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Anotace 

Předmětem bakalářské práce jsou „vybrané metody plynové chromatografie v laboratoři 

organické chemie“. Práce je rozdělena na část teoretickou, která se věnuje plynové 

chromatografii v obecném pohledu. Text je doplněn řadou ilustrativních schémat. Druhou 

částí je praktická část. Zde je provedena série měření na plynovém chromatografu. Cílem 

bylo připravit pro dané zařízení a vybrané látky (2-methylpentan-2-ol; bromethan; 

1-brombutan; ethylester kyseliny methanové; diethylester kyseliny ethandiové; 

2-methylbutan-2-ol; 2-methylhexan-2-ol) metodu kontroly jejich čistoty na podkladě jejich 

přípravy. 

Klíčová slova: plynová chromatografie, kolona, separační metoda, organická chemie, 

chromatograf  



Annotation 

The subject of this thesis is „selected gas-chromatography methods in organic chemistry 

laboratory course“. The work is divided into a theoretical part, which includes gas 

chromatography in a general view. The text contains a number of illustrative diagrams. The 

other part is the practical part. There is a series of measurements on a gas chromatograph. 

The aim was to prepare, for the device and selected substances (2-methyl-2-pentanol; 

bromoethane; 1-bromobutane; ethyl methanoate; ethanedioic acid, diethyl ester; 

2-methyl-2-butanol; 2-methyl-2-hexanol), method of checking their purity on the basis of 

their preparation. 

Keywords: gas chromatography, column, separation method, organic chemistry, 

chromatograph   
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1 Úvod  

Cílem této práce je poskytnout teoretický základ k tématu plynové chromatografie 

a následně tyto teoretické předpoklady využít pro přípravu vlastní metody vhodné pro 

provedení v podmínkách laboratoře chemie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Tuto 

metodu následně vyzkoušet na vzorcích produktů připravených studenty při hodinách 

Laboratoře organické chemie. A tak poskytnout možnost, aby tato metoda plynové 

chromatografie mohla být případně zařazena do praktických laboratorních cvičení. 

Plynová chromatografie je analytická metoda, která excelentně vyniká jak v analýze 

kvalitativní, tak analýze kvantitativní. Díky ní tedy může výzkumník zjistit, co se ve vzorku 

nachází a kolik se toho tam nachází. V úvodních kapitole (kapitola 2.2) je rozveden vývoj 

chromatografie a následně plynové chromatografie od svých počátků po dnešní dny. Poté 

je řešena tato analytická metoda (kapitola 2.3), od přípravy vzorku, přes jeho průběh 

kolonou až po vyhodnocení pomocí detekčních systémů a zobrazení výsledků 

(kapitola 2.4). V této metodě se vyskytuje řada komponent, které jsou diskutovány v další 

kapitole (kapitola 2.5). Díky svým značným výhodám (Kapitola 2.6) a možnostem nám tato 

metoda pomáhá v řadě oborů, jako je například farmacie, potravinářství a jiné 

(Kapitola 2.7). 

Pro některé překlady byl použit Velký chemický slovník: Část anglicko-česká (ISBN: 978-80-

7080-793-4). 
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2 Teoretická část  

2.1 Zařazení technologie v  širším kontextu  

Jak je pojednáno v části, která se věnuje historii chromatografie, tak slovo chromatografie 

má co dočinění s barevností. To ovšem pro současné chromatografické metody příliš 

neplatí. Většinou se dnes již v těchto analýzách s přílišnou barevností nesetkáme, spíše 

naopak jsou vzorky bezbarvé. [1] 

Avšak něco mají společného všechny. Různé chromatografické techniky, kterých 

chromatografie zahrnuje velké množství, si jsou společné v separaci složek ze směsi. 

Rozdělení probíhá na základě série rovnovážných operací, které vyúsťují v oddělení 

jednotlivých částí na základě rozdílných sorpcí mezi stacionární a mobilní fází. [2]  

V následujícím přehledu je zařazena plynová chromatografie mezi ostatními 

chromatografickými metodami (Tabulka 1). V seznamu je velký výčet metod, avšak ani tak 

není možné spolehlivě obsáhnout všechny nuance a různé další speciální metody, které 

jsou od nich odvozené. 

Tabulka 1 – Přehled chromatografických metod; vypsáno podle [2–4] 

Mobilní fáze Stacionární fáze Název metody Zkratka 

Plyn Pevná látka 
Plynová adsorpční 
chromatografie 

GSC 

  Molekulová síta  

 Kapalina 
Plynová rozdělovací 
chromatografie 

GLC 

  
Pěnová 
chromatografie 

FC 

Superkritická 
kapalina 

Pevná látka 
Superkritická fluidní 
chromatografie 

SFC 

Kapalina Tuhá látka 
Adsorpční kapalinová 
chromatografie 

LSC 

  
Vylučovací 
chromatografie 

SEC 
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Mobilní fáze Stacionární fáze Název metody Zkratka 

  
Iontově výměnná 
chromatografie 

IEC 

  
Afinitní 
chromatografie 

AC 

  
Reverzní 
chromatografie 

RPC 

  
Kapilární 
elektrochromatografie 

CEC 

  
Chromatografie na 
papíře 

PC 

  
Chromatografie na 
tenké vrstvě 

TLC 

 Kapalina 
Chromatografie 
kapalina—kapalina 

LLC 

  
Micelární 
elektrokinetická 
chromatografie 

MEKC 

  Gelová filtrace GFC 

  
Gelová permeační 
chromatografie 

GPC 

 

2.2 Historie 

V následujících kapitolách o historii plynové chromatografie a chromatografie vůbec, je 

rozděleno období na základě osoby M. S. Tswetta, který je pokládána za zakladatele 

chromatografie jako separační metody. Je třeba taktéž zdůraznit, že o této metodě se 

hovořilo již dříve a metoda byla rozvíjena. V posledním části kapitoly o historii se dostáváme 

k vlastní plynové chromatografii. 
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2.2.1 Chromatografie a M. S. Tswett  

Název chromatografie pro metodu separace si zvolil Mikhail Semyonovich Tswett 

(k nalezení jsou varianty jména Tsvett, Tswett, Tswet, Zwet, nebo Cvet, dle jazyka do 

kterého se jméno dostalo, originálně v ruském jazyce: Михаилл Семёнович Цвет), který 

ještě jako mladý asistent na Varšavské univerzitě dne 8. března 1903 prezentoval 

přednášku na vědecké konferenci nesoucí název O nových kategoriích adsorpčních jevů a 

jejich využití v biochemických analýzách1. Informoval, že jeho bádání vedlo k novým 

adsorpčním technikám, které umožnily separaci listových barviv. Tuto techniku dále vyvíjel 

a ta se následně ujala pod názvem chromatografie. [5] Vzhledem k tomu, že se jednalo o 

metodu, která využívala separace barevných pigmentů, tak se tento vědecký pracovník 

zasadil za používání názvu této metody. Tswett prosazoval termín chromatografie 

vycházející z řeckého slova chroma (barva) a graphein (psát). [6] Ovšem to bylo prosazení 

tohoto termínu v chemii. Avšak již mnohem dříve se slovo „chromatografie“ využívalo 

v jiném oboru, a to malířství. Při historických výkladech se obvykle opomíjí, že termín 

chromatografie byl užíván během 19. století ve spojení s malířskými materiály, zvláště pak 

malířskými barvami a pigmenty. [6] To znamená, že termín se z uměleckých oborů přenesl 

do oborů vědeckých. 

Dá se spekulovat, proč Tswett použil termín, který symbolizuje „psaní barvou“. Je 

pravděpodobné, že se setkal s pojmem chromatografie v jeho uměleckém spojení a byl 

zaujat slovní hříčkou, v níž „Tswett“ znamená „barva“. Proto jednoduše použil již existující 

termín pro svou separační metodu. [6] M. S. Tswetta můžeme tedy považovat za prvního 

průkopníka separační metody s názvem „chromatografie“. 

