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1 Úvod 

Téma diplomové práce "Elementarizace chromatografie, zejména 

kapalinové." jsem volila zcela záměrně z toho důvodu, že chromatografické 

metody tímto způsobem dosud zpracovány nebyly. Mým cílem tedy je tuto 

pomyslnou mezeru, na poli didaktiky chemie, vyplnit a zprostředkovat tak 

učitelům postup pro efektivní výklad chromatografických metod. 

Elementarizace a modelování jako názorné zjednodušení složitých 

témat je totiž pro práci na školách, a to nejen základních, ale také středních, 

velmi vhodnou pomůckou, která umožňuje vysvětlit náročnější problematiku 

schůdnější a přístupnější cestou, což je také hlavní úmysl mé práce. 

Práce je členěná na dva hlavní celky - teoretickou a praktickou část. 

Úvod teoretické části je věnován pedagogickému pohledu na věc, tj. definici 

pojmů elementarizace, experimentování, modelování a vizualizace. Dále 

obsahuje teoretická část podrobné informace o chromatografii - od 

historického úvodu přes vysvětlení principu separace až po klasifikaci a popis 

chromatografických metod. Na závěr je pak uveden poměrně obsáhlý 

přehled chromatografických pokusů. 

Část praktická je zaměřena především na ověření získaných poznatků 

v praxi, tj. na základních a středních školách. Obsahuje rozbor vybraných 

pokusů a příklady modelování chromatografické separace včetně návrhu na 

konstrukci vlastního modelu kapalinového chromatografu. 

Přílohu diplomové práce tvoří videozáznam, který slouží jako 

dokumentační prostředek a zachycuje vše, o čem je pojednáno v praktické 

části. 

Poděkování: 

Děkuji Doc. RNDr. K. Holadovi, CSc. za doporučení a cenné rady, 

které mi poskytoval během psaní mé diplomové práce. 
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2. Teoretická část 

2.1 Pedagogické aspekty 

V této části jsou podrobné popsány základní moderní didaktické 

postupy, mezi něž bezesporu patří: elementarizace, školní experiment, 

modelování a vizualizace. Jedná se vlastně o specifické činnosti učitele a 

jeho žáků při výuce chemie. 

Následující kapitoly vycházejí z didaktické publikace (1). 

2.1.1 Elementarizace 

Elementarizace, též didaktická redukce, je poznávací postup na 

rozhraní experimentování (viz. kap. 2.1.2) a modelování (viz. kap. 2.1.3). 

Týká se v oblasti chemie a didaktiky chemie nejčastěji metod studia látek a 

reakcí. 

Jinými slovy je to proces, při němž jsou komplexní jevy 

zjednodušovány s ohledem na své podstatné rysy tak, aby byly přehledně a 

srozumitelně sdělovány žákům určité kognitivní úrovně. Jde o redukci 

komplexity jevu prostřednictvím didaktické analýzy učiva a vytváření 

exemplárních, základních a elementárních jednotek daného předmětu (2). 

Obvyklý postup při elementarizaci určitého jevu je následující: 

1) sestrojení funkčního modelu přístroje v jednoduchém a dostupném 

uspořádání 

2) provedení modelových pokusů s tímto modelem přístroje, které objasní 

princip metody a zásady práce s přístrojem 

3) měření a experimentování, resp. důkazy a stanovení pomocí modelu 

přístroje (3). 
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Závěrečnou etapou může být, umožňuje-li to vybavení školy, práce se 

skutečnými přístroji. Pro školu postačují relativně dostupnější přístroje 

kapesní, určené pro práci v terénu. 

Příklad: "Elementarizace chromatografie": 

1) sestavení funkčního modelu (kapalinového) chromatografu 

2) modelové pokusy ukazující princip chromatografických metod 

3) zhotovení chromatogramu a jeho využití při stanovení neznámé látky (3). 

Elementarizaci můžeme ve své podstatě chápat jako "průnik" 

následujících činností (obr. č. 1). 

1 

2 3 

EX - experimentování 

M - modelování 

EL - elementarizace 

V - vizualizace 

1 - experiment s modely / modelový experiment 

2 - vizualizace experimentu / vizualizace experimentováním 

3 - vizualizace modelu / vizualizace modelováním 

Obr. č. 1 - Grafické znázornění pojmu "Elementarizace 
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2.1.2 Experimentování 

Experimentování je poněkud nadnesený výraz, chceme-li jím označit 

školní chemické pokusnictví. V posledních několika desítkách let je 

upřednostněno sbližování školního, či (snad lépe) edukačního, pokusu s 

experimentováním (vědeckým empirickým poznávacím postupem) a jsou 

setřeny rozdíly mezi edukačním pokusem a experimentováním. 

Konvergence edukačních pokusů s experimentováním vede k chápání 

edukačního pokusnictví jako modelu vědeckého experimentování se všemi 

důsledky z toho vyplývajícími (plánování pokusů, jeho příprava, myšlenkový 

experiment, provedení pokusů, záznam výsledků a jejich grafické 

znázornění, vyvození závěrů a jejich interpretace). Sbližování jde tak daleko, 

že jsou používány některé vědecké a výzkumné experimentální taktiky a 

strategie, např.: metoda izomolárních sérií jako frontální práce na dílčích 

úkolech. 

Významným vývojovým rysem edukačních chemických experimentů je 

širší uplatnění metodiky chemie při jejich provádění. Projevuje se dvojím 

způsobem: 

1) zvětšením počtu chemických metod jako prostředků výuky chemie 

používaných při školním experimentování, 

2) zařazením metodiky chemie jako předmětu výuky - učiva o chemických 

metodách (1). 
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2.1.3 Modelování 

Modelování úzce souvisí nejen s experimentováním, měřením a 

pozorováním, ale také s vizualizací (viz. kap. 2.1.4) a symbolizací. Na 

hranicích mezi experimentováním a modelováním vznikla, iiž zmíněná, 

elementarizace (viz. kap. 2.1.1) chemických metod studia látek a reakcí. 

Modelování můžeme chápat jako poznávací postup rozšířený hlavně v 

období informatizace, kdy se stalo významným a aktuálním téměř ve všech 

oborech lidské činnosti. 

V chemii samotné je modelování chápáno jako: 

1) metoda zprostředkovávající poznání skutečnosti prostřednictvím modelů, 

který tuto skutečnost zastupuje - reprezentuje 

2) způsob formulace získaných poznatků, tj. výsledků poznávání (1). 

V systému poznávacích postupů se modelování přiblížilo od postupů 

teoretických k postupům empirickým. 

Modelem velmi často bývá edukační hra, která modeluje např. tvorbu 

vzorců, analytické reakce, procesy a aparáty, technologické postupy, ale i 

samotnou vědu (chemii) jako hru s danými herními pravidly. 

V neposlední řadě souvisí modelování také s instrumentací proto, že 

řada modelů jsou instrumenty - přístroje (např. vzduchový stoleček) a také 

proto, že k prezentaci řady modelů jsou zapotřebí přístroje (např. vizualizér, 

videoprojektor, počítač). 
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2.1.4 Vizualizace 

Dnes zahrnuje vizualizace širší škálu činností než by vyplývala z 

tohoto termínu. Souvisí jak s konkretizací, tak s abstrahováním, resp. je 

realistická i schematická. Jejími výsledky jsou produkty svou povahou 

vizuální, auditivní, audiovizuální, které vizualizují pojmy, myšlenkové 

konstrukce a jejich modely, reálné předměty a jejich konfigurace a části, 

chemické látky, chemické reakce, postupy laboratorní i technologické -

zkrátka bohatství chemických poznatků, dějů a činností chemiků. 

V posledním desetiletí se vizualizace, díky technickým prostředkům a 

informačním technologiím, velmi rozvinula a stala se nadějným prostředkem 

poznávacích činností. 

Vizualizaci lze třídit na: 

1) verbální (psaný i artikulovaný text) 

2) grafickou (graf, diagram, schéma) 

3) symbolickou (značky, vzorce, rovnice, výrazy) 

4) zobrazovací (školní nástěnný obraz - mapa, diapozitiv, školní film, 

kazetový film, transparent, videozáznam, média a multimédia, školní 

poster) (1). 

Vizualizace často doprovází elementarizaci a to tak, že reálnou 

elementarizaci doplňuje, či zprostředkovává nebo nahrazuje jejím 

zobrazením (např. videozáznamem nebo simulací). 

Existují videozáznamy elementarizace optických metod (kolorimetrie, 

fotometrie, Polarimetrie), elektroanalytických metod (potenciometrie, 

elektrogravimetrie, polarografie, konduktometrie, elektroforezy) a 

samozřejmě také chromatografie. 

8 



2.2 Chemické aspekty 

2.2.1 Historicky úvod 

V letošním roce je tomu právě 100 let, kdy ruský přírodovědec -

botanik Michail Semionovič Cvět (1872-1919) objevil princip chromatografie 

při průzkumu rostlinných barviv (obr. č. 2). 

Když filtroval petroletherový extrakt z listů pomocí skleněné trubice 

naplněné uhličitanem vápenatým, vytvořili se na tomto sloupci barevné 

pruhy, které se dalším promýváním čistým rozpouštědlem pohybovaly 

směrem dolů. Tak se mu podařilo postupným promýváním (elucí) 

rozpouštědlem rozdělit barviva rostlinného extraktu na jednotlivé složky. Tyto 

děje vysvětlil Cvět adsorpcí a metodu nazval chromatografií. Název 

chromatografie je odvozen z řec. chromá = barva a grafó = píši, i když Cvět 

věděl, že barva není nutným předpokladem pro možnost použití. 

Obr. č. 2 -M. S. Cvět (1872-1919) (4). 
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Své poznatky pak uveřejnil roku 1903 v Pracích varšavské společnosti 

přírodopisců, roku 1906 v německém botanickém časopise "Berichte der 

deutschen botanischen Gesellschaft" a v díle "Chromofilly v rastitelnom a 

životnom mire" (5). 

Až do roku 1931 zůstala tato klasická metoda prakticky nevyužita. Od 

té doby však nesmírně vzrostl počet publikací o chromatografii. Již v roce 

1941 se podařilo A. J. P. Martinovi a R. L. M. Syngeovi rozdělit směs 

acetylovaných aminokyselin na koloně naplněné silikagelem se zakotvenou 

vodnou fází a protékající organickou fází. Tak vznikla rozdělovači 

chromatografie (za tento objev byla oběma badatelům, původem z Velké 

Británie, udělena v roce 1952 Nobelova cena). 

Nahrazením silikagelu celulózou došlo k objevu papírové 

chromatografie, která se pro svou jednoduchost velmi rozšířila. A. J. P. 

Martin má zásluhu na objevení ještě jedné chromatografické metody. Spolu s 

A. T. Jamesem provedli první separace látek v plynné fázi a položili tak 

základy jedné z nejpoužívanějších separačních metod - plynové 

chromatografie. Po roce 1960 se začaly rozvíjet další chromatografické 

metody - tenkovrstvá a gelová chromatografie (6). 
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2.2.2 Tvůrci české chromatoarafie 

chromatografie se zásadní měrou podíleli tito 

Prof. RNDr. Josef Koštíř, DrSc. 

(25.3.1907-26.8.2000) 

Biochemik, pedagog Přírodovědecké fakulty UK 

Praha, spoluzakladatel moderní československé 

biochemie, průkopník chromatografie v 

Československu, zabýval se rostlinnou biochemií 

(obr. č. 3). 

Obr. č. 3 - Prof. RNDr. Josef Koštíř, DrSc. (7). 

Prof. Ing. Dr. František Šorm, DrSc. 

(28.2.1913 -18.11.1980) 

Vynikající český chemik, průkopník vědního oboru biochemie u nás, zabýval 

se chemií přírodních látek; spoluzakladatel Československé akademie věd. 

První ředitel Ústavu organické chemie a biochemie, kde byla zavedena jako 

identifikační metoda tehdy nová infračervená 

spektrofotometrie, poprvé u nás také papírová 

chromatografie, gelová a papírová elektroforéza; 

zakladatel a propagátor oboru "medicinální 

chemie", který u nás stále ještě nemá formální 

místo (obr. č. 4). 

Obr. č. 4 - Prof. Ing. Dr. František Šorm, DrSc. (8). 

Na rozvoji české 

významní vědci: 
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Hlavní prínos J. Košíře a Fr. Šorma je především v tom, že iniciovali a 

organizačně zajistili vznik a existenci řady center výzkumné a výrobní 

činnosti v oblasti separačních metod u nás, s hlavním důrazem na 

chromatografii jako novou kategorii separačních metod. 

