
Abstrakt 

Byla vypracována kompletní, citlivá a selektivní metoda stanovení perfluoralkylových 

karboxylových kyselin (PFCA, C5 – C12) ve vzorcích říčních vod metodou plynové 

chromatografie. Nejprve byla vyvinuta a optimalizována rychlá derivatizční reakce účinkem 

chlormravenčanu isobutylnatého, při které jsou jednotlivé perfluoralkylkarboxylové kyseliny 

převedeny na jejich těkavější isobutylestery.   

Dalším úkolem bylo nalezení nejvhodnější stacionární fáze pro separaci těchto analytů. 

Byly proměřeny retenční charakteristiky isobutylesterů PFCA na 9 běžně dostupných 

kapilárních kolonách s různými stacionárními fázemi. Na vybrané koloně Rtx-200MS byly 

sledovány fyzikálně-chemické parametry interakce analytů se stacionární fází a tyto 

parametry byly porovnány s nefluorovaným homologem (kyselinou oktanovou). 

K dispozici byl velmi citlivý plynový chromatograf s negativní chemickou ionizací, který 

je vhodný pro vybraný druh fluorovaných látek. Důkazem jsou i naměřené instrumentální 

limity detekce a stanovitelnosti, které se pohybují pro isobutylestery PFCA v rozmezí 0,05 – 

9,7 ng mL
-1

 (LOD) a 0,16 – 32,2 ng mL
-1

 (LOQ).  

Dalším krokem naší práce bylo nalezení vhodné prekoncentrační techniky pro reálné 

vodné vzorky. Takovou metodou se stala extrakce na tuhé fázi s využitím SPE kolonek 

Supel
TM

-Select HLB, kde byly analyty zachytávány ve formě iontového páru. Touto 

technikou došlo k 400-násobnému zkoncentrování vodných vzorků, dosažené recovery v 

říčních vodách se pohybovalo v rozmezí 53 – 111 % v závislosti na délce perfluorovaného 

řetězce. Tato metoda byla následně testována na vzorcích vod z Vltavy a Labe odebraných 

během podzimu 2010 a zimy 2011. Ve všech analyzovaných vzorcích byla nalezena PFOA 

v koncentračním rozpětí 4 (LOD) – 28 pg mL
-1

 a PFNA v rozmezí 0,1 (LOQ) – 4 pg mL
-1

. 

Vyvinutá metoda je tedy použitelná pro stanovení PFCA ve vzorcích životního prostředí.  

Posledním úkolem této práce bylo srovnání dané metody s dalšími separačními technikami, 

tedy s HPLC-MS a CE-MS. Optimalizovaná metoda CE-MS byla ve spojení s použitou SPE 

prekoncentrační metodou testována na vzorcích říční vody Dunaje. Koncentrace analytů se 

však pohybovaly pod mezí detekce této metody. 

Srovnáním těchto technik lze říci, že výhodou kapilární elektroforézy byla rychlost 

separace 10 analytů do 3 minut, výhodou metody GC-NCI-MS zase její citlivost.  

 


