlákna s PDMS a PA 
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vláno jakožto polymerními kapalinami extrahují analyty absorpčním mechanismem, 

kdy jsou látky sorbovány v celém objemu stacionární fáze. Tato SPME vlákna mají 

vysokou kapacitu a nedochází zde k vzájemnému vytěsňování analytů, narozdíl od 

vláken s tuhými porézními materiály jako jsou DVB nebo Carboxen. U těchto vláken 

platí, že analyty jsou adsorbovány na velkém specifickém povrchu v pórech, kde 

převážně dochází k fyzikální adsorpci. Může zde však docházet ke kapilární 

kondenzaci, kdy za určitých podmínek dochází k zaplňování pórů adsorbentu kapalinou 

v důsledku kondenzace z parní fáze analytu. Tato SPME vlákna mají omezenou 

kapacitu (limitovaný počet aktivních míst na povrchu) a proto zde může docházet ke 

kompetitivní sorpci a k vytěsňování jednoho analytu druhým. 

 

 

 

Obrázek 2.3 Schematické znázornění absorpčních a adsorpčních mechanizmů na SPME 

vláknech [26]. 
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2.1.4.1 SPME absorpce 

 

Mikroextrakce tuhou fází je multifázový rovnovážný proces. Uvažujeme-li 

systém tři fází, vzorek, parní prostor a vlákno, s počáteční koncentrací analytu 

v kapalné fázi C0, pak množství analytu extrahované polymerní fází je spojeno 

s celkovou rovnováhou v třífázovém systému.  

 

Jelikož celková hmotnost analytu zůstává během extrakce stejná jako počáteční 

množství, platí: 

 

C0Vs = CfVf + ChVh + CsVs       (2.1.4.1.1) 

 

kde Cf, Ch a Cs jsou rovnovážné koncentrace analytu na vlákně, v parním prostoru a 

v matrici; Vf, Vh a Vs je objem fáze na vlákně, objem parního prostoru a objem matrice. 

Definujeme-li distribuční konstantu mezi vláknem a parním prostorem jako Kfh = Cf / 

Ch a distribuční konstantu mezi parním prostorem a kapalinou vzorku jako Khs = Ch / 

Cs, potom absorbované množství analytu vláknem, n = CfVf, lze vyjádřit jako: 

 

n = (Kfh Khs Vf C0 Vs ) / (Kfh Khs Vf  + Khs Vh + Vs)   (2.1.4.1.2) 

 

Hnací silou pro ustavení rovnováhy je rozdíl chemických potenciálů ve všech 

třech fázích. Chemické potenciály  analytu v jednotlivých fázích můžeme vyjádřit: 

 

h = 
0
 + RT ln (ph / p

0
)       (2.1.4.1.3) 

f = 
0
 + RT ln (pf / p

0
)       (2.1.4.1.4) 

s = 
0
 + RT ln (ps / p

0
)       (2.1.4.1.5) 

 

kde 
0
 je chemický potenciál analytu za standardního tlaku (p

0
 = 1 atm) a při teplotě T a 

pf , ph , ps jsou rovnovážné tenze par analytu v jednotlivých fázích extrakčního systému. 

Při rovnovážném stavu musí být chemické potenciály v jednotlivých fázích shodné a 

musí tedy platit: 
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pf = ph = ps        (2.1.4.1.6) 

 

Na základě Henryho zákona lze vyjádřit: 

 

pf = KF Cf         (2.1.4.1.7) 

ps = KH Cs         (2.1.4.1.8) 

 

V parním prostoru předpokládáme vzhledem k nízké koncentraci analytu ideální 

chování plynu a tudíž i platnost stavové rovnice: 

 

ph = Ch RT        (2.1.4.1.9) 

 

Pro distribuční konstanty pak platí : 

 

Kfh = Cf  / Ch  = RT / KF      (2.1.4.1.10) 

Khs = Ch / Cs = KH / RT      (2.1.4.1.11) 

 

V případě SPME vzorkování vodného roztoku je rovnovážná konstanta mezi 

vláknem a vodným roztokem definována: 

 

Kfs = Cf  / Cs  = KH / KF = Kfh Khs      (2.1.4.1.12) 

 

Pro vodné roztoky lze Khs zjistit z tabelovaných hodnot bezrozměrných Henryho 

konstant KH / RT.  

 

Pro množství analytu absorbovaného vláknem platí: 

 

n = (Kfs Vf Vs C0) / (KfsVf + KhsVh + Vs)     (2.1.4.1.13) 

 

kde výrazy ve jmenovateli udávají kapacity pro jednotlivé fáze. U dvoufázového 

systému vlákno/ kapalina je KhsVh = 0 a pak dostaneme výraz: 
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n = (Kfs Vf Vs C0) / (KfsVf + Vs)      (2.1.4.1.14) 

 

Při velkém objemu kapalné fáze v třífázovém nebo ve dvoufázovém systému platí:   

 

Vs >> Kfs Vf + Khs Vh 

nebo 

Vs >> Kfs Vf  

 

A pak absorbované množství analytu na vlákně nezávisí na objemu vzorku Vs : 

 

n = Kfs Vf C0         (2.1.4.1.15) 

 

Obdobný vztah lze odvodit i pro plynnou fázi a z těchto důvodů je SPME 

vlákno ideální pro odběr vzorků v terénu, expozicí na vzduchu, ponořením do jezera, 

řeky, pramene či studně. Naopak, uvažujeme-li dvoufázový systém a Vs << Kfs Vf, pak 

pro sorbované množství analytu platí: 

 

 n = Vs C0       (2.1.4.1.16) 

 

a je tedy závislé na objemu vzorku, navíc pro kalkulace nelze použít publikované nebo 

zjištěné distribuční konstanty. Pro analýzu je tedy potřeba mít dostatečný objem 

vzorku, aby byla plně využita kapacita sorbentu. 

 

Jak bylo dříve zmíněno, distribuční konstanta je jako termodynamická veličina 

závislá na teplotě, a proto pokud se teplota vzorku změní z T0 na T změní se distribuční 

konstanta na základě vztahu: 

 

Kfs = K0 exp - H / R ( 1/ T - 1/ T0 )      (2.1.4.1.17) 

 

kde  je molární změna entalpie analytu při přechodu ze vzorku do vlákna a pro 

volatilní látky v plynné fázi ji lze s velice dobrou shodou nahradit výparným teplem 

čisté látky Hv. Je-li Kfs pro analyt větší než 1, je hodnota potenciální energie analytu 
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v extrakční fázi na vlákně nižší než v matrici vzorku, a pak sorpce analytu vláknem 

musí být exotermní proces, což znamená, že se zvyšující se teplotou bude Kfs klesat. 

Tohoto efektu je využíváno při desorpci extrahovaných analytů z vlákna v injektoru 

GC, kde musíme, zvláště pro látky s vysokými distribučními konstantami, zajistit 

dostatečnou teplotu a dobu desorpce [27]. 

 

 

2.1.4.2 SPME adsorpce 

 

Slabé mezimolekulární síly hrají nejdůležitější úlohu při extrakci analytů 

komerčně dostupnými vlákny potaženými porézními povrchy. Počet vazebných míst 

pro dané analyty je na takovém povrchu omezený. Když jsou všechna místa obsazená, 

nemůžou se již vázat další analyty a závislost mezi koncentrací analytu ve vzorku a 

množstvím analytu extrahovaným SPME vláknem nemůže být lineární.  

 

Tento proces popisuje Langmuirův adsorpční model, který předpokládá, že 

povrch vlákna má omezený počet vazebných míst, pro něž platí: 

 (1) adsorbující se molekula je na vazebném místě v imobilizovaném stavu, 

 (2) všechna vazebná místa jsou zcela ekvivalentní, 

 (3) každé vazebné místo může pojmout maximálně jednu molekulu adsorbentu   

 (4) neexistují interakce mezi adsorbujícími se molekulami. 

 

Adsorpci lze popsat jako reakci, kdy molekula analytu A reaguje s prázdným 

aktivním centrem na povrchu vlákna S za vzniku komplexu Aad. 

 

A + S ↔ Aad         (2.1.4.2.1) 

 

Za rovnováhy popisuje koncentraci analytu na povrchu [Aad] (mol.cm
-2

) následující 

vztah: 

 

Aad  = S0 KA A  / (1  KA A )     (2.1.4.2.2) 
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kde [S0] je celková koncentrace aktivních míst na povrchu (maximální koncentrace 

analytu na povrchu) v mol.cm
-2

, KA je adsorpční rovnovážná konstanta a [A] je 

koncentrace analytu v matrici.  Pokud má sorbent rovnoměrně pokrytý povrch aktivními 

centry, lze nahradit povrchovou koncentraci objemovou a to tak, že se vynásobí obě 

strany rovnice (2.1.4.2.2) výrazem Φ/Vf, kde Φ je plocha povrchu v cm
2
 a Vf je objem 

vlákna v cm
3
. 

Nyní lze definovat koncentraci analytu na vlákně CfA a maximální koncentraci 

aktivních míst na vlákně Cf max: 

 

CfA = [Aad] Φ / Vf       (2.1.4.2.3) 

 

Cf max = [S0] Φ  / Vf       (2.1.4.2.4) 

 

Rovnovážná koncentraci analytu A na vlákně je pak dána vztahem: 

 

Cfa = Cf max KA CSA/1 + KA CSA      (2.1.4.2.5) 

 

kde Cf max je maximální možná koncentrace analytu A na vlákně a CSA je koncentrace 

analytu A ve vzorku. 

 Je evidentní, že CfA není lineární funkcí rovnovážné koncentrace analytu ve 

vzorku. Je tomu tak pouze za předpokladu, že  člen  KACSA ze vztahu (2.1.4.2.5) je 

mnohonásobně menší než 1 (KACSA << 1). K této situaci může dojít za dvou okolností: 

(1) Afinita analytu k vláknu je nízká nebo (2) jeho koncentrace ve vzorku je velmi 

nízká. 

Adsorpce je kompetitivní proces, což v praxi znamená, že přítomnost jednoho 

analytu může ovlivnit vyextrahované množství analytu jiného. Pro koncentraci analytu 

A za přítomnosti kompetitora B na vlákně platí: 

 

Cfa = Cf max KA CSA/1 + KA CSA + KB CSB    (2.1.4.2.6) 

 

kde KB je rovnovážná konstanta analytu B a CSB  je rovnovážná koncentrace analytu B 

ve vzorku [27]. 
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2.1.4.3 Kinetický model sorpce 

 

 Kinetika sorpce organických látek SPME vláknem z dokonale míchaných 

roztoků a z ovzduší byla popsána v několika pracích. Tato pozorování vedla k závěru, 

že při modelování sorpčního procesu může být difuze analytu uvnitř vlákna zanedbána. 

Extrakci analytů z ovzduší SPME vláknem lze potom popsat následujícím kinetickým 

modelem [28]. 

Uvažujme-li soustavu vlákno-vzduch s přítomným konkrétním analytem, pak za 

rovnováhy platí: 

 

1

2
, ,[ ] [ ]

k

g t f tk
C C        (2.1.4.3.1) 

   

Analyt je extrahován vláknem z ovzduší a předpokládáme-li rovnovážnou reakci 

prvního řádu, lze celý proces popsat následujícím vztahem: 

 

 d[C]f,t / dt = k1[C]g,t - k2[C]f,t        (2.1.4.3.2)

    

 

kde: k1 ……………je rychlostní konstanta vzduch-vlákno (sorpce) 

 k2 ……………je rychlostní konstanta vlákno-vzduch (desorpce) 

 [C]g,t ………...je koncentrace analytu v ovzduší v čase t 

[C]f,t …………je koncentrace analytu na vlákně v čase t 

 

Předpokládáme-li dostatečně velký objem vzorku vzduchu je koncentrace analytu v 

ovzduší po celou dobu vzorkování stálá a je rovna počáteční koncentraci: 

 

 [C]g,t = [C]g,t=0          (2.1.4.3.3) 

  

Je-li splněn tento předpoklad, pak dosazením rovnice (2.1.4.3.3) do rovnice (2.1.4.3.2) 

získáme integrací vztah: 
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 [C]f,t = [C]a,t=0 (k1 / k2) [1 – exp (-k2t)]      (2.1.4.3.4) 

 

Extrapolací rovnice (2.1.4.3.4) k nekonečnému času dostaneme vztah: 

 

 [C]f,t / [C]g,t=0 = k1 / k2 = KSPME      (2.1.4.3.5) 

 

kde KSPME je distribuční konstanta analytu mezi plynnou fází a SPME vláknem. 

 

Aplikací metody nelineární regrese na experimentální data tak, že naměřenými 

body závislosti je proložena křivka předpokládané kinetické rovnice (2.1.4.3.4), lze 

stanovit jak distribuční konstantu daného analytu na daném SPME vlákně, tak i 

rychlostní konstantu sorpčního procesu. 

Formálně se rovnice (2.1.4.3.4) shoduje s kinetickým modelem, který se 

v anglické literatuře nazývá linear driving force (LDF) [29]. Tento model je běžně a 

úspěšně používán pro studium procesů v adsorpční chromatografii a má tento tvar: 

 

nf = n0 [1 – exp (-kt)]       (2.1.4.3.6) 

 

kde nf je extrahované absolutní množství analytu na vlákně v čase t, n0 je sorbované 

množství analytu v rovnováze a k je rychlostní konstanta sorpce. Experimentálně bylo 

ověřeno, že tento model velice dobře popisuje sorpční proces během SPME extrakce, a 

že ho lze s velmi uspokojivou přesností použít k odhadu rovnováhy, tj. nasorbovaného 

množství n0 resp. distribuční konstanty KSPME [27]. 

 

 

2.1.5 Predikce distribuční konstanty v SPME 

 

 Jak bylo výše uvedeno, tato práce si kladla za cíl popsat vlastnosti a interakční 

mechanismus jednotlivých SPME stacionárních fází při vzorkování těkavých 

organických látek z ovzduší pomocí Abrahamova solvatačního modelu s možností 

zpětného odhadu distribučních konstant. Znalost distribuční konstanty při SPME 

vzorkování je velice důležitá, vzhledem k tomu že se jedná o rovnovážný proces. 
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Zásadní výhodou je, že známe-li distribuční konstantu daného analytu na daném SPME 

vlákně za daných podmínek, nemusíme již provádět kalibraci samotného vlákna a 

můžeme z rovnice (2.1.4.1.15) přímo vypočítat koncentraci látky ve vzorku.  

Predikcí distribučních kostant pro SPME vlákna se již dříve zabývalo několik 

prací. Martos odvodil vztah pro odhad distribučních konstant systému PDMS 

vlákno/vzduch (Kfg) při teplotě 25°C za použití lineárně tepelně programovaných 

retenčních indexů (LTPRI) [30]. Za předpokladu, že je kolona ze stejného materiálu 

jako SPME fáze, lze tento index určit na základě retenčního času analytu a retenčních 

časů alkanů eluujících těsně před ním a po něm: 

 

( ) ( )

( 1) ( )

100 100
r A r n

r n r n

t t
LTPRI n

t t
     (2.1.5.1) 

 

kde  tr(A) je retenční čas analytu A 

tr(n) je retenční čas n-alkanu eluujícího se těsně před analytem A 

tr(n+1) je retenční čas (n+1) alkanu eluujícím se těsně po analytu A 

n je počet atomů uhlíku alkanu  

 

Závislost mezi distribuční konstantou a LTPRI je dána vztahem 

 

log K = a + b(LTPRI)       (2.1.5.2) 

 

a pro PDMS při 25°C platí, že a = 0,0042 a b = -0,188 (viz obr. 2.4). Tato závislost byla 

testována na směsi 29 izoalkanů a 33 aromátů. Výhodou LTPRI je, že nevyžadují 

měření mrtvého času a eliminují problémy plynoucí z izotermální chromatografie. 
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Obrázek 2.4 Log K pro PDMS/vzduch jako funkce LTPRI pro n-alkany při 25°C [30]. 

 

Bartelt rozšířil tento vztah o možnost výpočtu Kfg při různých teplotách extrakce 

[31,32]. Místo distribuční konstanty definoval kalibrační faktor K
*
 [ml] jako: 

 

K
*
 = KfgVf        (2.1.5.3) 

 

a poté navrhnul empirický multiregresní model pro predikci  K* jakožto funkci  LTPRI, 

teploty T (°C) a funkčních skupin G: 

 

 log K
*
 = P + G + (Q1+Q2T)LTPRI     (2.1.5.4) 

 

kde P je konstanta modelu 

 G je korekční faktor pro příslušnou funkční skupinu látek   

 (alkany, metylestery, primární alkoholy) 

 Q1, Q2 jsou regresní koeficienty pro LTPRI 

 T je teplota vzorkování [°C] 
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Pro vytvoření tohoto modelu byly vzorkovány páry 71 standardních 

organických látek 100 m PDMS vláknem a naměřeno 2240 referenčních bodů 

v rozsahu teplot 15-35°C. Výsledný vztah má tuto podobu: 

 

log K
*
 = -3,524 + G + (0,00505 - 0,0000285T)LTPRI  (2.1.5.5) 

 

(RSD = ± 9.75%, R
2
 = 0.997) 

 

 Nevýhodou těchto přístupů je to, že z pohledu SPME jsou prakticky použitelné 

jen pro PDMS vlákno, pro které jsou LTPRI tabelovány nebo přístupné měření. Tento 

postup nelze použít např. k výpočtu Kfg polárních látek pro PA vlákno. Vytvořený 

makroskopický model nemá obecnou platnost a neříká nám nic o fyzikálně-chemických 

vlastnostech stacionární fáze resp. o interakcích, které se uplatňují při extrakci SPME 

vláknem. 

První pokus o vytvoření mikroskopického modelu učinil Vaes, který použil 

teoretický lineární solvatační model (TLSER – theoretical linear solvation energy 

relationship), v kombinaci s log Kow a s využitím multilineární regrese, k predikci 

distribučních a rychlostních konstant při SPME vzorkování [28]. Tento teoretický 

model je v podstatě odvozen od Abrahamova solvatačního modelu a liší se v tom, že 

všechny TLSER deskriptory lze přímo vypočítat pouze ze znalosti chemické struktury 

daného analytu, zatímco LSER deskriptory jsou většinou parametry empirické [33-35]. 

Lze tak jednoduše vypočítat deskriptory pro látky, jež nejsou tabelovány nebo pro látky 

zcela nové, či takové jejichž experimentální stanovení je obtížné. Základ tvar TLSER 

rovnice je tento: 

 

log P = aVmc + b I + c B + dq- + e A + fq+ + g   (2.1.5.6) 

 

kde P je obecně nějaká vlastnost zahrnující interakci solut-solvent 

 a, b, c, d, e, f, g jsou regresní koeficienty resp. parametry stac. fáze 

 Vmc, I, B, q-, A, q+  jsou vysvětleny v tabulce 2.5. 
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Tabulka 2.5 TLSER deskriptory 

Symbol Název Význam 

Vmc molekulární objem kavitní/sterický efekt 

I index polarizovatelnosti polarizovatelnost 

B kovalentní HB
*
 bazicita akceptor HB

*
 bazicity 

q- elektrostatická HB
*
 bazicita akceptor HB

*
 bazicity 

A kovalentní HB
*
 acidita donor HB

*
 acidity 

q+ elektrostatická HB
* 
acidita donor HB

*
 acidity 

*
 HB = vodíková vazba (hydrogen bond) 

 

Vaes studoval rozdělovací proces 11 polárních a 8 nepolárních organických 

látek v systému PA vlákno/voda pomocí těchto kvantově chemických deskriptorů. 

Multilineární regresí naměřených dat a teoretických deskriptorů získal tyto hybridní 

tvary TLSER rovnice: 

 

log k = -0,454 + 0,556 log Kow – 0,332 A + 0,865q+   (2.1.5.7) 

 

log K = -0,303 + 0,688 log Kow – 0,387 A + 2,920q+   (2.1.5.8) 

 

Z výsledků je vidět, že určujícími deskriptory interakce polyakrylátového SPME vlákna 

se skupinou studovaných látek ve vodném prostředí jsou rozdělovací koeficient 

oktanol/voda Kow, kovalentní acidita A a elektrostatická acidita q+. Se zvyšující se 

hydrofobicitou analytů roste afinita k PA vláknu, jelikož ačkoliv je polyakrylát polární 

fází vůči vodě, má mnohem větší hydrofobní vlastnosti. Dále afinita k PA vláknu roste 

s klesající schopností analytů akceptovat elektron od polyakrylátu, a také s rostoucí 

ochotou mu poskytnout proton. 
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2.2 Solvatační modely 

 

 Jednou ze základních představ chemie je, že existuje vztah mezi vnějšími 

vlastnostmi sloučenin a jejich molekulovou strukturou. Například sloučeniny 

s karboxylovými skupinami jsou známy jako kyseliny, mají kyselou chuť, barví červeně 

lakmusový papírek a neutralizují báze. Tato představa umožňuje propojit 

makroskopické a mikroskopické vlastnosti hmoty a je podstatou výpočtové chemie. 