2.2.2 Chromatografie před  a po M. S.  Tswettovi  

Ovšem ještě před tím, než Tswett zavedl pojem chromatografie jako plnohodnotný termín 

analytické chemie, sahaly počátky plynové chromatografie o něco hlouběji do minulosti. Za 

úplně první období, ve kterém můžeme o této metodě hovořit, se dá považovat rok 1834, 

v kterém Friedlieb Ferdinand Runge používá neglazovaný papír a kousky látky pro testování 

směsí barviv a rostlinných extraktů. V dalších letech bylo mnoho výzkumníků a chemiků, 

                                                        
1 Vlastní překlad: On a New Category of Adsorption Phenomena and Their Application to Biochemical Analysis 
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kteří metody separace pomocí chromatografie využívali a zdokonalovali. V letech 1897 až 

1903 D. T. Day vyvinul metodu vzestupného toku vzorků ropy přes kolonu naplněnou jemně 

rozemletou valchárskou hlinkou. Dalším důležitým momentem v historii chromatografie je 

zisk Nobelovy ceny Arné Tiseliusem v roce 1948 za vývoj adsorpční analýzy a elektroforézy. 

[7] 

2.2.3 Plynová chromatografie  

Za základ moderní plynové chromatografie lze považovat rok 1952, v němž byla tato 

metoda vynalezena a publikována. Pojí se k ní jména britských výzkumníků Archera Johna 

Portera Martina a Anthonyho T. Jamese, kteří ve své práci právě ve zmíněném roce tuto 

separační metodu představili. [8] Plynová chromatografie může být využita pro vzorky 

směsí od teploty varu blízké 0 K do teploty až 700 K. [9] Což je zajisté veliká výhoda, kterých 

má tato metoda separace daleko více a budou popsány v samostatné kapitole. Následně se 

tato metoda stala nejrozšířenější a široce využívanou analytickou technikou současné 

chemie. [9] Chvíli po publikaci metody v roce 1952 byl na trh přiveden první komerční 

chromatograf, Model 154 Vapor Fractometer, s tepelně-vodivostním detektorem, který byl 

představen společností Perkin-Elmer [10]. I když je tato metoda takto široce využívána a 

vyvíjena, tak ostatní metody analýz vzorků nebyly zajisté hozeny přes palubu vědy a jsou 

taktéž využívány. Je zřejmé, že jednotlivé metody se navzájem obohacují. Ačkoliv plynová 

chromatografie je téma řešené od počátku 70. let 19. stoletím, tak výsledky studií měly 

ohromný dopad na další druhy chromatografií, zejména vysokoúčinnou kapalinovou 

chromatografii (HPLC) [11]. 

Za desetiletí rozvoje plynové chromatografie došlo k vyvinutí velkého množství různých 

stacionárních fází, které jsou nedílnou součástí této metody. Jsou jimi například adsorbenty 

jako stacionární fáze, kam patří: molekulární síta, adsorbenty založené na oxidu hlinitém, 

porézní polymery, adsorbenty s vrstvou uhlíku, křemenné adsorbenty, víceúrovňové a 

vysoce polární adsorbenty, kovové kolony. Mezi kapalné stacionární fáze patří: zpevněné 

kapalné fáze, extra stabilní, stabilizované polyethylenglykolem (PEG). Vyvinuty byly taktéž 

speciální stacionární fáze pro zvláštní účely: chirální separace, separace silně zásaditých 

sloučenin, separace methylesterů mastných kyselin (FAME). A v neposlední řadě vznikly 
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stacionární fáze na podkladě sol-gel technologie. [12] Toto dokazuje, že vývoj se rozhodně 

nezastavil. 

S každou takto se rozvíjející metodou souvisí standard názvosloví a popisů. Zde tuto oblast 

obstarává Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (IUPAC), která se v jedné ze svých 

publikací věnuje právě názvosloví pro chromatografii. [13] 

Velice dobře postihuje význam plynové chromatografie, který si historicky vydobyla, 

následující text: „Elegance a všestrannost plynové chromatografie (GC) jako analytické 

techniky se velmi dobře začlenila. A výsledky získané plynovou chromatografií hrají životně 

důležitou roli v mnoha analytických laboratořích.2“ [12] Z něho zcela nepochybně plyne, že 

význam této metody je v současné době nezastupitelný. 

2.3 Plynová chromatografie  

V následujícím textu bude postupně popsán proces plynové chromatografie od přípravy 

vzorku (Kapitola 2.3.1), přes aplikaci vzorku (Kapitola 2.3.2), průchod vzorku kolonou 

(Kapitola 2.3.3) a teorie s tím spojené až po detekci vzorku (Kapitola 2.3.4) a obecného 

vysvětlení, jak vzniká signál, který je následně vyobrazen jako chromatogram. 

V textu dále budou popsány dvě základní teorie plynové chromatografie, teorie pater a 

rychlostní teorie (Kapitola 2.3.3.1, Kapitola 2.3.3.2). Pro pochopení v širším kontextu je ale 

potřeba uvést z čeho tyto pohledy na plynovou chromatografii vychází. Jsou to obecné 

představy chromatografie jako metody, kterou můžeme definovat podle dvou základních 

veličin. A to jednak podle  

 distribuční konstanty K 

 a pomocí typu chromatografické soustavy. 

Pokud budeme hovořit o distribuční konstantě, tak můžeme na základě jejího grafického 

zobrazení pomocí izotermy (Kapitola 2.3.3.5) rozeznat dva základní případy, a to lineární 

izotermu a nelineární izotermu. V případě chromatografické soustavy uvažujeme soustavu 

ideální, ve které je výměna mezi mobilní a stacionární fází termodynamicky reverzibilní. To 

znamená, že můžeme zanedbat vlivy difúze, které jsou taktéž rozebrány v další kapitole 

                                                        
2 Vlastní překlad: „The elegance and the versatility of gas chro-matography (GC) as an analytical technique 
have been well established. As a result, GC plays a vital role in many analytical laboratories.“ 
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(Kapitola 2.3.3.2). Na druhé straně je soustava neideální, v níž zmíněné jevy je nutné brát 

v potaz a počítat s nimi. Na základě této úvahy vznikly čtyři základní koncepce, teorie, na 

problematiku chromatografie: lineární ideální chromatografie, lineární neideální 

chromatografie, nelineární ideální chromatografie, nelineární neideální chromatografie.  

Lineární ideální chromatografie je nejjednodušším a nejzákladnějším pohledem na proces, 

který probíhá při chromatografii. Přesun mobilní fáze skrze kolonu závisí pouze na 

distribuční konstantě a poměru množství mobilní a stacionární fáze. V případě lineární 

neideální chromatografie musíme uvažovat vlivy difúze, jejichž mechanizmus působí 

symetricky. K tomuto pohledu se nejvíce blíží kapalinová a plynová chromatografie. Zde se 

rozvinuly dva základní pohledy: teorie pater a rychlostní teorie. Nelineární ideální 

chromatografie je typická rychlým přesunem látky skrze kolonu, a proto je možné zanedbat 

běžnou difúzi v axiálním směru. [14] Pro svůj průběh je třeba si uvědomit, že tato technika 

není vhodná pro eluční analýzu [15]. Nejlépe tato teorie popisuje adsorpční kapalinovou 

chromatografii, při níž tvoří mobilní fázi kapalina a stacionární fází je pevná látka. 

Nejkomplexnější je pohled skrze nelineární neideální chromatografii. [14] 

2.3.1 Příprava vzorku  

Jako vzorek je možné použít širokou škálu látek. Jako analytický nástroj může být plynová 

chromatografie použita pro přímou separaci a analýzu plynných vzorků, kapalných roztoků, 

a těkavých pevných látek [16]. Je to díky tomu, že existují metody, které nám umožňují 

vpravit vzorek do kolony. Existuje velký počet způsobů pro vzorkování povrchových výparů 

a jejich zavedení do plynového chromatografu [17]. Kolik použijeme vzorku, významně 

závisí na typu použité kolony. Zde můžeme hovořit o dvou typech kolon: náplňové koloně 

a kapilární koloně. „U náplňové kolony je rozsah množství vzorku od desetiny mikrolitru po 

20 mikrolitrů. Na druhé straně kapilární kolona potřebuje mnohem méně vzorku, běžně 

okolo 10−3 μl. Pro kapilární plynovou chromatografii se používá rozdělovací/nerozdělovací 

vstřikování.“ [18] Zda použijeme rozdělovací nebo nerozdělovací vstřikování záleží 

především na množství vzorku. Při rozdělovacím vstřikování se do kolony dostává jen malé 

množství vzorku mísícího se s plynem, který ho žene do kolony.  Zbytek (většina) vzorku 

uniká otevřeným ventilem pryč. Množství, které se dostane do kolony, se obvykle pohybuje 

okolo 1 %. Zde je důležité, aby směs neseného vzorku a nosného plynu byla homogenní. To 
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za účelem zachování konstantního poměru vzorku, který se dostane do kolony. [19] Toto je 

znázorněno na obrázku (Obrázek 1). Pokud uzavřeme ventil, tak k výše zmíněnému 

nedochází. Je tedy jasné, že veškerý vzorek se dostává do kolony a následně k detektoru. 