Ze současně žijících osobností za zmínku bezesporu stojí tato dvě 

jména: Dr. Ing. Otakar Mikeš, DrSc. (nar. 2.7.1921), pracovník Ústavu 

organické chemie a biochemie Československé akademie věd v Praze a 

Prof. Ing. Jaroslav Janák, DrSc. (nar. 1924), pracovník Ústavu analytické 

chemie AV ČR v Brně, autor prvního funkčního modelu plynového 

chromatografu na světě. 
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2.2.3 Chromatoarafické metody 

Obecně můžeme chromatografické metody definovat jako separační a 

současně analytické metody, které jsou založeny na postupném a 

mnohonásobném ustavování rovnováh separované směsi mezi fází 

pohyblivou (mobilní) a fází nepohyblivou (stacionární) (9). 

2.2.3.1 Princip chromatoarafické separace 

Princip chromatografické separace znázorňuje následující schéma 

(obr. č. 5). 

SEPARACE 

s - stacionární fáze 
m - mobilní fáze 

t - čas průchodu složky kolonkou 

—> směr pohybu mobilní fáze a složek směsi kolonou 

# O dvě rozdílné složky směsi 

Obr. č. 5- Princip chromatografické separace (3). 

Molekuly dělených látek vstupují do kolonky ve stejnou chvíli a mají 

tendenci střídavě vnikat do obou fází. V každé z nich se jednotlivé složky 

smési zdržují různě dlouho, pohyb částic je tedy omezen jejich různou 

afinitou k mobilní resp. stacionární fázi. Složka s větší afinitou k pohyblivé 
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fázi (světlé kroužky) je více unášena a proti ní se opožďuje složka s větší 

afinitou k nepohyblivé fázi (tmavé kroužky) a tím dochází k požadované 

separaci složek směsi. 

2.2.3.2 Klasifikace chromatoprafickvch metod 

Podle základního principu chromatografického dělení rozlišujeme 

chromatografii: 

- adsorpční (viz. kap. 2.2.4) 

- rozdělovači (viz. kap. 2.2.5) 

- iontově výměnnou (viz. kap. 2.2.6) 

v -
Mezi jednotlivými typy lze někdy jen obtížně vést ostrou hranici, neboť 

se současně může uplatňovat více vlivů a i technickým provedením se sobě 

často podobají. Proto někdy dáváme přednost jinému dělení, kde základním 

hlediskem je způsob provedení (10). Tak rozeznáváme chromatografii: 

- papírovou (viz. kap. 2.2.5.1) 

- sloupcovou (viz. kap. 2.2.4.1) 

- na tenkých vrstvách (viz. kap. 2.2.4.2) 

- plynovou (viz. kap. 2.2.4.3) 

- na měničích iontů (viz. kap. 2.2.6) 

Dalším hlediskem, podle něhož můžeme dělit chromatografické 

metody, je povaha fází (9). V takovém případě hovoříme o chromatografii: 

- plynové (GC) - GLC (rovnováha se ustaví mezi plynovou a kapalnou 

fází) = rozdělovači chromatografie 

- GSC (rovnováha se ustaví mezi plynovou a tuhou fází) 

= adsorpční chromatografie 
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- kapalinové (LC) (viz. kap. 2.2.7)- LLC (soustava kapalina - kapalina) 

= rozdělovači chromatografie 

- LSC (soustava kapalina - tuhá látka) 

= adsorpční chromatografie 

Posledním hlediskem dělení chromatografických metod je pracovní 

způsob, podle něhož se chromatografie dělí na: 

- frontální 

- vytěsňovací 

- eluční 

Podstatou uvedených pracovních způsobů si vysvětlíme na třísložkové 

směsi látek A + B+ C, v níž látka A má nejnižší a látka C nejvyšší afinitu ke 

stacionární fázi. 

Při frontální chromatografii se do soustavy uvádí směs A + B + C 

kontinuálně spolu s mobilní fází. Látka A se v soustavě zachycuje minimálně, 

a proto se jako první objeví na výstupu ze soustavy, po určité době se spolu 

s ní objeví na výstupu látka B a po další době bude ze soustavy vycházet 

směs všech tří látek. Grafické znázornění závislosti koncentrace 

separovaných látek na čase, který uplynul od počátku děje, se jmenuje 

chromatografická křivka nebo chromatogram (obr. č. 6). 

Při vytěsňovací chromatografii se do soustavy uvede spolu s mobilní 

fází určité množství směsi A + B + C, a to takové, aby se v soustavě 

zachytilo. Potom se do soustavy uvádí s mobilní fází látka D, která má vyšší 

afinitu ke stacionární fázi, než kterákoli ze složek separované směsi. Proto 

se bude látka D v soustavě přednostně zachycovat a bude ostatní látky 

postupně vytěsňovat. Nejprve vytěsní látku A, potom látku B a nakonec látku 

C. Po jejím vytěsnění a po nasycení soustavy látkou D se i tato látka objeví 

na výstupu ze soustavy (obr. č. 6). 

Při eluční chromatografii se uvede do soustavy určité množství směsi 

A + B + C a za ním se uvádí mobilní fáze. Látka A bude jako první ze 

soustavy mobilní fází vymyta a objeví se na výstupu, po ní se vymyje látka B 

15 



a nakonec látka C (obr. č. 6). Eluční metoda je nejužívanější pracovní 

způsob (9). 

(A) (B) (C) 

u 8 

Obr. č. 6- Chromatogramy získané při eluční (A), frontální (B) a vytěsňovací (C) 
metodě chromatografíe (3). 

Mobilní fáze obsahující některou ze separovaných složek a 

vycházející ze soustavy se jmenuje eluát. Stacionární fáze, pokud je kapalná, 

musí být v soustavě nějakým způsobem fixována. Nejčastěji se k tomuto 

účelu užívá tuhý inertní nosič, na kterém je kapalná stacionární fáze 

rovnoměrně rozprostřena a nazývá se zakotvená fáze. 

Zakotvenou fází bývá obvykle polární kapalina (voda, formamid, 

apod.), mobilní fáze (eluát) bývá méně polární organické rozpouštědlo. 

Zřídka se chromatografuje s převrácenými fázemi (9). 

—ob jem mobilní fáze 
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2.2.4 Adsorpčníchromatoarafie 

Principem adsorpční chromatografie je dělení látek ze směsí na 

základě rozdílné adsorpce. Směs látek se adsorbuje na pevném adsorbentu 

(stacionární fáze) a pak se vymývá (eluuje) kapalným nebo plynným 

rozpouštědlem (mobilní fáze). Jednotlivé složky jsou poutány k adsorbentu 

nestejnou silou. Přednostně se vymývají složky poutané slaběji, a tak 

dochází k jejich dělení. 

Jako adsorbenty se používají látky polární (oxid hlinitý, silikagel, 

celulosa, škrob apod.) nebo nepolární (různé druhy aktivního uhlí). Adsorbent 

musí mít stejnoměrné zrnění, nesmí reagovat s dělenými látkami ani 

rozpouštědly a musí mít k děleným látkám jistou adsorpční aktivitu (10). 

Podle techniky provedení rozlišujeme adsorpční chromatografii: 

- sloupcovou 

- na tenké vrstvě 

- plynovou 

2.2.4.1 Sloupcová chromatoarafie 

Sloupcová chromatografie se provádí ve skleněných trubicích -

kolonách. Ve spodní části mívají chromatografické kolony kohout a fritu nebo 

smotek vaty pro podepření sloupce adsorbentu (obr. č. 7). 
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Obr. č. 7- Sloupcová chromatografie (11). 

Po naplnění kolony se rozpouštědlo nechá odkapávat a do horní části 

se vnese chromatografovaná směs. Po jejím vsáknutí se prolévá sloupcem 

čisté rozpouštědlo. Tomuto pochodu říkáme vyvíjení chromatogramu. Na 

sloupci se směs rozdělí na pásy (zóny), které u barevných látek můžeme 

přímo pozorovat. Při dalším prolévání rozpouštědla postupují pásy na konec 

kolony a eluují se do roztoku. Jednotlivé frakce se jímají odděleně (10). 

Tato metoda může sloužit jak k preparativním tak i k analytickým 

účelům. 

2.2.4.2 Chromatografie na tenké vrstvě 

U chromatografie na tenkých vrstvách je rozlišujeme dvojí metodiku -

sypané a nalévané vrstvy. 

Sypaná vrstva se připraví stejnoměrným rozprostřením suchého 

adsorbentu na vhodnou podložní desku - obvykle skleněnou. Deska je tím 
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okamžitě připravena k použití, musíme s ní však opatrně manipulovat a 

udržovat ji stále ve vodorovné poloze, aby se vrstva adsorbentu nesesunula. 

Při vyvíjení chromatogramu se deska vkládá do nádoby s 

rozpouštědlem mírně šikmo pod úhlem asi 20°. Spodní okraj zasahuje do 

rozpouštědla. Látky jsou naneseny ve stejném množství na vrstvu v místě, 

kde vychází deska nad hladinu kapaliny (toto místo nesmí být již ponořeno 

do rozpouštědla). Vzlínáním rozpouštědla nahoru se jednotlivé složky směsi 

dělí do pásů, které se obvykle liší svým zbarvením. Získané pásy se oddělí 

seškrábnutím do zvláštních nádob. Čistá barviva se získají vyextrahováním 

do vhodného rtozpouštědla, které se potom oddestiluje (viz. příloha č. 2/5). 

U nalévaných vrstev se často přidává k adsorbentu i pojivo, takže po 

vyschnutí lpí vrstva pevně na skle a chromatogram je možno vyvíjet i v 

poloze svislé. Sériově se vyrábí tenká vrstva adsorbentu s pojivem 

naneseným na hliníkové folii - Silufol (viz. příloha č. 2/6). 

Předností chromatografie na tenkých vrstvách je její jednoduchost a 

rychlost vyvíjení. Proto slouží především jako rychlá dělicí a identifikační 

metoda, lze ji však použít i k preparativním účelům (10). 

2.2.4.3 Plynová chromatografie 

Plynová chromatografie je separační a současně analytická metoda, 

umožňující kvantitativní a kvalitativní analýzu plynných vzorků, popř. 

kapalných vzorků, pokud je lze před separací převést v páry. Separace se 

uskutečňuje v soustavě plyn - kapalina (GLC) nebo plyn - tuhá látka (GSC). 

V obou případech je mobilní fáze plynná a nazývá se nosný plyn. Stacionární 

fáze je tvořena bucf tuhým adsorbentem, nebo zakotvenou kapalnou fází a je 

umístěna v chromatogafické koloně, kde nastává dělení směsi (9). 

Přístroj pro plynovou chromatografii je konstrukčně velmi složitý, 

nazývá se plynový chromatograf a jeho blokové schéma je uvedeno na 

následujícím obrázku (obr. č. 8). 
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1 2 3 A c 1 2 3 

- 5 -

8 

7 

1 O 

1 - zdroj nosného plynu 

2 - čistící zařízení 

3 - regulační zařízení 

4 - dávkovač 

5 - kolona 

6 - detektor 

7 - zapisovač 

8 - vyhodnocovací zařízení 

9 ,10 - termostat a regulace teploty 

Obr. č. 8- Blokové schéma plynového chromatografu (3). 

Přístroj pracuje eluční metodou. Mobilní fází je nosný plyn, který se 

odebírá z tlakové láhve [1]. Musí být naprosto čistý, což je zajišťováno 

systémem čistícího zařízení [2] a chemicky inertní jak k přístroji, tak ke 

vzorku. Jako nosné plyny se nejčastěji používají vodík, dusík, helium, neon, 

argon a oxid uhličitý. Nosný plyn se pohybuje chromatografem za 

definovaných podmínek, jmenovitě za konstantního průtoku, k jeho dosažení 

slouží regulační zařízení [3]. 

Ke vnesení vzorku do chromatografu slouží dávkovací zařízení [4], 

které nejčastěji bývá v podobě speciální injekční stříkačky, kterou se dávkují 

jak plynné, tak i kapalné vzorky. Objem vzorku se odměří ve stříkačce a 

stlačením pístu se vpraví do proudu nosného plynu a spolu s ním vstupuje do 

kolony [5], kde dochází k separaci vzorku. Kolony jsou kovové nebo skleněné 
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trubice o průměru 0,3 až 0,6 cm a délce až několika metrů. Jsou naplněny 

buď tuhým adsorbentem, nebo tuhým nosičem, na němž je nanesena 

zakotvená fáze. 