Základním cílem je pokusit se popsat vztahy mezi molekulární strukturou a vlastnostmi 

látek a kvantifikovat je. Dnes je jedním z hlavních přístupů použitelných pro výpočty 

fyzikálních a chemických vlastností metoda lineárních vztahů volné energie (Linear 

Free Energy Relationships - LFER) [36]. 

 Termín Linear Free Energy Relationship je odvozen z pozorování, že často 

existuje lineární závislost mezi změnou Gibbsovi volné energie a Gibbsovi volné 

energie aktivace pro řadu příbuzných reakcí [37,38]. Z tohoto pohledu má LFER 

základy ve fyzikální organické chemii. První práce na toto téma publikoval Hammett 

[39] a Burkhard [40] již počátkem třicátých let. Jednou z prvních studovaných reakcí 

byla reakce trietylaminu se sérií metylesterů substituovaných benzoových kyselin [37]. 

Graf závislosti logaritmu rychlostní konstanty (ln k) versus rovnovážná konstanta 

kyseliny (ln Ka) byl lineární, což matematicky vyjadřuje rovnice (2.2.1), kde m je 

směrnice a b je průsečík: 

 

 ln k = m ln K + b       (2.2.1) 

 

 

Tato lineární závislost nemusí být překvapující, uvážíme-li vztah mezi rovnovážnou 

konstantou K elementární rovnice a jejími rychlostními konstantami k1 a k2: 

 

 K = k1 / k2   nebo  ln K = ln k1 – ln k2  (2.2.2) 

 

Terminologie “volná energie“ je odvozena z těchto známých vztahů: 

 

 G
0
 = -RT ln K   Ga = -RT ln k  (2.2.3) 
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kde G
0
 je Gibbsova volná energie standardního stavu a Ga je Gibbsova volná energie 

aktivace. 

Hammett a Taft vytvořili sadu deskriptorů popisující vliv substituentů na 

vlastnosti molekulární reakce [41]. Pro daný typ reakce, jako je ionizace, hydrolýza atd., 

a pro set aromatických látek lišících se substituenty Z, je graf závislosti logaritmu 

rychlostní konstanty pro jednotlivé látky oproti příslušné Hammettově konstantě (Z), 

lineární, tj. poskytuje LFER. Hodnoty  byly získány z log (KZ/KH), kde KH a KZ jsou 

rovnovážné konstanty nesubstituované molekuly (benzoové kyseliny) resp. Z-

substituovaného analogu. Hodnota parametru  závisí také na pozici substituentu, např. 

m a p odpovídají substituentům v pozici meta a para. 

Rozšířením LFER přístupu je myšlenka, že vlastnosti látek (většinou jejich 

logaritmus) mohou být modelovány korelačními rovnicemi (často lineárními), které 

obsahující skupiny parametrů, které se vztahují k jejich molekulární struktuře. Jak bylo 

již výše uvedeno, mnoho vlastností může být modelováno pomocí rovnovážných a 

rychlostních konstant. Vztah pro volnou energii ve tvaru ln K = - H
0
/RT + S

0
/R 

naznačuje spojení vnějších vlastností s molekulárními interakcemi přispívajících 

k reakční entalpii a entropii. To vede k představě, že hodnota ln K může být ve vztahu 

s molekulárními vlastnostmi, které ovlivňují molekulární interakce jako je například 

vodíková vazba. 

Koncem šedesátých let došlo k rozšíření a zobecnění LFER přístupu, což vedlo 

ke vzniku modelu zvaného Quantitative Structure-Activity Relationships (QSAR) a 

Quantitative Structure-Property Relationships (QSPR). QSAR model je obvykle 

aplikován při studiu biologických vlastností uplatňujících se hlavně ve farmakologii a 

toxikologii. QSPR se obvykle zabývá fyzikálně-chemickými vlastnostmi obecně. Každý 

z těchto přístupů používá nějakou formu regresní analýzy, která pomáhá nalézt 

matematický vztah mezi vlastností a sadou deskriptorů. Při hledání nejlepších 

regresních modelů bylo v LFER a QSAR/QSPR použito velké množství různých typů 

deskriptorů, jak empirických tak i teoretických, které jsou např. odvozené z atomových 

nábojů, orbitalových energií, molekulárních rozměrů (objem nebo plocha), 

polarizovatelnosti, dipólového momentu, elektrostatických potenciálů, slučovacích 

entalpií a mnoho jiných. Avšak velký problém je, vybrat z tak obrovského množství ty 

správné deskriptory vedoucí k nejlepší regresi. Navíc, nejlepší proložení dat nemůže být 
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jediné kritérium. Důležité také je, aby výsledný regresní model měl i chemický smysl. 

Sebelepší korelační regrese s obtížně interpretovatelnými parametry neumožňuje ani 

charakterizaci ani predikovat vlastnosti nových sloučenin. Proto je pravidlem, že 

parametry/deskriptory použité pro vytvoření predikčního modelu musí mít chemický 

smysl. Na základě těchto požadavků Kamlet a Taft vyvinuli nový generalizovaný model 

pro studium LFER interakcí mezi solutem a solventem, nazvaný Linear Solvation 

Energy Relationships (LSER), který je založený na lineárních vztazích solvatačních 

energií [42]. Jednou z mnoha výhod je, že tento model používá stejnou sadu 

deskriptorů, a tak lze snadno porovnávat regresní rovnice mezi sebou a dedukovat 

interakční mechanismy apod. 

 

2.2.1 Kamlet–Taftův solvatochromní model 

 

Solvatochromní model byl navržen koncem 70. let pro komplexní popis vlivu 

rozpouštědla na vlastnosti solutu [43-47]. Základem pro tento model se staly původní 

práce Kamleta, Tafta a jejich spolupracovníků. Výchozími předpoklady tohoto modelu 

jsou lineární vztahy solvatační energie, z čehož pochází název Linear Solvation Energy 

Relationships. Model je označován solvatochromní proto, že k popisu rozpouštění je 

použito spektroskopických charakteristik solutu a solventu. Základem Kamlet-Taftova 

modelu je rovnice, která má následující tvar: 

 

SP = c + s  (  + d   ) +  a   +  b      (2.2.1.1) 

 

, , ,   jsou parametry zastupující vlastnosti solutu; 

s, d, a, b, c jsou koeficienty, které charakterizují solvent a odrážejí velikost 

interakce; 

SP  představuje obecně spektroskopickou vlastnost solutu; 

 
  vyjadřuje schopnost rozpouštědla interagovat se solutem na základě 

interakce typu dipól – dipól a dipól – indukovaný dipól 

 resp.  postihují schopnost rozpouštědla stát se donorem resp. akceptorem 

vodíkové vazby; 

  představuje empirický polarizabilitní korekční faktor solutu. 
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 Tyto parametry byly získány tzv. solvatochromní komparační metodou, kdy byl 

měřen posun maxim elektronových spekter odpovídající přechodům -
 
a p-  pro 

směs sledovaného rozpouštědla s vhodně zvoleným referenčním solutem (jako např. 

N,N-dimethyl-p-nitroanilin, p-nitrofenol a jiné). Tato metoda je založena na představě 

schopnosti rozpouštědla stabilizovat zmíněný solut pomocí dipolárního, H-donorového 

a H-akceptorového procesu, které lze od sebe oddělit a změřit. Problematickou stránkou 

tohoto modelu je skutečnost, že nejsou postiženy disperzní síly a síly spojené s kavitací. 

Tyto síly mají zcela zásadní význam. Řešením bylo zařazení dalšího členu do původní 

rovnice, který přímo odráží velikost zmíněných sil. Rovnice pak dostala tvar [48] : 

 

SP = c + m V2  /100  + s  (  + d   ) +  a  2  +  b 2  (2.2.1.2) 

 

kde V2 odpovídá molárnímu objemu solutu a  2  je index značící u parametrů, že se jedná 

o vlastnost solutu. Koeficienty m, s, d, a, b, c  zachycující komplementární vlastnosti 

rozpouštědla. 

 

 Kamlet–Taftův model byl použit k popisu mnoha fyzikálně chemických 

procesů, jako např. rozpustnosti neelektrolytů v různých rozpouštědlech, efektu 

rozpouštědla na rychlost chemické reakce a její rovnováhy. Dalšími aplikacemi tohoto 

modelu je popis retence v  kapalinové a plynové chromatografii a popis různých 

biofyzikálních procesů. Nevýhoda solvatochromního modelu spočívá v omezené 

databázi parametrů specifikujících soluty a v tom, že solvatochromní data odvozená od 

spektroskopických měření nejsou data termodynamická. 

 

 

2.2.2 Linear Solvation Energy Relationships (LSER) 

 

Na práce Kamleta a Tafta navázala skupina kolem M. H. Abrahama, která v roce 

1993 představila nový solvatační model [49-51]. LSER využívá, na rozdíl od Kamlet-        

-Taftova vztahu, solvatační parametry a je užitečným nástrojem pro popis příspěvku 

molekulárních interakcí k procesu retence v separačním systému založeném na 

rovnováze solutu mezi stacionární a mobilní fází.  



 

- 44 - 

 

Volná energie procesu retence je rozložena do příspěvku pro kavitaci a 

příspěvku molekulárních interakcí. Relativní příspěvek těchto interakcí je označen sérií 

regresních koeficientů určených jako rozdíl interakcí dvou fází. Kavitací je myšleno 

formování kavity vhodné velikosti v akceptorové fázi pro usídlení solutu 

obklopeného molekulami solventu. Energie spotřebovaná na tento proces závisí na síle 

interakcí solvent - solvent a na velikosti solutu. Rozdíl v kavitaci a v interakcích solutu 

a solventu v obou fázích udává změnu volné energie charakterizovanou jako 

rovnovážná konstanta.  

Příspěvky volné energie jsou v solvatačním modelu vyjádřeny jako součet členů 

rovnice, každý člen je složen z deskriptoru (parametru solutu) a regresního koeficientu 

(faktoru solventu). Součet všech členů, zastupujících interakce a kavitaci, je roven 

celkové změně volné energie pro charakterizovaný proces. Na základě teorie LSER jsou 

jednotlivé příspěvky energie vzájemně nezávislé, což platí též pro deskriptory solutu a 

regresní koeficienty. Abrahamův solvatační model pro popis systému plyn-kapalina a 

plyn-pevná fáze je vyjádřen následujícím vztahem:  

 

SP = c + eE + sS + aA + bB +  lL     (2.2.2.1) 

 

SP  je vlastnost solutu vztažená na volnou energii, v případě SPME může 

touto vlastností být logaritmus distribuční konstanty log Kvlákno-vzorek; 

eE  popisuje změnu energie spojenou s interakcí dipól-indukovaný dipól 

mezi solutem a stac. fází; 

 sS  odpovídá změně energie doprovázející interakci solventu s    a  n- 

elektrony solutu; 

aA  je člen zahrnující změnu energie spojenou s tvorbou vodíkových vazeb, 

solut zde vystupuje jako donor vodíkového protonu; 

bB  ukazuje změnu energie spojenou s tvorbou vodíkových vazeb, kde solut 

má povahu akceptoru vodíkového protonu; 

lL  zahrnuje změny energie spojené s tvorbou kavit ve stacionární 

fázi a změny spojené s disperzními interakcemi mezi solutem a fází; 

 c  je konstanta nezávislá na povaze solutu a zahrnuje zbylé charakteristiky. 
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2.2.2.1 Deskriptory solutu 

 

 Velká písmena E, S, A, B a L označují deskriptory, které zastupují specifické 

vlastnosti solutu. Malá písmena e, s, a, b, l označují parametry stacionární fáze [52, 53]. 

 

E je deskriptor popisující přebytkovou molární refrakci, která charakterizuje 

schopnost solutu účastnit se interakcí typu dipól-indukovaný dipól s molekulami 

solventu, resp. modeluje polarizibilitní příspěvek n- a - elektronů.  Přebytkovou 

molární refrakci lze vypočítat pro jakoukoliv sloučeninu na základě znalosti indexu 

lomu. R2 je vyjádřena jako rozdíl molární refrakce daného solutu a molární refrakce 

hypotetického alkanu o stejném charakteristickém objemu Vx [54]. 

S je parametrem dipolarity/polarizovatelnosti, který popisuje schopnost solutu 

tvořit interakce s n- a - elektrony rozpouštědla. Tento deskriptor je možno vypočítat 

zpětnou regresí z LSER rovnice, kam se jako vstupní hodnota dosadí Kamlet-Taftův 

solvatochromní deskriptor  [55]. 

A představuje celkovou nebo též efektivní aciditu solutu, která popisuje 

schopnost molekuly darovat vodíkový atom pro vytvoření komplexu s bází. Tento 

parametr vychází z aciditní stupnice definované Abrahamem a je přímo úměrný 

logaritmu rovnovážné konstanty reakce: 

 

A – H + B ↔ A – H ··· B      (2.2.2.2) 

                                                                               

Aciditní stupnice je založena na měření rovnovážných konstant studované látky 

s referenčními bázemi v inertním prostředí tetrachlormethanu. Jak rovnice udává, 

studovaná látka  A-H  reaguje s bazí  B  v poměru  1:1. Avšak, jak se ukázalo, mnoho 

látek vytváří acidobazický komplex v odlišných poměrech, proto byl zaveden deskriptor 

efektivní acidity, který je získáván zpětnou regresí ze solvatační rovnice (2.2.2.1) [49]. 

B je parametr zastupující efektivní, neboli celkovou bazicitu solutu. 

Charakterizuje schopnost molekuly vystupovat jako akceptor vodíkového atomu. 

Získání tohoto deskriptoru je analogické jako u deskriptoru efektivní acidity [49]. 

L je definován jako logaritmus rozdělovacího koeficientu solutu v systému plyn-

hexadekan při teplotě 25°C. Tento deskriptor zastupuje interakce spojené s kavitací a 
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zároveň charakterizuje velikost disperzních interakcí mezi solutem a fází. Bohužel tento 

deskriptor je dobře korelován s molární refrakcí a polarizovatelností, a proto nezahrnuje 

pouze endoergický vliv kavitace, ale také exoergický vliv interakce solut-solvent 

pramenicí z polarizovatelnosti solutu [56]. 

 

Deskriptory solutů jsou dostupné pro více než 5000 sloučenin v databázi 

University College London. Tato databáze je součástí softwarového programu ADME 

Boxes v3.0 (viz kap. 3.7). Pro sloučeniny, které nejsou v databázi, je možné vypočítat E 

a určit ostatní deskriptory z experimentálních distribučních konstant a získaných 

chromatografických dat nebo je vypočítat zpětnou regresí. Tento software lze také 

použít pro výpočet deskriptorů ze struktury molekuly. 

 

 

2.2.2.2 Regresní parametry stacionární fáze 

 

 Jednotlivé regresní koeficienty v rovnici (2.2.2.1) představují charakteristiku 

dané stacionární fáze. Parametr e odpovídá schopnosti fáze interagovat s p- a n- 

elektronovými páry solutu. Parametr s vyjadřuje schopnost fáze uplatnit se v interakcích 

typu dipól-dipól a dipól-indukovaný dipól. Parametry a resp. b odpovídají bazicitě fáze 

resp. její aciditě. Parametr l popisuje schopnost fáze separovat sousední členy 

homologické řady (popis disperzních sil a sil spojených s kavitací).  

 

 

2.2.3 Využití LSER 

 

Solvatační model byl aplikován na celou řadu fyzikálně-chemických procesů. V 

plynové i v kapalinové chromatografii bylo pomocí LSER charakterizováno mnoho 

stacionárních fází [57-62]. Značný význam byl nalezen v predikci rozdělovacího 

koeficientu mezi vodu a oktanol, což ukázalo na mnohé aplikace v medicíně a 

toxikologii při odhadu toxicity látek a jejich transportu v biologických tkáních [63]. S 

rozvojem moderních analytických metod našel solvatační model využití např. k 

charakterizaci micelárních fází v MEKC [64,65], studiu vlivu organického rozpouštědla 
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na retenci v superkritické fluidní chromatografii, či k popisu mnoha různých sorbentů a 

adsorbentů v extrakci na tuhé fázi [66-78]. 

 Ačkoliv je LSER model velmi užitečným přístupem k popisu molekulárních 

interakcí, které hrají důležitou roli v procesu retence, bylo publikováno i několik kritik 

tohoto modelu [59, 79, 80]. Některé deskriptory solutu nejsou jasně definovány a je 

složité je reprodukovat, model navíc nezahrnuje některé druhy interakcí jako je iontová 

výměna a interakce Lewisovských bází a kyselin, a proto nebývá přesnost predikce 

retenčních dat vždy uspokojivá. Navzdory těmto pochybnostem je LSER jediným 

modelem, který poskytuje detailní popis procesu retence a odstraněním současných 

nedostatků a omezení může být zvýšena jeho spolehlivost a správnost. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

3.1 Použitá zařízení 

 

 GC-FID systém - plynový chromatograf s plameno-ionizačním detektorem, 

Shimadzu GC-2010, Japonsko 

 GC kapilární kolona Supelcovax-10 (30 m x 0,25 mm x 0,5 m) 

 Nepokrytá křemenná předkolona (3 m x 0,32 mm), Supelco, USA 

 Autosampler,  Shimadzu AOC-20i, Japonsko 

 Držák SPME vláken - SPME Fiber Holder (manual), Supelco, USA 

 Sada SPME vláken - SPME fiber assortment kit 1, Supelco, USA 

 85 m polyacrylate coating 

 100 m polydimethylsiloxane coating 

 7 m polydimethylsiloxane coating 

 Sada SPME vláken - SPME StableFlex fiber assortment kit, Supelco, USA 

 65 m PDMS/DVB coating 

 50/30 m DVB/Carboxen/PDMS coating 

 85 m Carboxen/PDMS coating 

 70 m Carbowax/DVB coating 

 Sušárna Binder, Německo 

 Termohygrometr, Cole-Parmer, USA 

 Aparatura pro extrakci analytů na vlákno 

 upravená 2 litrová simaxová baňka s plochým dnem s přitaveným 

závitem a septem v uzávěru 
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3.2 Použité materiály a standardy 

 

 dusík 5,0; SIAD, ČR 

 vodík 5,0; SIAD, ČR 

 stlačený vzduch, Linde Technoplyn, ČR 

 syntetický vzduch HC-free (Zero Air), Linde Technoplyn, ČR 

 n-heptan, >99,5% (GC), Fluka, USA 

 testovací směs těkavých látek: 

 4-metylpyridin, 98% (GC), Sigma-Aldrich, USA 

 etylbenzen, 99% (GC), Sigma-Aldrich, USA  

  1-nitropropan, 98% (GC), Sigma-Aldrich, USA  

  2-hexanon, 98%, Sigma-Aldrich, USA  

  2-butanol, p. a., Lachema Brno, ČR  

  1-propanol, 99% (GC), Sigma-Aldrich, USA  

  nitroetan, 96% (GC), Sigma-Aldrich, USA  

  pyridin, 99% (GC, T), Sigma-Aldrich, USA  

  toluen, p. a., Lachema Neratovice, ČR  

  nitrometan, (GC), Sigma-Aldrich, USA 

  2-pentanon, 97%, Sigma-Aldrich, USA  

  1,4-dioxan, čistý, Lachema Brno, ČR  

  2,2,2-trifluoretanol, >99%, (GC), Sigma-Aldrich, USA  

  2-butanon, 99+% (GC), Sigma-Aldrich, USA  

  benzen, p.a., Lachema, ČR  

  butanal, 99%, Sigma-Aldrich, USA  

  1-hexen, 99+%, Sigma-Aldrich, USA  

  metylacetát, 99%, Sigma-Aldrich, USA  

  aceton, p.a., Lachema Neratovice, ČR  

  propanal, 97%, Sigma-Aldrich, USA  

  dichlormetan, p.a., Lachema Neratovice, ČR  

  dietyleter, 99+%, Sigma-Aldrich, USA 

 destilovaná voda 



 

- 50 - 

 

 Standardní směs 22 těkavých organických látek (viz tab. 3.1) byla připravena tak, 

aby fyzikálně-chemické vlastnosti jednotlivých analytů pokrývaly široké rozmezí všech 

možných molekulární interakcí. Dále, aby deskriptory studovaných látek pokrývaly 

široký rozsah jejich hodnot a zároveň spolu navzájem co nejméně korelovaly (viz kap. 

4.2). Důležitým faktorem byla i dostupnost jednotlivých standardů a možnost účinně 

separovat tuto směs daným chromatografickým systémem na dané kapilární koloně 

resp. stacionární fázi. 