Tomu by tak ovšem bylo v případě ideálního průběhu, bez jakýchkoliv ztrát. Ve skutečnosti 

kapilární kolony dosáhne okolo 95 % vstříknutého vzorku [20]. S tím souvisí vyšší detekční 

limity. Tohoto se využívá u vzorků, jejichž koncentrace je velice malá. [21] Schéma je 

zachyceno na obrázku (Obrázek 2). 

Obrázek 1 – Rozdělovací vstřikování; překresleno podle [22] 

 

Obrázek 2 – Nerozdělovací vstřikování; překresleno podle [23] 

 

Vzorek se samozřejmě ne vždy nachází (obvykle se spíš nenachází) v takové fázi a podobě, 

aby ho bylo možné ihned aplikovat do plynového chromatografu. Proto je nutné vzorek 

nějakým způsobem předpřipravit. K zavedení vzorku do kolony je potřeba, aby vzorek byl 

buďto v kapalné nebo plynné fázi. Pokud tomu tak není, je třeba ho převést do vhodné 

podoby pro vstřikování. V následující tabulce jsou uvedeny základní preparační techniky 
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vzorků (Tabulka 2). Ač je v přehledu uvedeno větší množství metod, zde jsou poze tři 

základní z nich: extrakce kapalina—kapalina, extrakce na pevné fázi, headspace extrakce a 

mikroextrakce na sorbentu. 

Extrakce kapalina—kapalina (LLE) je nejzákladnějším způsobem přípravy vzorku pro 

plynovou chromatografii, která stojí na pozadí ostatních metod a je jednou z prvních, 

s nimiž se vysokoškolští studenti chemie setkávají. Jedná se o převedení analyzovaného 

vzorku z jedné kapaliny do kapaliny druhé, která je pro plynovou chromatografii vhodnější. 

Jedná se často o organické rozpouštědlo. Základním předpokladem pro tento proces je to, 

že jsou obě dvě kapaliny navzájem nemísitelné. Celý proces je závislý jak na těchto dvou 

kapalinách, tak samotném vzorku, tak též na teplotě, tlaku a koncentracích vzorku 

v jednotlivých kapalinách. Zde se vyčleňují čtyři základní způsoby, jak lze tuto metodu 

provádět: makroodměrná extrakce, mikroodměrná extrakce, Soxhletova extrakce a 

kapková extrakce. V případě makroodměrné extrakce je organického rozpouštědla více než 

několik mililitrů. Opačně je tomu u mikroodměrné extrakce, u níž množství organického 

rozpouštědla je několik mililitrů a méně. Soxhletova extrakce je speciální metoda, která 

ovšem je velmi pomalá a trvá i několik hodin. Poslední je kapková extrakce, která využívá 

organického rozpouštědla řádově v mikrolitrech. Extrakce na pevné fázi (SPE) byla poprvé 

publikována chemiky A. A. Rosenem a F. M. Middletonem již v roce 1967 [24]. Od té doby 

zaznamenala tato metoda extrakce rapidní vývoj. Mechanizmus je podobný jako v případě 

extrakce kapalina—kapalina s tím, že se analyt naváže na pevný sorbent. V laboratořích 

tato metoda nahradila extrakci kapalina—kapalina z mnoha důvodu. Například není 

potřeba manipulovat s velkými objemy organických rozpouštědel. Je možné analyty 

transportovat v malých zásobnících. Nevznikají příliš emulze, které by mohly kontaminovat 

odpadní vody a životní prostředí. Díky menšímu množství organických rozpouštědel hrozí 

menší riziko poranění při práci v laboratoři. Zásobníky jsou velmi levné a řádově stojí jen 

několik dolarů3. Díky tomu, že jsou zásobníky z polypropylenu, tak je eliminováno riziko 

kontaminace vzorků. Další běžnou metodou je headspace extrakce (HSGC), v které 

z pevného nebo kapalného skupenství je vzorek převeden do plynné fáze a dále do 

plynového chromatografu. Jedná se o oblíbenou metodu pro těkavé látky. Metoda má dvě 

                                                        
3 Poznámka autora: Při dnešním kurzu české koruny (25. 11. 2014) je cena při 2 dolarech cca: 44 Kč. 
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varianty průběhu, statickou, v níž je po určitém čase nastolena rovnováha mezi jednou fází 

a fází plynnou, a dynamickou variantu, v níž je plyn průběžně odváděn, a tak nemůže dojít, 

dokud je toto prováděno, k nastolení oné rovnováhy. Mikroextrakce na sorbentu (SPME) 

je podobná extrakci kapalina—kapalina s tím rozdílem, že je zde organické rozpouštědlo 

nahrazeno tavenými křemíkovými vlákny. [25] 

Tabulka 2 – Přehled základních metod pro přípravu vzorků; přepsáno podle [26] 

Vzorek je v pevné fázi. Vzorek je v kapalné fázi. Vzorek je v plynné fázi. 

Rozpuštění vzorku 
následované metodami pro 
vzorek v kapalné fázi. 

Přímé vstříknutí Přímé vstříknutí 

Headspace extrakce Headspace extrakce Zachycení v kapalné fázi 
následované technikou pro 
kapalnou fázi 

Extrakce superkritické 
kapaliny 

Membránová extrakce Membránová extrakce 

Zrychlená extrakce 
rozpouštědlem 

Zachycení na pevné fázi 
následované technikou pro 
pevnou fázi 

Zachycení na pevné fázi 
následované technikou pro 
pevnou fázi 

Pyrolýza Extrakce na pevné fázi  

Teplotní desorpce Extrakce kapalina—
kapalina 

 

Extrakce pomocí mikrovln   

 

2.3.2 Aplikace vzorku 

Vzorek je aplikován proto, aby mohl následně projít kolonou. V dnešní době se vzorek 

přidává pomocí automatických dávkovačů. A již není příliš zvykem, aby se toto provádělo 

manuálně jako v minulosti. K tomu, aby vzorek kolonou mohl projít, je nutné, aby byl 

unášen v mobilní fázi. Médiem, které vzorek nese skrze kolonu, je povětšinou inertní plyn 

jako například helium.  
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Vzorek je vstříknut do chromatografické kolony a je pronesen skrze ni pomocí proudu helia. 

Látky ze vzorku jsou separovány jedna od druhé, protože každé trvá jinak dlouhý čas projít 

kolonou. [27] Vzorek musí být aplikován poměrně rychle. Poněvadž v opačném případě by 

nemusely být výsledky úplně relevantní. Pokud se vzorek vstřikuje pomalu, tak dochází ke 

ztrátě na kvalitě výsledků, protože pomalé vstřikování velkého vzorku způsobí rozmělněníA 

a ztrátu rozlišení [18]. 

Pro plynovou chromatografii je vstřikování nejdůležitější součástí. Bez aplikace vzorku by 

byl celý proces plynové chromatografie zbytečný a nedošlo by k žádné analýze. V souvislosti 

s přípravou vzorku byly výše v textu zmíněny dva typy vstřikování, rozdělovací a 

nerozdělovací. To bylo zmíněno v návaznosti na množství vzorku při jeho přípravě. Zde 

bude uvedeno k těmto typům vstřikování více a budou dodány další základní typy 

k doplnění tohoto přehledu. I přesto, že plynová chromatografie je velice studované téma, 

zde dochází k mnoha fyzikálním procesům během vstřikování, které nebyly dosud řádně 

objasněny. Vstříknutí4 vzorku je celý procesu aplikace vzorku skrze vstupní otvor5 za pomoci 

dříve osoby nebo dnes dávkovače6, stroje, který celý proces provádí samostatně a 

automaticky. Během vývoje plynové chromatografie se vstřikování potýkalo s několika 

základními problémy. Prvním bylo, že se jehla nevejde do kapilární kolony [28]. Dalším 

problémem bylo přesycení kolony v případě, že bylo aplikováno množství vzorku takové, 

které odpovídalo stacionární fázi kolony. Také byl problém s limity detekce detektorů, které 

měly problémy pracovat v rozpětích nanogramů vzorku. Posledním problémem byly ztráty 

komponent vzorku během fyzické manipulace, při níž například část zůstala ve vstřikovací 

jehle nebo se odpařila. Proto byly vytvořeny typy vstřikování, které tyto neduhy řeší: 

rozdělovací vstřikování, nerozdělovací vstřikování, vstřikování na koloně, teplotně řízené 

odpařování. 