Jednotlivé složky vzorku jsou nosným plynem přiváděny k detektoru 

[6]. Detektor je čidlo, schopné reagovat svým signálem na přítomnost 

analyzovaných látek i ve velkých zředěních. Z velkého množství detektorů se 

v plynové chromatografii užívá nejvíce plamenový ionizační detektor, tepelně 

vodivostní detektor a detektor elektronového záchytu. 

Detektor bývá spojen se zapisovačem [7] a nezbytnou součástí 

každého chromatografu je vyhodnocovací zařízení [8] U moderních přístrojů 

bývají obě tyto součásti nahrazeny počítačem - detailně viz. (9). 
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2.2.5 Rozdělovačichromatoarafie 

Rozdělovači chromatografie se způsobem provedení často podobá 

chromatografii adsorpční, odlišuje se však obecnými principy a někdy i 

rozsahem použití. Adsorpční chromatografie využívá toho, že se látky 

adsorbují více či méně pevně na pevný adsorbent. Rozdělovači 

chromatografie je založena na dělení separované směsi mezi stacionární a 

mobilní fázi v důsledku rozdělovačích rovnováh, charakterizovaných 

rozdělovači (distribuční) konstantou KD (9). 

KD = cs / cm 

Cs... koncentrace separované látky ve stacionární fázi 

Cm... koncentrace téže látky v mobilní fázi 

Podle techniky provedení může být rozdělovači chromatografie: 

- papírová 

- sloupcová 

- na tenkých vrstvách 

- plynová 

Technické provedení sloupcové chromatografie, chromatografie na 

tenkých vrstvách a plynové chromatografie se v zásadě neliší od stejného 

provedení u chromatografie adsorpční. Jediný rozdíl spočívá v tom, že pevný 

materiál musí být impregnován zakotvenou fází a nemusí vykazovat žádné 

adsorpční vlastnosti, neboť je pouze nosičem (10). 
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2.2.5.1 Papírová chromatografíe 

Papírová chromatografíe je riejběžnější aplikací rozdělovači 

chromatografie. Ve všech odvětvích nalezla široké uplatnění pro svou 

jednoduchost a malou aparaturní náročnost. Určitou nevýhodou je poměrně 

dlouhá doba vyvíjení chromatogramu, takže využití k provozním účelům je 

někdy omezeno. 

K papírové chromatografii se používá chromatografický papír, který se 

musí napustit (impregnovat) zakotvenou fází. Nejvýhodnější je taková 

rozpouštědlová soustava, kdy zakotvená fáze je vodná. 

Vyvíjení chromatogramu probíhá v chromatografické komoře, která 

musí být dokonale uzavřená a nasycená párami zakotvené i mobilní fáze. 

Vyvíjet lze třemi způsoby: - vzestupně 

- sestupně 

- horizontálně 

Při vzestupném vyvíjení rozpouštědlo na dně chromatografické 

komory vzlíná papírem zdola nahoru (ve směru šipky) a unáší jednotlivé látky 

jako postupující skvrny. Poloha skvrny je pro látku v dané rozpouštědlové 

soustavě charakteristická a udává se tzv. hodnotou RF (viz. kap. 2.2.5.2). 

Chromatografický papír je buď zavěšen a zasahuje do kapaliny (obr. č. 9), 

nebo se sepne sponkami z plastu do válce a postaví se přímo na dno. 

Startovní linie je asi 2 cm nad hladinou kapaliny. 
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Obr. č. 9 - Znázornění chromatografické kolony pro vzestupnou papírovou 
Chromatografií - upraveno podle (11). 

Nevýhodou tohoto uspořádání je, že mobilní fáze nepostupuje stále 

stejnou rychlostí, takže hodnoty RF nejsou reprodukovatelné. Velmi vhodné je 

však k orientačním pokusům. 

Při sestupným vyvíjení je chromatografický papír ponořen jedním 

koncem do lodičky s mobilní fází, která je umístěna v horní částí 

chromatografické komory. Lodička obvykle leží na skleněném stojánku, papír 

je zatížen a přehýbá se přes okraj lodičky dolů. Startovní linie, na kterou se 

nanášejí látky je asi 1 cm pod přehybem papíru. 

Z horizontálních způsobů se osvědčila pouze tzv. kruhová 

chromatografie (viz. příloha č. 2/1, příloha č 2/7). Vzorek se nanese do středu 

kruhového papíru nebo na soustřednou kružnici o malém poloměru. Do 

středu se zavádí rozpouštědlo buď nasáváním pomocí knotu zdola (obr. č. 

10), nebo pozvolným přikapáváním z dělicí nálevky. 
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Obr.č. 10- Schéma kruhové chromatografíe - upraveno podle (12). 

Látky postupují do všech stran a po rozdělení se chromatogram 

skládá ze soustředných kruhů (obr. 11). 

Í S B B 

i K i 

WBWBBHW 

Obr. č. 11 - Kruhová chromatografíe - chromatogram (13). 

Papírová chromatografíe slouží především ke zjišťování čistoty látek, k 

dělení látek, k identifikaci látek pomocí hodnoty RF (viz. kap. 2.2.5.2) nebo 

jednodušeji pomocí srovnávací látky a k preparačním účelům. Za jistých 

podmínek lze skvrn využít i k analytickému kvantitativnímu stanovení 

množství látky (10). 
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2.2.5.2 Retenční faktor - RF 

Retenční faktor Rf (název veličiny odvozen ze slov ratio = poměr a 

front = čelo) je poměr vzdálenosti středu skvrny od startu (a) a vzdálenosti 

čela mobilní fáze od startu (b) (obr. č. 12). Můžeme jej tedy vypočítat z 

následujícího vztahu (10): 

RF = a / b 

a - vzdálenost středu skvrny od startu 

b - vzdálenost čela mobilní fáze od startu 

Retenční faktor (= poloha skvrny v dané rozpouštědlové soustavě) je 

pro každou látku/ charakteristickou konstantou a znalost jeho hodnot má 

význam v analytickém využití chromatografie. 
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1 - startovní linie a - vzdálenost skvrny od startu 

2 - skvrna chromatografované látky b - vzdálenost čela mobilní fáze od startu 

3 - čelo mobilní fáze 

Obr. č. 12 - Určování hodnoty RF- upraveno podle (14). 
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2.2.6 Iontově výměnná chromatografie 

Iontově výměnná chromatografie je založena na výměně iontů mezi 

mobilní, obvykle vodnou fází a pevnou fází měniče iontů. Měniče iontů jsou 

obvykle nerozpustné látky, které jsou schopné vázat na svém povrchu ionty z 

roztoku. Zároveň se tyto ionty vyměňují za ionty původně vázané měničem 

podle následujícího schématu, kde M značí molekulu měniče a A, B značí 

ionty, které se vyměňují (15). 

M - A + B + « - M - B + A + 

Měniče iontů neboli ionexy mohou být podle chemického složení buď 

anorganické (různé hlinitokřemičitany alkalických kovů, silikagel, fosforečnan 

zirkoničitý), nebo organické. Největší význam pro chromatografii mají 

zejména syntetické organické pryskyřice, které mají velkou sorbční kapacitu, 

dobrou chemickou odolnost a stálost a mohou obsahovat různé funkční 

skupiny. Podle těchto funkčních skupin se rozlišují měniče kationtů neboli 

katexy a měniče aniontů neboli anexy. 

Katexy obsahují funkční skupiny kyselé povahy, např. sulfoskupinu -

SO3H nebo karboxylovou skupinu - COOH, které ve styku s vodnými roztoky 

disociují. Funkční skupiny anexů mají bazický charakter, jako např. 

aminoskupina - IMH2. Ve styku s vodnými roztoky také disociují. 

Obsahuje-li měnič kationtů pouze vodíkový výměnný ion, říkáme, že je 

ve formě H+ (ve vodíkové formě nebo ve vodíkovém cyklu). Zamění-li se 

vodíkový ion za ion kovu (např. Na+, Ca2+), je měnič ve formě Na + nebo 

Ca2*. Podobné měniče aniontů mohou být ve formě OH" (v hydroxidové 

formě, cyklu), ve formě Cl" atd. Převedení měniče do původní formy se 

nazývá regenerace (15). 

Technika práce při chromatografii na měničích (viz. příloha č. 2/2, 

příloha č. 2/8) se v podstatě neliší od sloupcové chromatografie. Iontově 
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výměnná chromatografie má význam především pro látky, které se 

elektrolyticky disociují. Touto metodou je možno dělit kationty od aniontů, 

látky schopné disociace od látek nedisociovaných a ionty různých nábojů 

nebo různé velikosti. Omezené použití mají měniče iontů pro látky 

makromolekulární. 
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2.2.7 Kapalinová chromatografie 

Kapalinová chromatografie je separační a současně analytická 

metoda, která umožňuje kvalitativní a kvantitativní analýzu látek v roztoku. 

Provádí se ve dvojím uspořádání (9): 

- kolonová kapalinová chromatografie (CC) - kapalinový chromatograf 

- kapalinová chromatografie v plošném uspořádání (FBC) 

- na tenké vrstvě (TLC) 

- na papíru (PC) 

Jiné dělení kapalinové chromatografie, založené na povaze fází, může 

být následující: 

- LLC (soustava kapalina - kapalina) = rozdělovači chromatografie 

- LSC (soustava kapalina - tuhá látka) = adsorpční chromatografie 

Kapalinové chromatografii v plošném uspořádání se již více věnovat 

nebudu, neboť o chromatografii na tenké vrstvě je již pojednáno v kapitole 

2.2.4.2 a papírová chromatografie je popsaná v kapitole 2.2.5.1. 

Kolonovou kapalinovou chromatografii lze uskutečnit různými 

způsoby, jejichž složitost a náročnost na přístrojovou techniku se od sebe 

značně liší. 

V nejjednodušším případě je zařízení pro kolonovou kapalinovou 

chromatografii tvořeno svislou skleněnou trubicí - kolonou (viz. kap. 2.2.4.1), 

naplněnou nosičem se zakotvenou fází. Shora se dávkuje vzorek a uvádí se 

mobilní fáze, naspodu vytéká eluát, ve kterém se vhodnou metodou deteguje 

přítomnost a množství separovaných složek v závislosti na čase. K detekci je 

možno použít buď chemických metod (analytických reakcí), nebo metod 

instrumentálních, např. měření fluorescence, měření absorpce záření z 

infračervené oblasti, refraktometrie a dalších metod (9). 
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2.2.7.1 Uspořádání kapalinového chromatoarafu 

Nejnáročnější uspořádání pro kapalinovou kolonovou chromatografii 

představuje kapalinový chromatograf, jehož blokové schéma je uvedeno na 

následujícím obrázku (obr. č. 13). 

ľ 

1 ,1 ' - zásobníky mobilní fáze 

2 - gradientově zařízení 

3 - čerpadlo 

4 - dávkovač 

5 - kolona 

6 - detektor 

7 - vyhodnocovací zařízení 

Obr. č. 13 - Blokové schéma kapalinového chromatografu (15). 

Kapalná mobilní fáze je umístěna v zásobníku [1]. Chceme-li měnit 

složení mobilní fáze, musí být součástí přístroje gradientově zařízení [2], jímž 

se přidává do mobilní fáze kontinuálně podle zvoleného programu další 

rozpouštědlo ze zásobníku [1']. Čerpadlo [3] zajišťuje zcela plynulý průtok 

mobilní fáze, která je pak vháněna přes dávkovač [4] do kolony [5]. Vzorky se 

do chromatografické kolony vpravují buď injekčními dávkovači nebo 

dávkovacími smyčkami. 

Kolony [5] jsou trubice dlouhé 20 až 100 cm, vnitřního průměru 1 až 6 mm 

pro analytické účely, nebo až 25 mm pro preparativní účely, zhotovené z 

nerezové oceli nebo ze skla. V koloně se vzorek rozdělí na jednotlivé složky, 
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které odtud vycházejí do detektoru [6] a signál detektoru je registrován 

zapisovačem [7] nebo jiným vyhodnocovacím zařízením, např. integrátorem 

nebo počítačem - detailně viz. (15). 

Jiné schématické uspořádání kapalinového chromatografu je 

znázorněno na obrázku č. 14. 

Obr. č. 14 - Schéma kapalinového chromatografu - upraveno podle (16). 