 Tabulka 3.1 uvádí retenční časy a pořadí analytů separovaných na použité kapilární 

koloně Supelcowax-10 (30 m x 0,25 mm x 0,5 m) s nepokrytou křemennou 

předkolonou (3 m x 0.32 mm) včetně jejich koncentrace ve vzorkované standardní 

směsi a jejich základních fyzikálně-chemických vlastností jako je molekulová hmotnost, 

teplota varu a tlak nasycených par. 

 

3.3 Příprava standardní směsi VOC 

 

 Skleněná baňka byla několikrát důkladně vypláchnuta vodou a vysušena 

v sušárně při teplotě 200°C, aby se odstranila voda a také případná rezidua organický 

látek. Po zchladnutí baňky byla zbylá vlhkost odstraněna proudem suchého 

syntetického vzduchu. Relativní vlhkost vzduchu v baňce byla sledována vlhkoměrem a 

vždy se pohybovala na hodnotě pod 3%. Do takto připravené vzorkovnice se 

standardním syntetickým vzduchem bylo nastříknuto 0,5 l ekvimolární kapalné 

standardní směsi 22 těkavých organických látek. Alternativně bylo do baňky vpraveno 

příslušné množství destilované vody, aby se generoval vzorek o požadované relativní 

vlhkosti. Následně muselo dojít ke zplynění a homogenizaci všech složek v baňce, což 

bylo zajištěno vloženým teflonovým míchadlem a důkladným třepáním. Po hodinové 

ekvilibraci byla připravena k použití standardní směs o koncentraci 0,1 mol.l
-1

. 

Předběžnými pokusy bylo zjištěno, že při této koncentraci se ještě stále pohybujeme 

v lineárních oblastech adsorpční izotermy vybraných SPME vláken. Dále bylo ověřeno, 

že hodinová ekvilibrace směsi v baňce je dostatečná, a také že nedochází k významné 

sorpci jednotlivých složek standardní směsi na vnitřní stěnu simaxové baňky. 
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Tabulka 3.1 Retenční časy, eluční pořadí, koncentrace látek ve standardní směsi VOC, 

molekulová hmotnosti, teploty varu a tlaky nasycených par. 

Pořadí Látka tR [min] C [ g.l
-1

] MR TV [°C] p1
0
 [kPa] 

1 Dietyleter 4,39 7,96 74,12 34,5 71,373 

2 1-Hexen 4,50 9,30 84,16 63,5 24,797 

3 Propanal 6,27 6,32 58,08 48,0 42,227 

4 Aceton 6,78 6,25 58,08 56,3 30,752 

5 Metylacetát 7,00 7,98 74,08 57,0 28,572 

6 Butanal 8,27 7,91 72,11 74,8 14,847 

7 2-Butanon 8,74 7,94 72,11 79,7 12,314 

8 Dichlormetan 9,57 9,59 84,93 39,8 58,411 

9 Benzen 9,94 8,66 78,11 80,1 12,639 

10 2-Pentanon 11,03 9,55 86,13 102,4 4,971 

11 2-Butanol 12,36 7,99 74,12 99,6 2,442 

12 1-Propanol 12,86 6,37 60,10 97,2 2,760 

13 Toluen 13,13 10,30 92,14 110,7 3,787 

14 1,4-Dioxan 13,91 9,53 88,11 101,4 5,091 

15 2-Hexanon 14,44 10,68 100,16 127,7 1,419 

16 Etylbenzen 16,11 11,44 106,17 136,2 1,282 

17 Nitrometan 17,09 6,72 61,04 101,2 4,791 

18 Nitroetan 17,24 8,28 75,07 114,1 2,767 

19 2,2,2-Trifluoretanol 17,72 11,05 100,04 74,1 9,870 

20 Pyridin 18,05 8,42 79,10 115,3 2,772 

21 1-Nitropropan 18,98 9,88 89,09 131,2 1,344 

22 4-Metylpyridin 22,08 10,05 93,13 145,4 0,787 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 52 - 

 

3.4 GC-FID systém 

 

 Pro analýzu byl použit plynový chromatograf Shimadzu GC-2010 

s plamenovým ionizačním detektorem a autosamplerem. GC zařízení bylo vybaveno 

split/splitless injektorem s úzkým linerem o vnitřním průměru 0,75 mm. Injektor byl 

vyhříván na teplotu 270°C v případě nástřiku kapalného standardu a na teplotu 250-

310°C pro SPME vláken. GC-FID systém byl vybaven kapilární kolonou Supelcowax-

10 (30 m x 0,25 mm x 0,5 m), která byla spojena s nepokrytou křemennou 

předkolonou (3 m x 0,32 mm). Během desorpce byl po dobu 180 s uzavřen 

proplachovací ventil a desorbované analyty se po zchladnutí fokusovaly v úzké zóně na 

počátku kapilární kolony. Sorbované množství analytu na SPME vlákně bylo 

stanovováno pomocí externí kalibrace, nástříkem 1 l kapalného standardu o různé 

koncentraci, připraveného naředěním potřebného množství ekvimolární standardní 

směsi v n-heptanu, pomocí autosampleru. Za těchto chromatografických podmínek byly 

téměř všechny látky standardní směsi zcela rozděleny, jak dokumentuje obr. 3.1. 

 

 

Obrázek 3.1 Ukázka chromatogramu analýzy standardní směsi analytů po SPME 

vzorkování Carboxen/PDMS vláknem. 
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3.4.1 Podmínky GC analýzy 

 

Shimadzu GC-2010: 

 nosný plyn  N2 5,0; 17,6 cm.s
-1

 (35°C) 

 injektor  3 min splitless, 250-310°C 

 kolona   Supelcowax-10; 30m x 0,25 mm x 0,5 m 

 teplotní program 35°C - 3 min - 5°C/min - 220°C - 5 min 

 detektor  FID 270°C 

 

 

 

3.5 SPME analýza 

 

3.5.1 Kondicionace SPME vláken 

 

 SPME vlákno se kondicionovalo zasunutím do injektoru GC, vyhřátého na 

teplotu dle doporučení výrobce, za průtoku nosného plynu. Nové, nepoužité SPME 

vlákno se kondicionovalo nejprve 1-2 hodiny při teplotě 220-300°C podle druhu 

extrakční fáze, a následně vždy bezprostředně před každou analýzou po dobu 10 minut. 

 

3.5.2 SPME vzorkování 

 

Extrakce analytů na vlákno byla prováděna statickou metodou tak, že jehlou 

SPME zařízení bylo propíchnuto septum baňky se standardní směsí látek, poté bylo 

křemenné vlákno s extrakční fází vysunuto do prostoru vzorkovnice a ponecháno 

určenou dobu, tj. 15, 30, 60, 180, 300, 600 nebo 900 sekund při teplotě 23°C. Po 

extrakci látek bylo SPME vlákno zataženo zpět do jehly a ihned přeneseno k 

plynovému chromatografu. Obdobným postupem bylo vlákno umístěno do prostoru 

vyhřátého injektoru plynového chromatografu, kde byly extrahované analyty tepelně 

desorbovány. Desorpce probíhala za teploty 250°C pro PDMS vlákno, 300°C pro PA 

vlákno, 250°C pro CW/DVB vlákno, 270 pro PDMS/DVB vlákno, 310°C pro 
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CAR/PDMS vlákno a 270°C pro DVB/CAR/PDMS vlákno po dobu 3 minut. 

Desorbované analyty byly nosným plynem transportovány na chromatografickou 

kolonu a detekovány FID detektorem. Z naměřených chromatografických dat byly 

získány časové závislosti extrahovaného množství látky na vlákně - kinetické křivky. 

Tyto časové závislosti byly použity ke stanovení distribučních koeficientů jednotlivých 

testovaných analytů na studovaných SPME vláknech, resp. extrakčních fázích. Měření 

byla prováděna trojmo a výsledná velikost distribučního koeficientu Kfg byla vyjádřena 

jako medián těchto tří hodnot. 

 

 

3.6 Zpracování dat 

 

 Deskriptory solutů použité v solvatačním parametrickém modelu byly získány 

z databáze modulu Absolv (viz kap. 3.7). Systémové konstanty jednotlivých 

stacionárních fází byly stanoveny pomocí multi-lineární regresní analýzy logaritmů 

distribučních konstant systému SPME vlákno-plynný vzorek log Kfg. Následně, 

konečné tvary LSER rovnic pro jednotlivá SPME vlákna byly získány postupnou 

regresní analýzou se zpětnou eliminací koeficientů. Jako mezní hodnota pro posouzení 

významnosti jednotlivých regresních parametrů byla brána hodnota Fisherova F-testu F 

= 3. Hodnota F je komplexním parametrem, jelikož zahrnuje více hledisek. Bere v 

úvahu jak těsnost analyzovaných dat, tak počet regresních parametrů. Hodnota F dobře 

popisuje vhodnost navrženého modelu a ukazuje, zdali vztah není přeurčen regresními 

parametry. Z těchto důvodů byla F-statistika shledána jako výchozí pro hodnocení 

regresních modelů. Vypočtené hodnoty F byly porovnány s kritickými hodnotami F na 

hladině významnosti α = 0,05. Dalším stěžejním statistickým parametrem pro 

hodnocení dat byl korelační, resp. regresní koeficient, jehož hodnoty byly porovnávány 

s kritickými hodnotami na hladině významnosti α = 0,05. 
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3.7 Použitý software 

 

Pro ovládání GC-FID systému a pro záznam a zpracování naměřených 

chromatografických dat byl použit PC software GCsolution v2.10 Shimadzu, Japonsko. 

Pro matematicko-statistické zpracování dat byly použity PC programy Microsoft Office 

Professional 2007, Microsoft s.r.o., ČR, Origin 7.5 Pro, OriginLab Corporation, MA, 

USA a Statistica 7, StatSoft CR s.r.o., ČR. Zdrojem deskriptorů byl software ADME 

Boxes v3.0 (Absolv modul), Pharma Algorithms, Kanada. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE  

4.1 Stanovení SPME distribučních konstant Kfg a specifických 

retenčních objemů Vg z chromatografických dat 

 

 SPME distribuční kostanty vlákno-vzduch byly stanoveny z naměřených 

kinetických křivek jednotlivých analytů na příslušné SPME stacionární fázi při teplotě 

23°C. Body časové závislosti sorbovaného množství analytu na SPME vláně nf byla za 

pomoci nelineární regrese proložena křivka popsaná rovnicí kinetiky prvního řádu, tzv. 

LDF modelu, nf = n0 [1 – exp(-kt)]. Z této regresní analýzy byly získány hodnoty n0 tj. 

sorbované množství analytu na vlákně v rovnovážném stavu, ze kterých pak byly 

následně vypočteny distribuční konstanty Kfg dle následujícího vztahu: 

 

 0f

fg

g f g

C n
K

C V C
       (4.1.1) 

 

kde Vf je objem stacionární fáze na SPME vlákně, Cf je rovnovážná koncentrace analytu 

na vlákně a Cg je rovnovážná koncentrace analytu v plynném vzorku. Pro Cg by mělo 

platit, Cg → 0, aby byl splněn předpoklad lineární závislosti mezi oběma koncentracemi 

Cf a Cg. Log Kfg byl poté použit v LSER rovnici jako specifická vlastnost solutu. 

 Tento postup stanovení Kfg byl použit proto, že některé, především výše vroucí 

těkavé látky, nedosáhly rovnováhy v reálném čase na některých typech SPME vláken. 

Druhým důvodem byla kompetitivní sorpce projevující se u vláken adsorpčního typu, 

kde byly některé nízkovroucí látky po určité extrakční době vytěsňovány z SPME 

stacionární fáze. Z těchto důvodů musel být použit zmíněný kinetický model pro odhad 

sorbovaného množství na vlákně v nekonečném čase nf,t=0, resp. Kfg. Následující 

obrázky 4.1 – 4.4 demonstrují na vybraných analytech schopnost LDF modelu popsat 

extrakci těkavých organických látek SPME vlákny. 
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Obrázek 4.1 Závislost sorbovaného množství 1-hexenu nf na čase t za použití PDMS 

vlákna při statické SPME (koeficient determinace nelineární regrese R
2
=0,994). 

 

 

Obrázek 4.2 Závislost sorbovaného množství toluenu nf na čase t za použití CW/DVB 

vlákna při statické SPME (koeficient determinace nelineární regrese R
2
=0,999). 
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Obrázek 4.3 Závislost sorbovaného množství 1-propanolu nf na čase t za použití 

PDMS/DVB vlákna při statické SPME (koeficient determinace nelineární regrese 

R
2
=0,999). 

 

Obrázek 4.4 Závislost sorbovaného množství nitroetanu nf na čase t za použití CAR 

vlákna při statické SPME (koeficient determinace nelineární regrese R
2
=0,997). 
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 Studovaná SPME vlákna mají konstantní délku 1 cm, ale nemají uniformní 

tloušťku, resp. objem stacionární fáze (viz Tab. 4.1). Aby mohla být vzájemně 

porovnávána míra extrakce analytu jednotlivými vlákny, byly ze zjištěných 

distribučních konstant Kfg vypočteny hodnoty specifických retenčních objemů Vg. 

Klasický specifický retenční objem je vztažen na 1 g nebo 1 m
2
 stacionární fáze a na 

teplotu 0°C tj. 273,15K. V této práci byl Vg počítán dle následujícího vztahu: 

 

273 fg f

g

f

K V
V

S T
       (4.1.2) 

 

kde Vf je objem stacionární fáze na SPME vlákně, Sf je geometrický povrch stacionární 

fáze na SPME vlákně a T je teplota odběru vzorku (v této práci byla vždy rovna 296K). 

 

Tabulka 4.1 Rozměry komerčně dostupných SPME vláken (délka = 1 cm). 

SPME vlákno Tloušťka filmu 

[ m] 

Objem stac. fáze 

[ l] 

 Povrch stac. fáze 

[mm
2
] 

 

PDMS   100  0,660  9,74  

PA  85  0,357  7,54  

CW/DVB  70  0,521  8,80  

PDMS/DVB  65  0,396  7,85  

CAR/PDMS  85  0,521  8,80  

DVB/CAR/PDMS 80  0,478  8,48  
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4.2 Výběr testovací sady látek 

 

 Testovací směs organických látek byla odvozena od testovací sady, kterou 

vytvořil Burg a kol. [77] za pomoci analýzy hlavních komponent (PCA), když zkoumal 

selektivitu aktivního uhlí k těkavým organickým látkám. Sada 22 těkavých organických 

látek byla vybrána tak, aby fyzikálně-chemické vlastnosti jednotlivých analytů 

pokrývaly široké rozmezí všech možných molekulární interakcí a aby deskriptory 

studovaných látek pokrývaly široký rozsah jejich hodnot a zároveň spolu navzájem co 

nejméně korelovaly. Důležitým faktorem byla i dostupnost jednotlivých standardů a 

možnost účinně separovat tuto směs daným GC systémem na dané kapilární koloně, 

resp. stacionární fázi. 

Nezávislost LSER deskriptorů 22 testovaných látek byla ověřována korelační 

analýzou. Výslednou korelační matici uvádí tabulka 4.2. Kritická hodnota korelačního 

koeficientu na hladině významnosti α = 0,05 pro tuto korelační matici deskriptorů je 

0,444. Z tabulky 4.2 je patrné, že některé deskriptory testovaných látek spolu mírně 

korelují, avšak korelace nejsou příliš významné. 

 

Tabulka 4.2 Korelační matice deskriptorů testovaných látek. 

Deskriptor solutu E S A B L 

E 1 0,242 -0,300 -0,228 0,672 

S 0,242 1 -0,222 0,299 0,101 

A -0,300 -0,222 1 -0,015 -0,502 

B -0,228 0,299 -0,015 1 -0,032 

L 0,672 0,101 -0,502 -0,032 1 

 

 V tabulce 4.3 je uveden přehled databázových hodnot jednotlivých deskriptorů 

pro daný solut a hodnoty inflačního faktoru rozptylu – VIF (variance inflation factor), 

který je používán pro posuzování nebezpečí multikolinearity mezi nezávislými 

proměnnými (deskriptory). VIF je definován jako 1/(1-R
2
), kde R

2
 je individuální 

koeficient determinace nezávislé proměnné. Je-li hodnota VIF větší než 10, 

multikolinearita je velkým problémem. V případě, že hodnota VIF je menší než 4, pak 

je vysoká pravděpodobnost, že parametry regresní rovnice vzájemně nekorelují. 

Hodnoty VIF v tabulce 4.3 jsou všechny menší než 2,5 a potvrzují tak správný výběr 
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testovacího souboru solutů pro konstrukci Abrahamova solvatačního modelu, který 

vyžaduje vzájemnou nezávislost jednotlivých příspěvků interakce. 

 

Tabulka 4.3 LSER deskriptory těkavých organických látek standardní směsi a hodnoty 

inflačních faktorů rozptylu – VIF. 

Pořadí Látka E S A B L 

1 Dietyléter 0,00 0,45 2,015 0,25 0,041 

2 1-Hexen 0,00 0,07 2,572 0,08 0,078 

3 Propanal 0,00 0,45 1,815 0,65 0,196 

4 Aceton 0,04 0,49 1,696 0,70 0,179 

5 Metylacetát 0,00 0,45 1,911 0,64 0,142 

6 Butanal 0,00 0,45 2,270 0,65 0,187 

7 2-Butanon 0,00 0,51 2,287 0,70 0,166 

8 Dichlormetan 0,10 0,05 2,019 0,57 0,387 

9 Benzen 0,00 0,14 2,786 0,52 0,610 

10 2-Pentanon 0,00 0,51 2,755 0,68 0,143 

11 2-Butanol 0,33 0,56 2,338 0,36 0,217 

12 1-Propanol 0,37 0,48 2,031 0,42 0,236 

13 Toluen 0,00 0,14 3,325 0,52 0,601 

14 1,4-Dioxan 0,00 0,64 2,892 0,75 0,329 

15 2-Hexanon 0,00 0,51 3,286 0,68 0,136 

16 Etylbenzen 0,00 0,15 3,778 0,51 0,613 

17 Nitrometan 0,06 0,31 1,892 0,95 0,313 

18 Nitroetan 0,02 0,33 2,414 0,95 0,270 

19 2,2,2-Trifluoretanol 0,57 0,25 1,224 0,60 0,015 

20 Pyridin 0,00 0,52 3,022 0,84 0,631 

21 1-Nitropropan 0,00 0,31 2,894 0,95 0,242 

22 4-Metylpyridin 0,00 0,54 3,640 0,82 0,630 

 VIF 1,41 1,30 2,42 1,34 2,30 
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4.3 Výsledky vícerozměrné statistické analýzy Abrahamova 

solvatačního modelu, interpretace LSER koeficientů a porovnání 

vlastností SPME vláken 

 

 Byla provedena multi-lineární regresní analýza logaritmu změřených 

distribučních konstant log Kfg 22 látek na jednotlivých typech SPME vláken proti 

deskriptorům testovaných solutů. Výsledné LSER modely jsou statisticky významné a 

jsou vyjádřeny následujícími rovnicemi: 

 

 PDMS vlákno: 

log Kfg = -0,78 + 0,69E + 0,39S + 1,38A + 1,61B + 0,91L  (4.3.1) 

 

 PA vlákno: 

log Kfg = -0,17 + 1,90S + 2,22A + 0,53L    (4.3.2) 

 

 CW/DVB vlákno: 

log Kfg = 0,12 - 0,50E + 1,35S + 2,15A - 0,52B + 0,98L  (4.3.3) 

 

 PDMS/DVB vlákno: 

log Kfg = 1,25 - 0,50E + 0,68S + 1,24A + 0,92L   (4.3.4) 

  

 CAR/PDMS vlákno: 

log Kfg = 3,95 + 0,31S - 0,36A + 0,43L    (4.3.5) 

 

 DVB/CAR/PDMS vlákno: 

log Kfg = 2,76 + 0,65S + 0,54L     (4.3.6) 

 

 Obdržené regresní koeficienty pro jednotlivé stacionární SPME fáze spolu se 

statistickým vyhodnocením shrnuje tabulka 4.4. Z tabulky 4.4 je vidět, že všechny 

LSER modely jsou statisticky vyhovující, s korelačními koeficienty nad 0,93, s nízkými 

hodnotami standardní chyby regrese SE a s dostatečně vysokými hodnotami F-testu, 

které významně překračují své kritické hodnoty. Regresním parametrům, které nejsou 
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statisticky významné v mezích spolehlivosti 95%, byla přiřazena nulová hodnota. 

Hodnoty v závorkách pod jednotlivými parametry udávají jejich směrodatnou odchylku. 