Rozdělovací vstřikování brání přesycení kolony vzorkem, díky dělicímu ventilu, jak je vidět 

na obrázku (Obrázek 1). Vzorek je zahříván, aby došlo k jeho rychlému odpaření. Je vhodné 

pro kolony s malým průměrem, rychlou separací, což vyžaduje rychlé vstříknutí vzorku. 

                                                        
4 Poznámka autora: Celý proces vstřikování. 
5 Poznámka autora: Zařízení, přes které k vstřikování dochází. 
6 Poznámka autora: V angličtině je jen jedno souhrnné označení, které vyjadřuje osobu nebo stroj, který 
vstřikování provádí (injector). 
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Nerozdělovací vstřikování je zprostředkováno stejným zařízením, které bylo popsáno u 

rozdělovacího vstřikování s tím rozdílem, že zde je dělicí ventil uzavřen v době aplikace 

vzorku, jak je vidět na obrázku (Obrázek 2), a to ještě po dobu následujících 30 až 60 minut. 

Proto se tyto dvě metody často označují společně jako rozdělovací/nerozdělovací 

vstřikování. Ovšem dnes díky zlepšení detekčních limitů je spíše využíváno vstřikování 

rozdělovací. Dalším vstřikováním je vstřikování na koloně, které umožňuje aplikaci celého 

vzorku naráz rovnou do kolony. Ten je na kolonu dodán v kapalném skupenství a až 

následně je převeden do skupenství plynného. Jedná se o netěkavou7 metodu. Nemůže být 

aplikováno pro všechny situace. Jedná se o metodu první volby v případech nejlepší 

kvantitativní analýzy. Metoda umožňuje vstříknutí stovek mikrolitrů vzorku. Poslední a 

nejkomplexnější metodou z těchto základních je teplotně řízené odpařování, které shrnuje 

předešlé metody ve svém mechanizmu. To znamená, že má výhody 

rozdělovacího/nerozdělovacího vstřikování, umožňuje vpravení kapalného vzorku jako 

v případě metody vstřikování na koloně, u kterého dochází k rychlému ohřátí, které je 

naprogramované. Taktéž je možné aplikovat stovky mikrolitrů vzorku. [29] 

2.3.3 Vzorek prochází kolonou  

K postupu vzorku skrze kolonu je zapotřebí, aby byl nesen pomocí nějakého média. Je 

podstatné, aby toto médium bylo co nejvíce inertní a nemohlo tak ovlivnit výsledky. Vzorek 

je tedy nesen inertním plynem. Nosný plyn musí být chemicky netečný, a proto běžně 

používané plyny zahrnují dusík, helium, argon a oxid uhličitý [18]. Takto proudící mobilní 

fáze se přesouvá přes stacionární fázi, která způsobuje dle druhu procházející látky ve 

vzorku jeho zpomalení a příslušnou separaci, aby mohlo dojít k detekci. Společné pro 

chromatografické metody je, že vzorek (nebo extrakt vzorku) se rozpouští v nějaké mobilní 

fázi (kterou může být plyn, kapalina nebo tekutina nad superkritickou teplotou) a mobilní 

fáze je potom protlačena skrze nemobilní, nemísitelnou stacionární fázi [30]. Konkrétně 

tedy u plynové chromatografie prochází vzorek, po nástřiku, chromatografickou kolonou a 

je hnán proudem netečného plynu. Kolona sama o sobě obsahuje kapalnou stacionární fázi, 

která se adsorbuje na pevný povrch. [18] Vzorek dobře rozpustný ve stacionární fázi 

prochází kolonou samozřejmě delší dobu. [30] 

                                                        
7 Vlastní překlad: non-vaporizing 
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Rychlost celého procesu je ovlivněna mnoha faktory. Za účelem zrychlení byla vyvinuta 

vysokorychlostní plynová chromatografie: „Na nedávném mezinárodním symposiu mohlo 

být pozorováno oživení zájmu o vysokorychlostní chromatografii. Několik sezení bylo celých 

věnováno vysokorychlostní chromatografii. Separace za minutu nebo dokonce za sekundy 

byla předvedena za použití náplňové kolony nebo (více-)kapilární kolony.“ [31] Urychlení 

plynové chromatografie je možné pomocí následujících postupů a opatření:  

 Minimalizace rozlišení na postačující hodnoty; 

o zkrácení délky kolony, 

o optimální hodnoty rychlosti nosného plynu, 

o vyšší stálá teplota (pouze isotermní plynová chromatografie), 

o vyšší počáteční teplota, 

o vyšší konečná teplota, 

o rychlejší programování teploty, 

o změna isotermní plynové chromatografie za teplotně programovanou 

plynovou chromatografii, 

o programování tlaku / proudu plynu, 

o menší tloušťka pokryvu (filmu), 

 Maximalizace selektivity chromatografického systému; 

o použít více selektivní stacionární fázi nebo spojené kolony, 

o použít (konvenční) dvoudimenzionální plynovou chromatografii, 

o použít selektivní detekci, 

o využít MS (hmotnostní spektrometrickou) detekci, 

o použít zpětný proplach, 

 Zahrnout metody, které zmenšují čas analýzy při zachování rozlišení; 

o zmenšit vnitřní průměr kolony, 

o použít vodík jako přenášející plyn, 

o použít vakuové výstupní podmínky, 

o aplikovat turbulentní proudění. [32] 
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2.3.3.1 Teorie pater 

Teorie pater je jedním ze základních pohledů na to, jak plynová chromatografie v koloně 

probíhá a umožňuje následně provádět i výpočty s tím související. 

Model teorie pater předpokládá, že chromatografická kolona obsahuje velké množství 

oddělených vrstev, nazývaných teoretická patra. V těchto patrech nastává oddělení 

rovnováhy vzorku mezi stacionární a mobilní fází. Vzorek analýzy prochází dolů kolonou na 

základě přesunů rovnováhy mobilní fáze z jednoho patra do druhého. [30] 

Jedná se samozřejmě o jakési zjednodušení a představu. A je zde třeba zdůraznit, že se zde 

hovoří o „teoretických patrech“. Ve skutečnosti je kolona spojitá. S touto metodou souvisí 

výpočet výškového ekvivalentu teoretického patra (HETP8). Ten můžeme vypočíst ze dvou 

základních údajů [33] (Rovnice 1), L odpovídajícího délce kolony a N zastupujícího počet 

teoretických pater [30]. Pokud hovoříme o teoretických patrech, je třeba brát v potaz fakt, 

že tento pojem již dříve existoval ve významu pro jinou metodu. Teoretické patro 

definované v plynové chromatografii není to samé teoretické patro, které se používá 

v destilaci nebo v protiproudových operacíchB [33]. Tuto teorii poprvé pro plynovou 

chromatografii použili britští chemici a společní držitelé Nobelovy ceny za chemii za 

„vynález částicové chromatografie“ Archer John Porter Martin a Richard Laurence 

Millington Synge. Tuto myšlenku popisují ve své práci Nová forma chromatogramu 

využívající dvě kapalné fáze9. [34] 

                                                        
8 Poznámka autora: V České republice se často využívá jen označení H, jako výška teoretického patra. 
9 Vlastní překlad: A new form of chromatogram employing two liquid phases 
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Obrázek 3 – Teorie pater; překresleno podle [35] 

 

Rovnice 1 – Výškový ekvivalent teoretického patra v teorii pater; přepsáno podle [36] 

𝐻𝐸𝑇𝑃 =
𝐿

𝑁
 

2.3.3.2 Rychlostní teorie  

Výše zmíněná teorie pater sice velice přehledně a názorně vysvětluje, jakým způsobem by 

mělo docházet k průchodu mobilní fáze skrze kolonu, ale bylo zapotřebí přijít s teorií, která 

se více blíží skutečnému stavu. Touto teorií je rychlostní teorie, která nás přibližuje 

k lepšímu pochopení dějů uvnitř kolony plynového chromatografu a umožňuje reálnější 

popis dějů probíhajících uvnitř. [30] Výzkumníkům šlo především o vysvětlení mechanizmu 

plynové chromatografie. Jelikož teorie pater nevysvětlila zcela mechanizmus, musel být 

použit sofistikovanější přístup, rychlostní teorie, aby se vysvětlily děje chromatografie [33]. 