2.2.7.2 Mobilní fáze 

Volba optimální mobilní fáze je jedním z nejdůležitějších a zároveň 

nejobtížnéjších úkolů v kapalinové chromatografii. Separované látky musí být 

v mobilní fázi přiměřeně rozpustné. K rozpouštění, ale také k adsorpci 

dochází v důsledku působení mezimolekulových a meziiontových sil. 

V kapalinách jsou však tyto interakce mnohem silnější než v plynech. Mobilní 

fáze soutěží se stacionární fází, která z nich bude silněji zadržovat 

separované složky. Změnou mobilní fáze v kapalinové chromatografii lze 

výrazně ovlivnit celý separační proces. 

Rozpouštědlo použité jako mobilní fáze se volí nejčastěji na základě 

své polarity. Rozpouštědla seřazená podle rostoucí rozpouštěcí síly (eluční 

1 smyčkou 

4 - separační kolona 

5 - detektor 

6 - počítač 

1 - mobilní fáze 

2 - pumpa 

3 - dávkovací kohout se 
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účinnosti) tvoří tzv. eluotropní řadu (tab. č. I.). Čím blíže jsou dvě 

rozpouštědla v této řadě k sobě blíže u sebe, tím lépe se vzájemně 

rozpouštějí. 

pentan - * cyklohexan —> tetrachlormethan sírouhlík ->• benzen —>• 

- * diethylether —• chloroform methylisobutylketon aceton -> dioxan -» 

—> octan ethylnatý —> pentanol —>• diethylamin —• acetonitríl -> pyridin —• 

-» isopropylalkohol -» ethanol —> methanol ethylenglykol —> kyselina octová 

Tab. č. I. - Eluotropní řada rozpouštědel - upraveno podle (15). 

Při volbě mobilní fáze je také nutno přihlédnout k její těkavosti, 

viskozité, vhodnosti pro daný detektor, k působení na stacionární fázi a při 

použití směsi rozpouštědel k jejich vzájemné rozpustnosti - detailně viz. (15). 

2.2.7.3 Stacionární fáze 

Stacionární fáze je volena podle selektivity k látkám dělené směsi. Při 

výběru vycházíme ze strukturních vlastností dělených látek, jako jsou 

rozměry a tvar molekul, jejich ionogenní charakter aj. Následující tabulka 

uvádí různé typy stacionárních fází pro jednotlivá uspořádání kapalinové 

chromatografie (tab. č. II.). 
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Uspořádání kapalinové 
chromatografie 

Stacionární fáze (LLC) Adsorbent (LSC) * 

LLC 
= rozdělovači chromatografie 

triethylenglykol nebo 
polyethylenglykol 
dimethylsulfoxid 
trioktylamin 
uhlovodíky 

LSC 
= adsorpční chromatografie 

silikagel Si02 • x H 2 0 
alumina Al203 

organické polymerní 
materiály např. polyamidy 

* v adsorpční kapalinové chromatografli (LSC) je stacionární fází tuhý povrchově aktivní materiál - adsorbent 

Tab. č. II. - Přehled stacionárních fází používaných v LLC a LSC - upraveno podle (15). 

2.2.7.4 Detekce 

V kapalinové chromatografii se nejvíce uplatňují detektory 

fotometrické, refraktometrické a fluorescenční, ve speciálních případech se 

používají i detektory elektrochemické. 

Fotometrický detektor měří kontinuálně absorbanci separovaných 

látek v ultrafialové nebo ve viditelné oblasti spektra, je to selektivní detektor, 

tj. deteguje pouze látky, které při zvolené vlnové délce absorbují. Tyto 

detektory jsou velmi citlivé, umožňují detegovat látky v koncentracích až 10"10 

mol - ml*1. 

Refraktometrický detektor měří rozdíl indexu lomu mobilní fáze s 

chromatografovanou látkou a indexu lomu čisté mobilní fáze. Je to 

univerzální detektor použitelný téměř pro všechny mobilní fáze analyzované 

látky, nevýhodou je nutnost pečlivého termostatování detektoru. 

Fluorescenční detektor je vhodný pro látky, které absorbují ultrafialové 

záření a vyzařují záření s větší vlnovou délkou (fluoreskují). Je velmi citlivý a 

selektivní detailně viz. (15). 
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2.2.7.5 Chromatoaram 

Výsledkem chromatografického procesu je grafický záznam, tzv. 

chromatogram (obr. č. 15), který představuje závislost signálu detektoru na 

čase. Z chromatogramu můžeme vyčíst, která látka prošla kolonou (dáno 

výškou peaku - "CO") i její množství obsažené ve směsi (udává plocha 

peaku - "KOLIK"). Obě tyto hodnoty jsou tabelovány. 

CHROMATOGRAM 

mA 

! 
\peak1 

- 3 i 
r \ p e a k 2 

- 2 l m ; 
» K O L I K :Lco 

* 1 P © a k 3 J g | l 
M y V JREHL 

T 1 1—I—I—I—i—I—I—I—I—I—I—l—I 1 — m 1—r 
min « — 5 4 3 2 1 

Obr. č. 15 - Schéma chromatogramu (3). 
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2.2.8 Přehled pokusů 

Následující tabulka obsahuje přehled možných pokusů, které lze 

provádět různými metodami chromatografie. Při jejím sestavování bylo 

čerpáno z nejrůznějších dostupných zdrojů (odborné knihy, časopisy, archív 

článků apod.). Vyznačené pokusy, tj. pokus č. 8 a č. 49, byly vyzkoušeny v 

praxi (viz. příloha č. 2/1 a příloha 2/3). 

Tab. č. III. - Přehled pokusů. 

č. Název pokusu Anotace Odkaz 
na lit. 

1 Důkaz kyseliny glutamové v 
potravinářských výrobcích. 

Kyselinu glutamovou lze v potravinářských 
výrobcích stanovit tenkovrstvou 
chromatografií (Silufol). 

17. 

2 Demonstrace reakci anilinu 
s využitím tenkovrstvé 
chromatografie. 

Demonstrace chemických vlastnosti anilinu, 
s použitím minimálního množství chemikálií. 
Tyto zkumavkové reakce mohou být 
realizovány také na tenké vrstvě silikagelu. 

18. 

3 Izomerace azobenzenu jako 
reakce na tenké vrstvě. 

Rozdělení izomerů azobenzenu na tenké 
vrstvě. 

19. 

4 

: 

Jednoduché 
chromatografické pokusy. 

V článku jsou popsány pokusy dělení směsí 
barviv papírovou chromatografií na 
kruhovém filtru a dělení směsi barviv na 
křídě. 

20. 

5 Dělení listových barviv 
sestupnou papírovou 
chromatografií. 

Použití sestupné papírové chromatografie k 
důkazu přítomnosti barviv ze skupiny 
karotenoidů v zelených rostlinách. 

10. 

6 

! 

Vzestupná papírová 
chromatografie. 

Tato úloha slouží k důkazu, že i barevné 
náplně do kuličkových tužek se skládají z 
řady různých barviv. Použití různých 
vyvíjecích rozpouštědel. 

10. 

7 Kruhová chromatografie. Tato úloha demonstruje přednosti kruhové 
chromatografie. Slouží k dělení 
anorganických sloučenin. 

10. 

8 Chromatografie na tenké 
vrstvě. 

Chromatografické důkazy přítomnosti 
kofeinu v čaji, kofole a utišujícím léku 
pomocí tnkovrstvé chromatografie. 

10. 
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Pokračováni tab. č. III. 

6 . Název pokusu Anotace Odkaz 
na lit. 

9 

• : 

Separace látek obsažených 
v inkoustu pomoci 
chromatografie. 

Různé typy inkoustů lze rozdělit ve složky 
pomocí papírové chromatografie. Lze 
použít také dvojrozměrné papírové 
chromatografie. 

6. 

10 Separace indikátorů 
papírovou chromatografií. 

Acidobazické indikátory lze dělit v alkalické 
vyvíjecí soustavě. Jde o látky barevné, není 
třeba skvrny zviditelňovat. 

6. 

11 Papírová chromatografie 
anorganických soli. 

Chloridy kovů jsou separovány v eluční 
směsi. Detekce se provádí postřikem 
chromatograf. papíru, kyselinou 
rubeanvodíkovou. 

6. 

12 Stanoveni celkové 
koncentrace solí iontově 
výměnnou chromatografií. 

Využití iontoměničů k dělení kationů. 
Koncentraci uvolněné kyseliny stanovíme 
alkalimetricky. 

6. 

13 Děleni niklu, kobaltu a zinku 
na měniči aniontů. 

Využití iontoměničů k dělení anionů, které 
se následně stanoví chelatometricky. 

6. 

14 Analýza aminokyselin 
tenkovrstvou chromatografií. 

Návody na tenkovrstvou kapalinou 
chromatografii ke stanovení aminokyselin. 

6. 

15 Separace cukrů 
tenkovrstvou chromatografií. 

Směs sacharidů se dělí na tenké vrstvě 
silikagelu eluční směsí. 

6. 

16 Použití tenkovrstvě 
chromatografie pro 
sledování nitrace fenolu. 

Analýza reakční směsi nitrace fenolu je 
prováděna na impregnované tenké vrstvě 
celulózy. 

21. 

17 Dělení aminokyselin 
chromatografií na tenké 
vrstvě v chemickém 
praktiku. 

Technika práce chromatografie na tenké 
vrstvě, určená pro praktikum chemie na 
gymnáziu. 

22. 

18 Dělení derivátů fenothiazinu. Demonstrační pokus pro dělení 
farmakologicky účinných derivátů 
fenothiazinu chromatografií na tenké vrstvě 
Silufolu. 

23. 

19 Chromatografičeskoje 
razdelenije rastitefnych 
pigmentov. 

Chromatografické dělení rostlinných barviv 
na chromatografickém papíře. 

24. 

20 Iz opyta ispolzovanija 
tonkoslojnej chromatografii 
na kružkovych zanjatijach po 
chimiji v škole. 

Zkušenost s použitím chromatografie na 
tenké vrstvě pro práci v chemickém kroužku 
ve škole. Dělení mětfnatých a kademnatých 
iontů. 

25. 
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Pokračování tab. č. III. 

č. Název pokusu Anotace Odkaz 
na lit. 

21 Metodičeskije rekomendaciji 
k provedeniju fakultativnych 
zanjatij po osnovám 
biochimiji. 

Metodické poznámky k výuce ve 
fakultativním kurzu z biochemie. 
Rozdělovači chromatografie. 

26. 

22 Ion - exchange 
chromatography of proteins. 

lontoměničová chromatografie proteinů. 
Popisuje se užití karboxymethylceiulosy 
"Vistec Cl" k rychlé separaci proteinů z 
vaječného bílku. 

27. 

23 

', -r ' 

Ausgewählte 
Übungenbeispiele zur 
Dünnschicht -
chromatographishcen 
Untersuchung von 
Naturstoffen. 

Vybrané cvičné příklady ke zkoumání 
přírodních látek chromatografíi na tenké 
vrstvě. Příspěvek uvádí jednoduché 
experimenty z potravinářské chemie. 

28. 

24 Zur taxonomischen Analyse 
von Rohchlorophyllösungen 
mit Hilfe der DC- Methode. 

O taxonomické analýze roztoků surového 
chlorofylu pomocí chromatografie na tenké 
vrstvě. 

29. 

25 Teonkosiojnaja 
chromatografija ijeje 
prímenenije v chimiji. 

Chromatografie na tenkých vrstvách a její 
použití v chemii. 

30. 

26 Project Work and 
Chromatography. 

Uplatnění chromatografie v učebním plánu, 
zvláště pak v organické chemii. 

31. 

27 An Experiment Illustrating 
Countercurrent 
Chromatography with 
Simple Apparatur. 

Pokus s použitím vzestupné chromatografie 
s jednoduchým zařízením. Popis metody 
"kapalné - kapalné" rozdělovači 
chromatografie. 

32. 

28 Opyty po i onobmennej 
chromatografíi. 

Pokusy s ionexovou chromatografíi. 33. 

Semi - Micro Ion - Exchange 
in the Freshman Laboratory. 

Návody na použití iontoměničů v 
laboratorním cvičení v provedení 
semimikrotechnikou, založené na použití 
komerčního materiálu. 

34. 

30 Az ioncsere - folyamatok 
szemléltetése a 
kůzépiskolában. 

Názorné vyučování průběhu výměny iontů 
na střední škole. 