 

Tabulka 4.4 Hodnoty regresních koeficientů a statistické vyhodnocení získané 

vícenásobnou lineární regresní analýzou všech měřených látek pro jednotlivá SPME 

vlákna. 

Regresní 

koeficient 
PDMS PA CW/ DVB 

PDMS/ 

DVB 

CAR/ 

PDMS 

DVB/CAR/ 

PDMS 

c -0,784 

(0,242) 

-0,165 

(0,237) 

0,115 

(0,234) 

1,253 

(0,213) 

3,952 

(0,169) 

2,760  

(0,158) 

e 0,687 

(0,293) 

0,000 

 

-0,497 

(0,284) 

-0,503 

(0,239) 

0,000 

 

0,000 

 

s 0,394 

(0,205) 

1,901 

(0,195) 

1,352 

(0,198) 

0,682 

(0,166) 

0,312 

(0,139) 

0,648  

(0,156) 

a 1,346 

(0,306) 

2,224 

(0,326) 

2,152 

(0,296) 

1,237 

(0,269) 

-0,363 

(0,233) 

0,000 

 

b 1,612 

(0,255) 

0,000 

 

-0,517 

(0,246) 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

l 0,912 

(0,092) 

0,527 

(0,073) 

0,982 

(0,086) 

0,920 

(0,079) 

0,427 

(0,052) 

0,542 

(0,052) 

n 22 22 22 22 22 22 

R 0,975 0,944 0,966 0,962 0,933 0,937 

SE 0,179 0,192 0,173 0,158 0,137 0,157 

F 62,67 49,30 45,13 53,06 40,66 67,92  

Fkrit. 2,68 3,07 2,68 2,84 3,07 3,47 

* n = počet testovaných solutů; R = celkový korelační koeficient multi-lineární regrese; SE = standardní 

chyba regrese; F = hodnota F-testu; Fkrit. = kritická hodnota F-testu. 

 

Pro jednodušší porovnávání vlivu jednotlivých typů interakcí na SPME sorpci byly 

hodnoty regresních koeficientů standardizovány a jsou uvedeny v tabulce 4.5. Z tabulky 

4.5 je patrné, že dominantním parametrem téměř pro všechny SPME fáze je koeficient l, 

tj. disperzní a kavitační síly. Jeho velká pozitivní hodnota ukazuje, že retence látek na 
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vlákně roste s jejich velikostí a dále, že tento energeticky nevýhodný (endoergický) 

kavitační proces má největší vliv na velikost extrakce. V průměru se na výsledné 

interakci podílí asi z 50%. Jedinou výjimkou je polyakrylátové vlákno, kde je vliv 

disperzních/kavitačních sil na sorpci analytů jen třetinový. 

 

Tabulka 4.5 Standardizované hodnoty regresních koeficientů získané vícenásobnou 

lineární regresní analýzou všech měřených látek pro jednotlivá SPME vlákna. 

Regresní 

koeficient 
PDMS PA CW/ DVB 

PDMS/ 

DVB 

CAR/ 

PDMS 

DVB/CAR/ 

PDMS 

e 0,195 0,000 -0,171 -0,194 0,000 0,000 

s 0,123 0,776 0,508 0,288 0,194 0,335 

a 0,289 0,625 0,557 0,360 -0,156 0,000 

b 0,397 0,000 -0,154 0,000 0,000 0,000 

l 0,853 0,646 1,109 1,169 0,800 0,842 

 

PDMS vlákno poskytuje všechny typy interakcí. Kromě koeficientu l jsou 

druhými největšími členy LSER rovnice parametr b a parametr a. Oba tyto parametry 

mají kladnou hodnotu, což naznačuje, že PDMS vlákno disponuje jak kyselými, tak 

bazickými vlastnostmi. Jeho bazicita pravděpodobně pochází z kyslíkových atomů 

siloxanových skupin, které mohou tvořit vodíkové můstky s kyselými látkami jako 

donory vodíkových atomů. Naproti tomu kyselost polydimetylsiloxanu může pramenit 

ze zbylých volných hydroxylových skupin, které poskytují vodík k tvorbě můstků 

s bazickými analyty. Menší kladné hodnoty s a e naznačují určité dipolární vlastnosti 

PDMS vlákna, které může slabě interagovat s anebo být polarizován n- a -elektrony 

solutu. Tato teoretická zjištění lze prakticky demonstrovat na obrázku 4.5, kde jsou 

porovnávány hodnoty logaritmu Vg šesti vybraných analytů. Např. největší retenci na 

PDMS fázi vykazuje 1,4-dioxan, jelikož je charakterizován vysokými hodnotami B, L a 

S. Opakem je 1-hexen, který téměř nevykazuje žádné acidobazické a polární vlastnosti. 

Zcela odlišné vlastnosti má PA vlákno, u kterého je dominantní kladný parametr 

koeficient s (dipolarita/polarizovatelnost) a koeficient a (bazicita stacionární fáze). Tyto 

vlastnosti logicky plynou ze struktury polyakrylátu, která je tvořena uhlíkovým 

řetězcem se zbytky karboxylových skupin. Proto PA vláknem budou přednostně 
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absorbovány polární analyty kyselé povahy, jak dokládá obrázek 4.5, kde je hodnota log 

Vg nejvyšší pro polární nitroetan a kyselý 2,2,2-trifluoretanol a nejnižší pro nepolární 1-

hexen. 

 

 

Obrázek 4.5 Míra extrakce vybraných analytů PDMS, PA a CW/DVB vlákny, vyjádřená 

jako logaritmus specifického retenčního objemu log Vg. 

 

Carbowax/divinylbenzenové vlákno se chová podobně jako PA, ale protože se 

jedná o směsnou fázi, projevuje se zde vliv porézního DVB adsorbentu. Proto má 

CW/DVB vlákno téměř dvakrát větší parametr l než PA fáze. Kladná vysoká hodnota 

bazicity stacionární fáze a a dipolarity/polarizovatelnosti s je opět vysvětlitelná obecnou 

strukturou polyetylenglykolu, který je základem Carbowaxu. Atom kyslíku přítomný 

v monomerní jednotce -(CH2-CH2-O-)n může být příjemcem vodíkové vazby a podílet 

se na dipólových interakcích. Záporná hodnota acidity stacionární fáze b ukazuje, že 

s rostoucí bazicitou sloučenin bude klesat jejich retence na tomto vlákně, což koreluje 

s bazickým charakterem Carbowaxu. Záporná hodnota přebytkové molární refrakce e 

naznačuje přítomnost repulze volných elektronových párů solutu a SPME fáze, která 

pravděpodobně může pocházet z benzenového kruhu DVB. Kromě zvýšené sorpce 
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polárních látek, jako u PA vlákna, můžeme pozorovat zvýšené extrahované množství 

analytů typu toluenu a 1,4-dioxanu, a to díky přítomnosti divinylbenzenu (viz obr. 4.5). 

PDMS/DVB vlákno interaguje s těkavými analyty především skrze jejich 

aciditu, disperzní/kavitační interakci a dipolaritu/polarizovatelnost. Jak již bylo 

zmíněno, je DVB charakteristický slabou repulzí volných elektronových párů 

(koeficient e je záporný). Vliv tu také hraje i porézní struktura tuhého adsorbentu, což 

se projevuje vyšší hodnotou regresní konstanty c (viz tabulka 4.4). Na obrázku 4.6 je 

opět demonstrována míra extrakce vybraných analytů na PDMS/DVB vlákno, kde 

nejvyšší hodnota log Vg patří toluenu. 

 

 

Obrázek 4.6 Míra extrakce vybraných analytů PDMSDVB, CAR/PDMS a 

DVB/CAR/PDMS vlákny, vyjádřená jako logaritmus specifického retenčního objemu log 

Vg. 

 

CAR/PDMS a DVB/CAR/PDMS vlákna jsou SPME vlákna adsorpčního typu, 

jejichž dominantní extrakci řídící složkou je uhlíkové molekulové síto Carboxen. Obě 

tato vlákna mají podobné vlastnosti, jen CAR/PDMS má vyšší kapacitu (viz obr. 4.6). 

Z tabulky 4.5 je patrné, že CAR/PDMS fáze má zápornou hodnotu parametru a, tj. 
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vykazuje neochotu adsorbovat kyselejší organické látky. To může být způsobeno 

přítomností zbytků kyselých funkčních skupin na uhlíkovém povrchu Carboxenu, 

protože je připravován pyrolýzou sulfonovaných polymerů. Převládajícím typem 

interakce je u těchto SPME vláken disperzní/kavitační interakce a dále v menší míře 

dipolarita/polarizovatelnost. Vysoká kladná hodnota l ukazuje, že extrakce je řízena 

prakticky pouze velikostí molekuly solutu, který bude nespecificky interagovat na 

povrchu adsorbentu a bude se zde uplatňovat molekulárně-sítový efekt. Z obrázku 4.6 je 

vidět, že CAR/PDMS vlákno sorbuje lehčí i těžší látky přibližně na stejné úrovni, což je 

způsobeno rovnoměrně rozloženým zastoupením mikro-, mezo a makropórů. Ačkoliv 

jsou LSER rovnice (4.3.5) a (4.3.6) statisticky validní a smysluplné, mají velmi malé 

hodnoty regresních koeficientů v porovnání s regresní konstantou c. Konstanta c 

zahrnuje veškeré zbylé vlivy nepopsané definovanými deskriptory. Její vysoká hodnota 

ukazuje, že LSER přístup není schopen zcela popsat adsorpční proces v porézní 

struktuře tuhého adsorbentu. Je to pravděpodobně způsobeno už povahou LSER modelu 

a LSER parametrů, které byly vyvinuty z rozdělovacích procesů plyn-kapalina a 

kapalina-kapalina, a proto jsou obtížně použitelné pro systém plyn-pevná látka. 

 

Na závěr byla pro snadné a přehledné porovnání vlastností všech studovaných 

SPME fází použita metoda analýzy hlavních komponent (PCA), která transformuje 

jednotlivé hodnoty LSER koeficientů z tabulky 4.4 na tzv. hlavní komponenty. Jejím 

výsledkem je graf na obrázku 4.7, kde jsou proti sobě vyneseny první dvě hlavní 

komponenty PC1 a PC2, které v sobě zahrnují více jak 80% celkové informace 

obsažené v původních regresních koeficientech. Tento graf ukazuje, jak blízké jsou si 

LSER koeficienty, pokud jde o interakce solut-solvent a jak podobné jsou si SPME fáze 

z hlediska jejich fyzikálně-chemických vlastností. Z obrázku je vidět, že studovaná 

vlákna lze na základě jejich interakcí rozdělit do tří skupin. PDMS vlákno tvoří 

samostatnou skupinu a nejvíce se liší svými vlastnostmi. Druhou skupinu tvoří vlákna 

obsahující polární fáze polyakrylát a Carbowax, a také divinylbenzen. Poslední skupina 

obsahuje vlákna, jejichž hlavní komponentou je Carboxenový adsorbent, a která 

interagují především jen disperzními interakcemi. 
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Obrázek 4.7 Graf hodnot PC2 proti hodnotám PC1 pro LSER modely z tabulky 4.4. 

 

 

4.4 Odlehlé hodnoty solutů multi-lineární regresní analýzy 

 

 Pomocí rovnic (4.3.1) až (4.3.6) byly vypočteny (predikovány) hodnoty log 

Kfg
pred.

 pro 22 testovacích analytů a pro posouzení kvality regrese byly tyto vypočtené 

hodnoty vyneseny do grafu proti hodnotám experimentálním log Kfg
pred.

(viz obr. 4.8 až 

4.13) s výslednými korelačními koeficienty R v rozsahu 0,933-0,975.  

Případná horší hodnota korelace mezi experimentálními a vypočtenými 

hodnotami log Kfg může být zapříčiněna přítomností několika odlehlých hodnot. Tyto 

odlehlé hodnoty solutů pro jednotlivá SPME vlákna byly určeny tak, že byla vypočítána 

rezidua pro každý analyt (experimentální log Kfg mínus predikované log Kfg), získané 

hodnoty reziduí byly standardizovány (hodnota rezidua dělená standardní chybou 

reziduí) a poté vyneseny do grafu proti číselnému označení analytu (viz tab. 4.3). 

Z těchto grafů na obrázcích 4.14 až 4.19 byly stanoveny odlehlé hodnoty solutů 

jednotlivých LSER modelů.  
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Obrázek 4.8 Predikované versus experimentální hodnoty log Kfg pro PDMS vlákno. 
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Obrázek 4.9 Predikované versus experimentální hodnoty log Kfg pro PA vlákno. 
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Obrázek 4.10 Predikované versus experimentální hodnoty log Kfg pro CW/DVB vlákno. 
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Obrázek 4.11 Predikované versus experimentální hodnoty log Kfg pro PDMS/DVB 

vlákno. 
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Obrázek 4.12 Predikované versus experimentální hodnoty log Kfg pro CAR/PDMS 

vlákno. 
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Obrázek 4.13 Predikované versus experimentální hodnoty log Kfg pro DVB/CAR/PDMS 

vlákno. 
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Obrázek 4.14 Standardizovaná rezidua versus číslo analytu pro PDMS vlákno. 
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Obrázek 4.15 Standardizovaná rezidua versus číslo analytu pro PA vlákno. 
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Obrázek 4.16 Standardizovaná rezidua versus číslo analytu pro CW/DVB vlákno. 
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Obrázek 4.17 Standardizovaná rezidua versus číslo analytu pro PDMS/DVB vlákno. 
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Obrázek 4.18 Standardizovaná rezidua versus číslo analytu pro CAR/PDMS vlákno. 
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Obrázek 4.19 Standardizovaná rezidua versus číslo analytu pro DVB/CAR/PDMS 

vlákno. 
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Jako vyhovující se ve statistické praxi považují hodnoty standardizovaných reziduí 

spadající do rozsahu hodnot +2 až -2. Ostatní hodnoty mimo tento rozsah jsou označeny 

jako odlehlé. Pro PDMS vlákno měl původní model podle tohoto striktního pravidla 3 

odlehlé hodnoty, a to pyridin, 4-metylpyridin a butanal. PA vlákno mělo jeden odlehlý 

výsledek patřící 1,4-dioxanu. Model pro CW/DVB vlákno vykázal 3 odlehlé hodnoty 

pro dichlormetan, propanal a aceton. U PDMS/DVB vlákna jsou odlehlé 2 výsledky pro 

4-metylpyridin a dichlormetan. CAR/PDMS vlákno i DVB/CAR/PDMS vlákno 

vykázaly jednu stejnou odlehlou hodnotu 1,4-dioxanu. Všechny tyto odlehlé výsledky, 

jsou pravděpodobně způsobeny chybou při stanovení SPME distribučních konstant Kfg. 

 

Tabulka 4.6 Přepočítané hodnoty regresních koeficientů a statistické vyhodnocení 

získané vícenásobnou lineární regresní analýzou všech měřených látek pro jednotlivá 

SPME vlákna. 

Regresní 

koeficient 
PDMS PA CW/ DVB 

PDMS/ 

DVB 

CAR/ 

PDMS 

DVB/CAR/ 

PDMS 

c -0,511 

(0,135) 

-0,214 

(0,209) 

0,730 

(0,139) 

1,173 

(0,151) 

3,822 

(0,102) 

2,707  

(0,129) 

e 0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

-0,279 

(0,164) 

-0,204 

(0,114) 

0,000 

 

s 0,393 

(0,100) 

1,948 

(0,172) 

1,268 

(0,101) 

0,720 

(0,109) 

0,402 

(0,079) 

0,696  

(0,127) 

a 1,243 

(0,159) 

2,213 

(0,286) 

1,754 

(0,171) 

1,307 

(0,176) 

-0,351 

(0,128) 

0,000 

 

b 1,183 

(0,125) 

0,000 

 

-0,580 

(0,139) 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

l 0,933 

(0,040) 

0,543 

(0,065) 

0,744 

(0,042) 

0,929 

(0,055) 

0,490 

(0,038) 

0,660 

(0,042) 

n 19 21 19 20 21 21 

R 0,989 0,960 0,986 0,984 0,982 0,961 

SE 0,092 0,169 0,094 0,102 0,075 0,127 

F 157,45 65,93 123,12 114,68 111,20 109,51 

Fkrit. 2,93 3,10 2,93 2,90 2,87 3,49 
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Po vyloučení odlehlých dat byly pomocí multi-lineární regrese vypočítány nové 

LSER koeficienty Abrahamova solvatačního modelu, které jsou uvedeny spolu 

se statistickým vyhodnocením v tabulce 4.6. Je vidět, že u všech SPME vláken došlo ke 

zlepšení statistických parametrů regrese tj. k nárůstu hodnot korelačních koeficientů, ke 

snížení standardní chyby regrese SE a k výraznému zvýšení hodnot Fisherova parametru 

F. Z porovnání hodnot regresních koeficientů v tabulce 4.5 a tabulce 4.7 vyplývá, že 

vyjmutí několika “odlehlých“ analytů z testovací sady látek nezpůsobilo žádné 

významné změny hodnot parametrů výsledných modelů a tyto nové LSER modely 

přisuzují studovaným SPME fázím stejné vlastnosti jako modely původní. 

 

Tabulka 4.7 Přepočítané standardizované hodnoty regresních koeficientů získané 

vícenásobnou lineární regresní analýzou všech měřených látek pro jednotlivá SPME 

vlákna. 

Regresní 

koeficient 
PDMS PA CW/ DVB 

PDMS/ 

DVB 

CAR/ 

PDMS 

DVB/CAR/ 

PDMS 

e 0,000 0,000 0,000 -0,107 -0,117 0,000 

s 0,163 0,790 0,601 0,323 0,251 0,357 

a 0,367 0,620 0,571 0,409 -0,151 0,000 

b 0,388 0,000 -0,195 0,000 0,000 0,000 

l 1,098 0,661 0,973 1,164 0,917 0,862 

 

 Jelikož je v této práci z praktických důvodů používána testovacích sada 

s relativně malým počtem látek, vyloučení dvou a více analytů by mohlo vést 

k určitému ovlivnění výsledků. Navíc se v běžné praxi při studiích používající LFER 

přístupy uplatňuje jako kritická hodnota standardizovaného rezidua ±3 i vyšší. Z těchto 

důvodů, a jelikož kvalita původních solvatačních modelů je dobrá (viz tab. 4.4) budou v 

této práci dále používány původní LSER rovnice (4.3.1) až (4.3.6). 
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4.5 Predikce SPME distribučních konstant Kfg pomocí LSER 

 

 Schopnost predikce Abrahamova solvatačního modelu byla prověřována pomocí 

zúžené skupiny 14 látek, z nichž byly vytvořeny nové LSER modely, a pro 8 zbylých 

látek byly predikovány hodnoty log Kfg pomocí těchto nových “redukovaných“ modelů. 

Výsledné hodnoty log Kfg byly porovnány s hodnotami experimentálními a 

predikovanými hodnotami z původních solvatačních modelů.  

Následující tabulka 4.8 uvádí hodnoty LSER koeficientů získaných multi-

lineární regresní analýzou pro 14 vybraných analytů. 

 

Tabulka 4.8 LSER koeficienty a statistické vyhodnocení získané vícenásobnou lineární 

regresní analýzou 14 měřených látek pro jednotlivá SPME vlákna. 

Regresní 

koeficient 
PDMS PA CW/ DVB 

PDMS/ 

DVB 

CAR/ 

PDMS 

DVB/CAR/ 

PDMS 

c -0,654 

(0,150) 

0,161 

(0,311) 

-0,102 

(0,305) 

0,955 

(0,195) 

3,918 

(0,128) 

2,789 

(0,158) 

e 0,000 0,000 0,000 -0,673 

(0,237) 

0,000 0,000 

s 0,369 

(0,104) 

1,754 

(0,223) 

1,062 

(0,219) 

0,710 

(0,131) 

0,350 

(0,091) 

0,632 

(0,138) 

a 1,270 

(0,158) 

2,073 

(0,348) 

2,314 

(0,342) 

1,387 

(0,199) 

-0,362 

(0,138) 

0,000 

b 1,283 

(0,134) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

l 0,991 

(0,051) 

0,412 

(0,111) 

0,991 

(0,109) 

1,058 

(0,083) 

0,434 

(0,046) 

0,531 

(0,060) 

n 14 14 14 14 13 13 

R 0,990 0,947 0,973 0,989 0,977 0,953 

SE 0,087 0,192 0,155 0,085 0,076 0,117 

F 112,6 28,8 53,2 88,0 62,0 49,3 

Fkrit. 3,18 3,41 3,41 3,18 3,49 3,89 
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Tabulky 4.9 a 4.10 shrnují experimentální a predikované hodnoty log Kfg pro jednotlivá 

SPME vlákna z původního “celého“ solvatačního modelu a také predikované hodnoty 

z modelu s redukovaným počtem solutů log Kfg
red

. 