Byly označeny tři proměnné, které zapříčiňují rozdělení do jednotlivých zón10. Za tyto 

proměnné, popisující různé typy difúze, můžeme považovat: běžnou (podélnou) difúzi, 

vířivou difúzi a lokální nerovnováhu (odpor k přesunu hmoty). [30, 33] Z těchto 

proměnných získáme rovnici, která nese název po svém autorovi, Van Deemterova rovnice. 

Tato rovnice taktéž jako v teorii pater vyjadřuje výškový ekvivalent teoretického patra 

(HETP), který vypočteme pomocí příslušné rovnice (Rovnice 2). [30] Běžnou difúzi si 

můžeme představit tak, že v délce kolony jsou místa s nižší koncentrací a vyšší koncentrací. 

Dochází tedy k přesunu z míst o vyšší koncentraci do míst o nižší koncentraci a to v axiálním 

směru. Toto probíhá na molekulární úrovni na podkladě srážek jednotlivých molekul. To je 

                                                        
10 Poznámka autora: Zóny jsou zde něčím podobným jako teoretická patra v teorii pater. 
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znázorněno na obrázku (Obrázek 4). Dalším typem difúze, která v koleně probíhá, je vířivá 

difúze. Povrch kolony je pokryt částicemi, které nikdy nebudou mít zcela stejnou velikost. 

V plynové chromatografii podle typu kolony mají částice na pokryvu velikost 0,25 až 0,17 

mm, nebo 0,13 až 0,12 mm. Tento rozdíl ve velikosti způsobuje to, že ne každá molekula 

mobilní fáze jde stejnou cestou jako ostatní molekuly. Tyto cesty jsou tedy vedeny jinudy. 

Důsledkem toho mají i jinou vzdálenost od startu k cíli kolony. A taktéž proudí jinou 

rychlostí. Ty molekuly, které jsou zpomalovány vzadu, způsobují právě onu vířivou difúzi. 

Pomocí schématu je toto znázorněno na obrázku (Obrázek 4). Posledním typem difúze zde 

je lokální nerovnováha. Průběh koncentrace mobilní fáze napříč kolonou si můžeme 

znázornit pomocí Gaussovy křivky. To znamená, že ne v celém průběhu kolony je 

koncentrace stejná. Vzhledem k tomu, že se jedná o dynamický systém, není tato 

koncentrace v různém čase ve stejném místě totožná. Tím jak proud mobilní fáze prochází 

kolonou, za změny koncentrace, dochází k nerovnováze v každém teoretickém patře. Ve 

výsledku rychlost přesunu z mobilní fáze do stacionární fáze není stejná jako rychlost 

přesunu ze stacionární fáze do mobilní fáze. Lokální nerovnováha je znázorněna na obrázku 

(Obrázek 4). [37] 

Obrázek 4 – Běžná difúze, vířivá difúze, lokální nerovnováha (schematické zobrazení); vlastní dílo 

 

Rovnice 2 – Výškový ekvivalent teoretického patra v rychlostní teorii; přepsáno podle [30] 

𝐻𝐸𝑇𝑃 = 𝐴 +
𝐵

𝑢
+ 𝐶𝑢 
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2.3.3.3 Adsorpce 

Adsorpce je děj, ke kterému dochází na rozhraní dvou fází – fáze tuhé a kapalné. Při tomto 

ději se na povrchu tuhé fáze shromažďují složky (složka) z fáze kapalné. Adsorbentem zde 

nazýváme tuhou fázi a adsorbátem zde nazýváme fázi kapalnou. Existuje další pojem a tím 

je absorpce, též rozpouštění. Jedná se taktéž o děj na rozhraní dvou fází. Zde ale dochází 

k hromadění absorbované látky uvnitř, nikoliv na povrchu. Hovoříme o absorbentu jako o 

látce, která absorbuje jiné složky z absorbátu. Společným označením pro zmíněné dva 

pojmy je sorpce, zde hovoříme o sorbentu a sorbátu. [38] 

2.3.3.4 Eluce 

Pojem eluce ve svém významu znamená vymývání látek. Tím jak vzorek prochází kolonou, 

tak dochází k takzvané eluci. Vzorek je nesen skrze kolonu pomocí stálého dodávání mobilní 

fáze a tento proces se nazývá eluce [30]. Pro hodnocení eluce využíváme rovnovážnou 

konstantu. Tato rovnovážná konstanta K, se nazývá rozdělovací koeficient; definovaný jako 

podíl molární koncentrace analytu v stacionární fázi a molární koncentrace analytu 

v mobilní fázi [30]. Grafickým znázorněním zmíněného poměru je izoterma, o které je 

pojednáno v další kapitole (Kapitola 2.3.3.5). 

2.3.3.5 Izoterma 

Jak již bylo zmíněno, v koloně probíhá adsorpce. Její průběh je možné znázornit pomocí 

izotermy. Izoterma je grafické znázornění interakce adsorbentu a adsorbátu v roztoku 

(plynu nebo kapaliny) za určité teploty [39]. Tuto izotermu můžeme definovat pomocí dvou 

proměnných. CS je koncentrace adsorbátu ve stacionární fázi a CG je koncentrace adsorbátu 

v plynné fázi. Podílem těchto dvou proměnných získáme distribuční konstantu K (Rovnice 

3). Pokud při grafickém znázornění na osu x naneseme koncentraci CG a na osu y naneseme 

koncentraci CS, získáme graf izotermy. Ten může nabývat tří základních vyobrazení: lineární, 

konvexní a konkávní. Vyobrazení izoterm je na obrázku (Obrázek 5). V případě lineární 

izotermy je koncentrace jak ve stacionární fázi, tak v plynné fázi, konstantní. V důsledku 

toho je pík na chromatogramu zobrazen rovnoměrně. V případě konvexní izotermy 

prochází mobilní fáze skrze kolonu příliš rychle a dochází k strmému zobrazení na 

chromatogramu a následně probíhá pozvolný difúzní pokles. Opačně tomu je u konkávní 
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izotermy. Zde nejprve křivka detekce na chromatogramu pozvolna nabíhá a poté strmě 

klesá dolů. [40] 

Obrázek 5 – Izoterma a odpovídající píky na chromatogramu; inspirováno podle [39] 

 

Rovnice 3 – Distribuční konstanta; přepsáno podle [39] 

𝐾 =
𝐶𝑆

𝐶𝐺
 

2.3.4 Detekce vzorku 

K detekci vzorku, který prochází kolonou, dochází na jejím konci a to pomocí detektoru. 

Detektor má za účel převést informaci o vzorku do podoby, s kterou můžeme nějakým 

způsobem pracovat, tedy na signál. Detektory v plynové chromatografii musí reagovat 

velmi rychle, někdy tato odpověď detektoru na vzorek je méně než jedna vteřina. V dnešní 

době rozeznáváme dva základní typy detektorů, a z nich vycházející metody. Jednak 

hovoříme o detektorech, které kvantifikují vzorek, kvantitativní analýza, a jednak o 

detektorech, které určují neznámý vzorek, kvalitativní analýza (Kapitola 2.3.5). 

V současnosti existuje velké množství typů detektorů. Ty základní z nich jsou popsány 

v kapitole věnující se detektorům (Kapitola 2.5.5). [41] Zde je věnován prostor tomu, co 

souvisí se samotnou detekcí: šum na pozadí, citlivost, limit detekce, dynamický rozsah, 

odpovědní faktor, selektivita. 