35. 

31 Eine Apparatur für die 
Elektrophorese im Untericht. 

Aparatura na elektroforézu ve vyučování. 
Popis funkce aparatury a údaje pro 
zhotovení pro školní potřebu. 

36. 
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Pokračováni tab. č. III. 

č. Název pokusu 
' : • " ó 

Anotace 
I I « / - ' • 

Odkaz 
na lit. 

32 Elektrophoretische 
Trennungen von 
Farbstoffgemischen. 

Elektroforetické dělení směsí syntetických 
barviv, indikátorů, inkoustů, barviv tužek a 
rostlinných barviv. 

37. 

33 Molekularsiebe -
Adsorbenzien nach Mass. 

Molekulární síta - adsorbens na míru. 
Popis struktury, účinku, přípravy a využití 
molekulárních sít. 

38. 

34 The Concept Basis of Field -
Flow Fractionation. 

Pojmový základ frakcionace v tekoucím 
poli. Popsán nový způsob dělení částic, 
vhodný zvláště pro makromolekuly. 

39. 

35 Určeni aminokyselin 
papírovou chromatografíl. 

Rozdělení aminokyselin papírovou 
vzestupnou chromatografií. Detekce se 
provádí roztokem ninhidrinu. 

40. 

36 A simple separation of the 
indicators in screened 
methyl orange. 

Kruhová papírová chromatografie -
jednoduchá separace indikátorů. 

41. 

co Separation of the 
components in several 
indicators by one - way 
chromatography. 

Papírová chromatografie - porovnání 
výsledků vzestupné a sestupné papírové 
chromatografie. 

41. 

38 To examine the nature of the 
components in several 
commercial inks by one -
way chromatography. 

Porovnání výsledků vzestupné a sestupné 
papírové chromatografie pň separaci 
komerčních inkoustů. 

41. 

39 

. 

Separation of metallic ions 
(Pb2\ Ag* and Hg2

2*) by one 
- way chromatography. 

Porovnání výsledků vzestupné a sestupné 
papírové chromatografie kovových iontů. 

41. 

40 Separation of metallic ions 
(Co2*, Nř\ Ctí2* and Fe2*) 
by one - way 
chromatography. 

Separace kovových iontů papírovou 
chromatografií - vzestupnou i sestupnou. 

41. 

41 Separation of metallic ions 
(Br, Cď\ Ctí1*, Pb2* and 
He?*). 

Separace kovových iontů metodou 
sestupné a kruhové papírové 
chromatografie. 

41. 

42 Separation of metallic ions 
(Ba2*, Si2*, Ca2*) by one -
way chromatography. 

Separace iontů papírovou chromatografií -
sestupnou. 

41. 

43 The separation of halide 
anions. 

Papírová chromatografie - sestupná. 41. 
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Pokračování tab. č. III. 

č. Název pokusu Anotace Odkaz 
na lit. 

44 

V' 

Separation of several amino 
acids by one - way 
chromatography. 

Papírová chromatografie - proveďte 
metodou sestupné i vzestupné 
chromatografie a porovnejte výsledky. 

41. 

45 Separation of piastid 
pigments (chlorophylls, 
xanthophylls, carotenes) by 
one - way chromatography. 

Papírová chromatografie - proveďte 
metodou sestupné i vzestupné 
chromatografie a porovnejte výsledky. 

41. 

46 Separation of the 
components produced when 
sucrose (cane sugar) is 
hydrolysed. 

Separace hydrolyzovaného cukru. Proveďte 
metodou sestupné i vzestupné papírové 
chromatografie a porovnejte výsledky. 

41. 

47 
• 

Separation of the 
components of blue - black 
ink by column 
chromatography on chalk. 

Separace složek inkoustu metodou 
sloupcové (kolonové) chromatografie. 

41. 

48 Separation of metallic ions 
(Pb2+, Ag+ and Zn2+) on an 
alumina column. 

Separace iontů kovů metodou sloupcové 
(kolonové) chromatografie. 

41. 

49 
• 

Pokusy z papírové 
chromatografie. 

Jednoduché pokusy na dělení barviv 
metodou kruhové chromatografie. 

42. 

40 



3. Praktická část 

Tato kapitola má dvě hlavní části. První se věnuje pokusům (viz. kap. 

3.2), zejména jejich ověření v praxi (viz. kap. 3.1). Ve druhé části jsou 

popsány nejrůznější modely chromatografické separace (viz. kap. 3.3), 

včetně návrhu funkčního modelu kapalinového chromatografu (viz. kap. 

3.3.5). 

3.1 Mikrovýstup se žáky 

Příprava na hodinu 

Téma: Kruhová (papírová) chromatografie 

Tématický celek: Separační metody - chromatografické metody 

WC: 

- studenti se seznámí s historií vzniku chromatografických metod, s 

etymologií slova chromatografie 

- na jednoduchém pokusu, který si sami vyzkouší, studenti pochopí princip 

chromatografické separace 

- seznámí se se základními pojmy souvisejícími s touto problematikou 

Pojmy: 

- M. S. Cvět (ruský botanik, zakladatel chromatografie) 

- chromatografie (chromá = barva, grafó = píši) 

- mobilní (pohyblivá) fáze x stacionární (nepohyblivá) fáze 

- afinita složek směsi 

- separace složek směsi 
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Vyučovací metody: 

- monologické (úvodní výklad), dialogické 

- laboratorní cvičení (frontálně provedený pokus) 

Pomůcky: 

3 různě velké Petriho misky, kruhový filtrační papír (o průměru 10 cm), 

kádinky, kapátka, odměrný válec, jehla, nit, nůžky, střička z plastu 

Chemikálie: 

vodný roztok směsi barviv (methylenová modř, eosin, brilantní zeleň) 

rozpouštědlová směs (methanol: voda - 7:1) 

destilovaná voda 

Průběh vyučovací hodiny (viz. příloha č. 2/3) 

1) Teoreticky úvod 

- seznámení studentů s tématem hodiny - "Chromatografie" 

- otázka: "Věděl by někdo z vás, co je to chromatografie a jak tento 

název vlastně vzniknul?" 

- výklad: 

Historicky úvod o chromatoarafíi 

- zakladatelem chromatografie je ruský botaník M. S. Cvět, který zavedl 

i vlastní název chromatografie a to již v roce 1905 (nyní je tomu právě 

100 let) 

- původním záměrem Cvěta bylo izolovat rostlinná barviva 

- jeho postup byl následující: petroletherový extrakt z rostlin nanesl na 

kolonu naplněnou uhličitanem vápenatým a vymýval ji čistým 

rozpouštědlem 

- směs barviv se na koloně rozdělila na barevné složky, které se 

pohybovaly různou rychlostí 
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- odtud odvozen název chromatografie: z řeckého slova chromá = barva 

a grafó = píši 

- tato technika prodělala od té doby velký rozmach a samozřejmě už 

není omezena jen na barevné látky 

- chromatografie nyní patří k nejdůležitějším separačním metodám 

2) Praktická část: pokus (frontálně) 

- studenti vytvoří dvojice, každá skupina dostane příslušné pomůcky a 

chemikálie 

Kruhová chromatografie - dělení barviv 

Pracovní postup: 

- do středu kruhového filtračního papíru naneseme kapátkem několik 

kapek směsi vodného roztoku zmíněných tří barviv 

- po zaschnutí skvrny propíchneme papír jehlou a otvorem provlečeme 

kousek bavlněné nitě (asi 3 - 4 cm dlouhý) 

- vezmeme středně velkou Petriho misku, do ní vložíme nejmenší 

Petriho misku a do středně velké misky nalijeme opatrně pomocí 

střičky vodu 

- připravený filtrační papír položíme na misky tak, aby knot zasahoval 

na dno nejmenší suché misky, to celé zakryjeme největším dílem a 

necháme 15 minut stát (obr. č. 16) 

- po 15 minutách sejmeme vrchní díl, nazvedneme filtrační papír a do 

nejmenší misky opatrně nalijeme rozpouštědlovou směs a opět 

přiklopíme největší Petriho miskou, takto necháme vyvíjet asi 30 minut 
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Petriho miska (největší díl) 

Obr. č. 16- Provedení kruhové chromatografíe. 

- po uplynutí 30 minut je patrné, že se původní směs tří barviv rozdělila 

na jednotlivé složky 

- výsledkem pokusu je chromatogram, který se skládá ze tří 

soustředných barevných kruhů, od středu v tomto pořadí: modrý, 

červený a zelený (obr. č. 17) 

Obr. č. 17- Výsledek pokusu - chromatogram. 
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3) Závěr: Vysvětlení principu chromatografické separace na základě pokusu 

- vzorek (směs barviv) vnášíme mezi 2 fáze: stacionární a mobilní 

- otázka: "Věděl by někdo, co bylo v našem případě tou stacionární 

(nepohyblivou) fází a fází mobilní (pohyblivou)?" 

- stacionární (nepohyblivá) fáze: voda zakotvená na filtračním papíře 

během 15 min. 

- mobilní (pohyblivá) fáze: rozpouštědlová směs (methanol : voda v 

poměru 7:1), která se nasává provlečenou nití - knotem 

- záleží na afinitě (přilnutí) jednotlivých složek směsi ke stacionární 

nebo mobilní fázi, na základě toho dochází k separaci 
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3.2 Motivační pokusy 

Následující pokusy slouží jako demonstrační pokusy jednotlivých typů 

chromatografie. Tyto pokusy byly vybrány z široké škály námětů, které jsem 

vyhledala z nejrůznějších zdrojů (knihy, archív s časopisy a články). Všechny 

sebrané pokusy, týkající se problematiky chromatografie, jsem uspořádala do 

přehledné tabulky (viz. kap. 2.2.8). 

Jak již bylo řečeno, chromatografické metody se podle základního 

principu dělí na: - adsorpční 

- rozdělovači. 

- iontově výměnnou 

3.2.1 Pokus č. 1 - adsorpční chromatografie 

Chromatografie na tenké vrstvě 

Cílem cvičení je seznámení se základní technikou chromatografie na 

tenké vrstvě. Chromatograficky bude dokázána přítomnost kofeinu v čaji, 

kofole a utišujícím léku. Jako srovnávací preparát bude sloužit kofein 

extrahovaný z kávy. 

Tato úloha je časově náročnější, je určena pro práci ve skupinách tak, 

že každý student ve skupině připraví jeden vzorek a společně vyvolají 

chromatogram. V případě potřeby lze tuto úlohu zkrátit vynecháním 

některého ze vzorků. Určeno pro studenty SŠ (viz. příloha č 2/3, příloha 

č.2/4). 

Vzorky: 

káva, čaj, nápoj obsahující kofein (kola), tabletka léku (obsahující kofein) 
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Chemikálie: 

amoniak (zředěný v poměru 1 : 5), práškový uhličitan vápenatý CaC03, 

chloroform, ethanol, jodid draselný Kl, jod l2, kyselina chlorovodíková HCI 

(25% ní roztok), destilovaná voda 

- vyvíjecí roztok (9 dílů chloroformu, 1 díl ethanolu) 

- detekční roztok I. (1 g Kl a 1 g b se rozpustí ve 100 cm3 ethanolu) 

- detekční roztok II. (ethanol a 25%ní roztok kyseliny chlorovodíkové se 

smísí v poměru 1:1) 

Pomůcky: 

Silufol, skleněná vana s krycí skleněnou deskou, 3 kádinky (50 cm3), 

odměrný válec (50 cm3 a 5 cm3), 3 dělící nálevky (50 cm3), dělící nálevka 

(150 cm3), 4 Petriho misky (průměr asi 4 cm), tečkovací pipetka, skleněné 

tyčinky, 3 malé filtrační nálevky, filtrační papír, laboratorní stojan, čtyři kruhy, 

2 postřikovače chromatogramů (možno použít běžný rozprašovač laku na 

vlasy), popisovač skla, sušárna 

Pracovní postup: 

1) Příprava vzorků: 

Vzorek I (káva): 

- v malé kádince povařte asi 1 g mleté kávy s 10 cm3 destilované vody, 

přidejte asi 0,5 g práškového uhličitanu vápenatého a směs nechte 

vychladnout 

- suspenzi zfiltrujte do malé dělící nálevky a filtrát extrahujte 5 cm3 

chloroformu, dělící nálevku pak zavěšte do laboratorního kruhu a 

vrstvy ponechte oddělovat 

Vzorek II (čaj): 