 

Tabulka 4.9 Mediany log Kfg experimentální, predikované původním LSER modelem a 

predikované redukovaným LSER modelem pro PDMS, PA a CW/DVB vlákna. 

Látka 

PDMS PA CW/DVB 

log 

Kfg
exp

 

log 

Kfg
pred

 

log 

Kfg
red

 

log 

Kfg
exp

 

log 

Kfg
pred

 

log 

Kfg
red

 

log 

Kfg
exp

 

log 

Kfg
pred

 

log 

Kfg
red

 

Dietyleter 1,97 1,91 2,01 1,50 1,37 1,43 2,28 2,18 2,16 

1-Hexen 2,10 1,76 2,01 1,48 1,34 1,36 2,66 2,67 2,53 

Propanal 1,85 1,99 1,96 1,93 2,03 2,05 2,13 2,45 2,39 

Aceton 2,08 2,01 1,96 2,09 2,15 2,17 2,38 2,47 2,41 

Metylacetát 2,03 2,03 2,05 2,14 2,06 2,07 2,59 2,55 2,47 

Butanal 2,16 2,40 2,41 2,19 2,27 2,24 3,03 2,90 2,84 

2-Butanon 2,38 2,51 2,53 2,27 2,37 2,33 3,13 2,96 2,91 

Dichlormetan 1,70 1,76 1,75 2,14 2,20 2,20 2,52 2,86 2,74 

Benzen 2,52 2,61 2,48 2,05 2,29 2,22 3,34 3,18 3,21 

2-Pentanon 2,94 2,92 2,98 2,44 2,58 2,49 3,48 3,40 3,35 

2-Butanol 2,86 2,99 2,93 2,38 2,48 2,44 3,16 3,21 3,36 

1-Propanol 2,72 2,67 2,60 2,78 2,53 2,50 3,09 3,11 3,21 

Toluen 2,95 3,09 3,01 2,38 2,57 2,44 3,81 3,71 3,75 

1,4-Dioxan 3,31 3,41 3,31 2,37 2,78 2,67 3,38 3,47 3,56 

2-Hexanon 3,33 3,40 3,51 3,01 2,86 2,71 3,90 3,93 3,88 

Etylbenzen 3,34 3,52 3,47 3,04 2,79 2,61 4,17 4,13 4,18 

Nitrometan 2,14 2,11 2,05 3,08 2,77 2,73 3,31 3,07 2,92 

Nitroetan 2,60 2,54 2,54 3,12 2,96 2,86 3,53 3,51 3,35 

2,2,2-Trifluoretanol 1,79 1,75 1,83 2,76 2,89 2,90 3,30 3,22 3,07 

Pyridin 3,98 3,57 3,32 3,11 3,02 2,88 3,78 3,63 3,78 

1-Nitropropan 2,97 2,90 2,96 3,21 3,16 3,02 3,83 3,96 3,77 

4-Metylpyridin 4,30 4,16 3,95 3,31 3,31 3,10 4,00 4,20 4,38 
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Tabulka 4.10 Mediany log Kfg experimentální, predikované původním LSER modelem a 

predikované redukovaným LSER modelem pro PDMS/DVB, CAR/PDMS a 

DVB/CAR/PDMS vlákna. 

Látka 

PDMS/DVB CAR/PDMS DVB/CAR/PDMS 

log 

Kfg
exp

 

log 

Kfg
pred

 

log 

Kfg
red

 

log 

Kfg
exp

 

log 

Kfg
pred

 

log 

Kfg
red

 

log 

Kfg
exp

 

log 

Kfg
pred

 

log 

Kfg
red

 

Dietyleter 3,29 3,26 3,24 4,92 4,83 4,88 4,07 4,02 4,02 

1-Hexen 3,64 3,63 3,68 5,04 5,03 5,06 4,18 4,21 4,21 

Propanal 3,11 3,27 3,20 4,90 4,88 4,93 4,11 4,17 4,16 

Aceton 3,28 3,25 3,18 4,86 4,84 4,88 4,17 4,13 4,13 

Metylacetát 3,41 3,38 3,34 5,07 4,92 4,97 4,46 4,21 4,21 

Butanal 3,70 3,69 3,69 5,16 5,09 5,13 4,33 4,41 4,41 

2-Butanon 3,60 3,75 3,76 5,16 5,12 5,16 4,43 4,45 4,45 

Dichlormetan 3,18 3,43 3,37 4,88 4,95 4,96 4,21 4,22 4,22 

Benzen 3,92 3,86 3,86 5,22 5,29 5,31 4,43 4,61 4,60 

2-Pentanon 4,32 4,18 4,26 5,38 5,33 5,35 4,70 4,70 4,68 

2-Butanol 4,01 3,95 4,00 4,91 5,02 4,94 4,26 4,26 4,26 

1-Propanol 3,80 3,75 3,76 4,94 4,90 4,81 4,19 4,13 4,13 

Toluen 4,52 4,36 4,44 5,58 5,54 5,54 4,94 4,90 4,88 

1,4-Dioxan 4,19 4,26 4,33 4,96 5,42 5,44 4,41 4,81 4,80 

2-Hexanon 4,63 4,67 4,82 5,78 5,58 5,58 5,20 4,98 4,96 

Etylbenzen 4,76 4,77 4,90 5,78 5,75 5,74 5,32 5,14 5,12 

Nitrometan 3,61 3,56 3,50 5,09 5,02 5,05 4,65 4,40 4,39 

Nitroetan 4,14 4,01 4,03 5,34 5,27 5,29 4,71 4,69 4,67 

2,2,2-Trifluoretanol 3,45 3,49 3,46 4,41 4,59 4,45 3,65 3,81 3,82 

Pyridin 4,58 4,29 4,32 5,61 5,51 5,52 5,00 4,94 4,92 

1-Nitropropan 4,49 4,44 4,53 5,49 5,49 5,51 4,87 4,95 4,93 

4-Metylpyridin 4,46 4,84 4,96 5,68 5,79 5,78 5,16 5,27 5,24 

          

Podtržené hodnoty log Kfg odpovídají analytům, které nebyly použity při tvorbě 

redukovaného LSER modelu. Z těchto kontrolních dat je vidět, že hodnoty predikované 

redukovaným LSER modelem jsou v dobré shodě s hodnotami, které poskytuje původní 

model zahrnující všech 22 testovacích analytů. Statistická analýza rozptylu výsledků 

obou LSER modelů ukázala, že přesnost predikce obou modelů se statisticky významně 

neliší na hladině významnosti = 0,05. Pro všechna SPME vlákna nebyla překročena 

kritická hodnota F-testu F = 4,32.  
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Závěrem této kapitoly lze konstatovat, že zkonstruovaný Abrahamův solvatační 

model je vyhovující pro popis sorpce těkavých organických látek z ovzduší na všechny 

studované typy SPME vláken za teploty 23°C a relativní vlhkosti blížící se nule. 

 

 

4.6 Selektivita SPME vláken z pohledu LSER 

 

 Selektivita studované SPME stacionární fáze vůči dané dvojici solutů (VOC) 

může být definována následující rovnicí: 

 

 log (  = log Kfg
A
 – log Kfg

B
      (4.6.1) 

 

kde  je selektivita a A a B označují dvojici solutů. Z tabulky 4.9 a 4.10 lze vybrat 

několik dvojic analytů a můžeme tak získat log (  resp.  vypočtené jak 

z experimentálních dat, tak i z dat predikovaných LSER modelem. Výsledky pro 

vybrané dvojice těkavých látek a za použití redukovaných LSER modelů pro jednotlivá 

SPME vlákna jsou uvedeny v tabulce 4.11. 

 

Tabulka 4.11 Experimentální a predikované hodnoty selektivity a pro vybrané dvojice 

těkavých organických látek. 

SPME vlákno 
1-hexen/TFE* 1-propanol/TFE* 1-hexen/1-propanol 

 exp.  pred.  exp.  pred.  exp.  pred. 

PDMS 2,03 1,55 8,52 5,95 0,24 0,26 

PA 0,05 0,03 1,03 0,40 0,05 0,07 

CW/DVB 0,23 0,84 0,62 2,12 0,36 0,40 

PDMS/DVB 1,55 1,53 2,21 2,03 0,70 0,75 

CAR/PDMS 3,99 4,07 3,19 2,29 1,25 1,78 

DVB/CAR/PDMS 3,36 2,44 3,47 2,06 0,97 1,18 

* 2,2,2-trifluoretanol 
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Z tabulky 4.11 je zřejmé, že PDMS vlákno je vysoce selektivní k dvojici analytů 

1-propanol/TFE (2,2,2-trifluoretanol), kdy je především díky disperzním/kavitačním 

interakcím přednostně zadržován 1-propanol. Dobrou selektivitu má i k dvojici látek   

1-hexen/1-propanol, kdy je opět více zadržován 1-propanol vlivem jeho acido-

bazických vlastností (viz tab. 4.3). PA vlákno se svými bazickými polárními 

vlastnostmi selektivně extrahuje 1-propanol a TFE oproti 1-hexenu, ale není selektivní 

vůči dvojici alkoholů. CW/DVB a PDMS/DVB jsou relativně málo selektivní vůči 

zvoleným dvojicím testovaných analytů. SPME vlákna obsahující Carboxen, tj. 

CAR/PDMS a DVB/CAR/PDMS vlákna, vykazují podobnou selektivitu, kdy je 

preferenčně adsorbován 1-hexen a 1-propanol díky vyšší hodnotě deskriptoru 

disperzních/kavitačních sil L. 

Selektivitu SPME vlákna k dvojici VOC lze také predikovat pomocí známých 

hodnot LSER koeficientů příslušné SPME fáze a LSER deskriptorů testovaných 

analytů. Jako testovací pár VOC s podobným bodem varu byl zvolen                             

2-pentanon/nitrometan, jelikož nebyly použity při konstrukci redukovaného LSER 

modelu. Kombinací základního definičního tvaru Abrahamovy rovnice s rovnicí 4.6.1 

získáme následují obecný vztah pro výpočet selektivity stacionární fáze vůči dvojici 

látek: 

 

log ( ) = e(E
A
 - E

B
) + s(S

A 
- S

B
) + a(A

A 
- A

B
) + b(B

A 
- B

B
) + l(L

A 
- L

B
) (4.6.2) 

 

Po dosazení deskriptorů zvolených solutů jsme obdrželi tento kokrétní tvar LSER 

rovnice pro výpočet  dvojice 2-pentanon/nitrometan: 

 

log  = - 0.17e - 0.27s - 0.06a + 0.20b + 0.86l   (4.6.3) 

 

kde se za e, s, a, b, l dosadí regresní koeficienty z rovnic (4.3.1) až (4.3.6). Tabulka 4.12 

uvádí predikované hodnoty  pomocí rovnice (4.6.2) spolu s experimentálními 

hodnotami selektivity. Z tabulky plyne, že nejvyšší selektivitu vůči této dvojici látek 

vykazují PDMS a PDMS/DVB vlákna, kde je 2-pentanon sorbován přednostně, jelikož 

má vysokou hodnotu deskriptoru B a L. Výjimku tvoří PA vlákno s vyšší afinitou 

k nitrometanu diky vyšší hodnotě parametru dipolarity/polarizovatelnosti S. Ačkoliv 
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nejsou experimentální a vypočítané hodnoty selektivity v perfektní shodě, jsou 

dostatečné k predikci nástinu chování SPME vláken vůči dané dvojici látek. 

 

 

Tabulka 4.12 Experimentální a predikované hodnoty selektivity  všech SPME vláken 

vůči dvojici 2-pentanon/nitrometan. 

SPME vlákno 

2-Pentanon Nitrometan 2-Pentanon /nitrometan 

log 

Kfg
exp.

 

log 

Kfg
pred.

 

log 

Kfg
exp.

 

log 

Kfg
pred.

  exp.  pred. 

PDMS 2,94 2,98 2,14 2,05 6,39 8,63 

PA 2,44 2,49 3,08 2,73 0,23 0,57 

CW/DVB 3,48 3,35 3,31 2,92 1,49 2,69 

PDMS/DVB 4,32 4,26 3,61 3,50 5,12 5,66 

CAR/PDMS 5,30 5,35 5,07 5,05 1,72 2,00 

DVB/CAR/PDMS 4,70 4,68 4,65 4,39 1,12 1,94 

 

 

 

4.7 Vliv vlhkosti na interakce při SPME vzorkování ovzduší 

 

 V minulých kapitolách jsme se zabývali studiem interakcí během SPME 

vzorkování těkavých organických látek z ovzduší různými SPME vlákny. Tyto 

experimenty byly prováděny při relativní vlhkosti blížící se nulové hodnotě z důvodu 

lepšího popisu čistých interakcí solut-vlákno. Avšak ve skutečném životě je tato situace 

nereálná, jelikož voda je hlavní komponentou životního prostředí. Proto jsme se v této 

práci rozhodli zkoumat SPME sorpční proces za přítomnosti vodních par 

v analyzovaném vzorku. Experimenty a výpočty byly provedeny obdobným způsobem 

jako v předchozím případu, ale s relativní vlhkostí (RH) 10, 30, 50, 70, a 90% ve 

vzorku. Vliv vodní páry na extrakci SPME vlákny byl studován jen pro PDMS a PA 

vlákna. 
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4.7.1 Vliv vlhkosti na SPME vzorkování z pohledu LSER 

 

 Vlhkost je velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje SPME sorpční proces. 

Podíváme-li se na LSER deskriptory vody, kde E=0; S=0,45; A=0,82; B=0,35 a 

L=0,260, uplatňují se zde tři hlavní interakce, které řídí její sorpční proces, celková 

acidita > dipolarita/polarizovatelnost > celková bazicita. LSER parametry, 

získané multi-lineární regresní analýzou pro sadu 14 solutů, jsou shrnuty v tabulce 4.13 

pro každou hodnotu relativní vlhkosti (propanal poskytoval odlehlá data). Tabulky 4.14 

a 4.15 uvádějí mediánové hodnoty log Kfg
exp.

 experimentálně zjištěné a log Kfg
pred.

 

vypočítané z LSER modelů při různých relativních vlhkostech. 

 

Tabulka 4.13 Hodnoty regresních parametrů pro PDMS a PA vlákno vypočtené z LSER 

rovnic při různých hodnotách relativní vlhkosti RH ve vzorku.  

SPME 

vlákno 

RH 

(%) 

Regresní koeficienty Statistika 

c e s a b l R 
a
 SE 

b
 F 

c
 

n 

d
 

PDMS 10 -0,25 0,00 0,49 1,24 1,10 0,95 0,993 0,074 135,9 13 

 30 -0,17 0,00 0,51 1,25 1,00 0,91 0,993 0,069 144,0 13 

 50 -0,27 0,00 0,53 1,26 1,00 0,94 0,994 0,067 159,2 13 

 70 -0,24 0,00 0,52 1,23 0,96 0,93 0,994 0,066 159,9 13 

 90 -0,30 0,00 0,53 1,24 0,93 0,94 0,993 0,070 145,1 13 

PA 10 -0,34 0,00 1,79 2,49 0,00 0,64 0,972 0,158 50,9 13 

 30 -0,60 0,00 1,94 2,71 0,00 0,66 0,974 0,163 55,5 13 

 50 -0,66 0,00 1,94 2,75 0,00 0,66 0,976 0,158 60,2 13 

 70 -0,55 0,00 1,84 2,65 0,00 0,62 0,975 0,153 57,9 13 

 90 -0,60 0,00 1,88 2,74 0,00 0,63 0,974 0,160 55,5 13 

a
 celkový multi-korelační koeficient, 

b
 standardní chyba regrese, 

c
 Fisherova F-statistika, 

d
 počet solutů. 
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PDMS vlákno je mírně polární fáze, která převážně interaguje s extrahovanými 

analyty skrze disperzní interakce. Zvýšení relativní vlhkosti plynného vzorku resp. 

vlhkosti vzduchu vede ke zvýšení polarity polydimetylsiloxanové fáze, jak je vidět 

z tabulky 4.13 nebo lépe na obrázku 4.20., kdy dochází k nárůstu parametru bazicity a a 

dipolarity/polarizovatelnosti s a současně k poklesu disperzních/kavitačních interakcí l. 

Naproti tomu dochází k výraznému poklesu koeficientu acidity této SPME stacionární 

fáze. Je to patrně způsobeno tím, že PDMS se chová jako silnější báze oproti vodnímu 

filmu, který se tvoří se vzrůstající RH na jeho povrchu. Nicméně, určující interakcí je 

stále interakce disperzní/kavitační. 

 

Tabulka 4.14 Experimentální a predikované mediánové hodnoty log Kfg pro testované 

analyty na PDMS vlákně při různých relativních vlhkostech RH a teplotě 23°C. 

Látka 

RH 

10% 30% 50% 70% 90% 

log 

Kfg
exp. 

log 

Kfg
pred. 

log 

Kfg
exp. 

log 

Kfg
pred. 

log 

Kfg
exp. 

log 

Kfg
pred. 

log 

Kfg
exp. 

log 

Kfg
pred. 

log 

Kfg
exp. 

log 

Kfg
pred. 

Dietyleter 2,20 2,28 2,18 2,26 2,14 2,21 2,13 2,20 2,09 2,16 

1-Hexen 2,36 2,31 2,34 2,30 2,30 2,26 2,29 2,26 2,26 2,24 

Propanal 2,43 3,12 3,10 3,16 3,05 3,09 3,19 3,03 3,31 2,98 

Aceton 2,35 2,29 2,35 2,28 2,30 2,24 2,27 2,22 2,23 2,18 

Metylacetát 2,36 2,37 2,35 2,36 2,31 2,32 2,30 2,30 2,26 2,26 

Dichlormetan 2,06 2,12 2,08 2,15 2,04 2,11 2,04 2,10 2,02 2,08 

Benzen 2,86 2,80 2,85 2,79 2,83 2,77 2,82 2,76 2,80 2,74 

2-Butanol 3,12 3,17 3,08 3,13 3,07 3,10 3,04 3,06 3,01 3,03 

1-Propanol 2,97 2,87 2,93 2,85 2,90 2,81 2,87 2,78 2,84 2,75 

Toluen 3,29 3,31 3,27 3,28 3,26 3,27 3,24 3,26 3,23 3,24 

1,4-Dioxan 3,55 3,56 3,49 3,50 3,46 3,49 3,41 3,45 3,38 3,42 

Nitroetan 2,95 2,89 2,94 2,88 2,92 2,86 2,91 2,84 2,89 2,81 

2,2,2-

Trifluoretanol 2,15 2,19 2,20 2,22 2,14 2,17 2,11 2,15 2,06 2,11 

1-Nitropropan 3,24 3,30 3,21 3,28 3,21 3,26 3,19 3,24 3,16 3,22 
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Obrázek 4.20 Závislost LSER regresních koeficientů na relativní vlhkosti vzorku pro 

PDMS vlákno při teplotě 23°C. 
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Obrázek 4.21 Závislost LSER regresních koeficientů na relativní vlhkosti vzorku pro PA 

vlákno při teplotě 23°C. 
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 Vysoce polární PA vlákno ještě zvyšuje svojí polaritu v přítomnosti vodní páry; 

když koeficienty s a a rostou (viz obr. 4.21 a tab. 4.15). Zajímavé je, že 

disperzní/kavitační parametr l také mírně roste s rostoucí relativní vlhkostí. Toto je 

trochu překvapující chování, uvážíme-li polární vlastnosti PA a vody. Vysvětlením 

tohoto jevu může být to, že voda vytváří tenký film na povrchu polyakrylátové 

stacionární fáze a sorpční proces již není jen jednoduchý dvoufázový systém plyn-tuhá 

látka, ale může se zde uplatnit i adsorpce látek na povrchu vody na rozhraní plyn-voda. 

Poole ve své práci předvedl, že v tomto případě je pro organické páry analytů snazší, 

energeticky výhodnější, adsorbovat se na povrchu vody, než vytvářet kavitu pro 

přechod do vody samotné. Potom má tedy koeficient l pozitivní hodnotu a může přispět 

ke zvýšení sorpce méně polárních látek [81]. 

 

Tabulka 4.15 Experimentální a predikované mediánové hodnoty log Kfg pro testované 

analyty na PA vlákně při různých relativních vlhkostech RH a teplotě 23°C. 

Látka 

RH 

10% 30% 50% 70% 90% 

log 

Kfg
exp. 

log 

Kfg
pred. 

log 

Kfg
exp. 

log 

Kfg
pred. 

log 

Kfg
exp. 

log 

Kfg
pred. 

log 

Kfg
exp. 

log 

Kfg
pred. 

log 

Kfg
exp. 

log 

Kfg
pred. 