Šum (N = noise) je častý jev, který souvisí s různými typy detekce, nevyjímaje detekci při 

plynové chromatografii. Signál detektoru v podobě píku, který neodpovídá eluovanému 

vzorku je šum, což může být způsobeno mnoha experimentálními podmínkami, jako jsou 

změny v teplotě, kontaminace přenášejícího plynu, fluktuace v pravidelnosti proudu plynu, 
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znečištěná cela nebo tryska detektoru, poškozená kolona, fluktuace v napájení nebo 

defektní elektronika [42]. Při samotné detekci rozlišujeme tři základní typy šumu. Jedná se 

o krátkodobé rušení (short-term), dlouhodobé rušení (long-term) a drift. Při krátkodobém 

rušení se zde vyskytují vysokofrekvenční signály, které jsou vyšší než signál, který 

sledujeme. Proto je snadné tyto vlny odfiltrovat. Problematičtější jsou vlny, které jsou na 

nižší nebo na stejné frekvenci jako vlny, které nás zajímají. Zde mluvíme o dlouhodobém, 

nízkofrekvenčním, rušení. Při filtraci těchto vln zároveň ztrácíme i vlastní signál našeho 

zájmu. U driftu se nachází rušivé signály při základně chromatogramu a jsou konstantní. 

Dnešní počítačové technologie tyto šumy dovedou odfiltrovat již automaticky. [41] 

Schematické znázornění je vyobrazeno na obrázku (Obrázek 6). Dalším parametrem při 

detekci je citlivost (S = sensitivity). Tu můžeme definovat jako změnu v signálu vycházejícího 

z detektoru v závislosti na změně v množství nebo koncentraci vzorku, který přichází 

k detektoru. Zde hovoříme o jednotkách citlivosti detekce. Například „mV/pg“ pro nás 

znamená, že změna o jeden milivolt souvisí se změnou množství vzorku o jeden pikogram. 

S citlivostí souvisí ještě dělení detekce na hmotnostní průtokovou a hmotnostní 

koncentrační. Při průtokové detekci detekujeme, kolik vzorku projde za jednotku času 

(ng/s). Při koncentrační detekci nás zajímá jaká koncentrace vzorku je v dané mobilní fázi 

v době průchodu detektorem (ng/ml). [43] Při detekování vzorku je pro nás taktéž 

podstatný limit detekce, nazývaný minimální detekční hladinou, což je údaj, který se občas 

zaměňuje s dříve zmíněnou citlivostí. Tento limit se vypočítává pomocí následujícího vzorce 

(Rovnice 4). Zde N značí výše zmíněný šum (noise), S značí výše zmíněnou citlivost 

(sensitivity) a wh je šířka píku na chromatogramu v polovině jeho výšky.  [44] Jsme taktéž 

omezeni dynamickým rozsahem, který nám říká, v kterém rozsahu množství nebo 

koncentrace dojde při zvýšení koncentrace ke zvýšení signalizace na detektoru. [45] 

Odpovědní faktor je charakterizován rovnicí (Rovnice 5). Zde A je plocha křivky píku, h je 

výška píku a wb je šířka píku při základně. [41] Posledním parametrem, který má vliv na 

detekci je selektivita. Jedná se o schopnost rozpoznat vzorek, který nás zajímá. Zde 

rozlišujeme selektivní detekci a neselektivní (univerzální) detekci. Při té selektivní jsme 

schopni detekovat pouze některé typy vzorků. Naproti tomu při univerzální detekci 

můžeme detekovat všechny typy vzorků. [46] 
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Obrázek 6 – Šum na chromatogramu; překresleno podle [47] 

 

Rovnice 4 – Limit detekce; přepsáno podle [44]  

𝐿𝑂𝐷 =
3 ∙ 𝑁

𝑆 ∙ 𝑤ℎ 1/2
 

Rovnice 5 – Odpovědní faktor; přepsáno podle [41] 

𝐴 =
ℎ ∙ 𝑤𝑏

2
 

2.3.5 Zobrazení výsledku  

Ze zobrazených výsledků v podobě chromatogramu můžeme chtít buďto odpověď na 

otázku: „Co se nachází ve vzorku?“ nebo: „Jak hodně je dané složky ve vzorku?“. V prvém 

případě se jedná o kvalitativní analýzu a v druhém případě o kvantitativní analýzu. 

Kvalitativní analýza vychází z retenčního času a retenčního objemu příslušného píku. Které 

jsou charakteristické pro každou sloučeninu. Výsledky se srovnávají, a tak je možné 

sloučeninu identifikovat. Kvantitativní analýza je také v plynové chromatografii excelentní 

a vychází z obsahu plochy píku, která se zjišťuje různými matematickými postupy a vztahuje 

se k naměřené koncentraci na detektorech. [48] 

2.4 Chromatogram 

Chromatogram je grafickým výstupem z plynové chromatografie. Umožňuje nám vidět 

průběh separace v čase a díky vyobrazení v podobě píků můžeme dále z něho vyčíst různé 

jeho charakteristiky, které nám pomáhají v identifikaci a popisu vzorků, které byly 

analyzovány. Chromatogram ve své idealistické podobě je na obrázku (Obrázek 7). 

Nejdůležitější jsou časové retenční charakteristiky: retenční čas, mrtvý čas, redukovaný 
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retenční čas. Vedle časové retenční charakteristiky se můžeme setkat s objemovou retenční 

charakteristikou: retenční objem, mrtvý objem, redukovaný retenční objem. Dále to jsou: 

výška píku, šířka píku při základně, šířka píku v poloviční výšce píku a z toho plynoucí obsah 

píku. Taktéž důležité jsou: retenční faktor, faktor selektivity, rozlišení. V neposlední řadě 

můžeme vyjádřit distribuční konstantu. Retenční čas (tR) je čas vyjadřující dobu, která 

uplyne od aplikace vzorku do kolony po jeho zobrazení v nejvyšším místě píku na 

chromatogramu. Mrtvý čas (tM) je čas vyjadřující dobu, kterou vzorek stráví v mobilní fázi. 

Tento čas odpovídá retenčnímu času inertu, což je látka, která se v koloně nezpomaluje a 

prochází stejně rychle jako nosný plyn. Jinak vyjádřeno, jedná se o nejkratší možnou dobu 

průchodu kolonou. Redukovaný retenční čas (t′R) je čas, který vyjadřuje dobu, kterou 

vzorek stráví ve stacionární fázi. To znamená dobu, o kterou je vzorek v koloně zdržen 

oproti inertu. Retenční objem (VR) je takový objem nosného plynu, který je potřebný k eluci 

vzorku. Vypočíst ho můžeme pomocí rovnice (Rovnice 7). Mrtvý objem (VM) je potřebný 

objem nosného plynu k tomu, aby kolonou prošel inert. Redukovaný retenční objem (V′R) 

je objem, který souvisí se zdržením vzorku v koloně, stejně jako redukovaný retenční čas. 

[48] Výška píku (h) je měřena od základní linie až po nejvyšší bod píku. Šířka píku při 

základně (wb = base) je měřena jako rozpětí píku při jeho základně. Šířka píku v poloviční 

výšce píku (wh 1/2) je šířka píku měřená v ½ výšky píku. Z údajů o píku je možné vypočíst 

obsah píku. Dříve se toto provádělo ručně, ale dnes jsou již k dispozici programy, které toto 

provádí automaticky. Retenční faktor (k) udává schopnost stacionární fáze zadržovat 

vzorek v koloně. Čím je vyšší, tím je průchod vzorku kolonou pomalejší. Vypočíst ho 

můžeme pomocí rovnice (Rovnice 8). Základními a nejjednoduššími úpravami pro změnu 

retenčního faktoru jsou: změna stacionární fáze, změna teploty kolony (zvýšení pro 

zrychlení průchodu). Faktor selektivity (α) udává schopnost kolony separovat dvě složky od 

sebe. Vypočíst ho můžeme z rovnice (Rovnice 9), v čitateli odečítáme od retenčního času 

jedné složky mrtvý čas a ve jmenovateli odečítáme od retenčního času druhé složky taktéž 

mrtvý čas. Tak získáváme číslo, které nabývá hodnot od jedné do nekonečna. Pokud se 

faktor selektivity rovná jedné, poté to znamená, že kolona není schopna oddělit tyto dvě 

složky. Rozlišení je popsáno v jiné kapitola (Kapitola 2.5.4). [49] Distribuční konstanta (K) 

nám popisuje rozložení adsorbátu mezi stacionární a mobilní fází, a je popsána v jiné 

kapitole (Kapitola 2.3.3.5). 
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Obrázek 7 – Ideální chromatogram; vlastní dílo 