- v malé kádince povařte asi 1g čaje a asi 1 g práškového uhličitanu 

vápenatého s 10 cm3 destilované vody 
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- po vychladnutí směs zfiltrujte do malé dělící nálewvky a filtrát 

extrahujte 5 cm3 chloroformu 

Vzorek III (nápoj obsahující kofein): 

- v dělící nálevce o objemu 150 cm3 promíchejte 50 cm3 kofoly a 30 cm3 

zředěného amoniaku 

- směs zfiltrujte do malé dělící nálevky a extrahujte 5 cm3 chloroformu 

Vzorek IV (tableta léku): 

- tabletu léku rozdrťte v malé kádince a látku rozmíchejte s 20 cm3 

zředěného amoniaku 

- směs zfiltrujte do malé dělící nálevky a extrahujte 5 cm3 chloroformu 

- čtyři malé Petriho misky si označte čísly I - IV a po dobrém oddělení 

vrstev vypusťte z dělících nálevek dolní chloroformovou vrstvu do 

příslušné misky (v případě zakalení vypouštějte skrz suchou filtrační 

nálevku se suchým filtrem) 

- extrakty nechte zahustit na malý objem volným odpařením v digestoři 

- vezměte pruh Silufolu odpovídající velikosti (dle rozměru skleněné 

vany) a vyznačte tužkou startovní linii 

- na startovní linii vyznačte čtyři body a na ně natečkujte pipetkou 

jednotlivé vzorky (průměr skvrny nesmí přesáhnout 5 mm, proto 

tečkujte malá množství vzorku několikrát na sebe vždy po předchozím 

vysušení) 

2) Vyvíjení chromatogramu: 

- pruh Silufolu s nanesenými vzorky vložte koncem se startovní linií dolů 

do skleněné vany a druhým koncem ji mírně šikmo opřete o protější 

stěnu (obr. č. 18) a nebo ji zajistěte ve vhodné poloze stojánkem 

(vrstva adsorbentu se vzorky je vždy nahoře!) 
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- na dno vany opatrně nalejte po stěně malé množství vyvíjecího 

roztoku, vanu přikryjte krycím sklem a chromatogram nechte vyvíjet, 

dokud čelo nedospěje téměř ke konci 

^ y f krycí sklo 

> skleněná vana 

• Silufol 
s nanesenými vzorky 

vyvíjecí roztok 

Obr. č. 18 - Chromatografie na tenké vrstvě. 

3) Detekce 

- detekci provede učitel nebo studenti pod jeho dohledem 

- na pozadí filtračního papíru postříkejte Silufol nejdříve detekčním 

roztokem I a následně roztokem II 

- po chvíli se vytvoří výsledné zbarvení chromatogramu 

- na závěr úlohy srovnáním hodnot RF zjistěte, zda vzorky II, III a IV 

rovněž obsahovaly kofein 

Závěr: 

Na této úloze si studenti v praxi procvičí výpočet retenční faktoru RF a také si 

uvědomí, co představovalo fázi stacionární (nepohyblivou) a fázi mobilní 

(pohyblivou). 
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3 2.2 Pokus č. 2- rozdělovači chromatoarafie 

Kruhová chromatografie - dělení barviv 

Kruhová chromatografie je jednou z mála možností horizontálního 

vyvíjení chromatogramu. Hodnoty Rf při tomto způsobu nejsou vždy 

reprodukovatelné, avšak hlavní přednost kruhové chromatografie spočívá v 

její jednoduchosti a rychlosti provedení. Může tedy sloužit k rychlým 

orientačním pokusům. 

Pomocí této metody lze dělit nejrůznéjší směsi látek. Velmi efektivní 

je, když se jedná o látky barevné, jako je tomu v případě úlohy popsané v 

kapitole 3.1. Uvedený pokus je určený nejen pro studenty SŠ, ale mohou ho 

také provádět žáci ZŠ, neboť se jedná o úlohu poměrně snadnou (viz. příloha 

č. 2/1, příloha č. 2/7). 
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3.2.3 Pokus č. 3 - ionexová chromatoarafie 

Měkčení vody ionexem 

Cílem této úlohy je seznámit žáky s principem iontově výměnné 

chromatografie. Další význam úlohy spočívá v jejím praktickým využití, jedná 

se totiž o jeden z možných způsobů odstraňování tvrdosti vody. 

Tvrdost vody je způsobena především některými rozpustnými 

vápenatými a horečnatými solemi. Přechodnou tvrdost způsobují 

hydrogenuhličitany, které za vyšší teploty (vodu povaříme) přechází na 

nerozpustné uhličitany. Trvalou tvrdost způsobují zejména sírany, které lze 

odstranit přidáním uhličitanu sodného, opět za vzniku nerozpustných 

uhličitanů. 

Dalším způsobem změkčování vody spočívá v použití ionexů. lonexy 

jsou přírodní kremičitany nebo syntetické pryskyřice/které mají schopnost 

zachycovat z roztoků kationty (katexy) nebo anionty (anexy) a uvolňovat za 

ně do roztoků ionty H30+, popř. Na+ nebo OH". 

V našem případě dochází k zachycení iontů, způsobujících tvrdost 

vody (Ca2+) a místo nich jsou uvolňovány jiné (Na+), které tvrdost vody 

nezpůsobují. 

IONEX-Na+ + Ca2+ -> IONEX-Ca2+ + Na+ 

Tato úloha je velice snadná a časově nenáročná, není k ní zapotřebí 

žádného speciálního vybavení, pouze měnič kationtů (katex). Z důvodu 

složitosti principu vhodné spíše pro studenty SŠ (viz. příloha č. 2/2, příloha č. 

2/8). 

Chemikálie: 

šťavelan amonný 

vzorek tvrdé vody 
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Pomůcky: 

katex, byreta, kousek vaty, skleněná tyčinka, nálevka k byretě, stojan, držák, 

2 kádinky, zkumavky, stojánek na zkumavky 

Pracovní postup: 

- připravte si stojan s držáky a upevněte byretu, pomocí skleněné tyčinky 

vložte k ústí byrety kousek vaty a byretu opatrně naplňte katexem (stačí 

pouze z části) 

- do kádinky připravte vzorek tvrdé vody (voda z vodovodu), část odlijte do 

připravené zkumavky, přidejte šťavelan amonný a pozorujte 

nyní ten samý vzorek tvrdé vody nalijte na sloupec ionexu a jímejte ji do 

druhé kádinky, část z najímané vody přelijte do zkumavky, opět přidejte 

šťavelan amonný a pozorujte 

Závěr: 

V prvním případě, přidáme-li ke vzorku tvrdé vody šťavelan amonný, vznikne 

bílá sraženina, což dokazuje přítomnost vápenatých iontů. Pokud přidáme 

šťavelan amonný k vodě, která prošla ionexem, žádná sraženina nevzniká, 

vápenaté ionty byly z vody odstraněny. 
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3.3 Modelování chromatografické separace 

3.3.1 Model s mincemi a pravítky 

Pomůcky: 

1 zelené pravítko, 2 čirá pravítka, 2 mince různé velikosti, průhledná fólie 

Popis modelu: 

Pravítka přiložíme k sobě tak, že zelené pravítko je umístěné mezi dvěma 

pravítky čirými. Čirá pravítka demonstrují zakotvenou stacionární fázi, kdežto 

zelené pravítko představuje pohyblivou fázi mobilní. Dvě různě velké mince 

přilepené na proužek průhledné folie představují dělenou směs. 
Modelování pokusu ie následující: 

Do mobilní fáze je vstříknuta směs látek (vloženy dvě mince). Mobilní fáze 

unáší dělenou směs dále. Pohyb mobilní fáze zajistíme posouváním pravítka 

ve směru dělení směsi. Mince jakožto dvě různé látky se pohybují mezi 

stacionární a mobilní fází různou rychlostí. Každá složka zůstává ve 

stacionární fázi jinak dlouho a tak dochází k rozdělení směsi (viz. příloha č. 

2/12). 

Závěr: / 

Na tomto jednoduchém modelu lze velice snadno vysvětlit princip j / -

chromatografie. Molekuly všech látek obsažených ve vzorku přecházejí 

v průběhu cesty z jedné fáze do druhé. Podle různé afinity, tj. délky zadržení 

stacionární fází, dochází k dělení (3). 
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3.3.2 Výletníci na lodičkách 

Tento model je názorný a velice zajímavě a vtipné provedený. Na 

rozdíl od modelu s pravítky je o něco složitější na provedení, takže vhodnější 

by bylo jej ve výuce promítnout na videozáznamu. 

Pomůcky: 

kartonový papír, barevné figurky (např. ze hry „Člověče nezlob se!" aj.), bílý 

balící papír, makety domečků, barevné fixy nebo barvy 

Zhotovení modelu: 

Na podložní bílý balicí papír nakreslíme řeku. Podél řeky umístíme makety 

domečků. Z kartonu zhotovíme lodičky, na které postavíme figurky různých 

barev. 

Děi modelování: 

Na startu jsou umístěny tři lodičky: jedna s červenými figurkami, druhá se 

žlutými a třetí s černými figurkami. Všechny tři lodičky vyplují společně a po 

určité době zakotví výletníci u jednoho z domečků, aby se občerstvili. Zde se 

jednotliví pasažéři zdrží různě dlouho, v závislosti na druhu nápoje, který 

zvolí. Žlutí pijí víno, červení pivo a černí pouze nealkoholické nápoje. Již po 

první zastávce dochází k rozdělení původní skupiny. Černí, tedy ti, kteří pijí 

nealkoholické nápoje, odplouvají od břehu jako první. Červení, pivo pijící 

pasažéři, se na místě zdržují o chvilku déle, ale i tak odplouvají jako druzí. 

Žlutí, milovnici vína, se na stanovišti zdržují nejdéle. Takovýchto 

občerstvovacích zastávek absolvují pasažéři ještě několik. Tím se jejich 

rozestupy znásobí, takže do cíle dorazí v různých intervalech po sobě. 

Původní skupina, tvořená červenými, žlutými a černými figurkami, se po 

cestě rozdělila na menší skupinky podle jednotlivých barev (viz. příloha č 

2/9). 
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Popis modelu: 

Řeka představuje tzv. mobilní fázi, která unáší jednotlivé složky směsi, tedy 

lodičky s pasažéry. Jak jednotlivé loďky kotví u břehů a cestující se 

občerstvují různě dlouho, dochází k dělení složek směsi. Občerstvovací 

zařízení představují stacionární fázi a odlišná doba, strávená v nich nad 

různými nápoji, afinitu jednotlivých složek směsi ke stacionární fázi, v našem 

případě doba potřebná k vypití daného nápoje - piva, vína a nealko nápoje. 

Závěr: 

I na tomto modelu je možné velice jednoduše, vtipně a zajímavě vysvětlit 

základní princip chromatografie (3). 
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3.3.3 Kreslený trik (LSC. LLC) 

Podstatou obou kreslených triků je předvedení separace směsi látek. 

V prvním případě se jedná o princip adsorpční chromatografie, kdy se směs 

vnáší do soustavy kapalina - pevná látka (LSC). Ve druhém případě je 

demonstrován princip rozdělovači chromatografie, při které probíhá separace 

látek v soustavě kapalina - kapalina (LLC). 

LSC 

Stacionární fáze: silikagel 

Mobilní fáze: benzen 

Stacionární fázi v tomto případě představuje velmi členitý povrch do jehož 

prohlubní zapadají tvarově odpovídající částice různých složek směsi, které 

jsou unášeny mobilní fází. Částice se v prohlubních více či méně zdržují a 

tak dochází k jejich separaci (viz. příloha č. 2/10). 

LLC 

Stacionární fáze: voda zakotvená na celulóze 

Mobilní fáze: směs butanolu a kyseliny octové 

Tento trik se od předešlého liší pouze vyobrazením stacionární fáze. Princip 

separace opět spočívá v tom, že se jednotlivé složky směsi, znázorněné 

kroužky tří barev (červená, žlutá, černá), zdržují různě dlouhou dobu ve fázi 

stacionární a tak nastane požadovaná separace (viz. příloha č. 2/11). 
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3.3.4 Animovaná grafika na PC 

Animovanou počítačovou technikou je vytvořen model pohybu částic 

vzorku při průchodu chromatografickou kolonou. Kolonu představuje podélný 

průřez trubicí, jejíž vnitřní povrch tvoří stacionární fáze a uprostřed proudí 

fáze mobilní, což je znázorněno odlišnou barvou a vlněním. 