Dietyleter 1,44 1,39 1,27 1,22 1,23 1,16 1,23 1,17 1,18 1,14 

1-Hexen 1,48 1,44 1,27 1,26 1,20 1,20 1,22 1,20 1,22 1,17 

Propanal 5,11 3,03 5,32 3,14 5,33 3,14 5,21 3,12 5,34 3,33 

Aceton 2,02 2,09 1,96 1,99 1,92 1,94 1,87 1,90 1,90 1,90 

Metylacetát 2,10 2,02 1,99 1,91 1,92 1,85 1,89 1,82 1,87 1,81 

Dichlormetan 2,16 2,21 2,01 2,11 1,96 2,06 1,91 2,02 1,89 2,02 

Benzen 2,11 2,37 1,99 2,25 1,95 2,20 1,90 2,14 1,88 2,13 

2-Butanol 2,66 2,61 2,61 2,54 2,55 2,50 2,49 2,45 2,51 2,46 

1-Propanol 2,79 2,62 2,75 2,56 2,71 2,52 2,65 2,47 2,68 2,48 

Toluen 2,78 2,71 2,68 2,60 2,63 2,55 2,55 2,48 2,54 2,47 

1,4-Dioxan 2,63 2,84 2,56 2,76 2,52 2,71 2,46 2,63 2,46 2,63 

Nitroetan 3,15 2,95 3,09 2,89 3,04 2,84 2,95 2,76 2,97 2,77 

2,2,2-

Trifluoretanol 2,80 2,93 2,77 2,92 2,75 2,89 2,70 2,83 2,72 2,86 

1-Nitropropan 3,27 3,20 3,21 3,15 3,15 3,10 3,05 3,00 3,06 3,01 
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Obecně lze říci, že přítomnost vodní páry má na velikost extrakce těkavých 

organických látek PDMS a PA vlákny negativní účinek. Je to pravděpodobně 

způsobeno tím, že voda soutěží s těkavými analyty o aktivní místa vodíkové vazby na 

povrchu SPME stacionárních fázích a tím snižuje celkové sorbované množství na 

vlákně. Tento trend je demonstrován na obrázcích 4.22 a 4.23. 
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Obrázek 4.22 Závislost logaritmu spec. objemů vybraných analytů na relativní vlhkosti 

vzorku při extrakci PDMS vláknem za teploty 23°C. 
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Obrázek 4.22 Závislost logaritmu spec. objemů vybraných analytů na relativní vlhkosti 

vzorku při extrakci PA vláknem za teploty 23°C. 
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4.7.2 Vliv vlhkosti na selektivitu SPME vláken 

 

 Vlhkost vzorku může také významně ovlivnit selektivitu SPME vláken vůči 

dvojicím těkavých organických látek. Příkladem mohou být tyto vybrané dvojice 

analytů, a to 2,2,2-trifluoretanol/1hexen a 1-propanol/1-hexen. Obrázky 4.23 a 4.24 

ilustrují vliv RH na selektivitu PDMS a PA vlákna, kde jednotlivé hodnoty  byly 

vypočítány z experimentálních dat uvedených v tabulce 4.14 a 4.15. 
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Obrázek 4.23 Závislost selektivity PDMS vlákna vůči vybrané dvojici VOC na relativní 

vlhkosti vzorku. 

 

 Z obrázků je patrné, že již malá změna relativní vlhkosti může způsobit velký 

posun selektivity PDMS vlákna. V tomto konkrétním případě, PDMS vlákno zcela 

obrací svoji selektivitu, stává se polárnějším a během sorpčního procesu upřednostňuje 

oba alkoholy na úkor nepolárního alkenu. Toto chování je v souladu s výsledky 

uvedenými v předcházející kapitole. 
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 Obdobné chování lze pozorovat u PA vlákna a dvojice analytů 1-propanol/        

1-hexen, kdy polyakrylátová fáze se zvyšující se vlhkostí zvyšuje svoji selektivitu 

k primárnímu alkoholu. Zatímco u dvojice látek 2,2,2-trifluoretanol/1-hexen jeho 

selektivita prudce klesá, PA vlákno má stále vysokou hodnotu  k selektivní extrakci 

fluorovaného alkoholu. 
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Obrázek 4.23 Závislost selektivity PA vlákna vůči vybrané dvojici VOC na relativní 

vlhkosti vzorku. 

 

Tato pozorování ukazují, jak významnou roli hraje přítomnost vodní páry 

v analyzovaných vzorcích. Proto by měl být tento parametr pečlivě kontrolován během 

odběru vzorku, tak jako je kontrolována teplota a doba extrakce.   
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5 ZÁVĚR  

 Abrahamův solvatační model byl úspěšně použit k charakterizaci sorpčních 

vlastností šesti SPME stacionárních fází z hlediska molekulárních interakcí. Na základě 

této charakterizace lze predikovat chování jednotlivých SPME vláken vůči dvojicím 

těkavých organických látek a porovnávat jejich selektivitu. Abrahamova LSER metoda 

umožňuje predikovat míru afinity jakékoliv těkavé organické látky k příslušné 

stacionární fázi SPME vlákna [82]. 

 

 Bylo zjištěno, že PDMS vlákno interaguje všemi typy interakcí a proto může 

zachytit široký rozsah těkavých látek z ovzduší. PA a CW/DVB vlákna jsou podle 

očekávání tvořena polárními fázemi s bazickými vlastnostmi. Z výsledků plyne, že tyto 

dvě vlákna by především měla efektivně extrahovat alkoholy a nitrosloučeniny. SPME 

vlákna adsorpčního typu obsahující porézní adsorbenty PDMS/DVB, CAR/PDMS a 

DVB/CAR/PDMS mají mnohem vyšší kapacitu pro těkavé látky než předešlá tři vlákna, 

avšak jsou méně selektivní. Hlavní interakcí, která v tomto případě řídí rozdělovací 

proces plyn-vlákno, je interakce disperzní a/nebo tvorba kavit. 

 

 Tato práce ukázala, že přítomnost vodních par ve vzorku může dramaticky snížit 

extrahované množství analytu a změnit i celkové fyzikálně-chemické vlastnosti SPME 

fáze. Z toho důvodu je selektivita SPME vlákna a účinnost extrakce vůči dvojici analytů 

také ovlivněna okolní vlhkostí a může být zcela změněna. Proto by měla být relativní 

vlhkost vzorků pečlivě kontrolována během analýzy ovzduší a definovaná vlhkost by 

měla být součástí kalibračního postupu. 

 

 Na základě prezentovaných zjištění se zdá, že spojení SPME metody a LSER 

přístupu může být použito pro charakterizaci nově vyvinutých chromatografických 

stacionárních fází a také pro predikci jejich selektivity vůči různým skupinám 

organických látek. Navíc, tyto testovací procedury mohou být prováděny při nízkých 

teplotách a vysokých relativních vlhkostech, které nejsou přímo proveditelné pomocí 

standardní plynové chromatografie. 
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Vývoj nového typu jehlového koncentrátoru (INCAT)   

pro vzorkování BTEX z vodných vzorků 
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1 ÚVOD 

V současnosti si stále více lidí uvědomuje nutnost chránit životního prostředí 

pro sebe i budoucí generace, a proto se mnoho analytických chemiků začalo hlouběji 

zabývat problematikou životního prostředí.  

Analýza mnoha environmentálních polutantů je velmi často obtížná vzhledem 

ke komplexnosti vzorkovaných matric, a také protože povolené obsahy polutantů v 

jednotlivých složkách životního prostředí (vzduch, voda, půda) jsou velmi nízké. 

Významným stupněm znečištění ovzduší mohou být již koncentrace polutantů na 

úrovni nižší než mikrogram na metr krychlový vzduchu (ppb). Například ve vodě je pro 

mnoho látek obsah 1 mg.l
-1

 (ppm) vysoká hodnota, často nad povoleným limitem. Pro 

některé polutanty může být environmentálně významná hladina již koncentrace ng.l
-1

 

(ppt). Z těchto důvodů jsou na používané analytické metody kladeny nároky velmi 

nízkých detekčních limitů [1].  

Požadavky rostoucí populace spojené s potřebou vyšší materiální životní úrovně 

zapříčiňují velké celosvětové znečištění životního prostředí. Environmentální znečištění 

může být rozděleno do kategorií podle jednotlivých složek životního prostředí – vody, 

vzduchu a půdy, které jsou vzájemně propojené [1]. Jednou ze skupin polutantů 

vyskytující se ve všech uvedených složkách životního prostředí je skupina těkavých 

organických látek (VOC – volatile organic compound). Lidé jsou těmito látkami 

obklopeni jak v životním, tak pracovním prostředí [2]. Většina těchto látek vážně 

ohrožuje zdraví živých organismů v závislosti na době a stupni expozice, vzhledem 

k jejich častým karcinogenním a mutagenním účinkům [2-4]. Navíc se tyto látky 

podílejí na ztenčování ozonové vrstvy v stratosféře a na tvorbě ozonu v troposféře [5,6].  

Mezi zkoumané těkavé organické látky, vyskytujících se ve vzorcích vody, 

vzduchu a v půdních sedimentech, patří například halogenované alifatické sloučeniny 

[3,4,7], alifatické étery s nízkou molekulovou hmotností jako je t-butylmetyléter 

(MTBE) [7,8] a monocyklické aromatické uhlovodíky jako jsou benzen, toluen, 

etylbenzen a xyleny (BTEX) [3,4,7,8].  

Kapilární plynová chromatografie (GC) je v kombinaci s prekoncentračními 

technikami nejvhodnější metodou pro analýzu mnohasložkových směsí těkavých a 
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semitěkavých látek vzhledem k její separační účinnosti a citlivosti detekce [9,10]. 

Analýza VOC, ať už v plynných, kapalných či pevných matricích, obvykle začíná jejich 

zakoncentrováním. V environmentálních analýzách se především používají takové 

metody úpravy vzorku, které eliminují nebo vůbec nepoužívají organická rozpouštědla, 

a které minimalizují počet kroků potřebných k prekoncentraci analytů. Tento přístup 

plyne ze dvou hlavních důvodů, ekotoxikologického a ekonomického. Jde o snížení 

emisí toxických rozpouštědel do životního prostředí, a také o snížení finančních 

nákladů na vysoce čistá rozpouštědla [11].  

Mezi bezrozpouštědlové prekoncentrační techniky spojené s tepelnou desorpcí 

analytů používané v analýze životního prostředí patří metody „head-space“ (HS), 

„purge-and-trap“ (P T), metoda přímého nástřiku DAI (direct aqueous injection) 

[6,12], jakož i extrakční techniky s využitím tuhé fáze jako je membránová extrakce 

(ME) [6], extrakční disky a trubičky SPE (solid phase extraction) 3,9,11 , 

mikroextrakce v jehle INCAT (inside needle capillary adsorption trap) 11,6,13,14 , 

anebo sorpční techniky s využitím nosiče smočeného kapalnou fází, kam patří 

mikroextrakce na tuhé fázi SPME (solid phase microextraction), extrakce v kapiláře 

OTT (open tubular trapping) 3,9,11,15-18 , resp. kapilární extrakce, anebo 

mikroextrakce tuhou fází v trubičce IT-SPME (in-tube solid phase microextraction) 

[19-23], extrakce pomocí magnetického míchadla potaženého vrstvou sorbentu SBSE 

(stir-bar sorptive extraction) 15  a další nově vyvinuté techniky [6]. 
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1.1 Cíl práce 

 

 Vzhledem k nárokům na dosažení co možná nejnižších detekčních limitů a 

nejširších lineárních dynamických rozsahů při analýze látek kontaminujících životní 

prostředí, a dále potřeby nižších finančních nákladů a rychlých, jednoduchých a 

ekologicky přijatelných analytických postupů, byly cíle této práce následující:  

- vyvinout nový typ INCAT zařízení s jehlou naplněnou adsorbentem Porapak Q 

v celém objemu a s využitím Al2O3 jako zdroje vodních par pro přenos analytů z 

INCAT zařízení na GC kolonu během tepelné desorpce v GC injektoru.  

- následně pak porovnat stanovení BTEX ve vodných vzorcích (z parního 

prostoru) pomocí nové metody INCAT s běžně používanou technikou           

HS-SPME, za stejných podmínek vzorkování, s 65- m PDMS-DVB vláknem, 

jako extrakční fází podobnou fázi Porapak Q. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST  

2.1 BTEX jako látky znečišťující životní prostředí 

 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, řadí se benzen, toluen, etylbenzen a ortho, meta a 

para-xyleny (BTEX) do široké skupiny těkavých organických látek, která tvoří 

značnou část znečištění životního prostředí. BTEX patří mezi 50 chemikálií s nejvyšší 

roční produkcí. Jsou důležitými složkami bezolovnatých benzínů [1] a používají se 

hlavně jako průmyslová rozpouštědla [1,2,24]. Zdrojem BTEX je i černouhelný dehet 

vznikající jako vedlejší produkt při suché destilaci černého uhlí [24]. Do životního 

prostředí se dostávají z antropogenních zdrojů (doprava, průmysl, zemědělství), i 

ze zdrojů přírodních (huminové kyseliny a fulvokyseliny) [3]. Pro stanovení jejich 

obsahu ve složkách životního prostředí se používá plynová chromatografie s plamenově 

ionizačním detektorem (FID), s fotoionizačním detektorem (PID) a s hmotnostně 

spektrometrickým detektorem (MS). Byly navrhnuty různé postupy pro vzorkování 

a analýzu těchto látek a v současnosti se rutinně používají oficiální standardní U. S. 

EPA (United States Environmental Protection Agency) metody [25,26]. 

V tabulkách 2.1 až 2.3 jsou uvedené ukazatele a limity pro podzemní vody 

(tabulka 2.1) a pitnou vodu (tabulka 2.2) podle českých norem, a pro pitnou vodu podle 

U. S. EPA (tabulka 2.3). Ve všech případech je nejnižší povolené množství pro benzen, 

což vyplývá z jeho nejvyšší toxicity ze skupiny BTEX 27 . 

 

Tabulka 2.1 Limity pro podzemní vodu podle Metodického pokynu  

Ministerstva životního prostředí ČR platný od 31. 7. 1996 [28]. 

Ukazatel A [ g.l
-1

] B [ g.l
-1

] C [ g.l
-1

] 

Benzen 0,2 15 30 

Toluen 0,2 350 700 

Etylbenzen 0,2 150 300 

Xyleny 0,2 250 500 
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Ministerstvo životního prostředí doporučuje metodickým pokynem odboru pro 

ekologické škody MŽP ČR platným od 31. 7. 1996 kriteria znečištění zemin, 

podzemních vod a půdního vzduchu pro potřeby posouzení ekologických zátěží a 

rozhodování o dalším postupu při jejich řešení. Kriteria (označovaná A, B, C) jsou 

limitní koncentrace chemických látek v zemině, podzemní vodě a půdním vzduchu. 

Porovnání koncentrací zjištěných při průzkumu znečištění s těmito kriterii umožňuje 

orientačně posoudit úroveň znečištění a zařadit znečištění do kategorie závažnosti. Pro 

každou kategorii je doporučen další postup posuzování znečištění. 

 

Kriteria A  

odpovídají přibližně přirozeným obsahům sledovaných látek v přírodě. Překročení 

kriterií A se posuzuje jako znečištění příslušné složky životního prostředí vyjma oblastí 

s přirozeným vyšším obsahem sledovaných látek. Pokud však nejsou překročena 

kriteria B, znečištění není pokládáno za tak významné, aby bylo nutné získat 

podrobnější údaje pro jeho posouzení. 

 

Překročení kriterií B   

posuzuje se jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a 

jednotlivé složky životního prostředí. Kriteria B jsou vytvořena jako intervenční 

hladiny, při jejichž překročení je nezbytné se znečištěním dále zabývat. Překročení 

kritérií vyžaduje předběžně zhodnotit rizika plynoucí ze zjištěného znečištění, zjistit 

jeho zdroj a příčiny a podle výsledku rozhodnout o dalším průzkumu či zahájení 

monitoringu.  

  

Překročení kriterií C   

představuje znečištění, které může znamenat významné riziko ohrožení zdraví člověka 

a složek životního prostředí. Závažnost rizika může být potvrzena pouze jeho analýzou. 

Doporučené hodnoty cílových parametrů sanace mohou být vyšší, než jsou kriteria C. 

Odlišné nároky plynoucí z využívání území jsou zohledněny stanovením kriterií C pro 

hlavní způsoby využití území: průmyslově-obchodní, rekreační, obytné, všestranné. 
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Tabulka 2.2 Limity pro pitnou vodu podle vyhlášky Ministerstva  

zdravotnictví ČR č. 376/2000 Sb. ze dne 9. 9. 2000 [29]. 

Ukazatel Limit [ g.l
-1

] Typ limitu 

Benzen 1,0 MHRR 

Toluen 50 MH 

 700 NMH 

Etylbenzen 20 MH 

 300 NMH 

Xyleny 100 MH 

 500 NMH 

 

MH - mezdná hodnota ukazatele kvality pitné vody, jejímž překročením ztrácí voda 

vyhovující kvalitu v ukazovateli, ve kterém byla překročená; překročení MH je možné 

pouze na stanovený čas na základě kladného posudku příslušného orgánu na ochranu 

zdraví. 

 

NMH - hodnota ukazatele kvality pitné vody, jejíž překročení vylučuje použití vody 

jako pitné; určená je pro látky s prahovým působením. 

 

MHRR - hodnota ukazatele kvality pitné vody, jejíž překročení vylučuje použití vody 

jako pitné; určená je pro látky s bezprahovým působením. 

 

Tabulka 2.3 Maximální přijatelné limity chemických  

kontaminantů (MCL) v pitné vodě podle U. S. EPA [30]. 

Ukazatel MCL [ g.l
-1

] 

Benzen 5 

Toluen 1 000 

Etylbenzen 700 

Xyleny 10 000 
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2.2 Bezrozpouštědlové prekoncentrační techniky pro GC analýzu 

těkavých organických látek ve vzorcích životního prostředí 

 

 Extrakční techniky, které používají organická rozpouštědla při přípravě vzorku 

před GC analýzou VOC, jsou dnes nahrazovány novými moderními technikami, které 

využívají termodesorpce analytů z tuhého adsorbentu nebo nosiče pokrytého tuhou 

kapalnou fází. Tyto progresivní metody jsou populární především pro svou časovou, 

instrumentální a finanční nenáročnost. Také je zde eliminované riziko kontaminace 

analyzovaných vzorků stopovými množstvími interferujících látek přítomných v 

používaných rozpouštědlech při extrakci kapalina-kapalina. 

 Většina prekoncentračních technik, které se v současnosti používají, je založena 

na retenci analytů ze vzorku (plynného, kapalného, tuhého) na tuhých adsorpčních 

materiálech s následnou desorpcí a chromatografickou analýzou 9,15 . Desorpci 

analytů rozpouštědlem v současnosti v mnoha aplikacích nahrazuje tepelná desorpce 

(TD). V porovnání s tepelnou desorpcí se při desorpci rozpouštědlem snižuje citlivost 

stanovení, protože se pro analýzu z výsledného extraktu použije jen několik málo 

mikrolitrů, a také protože přítomnost rozpouštědla v nastříknutém vzorku do plynového 

chromatografu zvyšuje pozadí signálu detektoru. Naopak, při tepelné desorpci v on-line 

uspořádání jsou všechny zachycené analyty desorbovány na chromatografickou kolonu 

pro analýzu 15 . 

 V závislosti na stavu vzorku může extrakce probíhat buď přímo (plynné 

a kapalné vzorky), anebo nepřímo (kapalné a tuhé vzorky). Při nepřímém postupu se 

pro analýzu odebírá plynná/parní fáze nad vzorkem, tzv. head-space (HS) metoda 11 . 

 

 

2.2.1 Tuhé fáze používané při extrakci 

 

Techniky extrakce tuhou fází je možné rozdělit na absorpční a adsorpční 15 . 

Adsorpční využívají pro zachycení a tepelnou desorpci materiály založené na 

anorganickém uhlíku 32 , jako je aktivní uhlí, grafitizované saze (Carbotrap, 

Carbopack, Carbograph aj.), porézní uhlík (Carb, Hypercarb a j.), uhlíková molekulová 

síta (Carbosieve, Carboxen a j.) [33-36], vhodné především pro plynné vzorky. Další 
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skupinou jsou anorganické materiály na bázi SiO2 a Al2O3, které se využívají hlavně při 

analýze větších molekul v plynných a kapalných vzorcích. Aktivní uhlí a silikagel, 

nejběžnější adsorbenty používané při desorpci rozpouštědlem, se využívají při tepelné 

desorpci jen zřídka. Je to způsobené jejich velkou povrchovou aktivitou, což může vést 

k degradaci vzorku při vysokých teplotách potřebných k desorpci [33-36]. Poslední 

a nejširší skupinu tvoří polymerní adsorbenty (Tenax, Chromosorb, Porapak a j.) 37 . 