 

Rovnice 6 – Časová retenční charakteristika chromatogramu; přepsáno podle [48] 

𝑡𝑅 = 𝑡𝑀 + 𝑡𝑅
′  

Rovnice 7 – Objemová retenční charakteristika chromatogramu; přepsáno podle [48] 

𝑉𝑅 = 𝑡𝑅 ∙ 𝐹𝑚 = 𝑉𝑀 + 𝑉𝑅
′ = 𝑡𝑀 ∙ 𝐹𝑚 + 𝑡𝑅

′ ∙ 𝐹𝑚 

Rovnice 8 – Retenční faktor; přepsáno podle [49] 

𝑘 =
𝑡𝑅 − 𝑡𝑀

𝑡𝑀
 

Rovnice 9 – Faktor selektivity; přepsáno podle [49] 

𝛼 =
𝑡𝑅2 − 𝑡𝑀

𝑡𝑅1 − 𝑡𝑀
 

2.5 Popis komponent chromatografu  

Celé zařízení plynového chromatografu se skládá z několika částí, které na sebe navazují a 

dohromady dávají celek, který nám umožní průběh plynové chromatografie od nástřiku 

vzorku až po vyhodnocení výsledků, jak je zobrazeno na obrázku (Obrázek 8). 
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Obrázek 8 – Schematické zapojení plynového chromatografu; vlastní dílo 

 

2.5.1 Zdroj nosného  plynu 

Zdrojem nosného plynu, a případně i dalších pomocných plynů, pro plynovou 

chromatografii je ocelová láhev s příslušnou náplní. Jako nosný plyn se většinou využívá 

dusík (N2), argon (Ar), helium (He) a vodík (H2). Podstatné je, aby byl plyn vhodný pro 

použitý detektor a byl inertní pro stacionární fázi, analyzované látky a součásti 

chromatografu. Plyn je při práci s citlivým materiálem nebo za vyšších teplot zbavován 

příměsí vody, vzduchu, kyslíku. K tomu dochází buďto chemickými metodami (katalyzátory) 

nebo fyzikální cestou (molekulová síta, silikagel, aktivní uhlí). Regulace je dnes již často 

řízena počítačem se zpětnou vazbou na průtok nosného plynu. [50] 

2.5.2 Dávkování  

Dříve dávkování prováděla ručně obsluha chromatografu. Dnes již ve většině větších a 

modernějších laboratoří se vyskytují dávkovače automatické a tak je vynechán lidský faktor. 

Ty jsou často umístěny co nejblíže vstupu do kolony. [50] 

2.5.3 Vstřikování  

Dávkování i vstřikování je dnes zpravidla prováděno automaticky a tak je celý proces 

nezávislý na obsluze. O procesu dávkování a vstřikování je pojednáno ve vlastní kapitole 

(Kapitola 2.3.2). [50] 
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2.5.4 Kolona 

Centrální částí plynového chromatografu je kolona. Ta zaznamenala bouřlivý vývoj od svých 

počátků do dnešních dnů. Pevné adsorbenty jako silikagel nebo oxid hlinitý byly nahrazeny 

porézními adsorbenty. Od počátku 70. let 20. století se vzhled a stavba kolony značně 

změnily. Dříve to byla jedna dlouhá trubice, která měla uvnitř nanesený pevný adsorbent, 

nebo kapalinu na pevném nosiči. Ta se vyvinula v dlouhou trubici z křemenného skla 

obsahující stacionární fázi upevněnou (imobilizovanou, nebo zasíťovanou) na svém 

vnitřním povrchu. [51] Vývoj byl kupředu hnán převážně vědami na poli environmentálním, 

petrochemickém a toxikologickém. Je velmi zajímavým faktem, že cena kolony pro plynový 

chromatograf představuje jen zlomek ceny za zbývající komponenty. Pořizovací cena 

plynového chromatografu se pohybuje v rozmezí od 6 000 amerických dolarů do 100 000 

amerických dolarů.11 Naproti tomu za plynovou chromatografickou kolonu zaplatíme při 

jejím pořizování „pouhých“ 200 až 800 amerických dolarů.12 Pokud si uvědomíme, že jen 

v roce 1993 bylo prodáno kolon zhruba za 100 000 000 amerických dolarů, tak dojdeme při 

ceně 400 amerických dolarů za jednu k číslu 250 000 prodaných kolon. Za éry plynové 

chromatografie byly představeny dva základní typy kolon, náplňová kolona a kapilární 

kolona. Kapilární kolona si pro své výhody vydobyla 80 % místa na trhu. Ale i přes to 

náplňovou kolonu zcela nevytlačila z chemických laboratoří. Ta zůstala tam, kde není 

potřeba příliš vysokých rozlišovacích schopností a tam kde by se finančně kapilární kolona 

nevyplatila. A je zřejmé, že ani v dohledné době náplňová kolona nebude plně nahrazena 

na všech pracovištích. [52] Taktéž probíhalo zmenšování průměru kolon. Zvyšující se 

rychlost plynové chromatografické separace je ekonomicky výhodná, a tak byla také 

zavedena do běžné analýzy. V mnoha případech byla použita otevřená trubicová kolona o 

vnitřním poloměru od 100 do 150 mm [31]. A do původních jednodimenzionálních 

plynových chromatografií se plynová chromatografie přesunula k vícedimenzionální 

plynové chromatografii. John D. Phillips v roce 1991 představil dvoudimenzionální 

chromatograf [53], což byla praktická ukázka na podkladě konceptu představeného J. 

                                                        
11 Poznámka autora: Při dnešním kurzu české koruny (1. 9. 2014) je cena cca: 126 000 Kč až 2 100 000 Kč. 
12 Poznámka autora: Při dnešním kurzu české koruny (1. 9. 2014) je cena cca: 4 200 Kč až 16 800 Kč. 
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Calvinem Giddingsem [54]. Dále budeme hovořit o dvou zmíněných typech kolon: náplňová 

kolona a kapilární kolona. 

Náplňová kolona se skládá ze tří základních komponent. První z nich je trubice, v níž je 

plnicí materiál umístěn. Druhým je na koncích trubice část, která drží plnicí materiál na 

svém místě. A třetí je vlastní plnicí materiál. Pevné nosiče u plynové kapalinové 

chromatografie (GLC) slouží k rovnoměrnému rozložení stacionární fáze na svém povrchu. 

Jako pevné nosiče se využívají: diatomitC, grafitovaný uhlík, Teflon, anorganické soli a 

skleněné partikule. Jako adsorbenty v případě plynové chromatografie na pevné fázi (GSC), 

při níž povrchová adsorpce je hlavním mechanizmem této metody, se využívají: porézní 

polymery, molekulární síta a uhlíkaté materiály. V případě účinnosti kolony stojíme na 

třístranných vahách a často se nám daří vyvážit jen dvě strany. Snažíme se o velkou 

rozlišovací schopnost, vysokou rychlost a velkou kapacitu. Jedno ovšem vždy potlačujeme 

na úkor druhého. Pro hodnocení efektivity kolony jsou zavedeny následující veličiny: 

 efektivní počet teoretických pater Nef (Rovnice 10), k je separační faktor, V′R je 

korigovaný retenční objem, wb je šířka píku u základny a t′R je korigovaný retenční 

čas, 

 rozlišení separace RS (Rovnice 11), ve zlomku v čitateli je rozdíl korigovaných 

retenčních časů t′R dvou píků a ve jmenovateli šířka píků při základně, pokud je 

stejná u obou, tak ji vyjadřujeme jako wb, 

 požadovaný počet pater nne (Rovnice 12), α je separační faktor a k je retenční faktor, 

 potřebná délka kolony pro separaci Lne (Rovnice 13), 

 separační faktor S (Rovnice 14), 

 separační číslo SN (Rovnice 15), wh je šířka píku v polovině jeho výšky, 

 čas analýzy t (Rovnice 16), ū je průměrná velikost přímočaré rychlosti nosného 

plynu, 

 minimální čas analýzy tne (Rovnice 17). 