Separovanou směs představují kroužky dvou odlišných barev. Po 

vstupu do kolony se jednotlivé složky směsi vlivem mobilní fáze pohybují, 

ovšem každá z barev jinou rychlostí. Rychlost pohybu částic při průchodu 

kolonou závisí na délce kontaktu se stacionární fází, na základě toho pak 

dochází k požadovanému rozdělení směsi (viz. příloha č. 2/13). 

Schéma principu chromatografické separace je uvedené v kapitole 

2.2.3.1 (obr. č. 5). 
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3.3.5 Funkční model kapalinového chromatografu 

Kapalinový chromatograf představuje adsorpčnj kolonovou 

chromatografii. V kapitole 2.2.7 je uvedeno blokové schéma tohoto zařízení 

(obr. č. 13), ze kterého je patrné, že hlavní součásti každého kapalinového 

chromatografu jsou: 

- zásobníky mobilní fáze 

- gradientově zařízení 

- čerpadlo 

- dávkovači zařízení (místo nástřiku vzorku) 

- separační kolona 

- detekční zařízení 

- zapisovací a vyhodnocovací zařízení (PC) 

Otázkou nyní zůstává, jak vytvořit (za školních podmínek) funkční 

model tohoto složitého přístroje a jak otestovat, zdali opravdu funguje. 

3.3.5.1 Směřování od kapalinové chromatografie k chromatografu ' \ 

K modelu vede tato třístupňová cesta: 

1) Cvětovo uspořádání (obr. č. 19) 

2) lonexová kolona (obr. č. 20) 

3) Model kapalinového chromatografu (obr. č. 21) 
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Obr. č. 19 • Chromatografíe podle Cvěta. 

1 - kolonka 
2 - rozpouštědlo (mobilní fáze) 
3 - náplň kolonky (stacionární fáze) 
4 - jalové dno kolonky 
5 - separované složky (barviva) 

Obr. č. 20 • lonexová chromatografíe. Obr. č. 21 - Model kapalinového 
chromatografu. 

— I 
—2 

3 

1 - kolonka 
2 - kapalná směs - rozpouštědlo 

(mobilní fáze) + složky směsi 
3 - ionex (stacionární fáze) 
4 - jalové dno kolonky 
5 - směs zbavená některých složek 

4 

1 - skleněná trubice 
2 - kolonka 
3 - náplň kolonky 
4 - jalové dno kolonky 
5 - jehly (elektrody) vetknuté do hadice 
6 - ampérmetr 
7 - injekční stříkačka se vzorkem 
8 - hadice silnostěnná 

směr toku mobilní fáze 



3.3.5.2 Modelchromatoarafu 

Model kapalinového chromatografu lze sestavit z následujících 

součástí (obr. č. 21): 

v 
1 

8 

1 - skleněná trubice 

2 - kolonka 

3 - náplň kolonky 

4 - jalové dno kolonky 

—* směr toku mobilní fáze 

5 - jehly (elektrody) vetknuté do hadice 

6 - ampérmetr 

7 - injekční stříkačka se vzorkem 

8 - hadice silnostěnná 

Obr. č. 21 - Model kapalinového chromatografu. 
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Stejně tak jako skutečný přístroj, má i výše popsaný model všechny 

náležité prvky. Přívod mobilní fáze je zajištěn pomocí nivelační nádobky, 

příp. dělící nálevky nebo láhve s tubusem u dna (umístěné vysoko). Místo 

nástřiku vzorku je řešeno použitím silnostěnné hadice v horní části modelu 

před začátkem kolony, samotný nástřik se pak provádí injekční stříkačkou. 

Kolonku tvoří skleněná trubice o průměru < 1 cm a délce 20 - 30 cm s 

jalovým dnem, které může mít podobu vtavené frity, což je poněkud 

technicky náročné. Místo frity můžeme také použít např.: kousek skelné vaty 

nebo gázy či buničité vaty. 

U zmíněného modelu je třeba věnovat pozornost následujícímu: 

1) Je nutné zajistit zrychlený tok kapaliny uvnitř kolony, aby celý proces 

nebyl příliš zdlouhavý. To lze provést trojím způsobem: 

a) snížením tlaku pod kolonkou pomocí vývěvy, event. její náhrady např. 

vysavačem 

b) zvýšením tlaku nad kolonou; čerpadlo asi nebude k dispozici ani 

vhodné (kolonka je skleněná trubice!), takže si lze vypomoci např. 

vyšším sloupcem mobilní fáze, jejíž rezervoár (nivelační nádobka, 

dělící nálevka, láhev s tubusem u dna apod.) bude dostatečné vysoko 

nad kolonkou 

c) další možností je volba dostatečně propustné náplně kolonky - více o 

náplni kolonky bod 3) 

2) Druhým aspektem, nad kterým je třeba se zamyslet, je problém detekce, 

poskytující číselné a registrovatelné údaje. Pro tento účel lze použít 

vodivostní detekci jednotlivých složek vytékajících z kolony. Registrační 

voltampérmetr poskytne číselné údaje o velikosti el. proudu. 

3) Třetí důležitou otázkou je otázka náplně kolony. Jako standardní náplň se 

nejčastěji používají tyto látky: - oxid hlinitý 

- silikagel 

- celulóza 

- škrob 

- ionexy 
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Přehled látek, které mohou sloužit jako náplň kolony uvádí následující 

tabulka (tab. č. IV.). 

Tabulka č. IV. - Přehled látek používaných jako náplň chromatografícké kolony (43). 

Látka Obchodní název Popis 

Celulosa Celulosa pro chromatografíi R Jemný bílý homogenní prášek 0 průměrné 
velikosti částic menší než 30 pm. 

Celulosa pro chromatografíi R1 Mikrokrystalická celulosa. Jemný bílý 
homogenní prášek 0 průměrné velikosti 
částic menší než 30 pm. 

Celulosa pro chromatografíi 
F254R 

Mikrokrystalická celulosa F254R Jemný bílý 
homogenní prášek 0 průměrné velikosti 
částic menší než 30 pm s fluorescenčním 
indikátorem pro detekci při 254 nm. 

Silikagel 

• . 

Silikagel bezvody R Částečně dehydratovaná amorfní 
polymerizovaná kyselina křemičitá. Má 
schopnost absorbovat pň 20°C vodu přibližně 
do 30% své hmotnosti. Jako indikátor 
obsahuje chlorid kobaltnatý. Je prakticky 
nerozpustný ve vodě, částečně je rozpustný 
v roztoku hydroxidu sodného. 

Silikagel G R Obsahuje asi 13% síranu vápenatého ve 
formě hemihydrátu. Bílý jemný homogenní 
prášek. Průměrná velikost částic je 15 pm. 

Silikagel GF254 R Bílý jemný homogenní prášek, průměrná 
velikost částic je asi 15 pm. Obsahuje asi 
13% síranu vápenatého hemihydrátu a 1,5% 
fluorescenčního indikátoru pro detekci při 
254 nm. 

Silikagel 
aminopropylmethylsilanizovany 
pro chromatografíi R 

Jemný bílý homogenní prášek, prakticky 
nerozpustný ve vodě a v lihu 96%. Silikagel s 
jemnými částicemi (3 pm až 10 pm), na 
povrchu chemicky upravený navázáním 
aminopropylmethylsilanových skupin. 

'.V ñ ' 

Silikagel 
aminopropylsilanizovany pro 
chromatografíi R 

Bílý jemný homogenní prášek, prakticky 
nerozpustný ve vodě a v lihu 96%. Silikagel s 
jemnými částicemi (3 pm až 10 pm), 
chemicky modifikovaný navázáním 
aminopropylsilanových skupin na povrchu. 

; 

• ' . 

Silikagel hexylsilanizovany pro 
chromatogiafii R 

Bílý jemný homogenní prášek, prakticky 
nerozpustný ve vodě a v lihu 96%. Je to 
velmi jemný silikagel (3 pm až 10 pm) na 
povrchu chemicky upravený navázáním 
hexylsilanových skupin. 

• ; 

: 

Silikagel HF254 silanizovany R Bílý jemný homogenní prášek, který po 
roztřepání s vodou plave na povrchu z 
důvodu svého hydrofóbního charakteru. 
Obsahuje asi 1,5% fluorescenčního 
indikátoru pro detekci pň 254 nm. 
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Pokračování tab. č. IV. 

Látka Obchodní název Popis 
ÉmsSŠM. i É 1 É Š H & 1 1 1 ' 

Silikagel Silikagel hydrofilnl pro 
chromatografii R 

Jemný bílý homogenní prášek, prakticky 
nerozpustný ve vodě a v lihu 96%. Je to 
velmi jemný silikagel s částicemi (3 pm až 10 
pm), na povrchu upravený k získání 
hydrofilních vlastností. 

Silikagel nitrilovaný pro 
chromatografii R 

Jemný bílý homogenní prášek, prakticky 
nerozpustný ve vodě a v lihu 96%. Jemný 
silikagel obsahující porézní kulovité částice s 
chemicky vázanými nitrilovými skupinami. 

Silikagel oktadecylsilanizovaný 
deaktivovaný pro 
chromatografii bazických látek 
R 

Jemný bílý homogenní prášek, prakticky 
nerozpustný ve vodě a v lihu 96%. Velmi 
jemný silikagel (3 pm až 10 pm), upravený 
před zavedením oktadecylsilanových skupin 
opatrným vymytím a hydrolýzou většiny 
povrchových siloxanových můstků 
minimalizujících interakci s bazickými 
složkami. 

Silikagel oktadecylsilanizovaný 
pro chromatografii R 

Jemný bílý homogenní prášek, prakticky 
nerozpustný ve vodě a v lihu 96%. Velmi 
jemný silikagel (3 pm až 10 pm), na povrchu 
chemicky upravený navázáním 
oktadecylsilanových skupin. 

Silikagel oktylsilanizovaný pro 
chromatografii R 

Jemný bílý homogenní prášek, prakticky 
nerozpustný ve vodě a v lihu 96%. Velmi 
jemný silikagel (3 pm až 10 pm), na povrchu 
chemicky upravený navázáním 
oktylsilanových skupin. 

Silikagel pro chromatografii, 
aniontový měnič R 

Jemný bílý homogenní prášek, prakticky 
nerozpustný ve vodě a v lihu 96%. Velmi 
jemný silikagel (3 pm až 10 pm), na povrchu 
chemicky upravený zavedením kvartérních 
amoniových skupin. 

Silikagel pro chromatografii R Jemný bílý homogenní prášek, prakticky 
nerozpustný ve vodě a v lihu 96%. Velmi 
jemný silikagel (3 pm až 10 pm). 

Silikagel pro vylučovací 
chromatografii R 

Velmi jemný silikagel (10 pm) s velmi 
hydrofilním povrchem. Střední velikost pórů 
je 30nm. Je kompatibilní s vodnými roztoky s 
hodnotou pH 2 až 8 a s organickými 
rozpouštědly. Je vhodný k dělení proteinů s 
relativní molekulovou hmotností 1,103 až 
3.105. 

lonexy Anex R Je to iontoménič v Cl cyklu obsahující 
kvartémí amoniové skupiny, navázané na 
polymemí mřížku z polystyrenu 
zesíťovaného s 2% divinilbenzenu. 
Vyrábí se ve formě kuliček. 

Anex silně zásaditý R Pryskyřice gelového typu v OH cyklu 
obsahující kvartémí amoniové skupiny, 
navázané na polymemí mřížku z polystyrenu 
zesíťovaného s 8% divinilbenzenu. 
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Pokračováni tab. č. IV. 

Látka Obchodní název Popis 

lonexy Katex R Měnič iontů v protonové formě. Obsahuje 
sulfonové skupiny vázané na příčně 
síťovaném polymeru, jehož základ tvoří 
polystyren s 8% divinilbenzenu. Dodává se 
ve formě kuliček. 

Katex silně kyselý R Měnič iontů v protonové formě. Obsahuje 
sulfonové skupiny vázané na příčně 
síťovaném polymeru, jehož základ tvoří 
polystyren s 8% divinilbenzenu. Dodává se 
ve formě kuliček o průměru 0,3 mm až 1,2 
mm, pokud není uvedeno jinak. 

Katex slabě kyselý R Měnič iontů v protonové formě. Obsahuje 
polymetakrylat s karboxylovými skupinami. 
Dodává se ve formě kuliček o průměru 75 
pm až 160 |jm. 