Povrch adsorbentů většinou obsahuje aktivní skupiny, které interagují s analyty a váží 

je na povrch adsorpčního materiálu. Analyty jsou vázané k adsorbentu různými silami 

od van der Waalsových až po silné iontové interakce. Tepelná desorpce překoná jen van 

der Waalsovy interakce, to způsobuje nízkou výtěžnost i při vyšších teplotách, proto 

jsou tyto adsorbenty vhodné hlavně pro nepolární látky. Vzhledem k tomu je logický 

požadavek na alternativní materiály s širším aplikačním rozsahem, které by byly 

vhodné i pro analyty polární. Tomu vyhovují tzv. absorpční materiály. Absorpční 

techniky využívají polymerní absorbenty, které jsou při teplotě nad bodem skelného 

přechodu (Tg) v kaučukovitém stavu a mají vlastnosti podobné organickým 

rozpouštědlům. Takové absorbenty jsou homogenní neporézní materiály, ve kterých se 

analyty rozpouštějí a nevznikají tu skutečné vazby mezi analytem a sorbentem. 

Nejběžnějším a nejpoužívanějším absorbentem je nepolární polydimetylsiloxan PDMS 

15 . Jeho výhody, v porovnání s ostatními materiály, spočívají v nízké retenci vody, 

degradační produkty obvykle nejsou přítomné v analyzované matrici ovzduší nebo 

vody 33,34,38 . Hlavní nevýhodou při vzorkovaní plynných vzorků je rychlost 

přenosu hmoty analytů z plynné matrice do polymeru. Pro polárnější analyty s nízkou 

afinitou k PDMS se využívají polárnější materiály, jako například polybutylakrylát 

15 . 

Ideální sorbent pro prekoncentraci VOC z plynných matric, jakož i pro „head-

space“ vzorkovaní kapalných a tuhých vzorků, by měl splňovat čtyři základní 

podmínky: 1. velký průnikový objem pro analyzované látky, 2. úplná desorpce 

zachycených sloučenin při mírné teplotě, 3. nulová tvorba rozkladných produktů, 4. 

nulová nebo minimální retence vodní páry 33,34,39 . Žádný dostupný materiál však 

nesplňuje všechny uvedené podmínky. Problém průnikového objemu může být vyřešen 

vhodným výběrem sorpčního materiálu. Vzhledem k tomu je tendence používat 

kombinace více materiálů, což umožňuje analyzovat širší rozsah VOC 33-35,39 . 
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Složitější otázkou je retence vody, protože některé materiály s velkým průnikovým 

objemem pro VOC zachytávají také velké množství vodní páry. Řešením může být 

použití materiálů s nízkou retencí vody, použití hygroskopické soli před vzorkovacím 

zařízením, nebo vysušení proudem inertního plynu, to však může způsobovat ztráty 

VOC 33 . 

Použití adsorbentu Tenax se jeví jako nejvhodnější vzhledem k jeho dostatečné 

retenční síle během sorpce analytů, dobré tepelné stabilitě během desorpce 31  a nízké 

retenci vodních par 34,40 . Nevýhodou však je úzký aplikační rozsah, který je na jedné 

straně daný ztrátou těkavějších látek během sušení a neúplnou desorpcí málo těkavých 

látek na straně druhé 31 . 

Absorpční a adsorpční techniky mají široké využití, kromě analýzy těkavých 

organických látek například i při analýze pesticidů a různých jiných mikropolutantů na 

koncentrační úrovni sub-μg.l
-1

 ve vzorcích životního prostředí, potravin a j. 31 . 

Metody založené na mikrozařízeních obsahující malé množství média pro 

záchyt analytů jsou významné při stopové analýze. Mezi tyto techniky, kromě jiných, 

patří i mikroextrakce na tuhé fázi SPME a také mikroextrakce v jehle INCAT. 

 

 

2.2.2 Mikroextrakce na tuhé fázi (SPME) 

 

 Extrakční technika SPME vyvinutá Pawliszynem v roce 1989 9  zaznamenala 

v posledních rokách významný pokrok. Extrakce se provádí pomocí křemenného 

vlákna s vrstvou polymerní fáze, ponořeného do nádoby se vzorkem. Analyty se 

zachytávají na sorbentu až do dosažení rozdělovací rovnováhy mezi matricí vzorku 

a sorbentem. Celý proces ustalování rovnováhy trvá obvykle několik jednotek až 

desítek minut, v závislosti od typu sorbentu a analytu. Tento proces může být urychlený 

mícháním vzorku. Zachycené analyty jsou v dalším kroku tepelně desorbovány 

v injektoru plynového chromatografu 9,15,31 . Pro málo těkavé analyty, u kterých trvá 

desorpce několik minut, je nezbytné použít před injektováním na GC kolonu 

kryofokusaci 41 . 
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 Z fyzikálně-chemického hlediska je rovnovážný stav SPME techniky závislý na 

koncentraci analytu ve vzorku a na typu a tloušťce polymeru pokrývající vlákno. 

Všeobecně platí, že těkavé látky vyžadují silnější vrstvu polymeru a tenčí vrstva je 

účinnější pro sorpci středně těkavých analytů 41 . Výtěžnost extrakce ovlivňuje mnoho 

faktorů, jako je doba trvání extrakce, rychlost míchání vzorku, iontová sila, pH a teplota 

vzorku 31 . Při dostatečně velkém objemu vzorku množství analytu extrahovaného na 

vlákně nezávisí od objemu vzorku, a proto je SPME technika ideální pro odběr vzorků 

v terénu (ponoření do jezera, studně, expozice na vzduchu a j.). Významně se zkracuje i 

čas potřebný pro analýzu vzorku, protože se kombinují operace vzorkovaní, extrakce, 

zakoncentrovaní a dávkovaní do jednoho kroku 41 . Nevýhodou je velmi nízká 

mechanická odolnost vlákna 15 . 

 Aby se při analýze VOC snížila kontaminace SPME vlákna matricí vzorku, 

využívá se head-space vzorkovaní (HS-SPME) 15,31,42 . Tento způsob vzorkovaní je 

upřednostňovaný také vzhledem ke kratším rovnovážným časům v porovnání s přímým 

vzorkováním a vyšší selektivitě při analýze mnohasložkových směsí. Navíc je kolona 

chráněná před kontaminací vysokomolekulárními netěkavými složkami 15,42 . 

 V literatuře je popsáno velké množství aplikací pro stanovení pesticidů 43-48 , 

těkavých organických látek BTEX 49,50 , halogenovaných uhlovodíků 50 , jakož i 

polárnějších kyslíkatých organických polutantů MTBE 51-53  a TBA 53  ve vzorcích 

odpadních, podzemních, povrchových, minerálních a mořských vod. Publikované jsou 

také aplikace pro analýzu BTEX v půdě 54  a v ovzduší 55,56 , halogenovaných 

uhlovodíků a polárních látek (aldehydy, ketony, alkoholy) v ovzduší 55,56 , ale i pro 

analýzu benzenu v moči 57 , VOC ve vzorcích potravin 58 , pro analýzu vín 59-61  

a jiné. 

 Publikované detekční limity pokrývají široký koncentrační rozsah od 0,01 ng.l
-1

 

do přibližně 9 mg.l
-1

, což je výsledkem použití různých analytických systémů 

(detektory s různou citlivostí) a také rozdílnou polaritou analytů. Většina látek 

v povrchových vodách může být monitorována pod hranicí 1 μg.l
-1

, avšak limity pro 

pitnou vodu (většinou nižší než 0,1 μg.l
-1

) se často s PDMS fází nedají dosáhnout, 

dokonce ani s použitím vysoce citlivých detektorů, což je způsobené především nízkou 

kapacitou sorbentu. Pro zvýšení kapacity proto byly vyvinuty nové polymerní 

materiály, jako jsou kopolymery PDMS s divinylbenzenem (PDMS-DVB), 
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Carbowaxem (PDMS-WAX), anebo směs PDMS s adsorbentem Carboxen (PDMS-

CAR) 15 . Také byly použité kombinace DVB-WAX 56 , DVB-CAR-PDMS 51,56 , 

jakož i vlákno s aktivním uhlím 49 . Nevýhodou v těchto případech je ztráta 

jednoduchého absorpčního mechanizmu a snížení selektivity adsorpcí nežádoucích 

složek z matrice vzorku 15 . Navíc, kompetitivní adsorpce a sní spojené vzájemné 

vytěsňování analytů, činí velké obtíže při kalibraci a kvantifikaci. Proto se musí často 

pracovat za nerovnovážných podmínek s krátkými časy vzorkování. Tyto problémy 

mohou být překonány použitím INCAT zařízení nové konstrukce, jak bude ukázáno 

dále. 

 

2.2.3 Mikroextrakce v jehle (INCAT) 

 

 Mezi techniky, kde je v analytickém postupu eliminováno použití kapalných 

rozpouštědel při nízkých koncentračních úrovních (desetiny až jednotky μg.l
-1

) patří i 

technika mikroextrakce v jehle INCAT (inside needle capillary adsorption trap) 

13,14,62-68 . Vzorkování se provádí průchodem určitého objemu plynného nebo 

kapalného vzorku přes adsorpční (SiO2, Porapak, Tenax, uhlíkové adsorbenty) nebo 

absorpční (PDMS) materiál, který může být umístěný v celém vnitřním objemu 

13,14,65 , anebo jako vrstva na vnitřním povrchu jehly 65-67  z nerezové oceli. 

Těkavé analyty zachycené sorbentem jsou následně tepelně desorbovány ve vyhřátém 

injektoru plynového chromatografu a unášeny nosným plynem na kapilární kolonu k 

analýze. Pro transport desorbovaných analytů na kolonu je nutné použít vzduch nebo 

proud nosného plynu, napojený na konec jehly vyčnívající z GC injektoru, kterým se 

analyty převedou na kolonu 13,14,62-66 . 

 Hlavní výhody INCAT zařízení spočívají v jednoduchém a rychlém vzorkovaní 

a analýze vzhledem k tomu, že odběr vzorku, extrakce a zakoncentrování analytů jsou 

spojeny do jediného kroku. Nedostatky této metody vyplývají ze skutečnosti, že teplota 

desorpce je limitována teplotou chromatografického injektoru a eluční zóny analytů 

jsou mírně rozmyté 65 . Další problémy spočívají v kompetitivních efektech a ve 

variabilitě extrakční účinnosti pro různé analyzované látky, jako výsledek nízké 

kapacity adsorbentu, je-li umístěn na vnitřním povrchu jehly 68 . 
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 Tyto nevýhody byly v této práci eliminovány použitím nově konstruovaného 

INCAT zařízení, ve kterém je celý vnitřní objem jehly vyplněn adsorpčním materiálem 

Porapak Q a vlhkým oxidem hlinitým, jako zdrojem desorpčního proudu vodní páry 

v uzavřeném analytickém systému. Tato nová INCAT vzorkovací metoda byla ověřena, 

optimalizována, validována a porovnána s metodou HS-SPME. 

 Systém INCAT s adsorbentem v celém objemu jehly byl také aplikovaný při 

analýze pentanu, metanolu, etanolu a acetonu v lidském dechu 65 , benzenu a toluenu 

v tabákovém kouři 62,63 , BTEX a jiných VOC v plynných vzorcích [13,14]. INCAT 

s vrstvou adsorbentu na vnitřním povrchu byl aplikovaný při analýze drog ve vlasech 

[66], pesticidů ve vodě 67  a BTEX v ovzduší 68 . 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

3.1 Použitá zařízení 

 

 GC-FID systém - plynový chromatograf s plameno-ionizačním detektorem, 

Hewlett-Packard HP-5890 II, USA 

 GC kapilární kolona DB-1 (30 m x 0,53 mm x 3 m), J&W Scientific, 

USA 

 Držák SPME vláken - SPME Fiber Holder (manual), Supelco, USA 

 Sada SPME vláken - SPME StableFlex fiber assortment kit, Supelco, USA 

 65 m PDMS/DVB coating 

 

3.2 Použité standardy a materiály 

 

 BTEX testovací směs: 

 benzen, 99,9%, Slovenský metrologický ústav, SR 

 toluen, 99,9%, Slovenský metrologický ústav, SR  

 etylbenzen, 99,4%, Slovenský metrologický ústav, SR  

  p-xylen, 99,8%, Slovenský metrologický ústav, SR  

  o-xylen, 99,3%, Slovenský metrologický ústav, SR 

 metanol, (gradient grade), Merck, Německo 

 helium (99.996%); MG Tatragas, SR 

 Porapak Q; 0,15–0,18 mm; spec. povrch 550 m
2
.g

-1
, Waters Associates, USA 

 Al2O3; 0,2-0,4 mm, Merck, Německo 

 nerezové jehly, délka 90 mm, vnější/vnitřní průměr 1,3/1,1 mm a 1,1/0,9 mm, 

Nissho, Japonsko 

 nerezové frity, porózita 20 m, tloušťka 0,16 mm, Carlo Erba, Itálie 

 100 ml plynotěsná stříkačka série 1000 TLL, Hamilton, USA 

 MTB teflonový vzorkovací ventil, Hamilton, USA 

 nepokrytá deaktivovaná křemenná kapilára 0,7 m x 0,1 mm, Caco, SR 
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3.3 Příprava standardního vodného vzorku BTEX 

 

 Vzorky pitné vody byly připraveny tak, že do 8 ml destilované vody bylo 

přidáno 8 l metanolového zásobního roztoku obsahující 0,2-5000 g.l
-1

 každého 

BTEX analytu, to vše v 16 ml vialce. Výsledné koncentrace BTEX v pitné vodě byly: 

0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 2000 a 5000 g.l
-1

. 

 Použitá modelová směs BTEX neobsahovala m-xylen, protože na použité GC 

koloně tento analyt koeluoval s p-xylenem. Z tohoto důvodu, jsou výsledky získané z 

reálných vzorků vždy sumou m- a p-xylenu, jelikož výtěžnost a odezva těchto izomerů 

je podobná. 

 

 

3.4 INCAT vzorkování 

 

 Vzorkovací vialka, s víčkem se septem, obsahující 8 ml vzorku pitné vody 

s přidaným množstvím BTEX analytů o určité koncentraci byla vytemperována a 

termostatována na teplotu 40°C. Septum bylo propíchnuto tenkou nerezovou jehlou 

(s ucpávkou z aktivního uhlí), aby se předešlo vzniku podtlaku ve vialce během 

dynamického vzorkování (viz níže obr. 4.2A). Extrakce analytů z parního prostoru 

vzorku (HS) probíhala 20 minut průměrnou průtokovou rychlostí 0,4 ml.min
-1

 po 

zablokování pístu vzorkovací stříkačky v horní poloze. 

 

 

3.5 SPME vzorkování 

 

 SPME byla použita jako srovnávací metoda pro vzorkování BTEX z parního 

prostoru vodných matricí. Pro vzorkování bylo zvoleno 65- m PDMS-DVB vlákno, 

jehož stacionární fáze se nejvíce podobá fázi použité v INCAT zařízení. Extrakce 

aromatických uhlovodíků z roztoků vzorků popsaných výše, byla prováděna z parního 

prostoru 16 ml vialky, a to 20 minut při teplotě 40°C a magnetickém míchání o 

rychlosti 600 rpm. Pozice SPME vlákna ve vialce byla vždy v konstantní výšce a 6 mm 
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od středu vialky (viz obr. 3.1). Zachycené analyty byly desorbovány a ihned 

analyzovány. 

 

 

Obrázek 3.1 Nákres experimentálního uspořádání při vzorkování 65- m PDMS/DVB 

vláknem z parního prostoru vodného vzorku (S), které bylo umístěno ve výšce h = 15 

mm (od povrchu septa) a vzdálenosti w = 6 mm (od středu vialky) za stálého míchání 

magnetickým míchadlem rychlostí ω = 600 rpm. 

 

 

3.6 GC-FID systém 

 

 Pro analýzu byl použit plynový chromatograf Hewlett-Packard HP-5890 II 

s plamenovým ionizačním detektorem. Jako nosný plyn bylo použito helium o 

vstupním tlaku 30 kPa. GC zařízení bylo vybaveno split/splitless injektorem s úzkým 

linerem o vnitřním průměru 0.75 mm pro SPME a s linerem o průměru 4 mm pro 

INCAT. Injektor byl vyhříván na teplotu 270°C a desorpce analytů z SPME a INCAT 

zařízení probíhala v splitless módu. GC-FID systém byl vybaven kapilární kolonou DB-

1 (30 m x 0,53 mm x 3 m). Sorbované množství BTEX na SPME vlákně a v INCAT 
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zařízení bylo stanovováno pomocí externí kalibrace, nástříkem 1 l kapalného 

metanolického roztoku standardu o různé koncentraci, připraveného naředěním 

potřebného množství zásobního roztoku. 

 

3.6.1 Podmínky GC analýzy 

 

Hewlett-Packard HP-5890 II: 

 nosný plyn  He; vstupní tlak 30 kPa 

 injektor  3 min splitless, 270°C 

 kolona   DB-1; 30m x 0,53 mm x 3 m 

 teplotní program 40°C - 2 min - 10°C/min - 170°C 

 detektor  FID 250°C 

 

 

3.7 Validace metody 

 

 Validace obou metod byla provedena v souladu s doporučeními organizace 

Eurachem [69,70]. Meze detekce (yD) a meze stanovitelnosti (yQ) byly vyjádřeny jako 

signály střední hodnoty slepé analýzy ( bx ) a směrodatné odchylky slepé odezvy (sb) 

následujícími vztahy: 

  

 2D b by x ts   a 10Q b by x s    (3.7.1) 

 

kde t je konstanta Studentova t-testu (jednostranného), která závisí na hladině 

spolehlivosti (zde byla zvolena 95% hladina spolehlivosti) a na počtu stupňů volnosti 

(df). Hodnoty bx  a sb byly stanoveny z deseti opakovaných slepých analýz. Koncentrace 

odpovídající mezi detekce (LOD) a mezi stanovitelnosti (LOQ) byly získány projekcí 

odpovídajících signálů yD a yQ přes kalibrační křivku y = f (x) na osu koncentrací. 

Linearita kalibračních křivek byla ověřena v rozsahu tří řádů trojím měřením každého 

koncentračního bodu a statisticky potvrzena Mandelovým testem. 
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3.8 Použitý software 

 

Pro ovládání GC-FID systému a pro záznam a zpracování naměřených 

chromatografických dat byl použit PC software CSW 1.7, Apex, ČR. Pro matematicko-

statistické zpracování dat byly použity PC programy Microsoft Office Professional 

2003, Microsoft s.r.o., ČR, Origin 7.0 Pro, OriginLab Corporation, MA, USA. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE  

4.1 Vývoj jehlového extrakčního zařízení INCAT s Al2O3 

 

 Pro prekoncentraci stopových množství těkavých organických látek (BTEX) 

z parního prostoru vodných vzorků bylo vyvinuto nové INCAT zařízení s adsorbentem 

naplněným uvnitř jehly z nerezové oceli. Obrázek 4.1 ukazuje schéma tohoto zařízení, 

které se skládá z nerezové jehly N, o délce 90 mm, s vnějším průměrem 1,3 mm a 

vnitřním průměrem 1,1 mm, nerezových o-kroužků O, nerezových frit F a 

z uzavíracího teflonového ventilu V. Jako sorpční materiál byl použit adsorbent Porapak 

Q (15 mg, 50 mm délky jehly) a jako desorpční zdroj vodních par byl použit Al2O3     

(7 mm délky jehly). 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.1 Schéma nového INCAT zařízení: N - jehla z nerezové oceli, O - nerezové 

o-kroužky, F - nerezové frity, V - teflonový uzavírací ventil, P - adsorbent Porapak Q 

(50 mm), A – adsorbent Al2O3 (7 mm). 
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 Tabulka 4.1 a obrázek 4.2 popisují jednotlivé kroky během odběru a analýzy 

BTEX z vodných vzorků pomocí tohoto INCAT zařízení. Do parního prostoru vodného 

vzorku, s definovaným obsahem BTEX, je umístěna jehla INCAT zařízení a za použití 

připojené plynotěsné 100 ml stříkačky je vzorek probubláván 80 ml vzduchu 

(s přibližnou rychlostí 0,4 ml.min
-1

) přes vnitřní prostor této nerez jehly a BTEX 

vytěsněné z vody jsou zachyceny adsorbentem uvnitř jehly (viz obr. 4.2A). Následně je 

INCAT zařízení propláchnuto 0,1 ml destilované vody, aby došlo ke smočení vrstvičky 

Al2O3 (viz obr. 4.2B). Poté je ještě propláchnuto asi 0,5 ml vzduchu, aby se odstranila 

zbytková voda (cca 30 l) (viz obr. 4.2.C). Pak je teflonový ventil uzavřen a INCAT 

zařízení (již bez stříkačky) je umístěno do GC injektoru vyhřátého na 270°C s linerem o 

objemu 1 ml v splitlees módu. Adsorbované analyty jsou tepelně desorbovány 

z hydrofobního Porapaku Q a přeneseny do injektoru plynulým proudem páry, která se 

tvoří vypařením vody z hydrofilního Al2O3 adsorbentu (cca 9 l). Jako rezervoár vody 

bylo testováno několik materiálů, např. silikagel nebo molekulová síta, ale nejlepších 

výsledků bylo dosaženo s oxidem hlinitým. Desorbované analyty jsou separovány 

kapilární plynovou chromatografií a detekovány na FID (viz obr. 4.2D). Po proběhnutí 

analýzy je na dobu 2 minut otevřen teflonový ventil INCAT zařízení, ze kterého jsou 

proudem nosného plynu rychlostí 70 ml.min
-1

 uvolněny případné zbytky organických 

látek. INCAT jehla je vyčištěna a připravena k dalšímu použití (viz obr. 4.2E). 