Křemeiina R Bílý nebo téměř bílý jemně granulovaný 
prášek tvořený křemíkovými schránkami 
fosilních mořských rozsivek nebo jejich 
úlomků, prakticky nerozpustný ve vodě. v lihu 
96% a v etheru. Látka může být identifikován 
mikroskopicky pň 500 x zvětšení. 

Křemelina G R Jemný šedobílý prášek, šedá barva se stane 
zřetelnější po smočení vodou. Průměrná 
velikost částic je 10 pm až 40 pm. Je to 
křemelina propraná kyselinou chlorovodík-
ovou a vyžíhaná. Obsahuje 15% síranu 
vápenatého hemihydrátu. 

t^rnsm^rn 
Křemeiina pro chromatografii 
R 

Bílý nebo nažloutlý lehký prášek, prakticky 
nerozpustný ve vodě, ve zředěných 
kyselinách a v organických rozpouštědlech. 

3.3.5.3 Ověření funkčnosti modelu kapalinového chromatoarafu 

Na následujícím jednoduchém pokusu lze ověřit funkčnost 

sestaveného modelu kapalinového chromatografu. 

Dělení barevných anorganických iontů CuíNHaiS* a Cr04
2' 

Cílem této úlohy je dělení anorganických iontů kolonovou kapalinovou 

chromatografií s vodivostní i kolorimetrickou detekcí. 
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Chemikálie: 

chroman draselný (roztok o c = 0,1 mol • dm"3) 

síran médnatý (roztok o c = 0,1 mol • dm"3) 

amoniak (25%) 

mobilní fáze: destilovaná voda 

stacionárni fáze (náplň kolonky): celulóza 

Pomůcky: 

strieka z plastu, kádinky, zkumavky, odměrný válec 10 cm3, model 

kapalinového chromatografu, ampérmetr resp. registrační voltampérmetr 

(WAREG), injekční stříkačka na t m i 

Postup: 

1) Příprava vzorku - vodného roztoku [Cu (NH3)4]Cr04 (zelené barvy tvořené 

modrým Cu(NH3)4
2+a žlutým Cr04

2"). 

2) Chromatografická separace barevných složek: 

- kolonkou protéká destilovaná voda, ampérmetr v el. obvodu 

neukazuje (při vhodném méřícím rozsahu) výchylku, event. zapisovač 

píše nulu 

- injekční stříkačkou na 1 ml se vstříkne do hadice nad kolonkou 1 ml 

zeleného roztoku vzorku 

- kolonkou zvolna protéká destilovaná voda s roztokem vzorku, po 

víceméně delší době (závisející na použitém tlaku či podtlaku) 

vzniknou na sloupci sorbentu dva pruhy: modrý, tvořený kationty 

Cu(NH3)4
2+ a žlutý, obsahující anionty Cr04

2", oba pruhy jsou elučním 

činidlem posouvány shora dolů 

- v okamžiku, kdy barevný roztok omývá elektrody vetknuté v dolní 

hadici, způsobí ionty v něm obsažené zvýšení vodivosti, což se projeví 

výchylkou na ampérmetru, která trvá tak dlouho, dokud probíhá kolem 

elektrod roztok obsahující barevné ionty 
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- poté výchylka klesne (probíhá destilovaná voda) a děj se po chvíli 

opakuje s dalším iontem (ve skutečnosti jsou ale výchylky 3 - tu třetí 

způsobují síranové anionty, které jsou vizuálně nedetekovatelné) 

- vyhodnotí se záznam (graf) o změnách el. vodivosti mobilní fáze 

(vynáší se v A na svislou osu) v závislosti na čase (vynáší se v min. 

na vodorovnou osu) 

Závěr: 

Vzhledem k uvedenému technickému řešení, tj. k malé rychlosti toku mobilní 

fáze, jsou píky na získaném chromatogramu velmi tupé. 

Pozn.: Obdobně lze dělit podle publikovaného návodu (viz. 2.2.8) ionty Co2+ 

(červené) a Ni2+ (zelené). 
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3.4 Hospitace u kapalinového chromatografu. 

V posledních letech význam chromatografie neustále vzrůstá. Moderní 

přístroje pro kapalinovou i plynovou chromatografii představují ucelenou 

jednotku s automatickým dávkováním vzorku, řízením průchodu rozpouštědel 

či nosných plynů a automatickou identifikací oddělených složek. 

Moderní kapalinový chromatograf je možné prohlédnout si např. na 

pracovišti Ústavu chemie a analýzy potravin, Vysoké školy chemicko-

technologické v Praze (Fakulta potravinářské a biochemické technologie). 

Základní instrumentace: -zásobníky mobilní fáze, odplyňovač a 

směšovač mobilní fáze, místo pro nástřik vzorku, kolona, detektor, 

vyhodnocovací systém v podobě počítače. 

Zásobníky mobilní fáze jsou umístěny v horní části, vně celého 

přístroje. Odtud je mobilní fáze vedena kanály do tzv. odplyňovače, tedy 

místa, kde je mobilní fáze zbavena plynů. Z odplyňovače pokračuje do tzv. 

sméšovače. Zde dochází ke smísení jednotlivých rozpouštědel a v této 

podobě postupuje mobilní fáze na chromatografickou kolonu. Kolona je 

trubice dlouhá asi 20 - 30 cm, zhotovená z nerezové oceli. 

Nástřik vzorku je prováděn do průtoku mobilní fáze před vstupem do 

kolony. Tento proces je plně automatizovaný. Zásobník se vzorky je umístěn 

v levé, dolní části přístroje. Vzorek je v koloně separován a po separaci 

přechází do detektoru. Detektor má podobu dalšího přístroje umístěného 

vedle vlastního chromatografu. Výsledek analýzy zpracovává speciální 

software. Celý přístroj je ovládán pomocí počítače (viz. příloha č. 2/4). 

Příklady skutečných chromatogramů, jsou uvedeny v příloze (viz. 

příloha č. 1). 
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4 Závěr 

Cílem mé práce bylo vytvořit ucelený přehled o chromatografii, 

vedoucí od jednoduchých pokusů, přes modely až k vlastnímu 

chromatografickému přístroji. Pro objasnění principu této chemicko-

analytické metody jsem využila základních didaktických postupů - školní 

experiment, modelování a vizualizace. 

Téma diplomové práce považuji za aktuální a dále využitelné. 

Videozáznam, který slouží jako dokumentační prostředek, obsahuje vedle 

údajů rešeršního typu také vlastní zkoušky a experimenty v laboratoři. Tento 

materiál by bylo možné použít při tvorbě multimediálního CD, které by pak 

mohlo sloužit jako vhodný prostředek při výuce chromatografie zejména na 

středních školách. 

Toretická část se věnuje objasnění principu separace a dále klasifikaci 

chromatografických metod, obsahuje také rozsáhlý přehled pokusů s touto 

problematikou. Vybrané pokusy byly vyzkoušeny, podrobně popsány a 

zdokumentovány. U každého z nich jsou pak uvedena konkrétní doporučení. 

Kromě toho obsahuje práce také popis nejrůznějších modelů 

chromatografické separace, které jsou též zachyceny na videozáznamu. 

Vlastní přínos vidím v návrhu konstrukce kapalinového chromatografu. 

Jedná se pouze o ideový návrh, nelze ho tedy považovat za univerzální 

model. V závislosti na typu zkoumané látky (vzorku) se pak volí mobilní a 

stacionární fáze. Princip separace a vodivostní detekce je ukázán na 

konkrétním příkladě. 
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7 Přílohy 

Příloha č.1 - Ukázky chromatogramů. 

Uvedené chromatogramy byly získány během návštěvy Vysoké školy 

chemicko-technologické v Praze, Fakulty potravinářské a biochemické 

technologie), na pracovišti Ústavu chemie a analýzy potravin, které je 

vybavené řadou špičkově konfigurovaných plynových a kapalinových 

chromatografů. 

Příloha č. 2- Videopříloha. 

Popis jednotlivých sekvencí videozáznamu uvádí následující tabulka: 

č. Název Popis Kapitoly 

1. • 
Pokus č. 1 
Rozdělovači kruhová 
chromatografie na papíře. 

Pokus jsem vyzkoušela. 
Jedná se o velice vhodný motivační pokus, 
na kterém lze názorně demonstrovat princip 
chromatografické separace. 
Pokus jednoduchý, nenáročný na pomůcky. 

2.2.5.1 
3.1 
3.2.2 

2. Pokus č. 2 
lonexová chromatografie. 

\ ± 

Pokus jsem vyzkoušela. 
Jedná se o pokus významný nejen z 
hlediska demonstrace jedné z chromato-
grafických metod, ale také z pohledu 
praktického využití (odstraňování tvrdosti 
vody). 
Pokus jednoduchý, velice rychlý a 
nenáročný na pomůcky. 

2.2.6 
3.2.3 

3- Úvodní výklad s pokusem 
žáků. 

Záznam vyučovací hodiny. V úvodu hodiny 
jsou žáci seznámeni s historií vzniku 
chromatografie. Poté žáci provedou 
společné s učitelem jednoduchý pokus 
"Rozdělovači kruhová chromatografie na 
papíře." a na základě toho pochopí princip 
chromatografické separace. 

3.1 
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Č. Název Popis rupio Kapitoly 

4. Kapalinový chromatograf. Záznam z návštěvy VŠCHT v Praze, 
Fakulty potravinářské a biochemické 
technologie - pracoviště Ústavu chemie a 
analýzy potravin. Cílem bylo seznámení se 
s moderním typem kapalinového chromato-
graf u. 

3.4 

5. Pokus č. 3 
Adsorpční chromatografie 
na sypané vrstvě. 

Pokus demonstrující princip adsorpční 
chromatografie na sypané vrstvě. Konkrétně 
probíhá dělení směsi barviv z červené 
papriky. 

2.2.4.2 
3.2.1 

6. Pokus č. 4 
Chromatografické děleni 
barviv na silufolu. 

Obdobný pokus jako pokus č. 3 s tím 
rozdílem, že sypaná vrstva je nahrazena 
Silufolem (= sériově vyráběná tenká vrstva 
adsbrbentu). Na vzniklém chromatogramu 
je vysvětlen výpočet RF - retenčního faktoru. 

2.2.4.2 
3.2.1 

7. Pokus č. 5 
Rozdělovači kruhová 
chromatografie kapalinová. 

Obdobný pokus jako pokus č. 1, v trochu 
odlišném provedení (použita jiná směs 
barviv). 

2.2.5.1 
3.1 
3.2.2 

8. Pokus č. 6 
Měkčeni vody ionexem. 

Obdobný pokus jako pokus č. 2. 2.2.6 
3.2.3 

• 

Model chromatografické 
separace. 
(výletníci na lodičkách) 

\ + 

Amatérský animovaný trikový film 
zobrazující skupinu výletníků (pivařů, 
milovníků vína a abstinentů) putujících po 
řece od jednoho občerstvovacího zařízení k 
druhému. Jejich různě dlouhé zastávky na 
břehu řeky představují různé interakce 
složek směsi se stacionární fází a tím je 
vysvětlena podstata chromatografické 
separace. 

3.3.2 

10. Model chromatografické 
separace. 
(kreslený trik, LSC) 

Kresleným trikem je předváděna podstata 
separace při adsorpční chromatografii. 
Stacionární fázi v představuje velmi členitý 
povrch do jehož prohlubní zapadají tvarově 
odpovídající částice různých složek směsi, 
které jsou unášeny mobilní fází. Částice se 
v prohlubních více či méně zdržují a tak 
dochází k jejich separaci. 

3.3.3 

Model chromatografické 
separace. 
(kreslený trik, LLC) 

Tento trik je velice podobný předešlému s 
tím rozdílem, že se jedná o demonstraci 
principu rozdělovači chromatografie. Liší se 
vyobrazením stacionární fáze. 

3.3.3 

12. Model chromatografické 
separace. 
(svépomocný z pravítek) 

Jednoduchý model, vyrobený ze dvou 
pravítek různé barvy, lepenky a dvou mincí 
odlišné velikosti, popisuje podstatu 
chromatografické separace. 

3.3.1 

76 



č. Popis Kapitoly 

13. Model chromatografické 
separace. 
(animovaná grafika) 

Animovanou počítačovou technikou je 
vytvořen model pohybu částic vzorku pň 
průchodu chromatografickou kolonou. 
Podstata separace je znázorněna různé 
dlouhými kontakty složek směsi se 
stacionární fází na průřezu chromato-
grafickou kolonou. 

3.3.4 
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