 

 Na rozdíl od předešlých obdobných jehlových extrakčních systémů [13,14,62-66], 

nově vyvinutý systém je uzavřený a nevyžaduje žádné přídavné zařízení na vytěsnění 

analytů zachycených v jehlovém koncentrátoru do GC kolony k separaci. 

 

Tabulka 4.1 Popis jednotlivých kroků při manipulaci s novým INCAT zařízením. 

Fáze na 

obr. 4.2 

Popis                              

kroku  

Pozice 

ventilu 

Pohyb 

pístu 

Pozice INCAT 

jehly 

A odběr vzorku otevřený vzhůru parní prostor vzorku 

B smočení Al2O3 otevřený vzhůru destilovaná voda 

C odstranění přebytečné vody otevřený vzhůru vzduch 

D desorpce zavřený - GC injektor 

E čištění otevřený - GC injektor 
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Obrázek 4.2 Schéma procesu adsorpce a desorpce analytů pomocí nového INCAT 

zařízení při vzorkování z parního prostoru. A: vytěsňování a odběr vzorku, B: 

propláchnutí jehly destilovanou vodou pro smočení Al2O3, C: odstranění zbytkové vody, 

D: desorpce v GC injektoru, E - čištění zařízení, S - vodný vzorek, W - destilovaná 

voda, D - detektor. 
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4.2 Optimalizace vzorkování INCAT zařízením z parního prostoru 

 

4.2.1 Stanovení průnikových objemů 

 

 Před samotným vzorkováním BTEX z parního prostoru vodných vzorků musely 

být zjištěny průnikové objemy především pro nejtěkavější a nejméně zadržované 

analyty (benzen, toluen), aby nedošlo k jejich ztrátám během vzorkovacího procesu. 

 Adsorpční procesy byly studovány při teplotě 40°C odpovídající teplotě odběru 

vzorku. Pro stanovení průnikových objemů bylo INCAT zařízení použito jako 

chromatografická kolona instalované do standardního plynového chromatografu (viz 

obr. 4.3). Plněná jehla byla propojena s GC injektorem a detektorem pomocí 

deaktivovaných křemenných kapilár. Jednotlivé studované standardy byly dávkovány 

do GC injektoru ve split módu při teplotě 270°C a byl sledován signál těchto látek 

v závislosti na objemu prošlého nosného plynu. 

 

 

Obrázek 4.3 Schéma zapojení INCAT zařízení do GC při studiu průnikových objemů 

BTEX, I - injektor, R1, R2 - restriktory (deaktivované křemenné kapiláry), D - detektor. 

 

 Obrázek 4.4 ukazuje chromatografickou eluci benzenu a toluenu z INCAT 

zařízení. Z tohoto obrázku je zřejmé, že benzen začíná z plněné jehly eluovat po 

průchodu 80 ml nosného plynu. Průnikový objem toluenu je více než čtyřnásobně větší 
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a odpovídá 350 ml nosného plynu. Etylbenzen a xyleny neeluovaly při studované 

teplotě z INCAT zařízení dříve než bylo dosaženo 2000 ml prošlého plynu. 

 

0

200

400

600

800

1000

0 200 400 600 800 1000 1200

S
ig

n
á
l 

[m
V

]

V [ml]

Benzen Toluen

 

Obrázek 4.4 Závislost velikosti signálu detektoru na objemu nosného plynu potřebného 

k vytěsnění benzenu a toluenu z INCAT zařízení při teplotě 40°C a průtokové rychlosti 

20 ml.min
-1

. 

 

 

4.2.2 Stanovení optimálního objemu vzduchu pro maximální extrakci BTEX 

z vodných vzorků do parního prostoru 

 

 Během vzorkování INCAT zařízením z parního prostoru vialky je vodný vzorek 

probubláván proudem vzduchu skrze tenkou jehlu, aby se předešlo vzniku podtlaku a 

zároveň aby se zvýšil podíl analytů v parní fázi. Tato tenká jehla obsahuje vrstvičku 

aktivního uhlí, aby nedošlo ke kontaminaci vodného vzorku z vnějšího okolí. Pro 

stanovení optimálního objemu vzduchu potřebného k maximální extrakci BTEX 

z vodných vzorků do parního prostoru byla 16 ml vialka obsahující 8 ml destilované 

vody umístěna do plynového chromatografu a propojena s injektorem a detektorem 

pomocí kapilárních restriktorů (viz obr. 4.5). Pozice kapilárních restriktorů ve vialce 

byla shodná s pozicemi jehly INCAT a SPME zařízení během vzorkování. Vialka byla 

termostatována na 40°C a probublávána proudem nosného plynu rychlostí 20 ml.min
-1

.  
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Obrázek 4.5 Schéma zapojení vzorkovací vialky do GC při studiu podmínek pro 

kvantitativní extrakci BTEX z vodných vzorků do parního prostoru, I - injektor,          

R1, R2 - restriktory (deaktivované křemenné kapiláry), D - detektor. 

 

 Poté byl do destilované vody postupně injektován metan a jednotlivé standardy 

BTEX a měřeny profily vytěsněných analytů. Výsledky analýzy shrnuje obrázek 4.6. 
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Obrázek 4.6 Závislost velikosti signálu detektoru na objemu nosného plynu potřebného 

ke kvantitativní extrakci jednotlivých BTEX z vodné fáze při teplotě 40°C a průtokové 

rychlosti 20 ml.min
-1

. 
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 Z obr. 4.6 je vidět, že všechny zaznamenané profily mají obdobný tvar a že 

přibližně 70-90% všech BTEX látek bylo vyextrahováno objemem 80 ml nosného 

plynu. Profil metanu charakterizuje rozmývání zón látek ve vialce a je reprezentováno 

objemem plynu přibližně 20 ml. Získané výsledky ukazující exponenciální pokles 

koncentrace těkavých analytů s časem resp. prošlým objemem jsou v souladu s dříve 

publikovanými výsledky v literatuře [3]. 

 Výsledkem těchto zkoumání je zjištění, že za daných podmínek je optimální 

dynamicky odebírat 80 ml vzorku z parního prostoru vialky. Při tomto objemu 

nedochází ke ztrátám těkavějšího benzenu z INCAT zařízení a zároveň je dosaženo 

vysoké výtěžnosti při přechodu BTEX analytů z vodné matrice do parního prostoru. 

 

 

4.3 Kapacita, výtěžnost extrakce a linearita pro BTEX při vzorkování 

INCAT zařízením a SPME vláknem 

 

 Dále byla studována a porovnávána výtěžnost extrakce a kapacita pro BTEX při 

vzorkování vodných vzorků o různé koncentraci standardní směsi zkoumaných látek 

pomocí nového INCAT zařízení a SPME metodou. Na obrázku 4.7 je ukázána 

naměřená závislost ploch píků BTEX na jejich koncentraci ve vodném vzorku při 

použití INCAT zařízení. Z obrázku je patrné, že závislost ploch resp. extrahovaného 

množství všech studovaných analytů na jejich koncentraci ve vzorku je lineární 

v širokém koncentračním rozsahu přes čtyři řády. Pouze u benzenu se projevuje 

odchylka od linearity po překročení koncentrace přibližně 2500 g.l
-1

, což je způsobeno 

přesycením INCAT zařízení, kdy dochází k vytěsňování nejtěkavějšího analytu. Tato 

linearita byla statisticky ověřena a potvrzena pomocí Mandelova testu, kdy vypočtené 

hodnoty F-testu byly vždy pro všechny látky nižší než jejich kritické hodnoty            

(viz tab. 4.2). Navíc se hodnoty regresních koeficientů R
2
 pohybovaly v rozmezí 0,998-

0,999 v koncentračním rozsahu 0,2-200 g.l
-1

. 

 Z výsledků získaných pomocí metody SPME za stejných experimentálních 

podmínek (viz obr. 4.8) je zřejmé, že v tomto případě nemůžeme hovořit o lineární 

závislosti v širším koncentračním rozsahu. Navíc jsou extrahovaná množství BTEX 

z vodného vzorku mnohonásobně nižší, přibližně 30-krát. Je to způsobeno nízkou 
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extrakční kapacitou, danou množstvím sorbentu na SPME vlákně, v porovnání 

s INCAT zařízením. Množství sorbentu na SPME vlákně je přibližně 0,5 mg, zatímco 

INCAT jehla obsahuje 15 mg sorbentu tj. asi 30-ti násobné množství. 
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Obrázek 4.7 Závislost ploch píků BTEX na jejich individuální koncentraci ve vodném 

vzorku po vzorkování z parního prostoru pomocí INCAT zařízení. 
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Obrázek 4.8 Závislost ploch píků BTEX na jejich individuální koncentraci ve vodném 

vzorku po vzorkování z parního prostoru pomocí metody SPME. 
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 Uvedená zjištění se také projevují v extrakční výtěžnosti (viz tab. 4.2 a obr. 4.9). 

Výtěžnost extrakce toluenu, etylbenzenu a xylenů INCAT zařízením se pohybuje v 

rozsahu 65-90% a mírně roste se zvyšující se koncentrací (0,2 – 5000 μg.l
-1

). Hodnota 

výtěžnosti pro benzen je v koncentračním rozmezí 0,2-2000 μg.l
-1

 asi o 10 % nižší, což 

je pravděpodobně způsobeno průnikem benzenu přes INCAT zařízení. Významnější 

pokles výtěžnosti benzenu při koncentraci jednotlivých analytů 5000 μg.l
-1

 je 

způsobený přesycením sorbentu. Výtěžnosti BTEX při použití SPME techniky jsou 

podle očekávání o mnoho nižší a velmi závislé na koncentraci analytu ve vzorku. 

Hodnoty výtěžnosti se pohybovaly do 20% pro koncentrační rozsah 50-5000 μg.l
-1

 a 

pro koncentrace nižší než 50 μg.l
-1

 do 45%. 

 

Tabulka 4.2 Hodnoty extrakčních výtěžností pro benzen (B), toluen (T), etylbenzen (E), 

p-xylen (p-X) a o-xylen (o-X) obdržené metodou SPME a INCAT v závislosti na 

koncentraci BTEX ve vodném vzorku. 

C 

[ g.l
-1

] 

Výtěžnost [%] 

SPME   INCAT 

B T E p-X o-X B T E p-X o-X 

1 2,5 16,6 40,7 42,4 38,3 61,5 60,1 71,4 70,4 66,5 

2 2,9 15,4 35,4 38,0 35,1 65,0 71,5 70,6 70,5 65,8 

5 2,3 13,0 35,0 37,2 32,5 66,1 74,4 73,8 74,1 70,2 

10 2,2 11,0 30,2 32,5 29,0 68,1 73,7 71,6 70,6 71,7 

20 1,7 8,6 25,6 27,2 24,8 65,0 77,5 74,2 74,0 71,4 

50 1,6 6,8 20,0 21,0 18,9 57,9 76,3 72,5 72,4 70,7 

100 1,2 5,1 15,3 16,0 14,6 62,7 78,2 72,0 72,4 70,6 

200 1,1 3,9 11,6 12,1 11,1 64,5 76,6 72,6 72,6 69,9 

500 0,9 2,8 7,9 8,2 7,5 60,6 74,2 71,5 72,0 68,6 

1000 0,7 2,2 6,0 6,2 5,7 58,7 77,1 72,9 74,3 70,5 

2000 0,6 1,8 4,8 5,0 4,6 72,2 83,1 78,1 79,9 73,2 

5000 0,5 1,2 3,1 3,1 3,0 6,2 88,5 88,9 90,7 90,1 
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Obrázek 4.9 Extrakční výtěžnosti získané metodou INCAT (modré body) a metodou 

SPME (červené body) v závislosti na koncentraci BTEX ve vodném vzorku. 

 

 

Obrázek 4.10 Chromatografické záznamy získané po vzorkování BTEX ze 

standardního vodného vzorku o koncentraci jednotlivých analytů 100 g.l
-1

 pomocí 

INCAT zařízení a metody SPME, 1 - benzen, 2 - toluen, 3 - etylbenzen, 4 - p-xylen,        

5 - o-xylen. 
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 Na obrázku 4.10 jsou porovnány chromatografické záznamy získané po 

vzorkování BTEX ze standardního vodného vzorku, kde koncentrace jednotlivých 

analytů byla 100 g.l
-1

, pomocí INCAT zařízení a metody SPME. Z těchto 

chromatogramů je evidentní, že INCAT zařízení poskytuje mnohem větší píky v 

porovnání s technikou SPME při použití vlákna s obdobným sorbentem. V případě 

INCAT zařízení je však vidět posun retenčního času benzenu oproti SPME, což je 

pravděpodobně způsobeno koelucí s vodou, která vniká do GC systému během 

desorpce z INCAT zařízení. 

 

 

4.4 Opakovatelnost, meze detekce a stanovitelnosti pro INCAT 

zařízení a SPME vlákno při vzorkování BTEX 

 

 Opakovatelnost měření byla vyjádřena hodnotami relativní směrodatné odchylky 

(RSD). Střední hodnota RSD při použití INCAT zařízení se rovnala 4,4%. Střední 

hodnota RSD při odběru vzorku SPME technikou byla mírně vyšší a rovnala se 6,8%. 

Stanovené meze detekce (LOD) BTEX látek se pro INCAT zařízení pohybovaly 

v rozmezí 0,019 až 0,125 g.l
-1

 a pro metodu SPME v rozmezí 0,027 až 0,382 g.l
-1

 

(viz tab. 4.2). Hodnoty meze stanovitelnosti (LOQ) byly pro obě metody 2,5 až 3-krát 

vyšší. Ačkoliv nové INCAT zařízení obsahuje větší množství sorbentu než SPME 

vlákno a poskytuje tak mnohem větší chromatografické píky, jsou detekční limity obou 

metod v podstatě srovnatelné. LOD benzenu při stanovení INCAT zařízením je třikrát 

nižší než při použití SPME vlákna. Hodnoty LOD toluenu, etylbenzenu a xylenů jsou 

téměř stejné pro obě techniky. Z tabulky 4.3 je také vidět, že INCAT zařízení produkuje 

mírně vyšší hladinu šumu než SPME, což je pravděpodobně způsobeno přítomností 

rozkladných zplodin vznikajících v INCAT zařízení během tepelné desorpce [15]. 
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Tabulka 4.3 Meze detekce (LOD) a stanovitelnosti (LOQ), šum pozadí, regresní 

koeficienty (R
2
) a výsledky Mandelova testu pro metodu SPME a INCAT při vzorkování 

BTEX z parního prostoru vodných vzorků. 

Analyt SPME INCAT 

LOD 

[ g.l
-1

] 

LOQ 

[ g.l
-1

] 

Šum 

[mV] 

LOD 

[ g.l
-1

] 

LOQ 

[ g.l
-1

] 

Šum 

[mV] 

R
2
 Fkrit. Fvyp. 

Benzen 0,382 1,042 0,032 0,125 0,341 0,056 0,99846
a
 13,75 3,63 

Toluen 0,144 0,393 0,030 0,104 0,284 0,067 0,99990
b
 12,25 6,84 

Etylbenzen 0,075 0,207 0,031 0,073 0,199 0,074 0,99998
b
 12,25 4,07 

p-Xylen 0,027 0,074 0,031 0,019 0,052 0,050 0,99999
b
 12,25 0,76 

o-Xylen 0,068 0,185 0,048 0,059 0,161 0,053 0,99998
a
 13,75 5,08 

a
 9 bodů v grafu (0,2-100 g.l

-1
), 

b
 10 bodů v grafu (0,2-200 g.l

-1
). 
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4.5 Analýza reálného vzorku 

 

 Vyvinutým zařízením INCAT s vrstvou Al2O3 a adsorbentem Porapak Q byl 

analyzován reálný vzorek vody z prostor čerpací benzínové stanice kontaminovaný 

benzínem. Ukázka chromatografického záznamu analýzy reálného vzorku je uvedena 

na obrázku 4.11. 

 

 

Obrázek 4.11 Chromatografický záznam vody kontaminované benzínem. 1 - benzen, 2 - 

toluen, 3 - etylbenzen, 4 - m-,p-xylen, 5 - o-xylen, 6 - aromatické uhlovodíky s počtem 

uhlíků 9, 7 - aromatické uhlovodíky s počtem uhlíků 10. 

 

 Vodný vzorek obsahoval všechny BTEX, které se používají jako aditiva pro 

zvýšení oktanového čísla benzínu. Nejvíce zastoupeným aromátem byl toluen         

(37,6 ppb) eluující v čase tR = 22 min, následovaný etylbenzenem (14,7 ppb) a m-, p-

xylenem (35,5 a 17,5 ppb) tR = 24 - 25 min. Nejmenší koncentrace 4,6 ppb byla 

stanovena u benzenu (tR = 19 min), pravděpodobně z důvodu jeho nejvyšší těkavosti. 

Vzorek také obsahoval další výševroucí aromatické uhlovodíky. 
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5 ZÁVĚR  

 V této práci byla vyvinuta nová, jednoduchá, environmentálně přijatelná a 

finančně nenáročná prekoncentrační technika pro stanovení těkavých organických látek 

BTEX z parního prostoru vodných vzorků kapilární plynovou chromatografií 

s plamenově-ionizační detekcí. Tato technika je bezrozpouštědlová, kde na extrakci a 

zakoncentrovaní analytů se využívá tuhá fáze a následně tepelná desorpce přímo v 

injektoru plynového chromatografu. Současně byla tato metoda porovnána se 

zavedenou moderní metodou pro odběr a prekoncentraci vzorků SPME [72]. 

 Nový extrakční systém, jehlový koncentrátor INCAT (inside needle capillary 

adsorption trap) se sorbentem Porapak Q a zvlhčeným Al2O3, jako zdrojem 

desorbovaných vodních par v uzavřeném systému, umožňuje dosáhnout vysokou 

účinnost a opakovatelnost adsorpčně-desorpčniho procesu stopových množství BTEX z 

vodné matrice vzorkováním plynné fáze nad vodným vzorkem. Analyty jsou po 

průchodu vzorku INCAT zařízením zachycené na sorbentu a následně tepelně 

desorbovány a vytlačeny na kapilární GC kolonu postupně se uvolňujícími vodními 

parami z Al2O3 přímo v injektoru plynového chromatografu. Aby se eliminoval vliv 

matrice, bylo INCAT zařízení použito na vzorkování plynné fáze nad vodným vzorkem 

dynamickou „head-space“ metodou. Detekční limity pro BTEX dosažené technikou 

HS-INCAT (0,019 – 0,125 μg.l
-1

) jsou porovnatelné s limity dosáhnutými technikou 

HS-SPME (0,027 – 0,382 μg.l
-1

). Výhodou tohoto INCAT systému je široký lineární 

dynamický rozsah. Nevýhodou INCAT systému s Porapakem Q a Al2O3 je koeluce 

benzenu a toluenu s vodou jako rozpouštědlovým píkem, což zhoršuje jejich detekční 

limit v porovnání s etylbenzenem a xyleny, jakož i vznik rozkladných produktů z 

Porapaku Q. Pro odstranění těchto nedostatků byl vyvinut nový INCAT systém s 

bočním otvorem [71], avšak to již nebylo součástí této práce. 

 

 Vzhledem k dosaženým detekčním limitům je INCAT zařízení vhodné na 

stanovení BTEX v pitné a odpadní vodě, jak na stopových, tak i na vyšších 

koncentračních úrovních. Hlavní výhoda INCAT systému spočívá v podstatně nižší 

ceně analýz (např. v porovnání s P&T), vyšší extrakční kapacitě a mechanické 

robustnosti v porovnání s SPME a v možnosti vzorkovat přímo v terénu. 
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