Druhým základním typem kolony je kapilární kolona, která má oproti náplňové koloně řadu 

výhod. Má lepší rozlišení, nižší čas potřebný pro analýzu, je pro ní potřeba menšího 

množství vzorku a má většinou vyšší citlivost. Jak rapidně zabírala místo náplňové koloně 

na trhu je zřejmé z toho, že ještě v roce 1979 byl podíl kapilární kolony na trhu 10 %, ovšem 
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o deset let později v roce 1989 byl již podíl 60 %. Kapilární kolona byla vynalezena již v roce 

1957 Marcelem Golayem. První kolony byly plastové, což přinášelo svá teplotní omezení, 

nebo kovové, což způsobovalo katalytickou aktivitu těchto kovů. Dnes jsou kolony 

z křemenného skla a jiných skel. Důležitými parametry kolony jsou: její poloměr (který 

vybíráme na základě použití), tloušťka pokryvu stacionární fáze (například se zvyšující se 

tloušťkou stoupá retenční čas) a délka kolony (s prodlužováním kolony sice roste rozlišení 

a separační schopnost, ale naopak se prodlužuje čas analýzy). V literatuře je uváděna 

takzvaná chromatografická pyramida pro náplňové a kapilární kolony (Obrázek 9), na níž je 

znázorněno ve čtyřech rozích: 1. kapacita, 2. rozlišení, 3. rychlost, 4. citlivost, které nikdy 

nemůžeme získat všechny v nejlepších parametrech, ale vždy něco bude na úkor něčeho 

jiného. Ještě stojí za zmínku stacionární fáze, která se u kapilární kolony využívá. Nejlepší je 

využití co nejméně polární stacionární fáze, která nám zajistí potřebnou separaci. Nepolární 

fáze je více odolná vlivům kyslíky a vody, je více inertní a separace se při ní provádí na 

nejnižších teplotách varu separovaných složek. Jako příklad dvou silně komerčně 

zastoupených stacionárních fází můžeme vybrat polysiloxany, též zvané silikony, (Obrázek 

10), jako světově nejrozšířenější pro tento účel, nebo polyethylenglykol (Obrázek 10). [52] 

Obrázek 9 – Chromatografická pyramida pro náplňovou a kapilární kolonu; inspirováno podle [55] 
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Obrázek 10 – Vzorec polysiloxanu, vzorec polyethyleneglykolu; vlastní dílo 

 

Rovnice 10 – Efektivní počet teoretických pater; přepsáno podle [56] 
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Rovnice 11 – Rozlišení separace; přepsáno podle [56] 
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Rovnice 12 – Požadovaný počet pater; přepsáno podle [57] 
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Rovnice 13 – Potřebná délka kolony pro separaci; přepsáno podle [58] 
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Rovnice 14 – Separační faktor; přepsáno podle [59] 
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Rovnice 15 – Separační číslo; přepsáno podle [59] 
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Rovnice 16 – Čas analýzy; přepsáno podle [60] 
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Rovnice 17 – Minimální čas analýzy; přepsáno podle [60] 
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2.5.5 Detektor 

Při detekci vzorku je možné použít mnoho typů detektorů. Všechny mají ale společné to, že 

převádí informaci z chromatografu do takové podoby, se kterou je možné dále pracovat, 

nejčastěji elektrického potenciálu. Tento potenciál vzniká na základě různých principů 

detekčních systémů: tepelně-vodivostní detektor, plamenově-ionizační detektor, detektor 

elektronového záchytu, termionický detektor, fotoionizační detektor, heliumionizační 

detektor, plamenově-fotometrický detektor, chemiluminiscenční detektor, atomově-

emisní detektor, elektrolytický vodivostní detektor a ultrazvukový detektor. 

Prvním detektorem, který byl v plynové chromatografii využit, je tepelně-vodivostní 

detektor (TCD), který je velmi univerzální a nedestruktivní. Zařízení navržená pro měření 

pomocí tepelné vodivosti byla popsána v 80. letech 19. století a ze začátku století 20. byla 

užita rozličnými způsoby (například v plynové analýze v chemickém průmyslu). Následně 

v 50. letech 20. století byl využit v plynové chromatografii. Pro své detekční limity byla tato 

metoda detekce časem nahrazena novější metodou a to ionizačním detekčním systémem. 

Ten nabídl vyšší detekční schopnosti a lepší využití s kapilární kolonou. Naproti tomu se 

tento typ detektoru dodnes hojně využívá při méně důležitých analýzách jako 

nejpraktičtější a nejlevnější detekční soustava. Základním principem je měření tepelné 

vodivosti v cele detektoru a porovnání s referenčním plynem. Referenční proud nosného 

plynu má větší tepelnou vodivost než většina složek, které se vyskytují v mobilní fázi. Tak 

v případě, že se vyskytne nějaký vzorek v proudu mobilní fáze, dojde k poklesu tepelné 

vodivosti oproti referenčním hodnotám, a tato změna je zaznamenána. Schéma detektoru 

je znázorněno na obrázku (Obrázek 11). Tento detektor má komplikace v případě využití 

jiných nosných plynů než je vodík nebo helium. Tak dochází například k falešně pozitivním 

píkům nebo negativním píkům. Dochází taktéž k zobrazení píku ve tvaru dvojitého písmene 

W jako výsledku změn v tepelné vodivosti při změně v koncentraci ve vzorku. Zařízení 

tepelně-vodivostního detektoru je extrémně citlivé na různé fyzikální změny, jako je 

fluktuace teploty, což změní výslednou výkonnost detektoru. Dalším typem je plamenově-
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ionizační detektor (FID), v němž organické složky hořící v plamenu produkují ionty a 

elektrony, které vedou elektřinu skrze tento plamen [18]. Tato metoda byla představena 

v roce 1958 J. Harleym [61] a I. McWilliamem a R. Dewarem [62]. Tento detektor se stal 

nejpoužívanějším detektorem pro plynovou chromatografii. Má nespočet výhod oproti 

předchozímu typu, zejména na všechny organické látky reaguje s dobrou citlivostí, nemá 

na něho vliv změna v proudu nosného plynu, tlaku nebo teploty. Nereaguje na běžně 

využívané nosné plyny (například na oxid uhličitý). Schematicky je vyobrazen na obrázku 

(Obrázek 12). Detektor elektronového záchytu (ECD) je v současnosti v popularitě 

používání hned za plamenově-ionizačním detektorem. Tento detektor produkuje beta 

částice záření, jak je vidět na obrázku (Obrázek 13), které se sráží s částicemi nosného plynu 

z kolony. Tyto srážky produkují proud, který je měřen. V případě, že s nosným plynem 

prochází vzorek, tak dochází k zachycení elektronů vzorkem a k poklesu proudu, což je 

detektorem registrováno. Výhodou této metody je možnost detekovat pikogramy až 

femtogramy vzorku. To vedlo k hojnému užití této metody v biomedicíně a jejích 

výzkumech. Termionický detektor (TID) je založen na faktu, že kovová anoda emituje 

pozitivní ionty, pokud je zahřívána v plynu. Schéma detektoru je ukázáno na obrázku 

(Obrázek 14). Tomuto typu detektoru se taktéž někdy říká dusíkový-fosfátový detektor 

(NPD). Tento název plyne z využití této detekční soustavy při analýze organických sloučenin 

s obsahem dusíkatých a fosforových atomů ve svém skeletu. Největší využití proto má 

v měření farmaceutických produktů, pesticidů a látek znečišťujících prostředí. Detektor, 

který využívá ionizaci analytu v koloně, je fotoionizační detektor (PID). Tento nebyl příliš 

oblíbeným pro své značné nevýhody, kterými například byla nutnost práce ve vakuu, 

snadné ovlivnění úniky plynu z kolony a potřeba vysoce zkušeného personálu pro práci 

s ním. [63] Vstup do komerčního prostředí byl umožněn J. R. Driscollem a F. F. Spazianim až 

s jeho značnou modifikací, což prezentovala společnost HNU Systems, Inc. 

v Research/Development, Svazku 27, Strana 50, v roce 1976. Patentován byl v roce 1989 

společností O.I. Corporation [64]. Heliumionizační detektor (HID) má podobný princip jako 

detektor elektronového záchytu. Pomocí metastabilních částic helia je ionizován produkt a 

je hnán do elektrického pole. Zde jsou detekovány změny v průchodu elektrického proudu. 

Předchůdcem byl argonionizační detektor, který měl horší vlastnosti. Plamenově-

fotometrický detektor (FPD) je založen na měření intenzity světla emitovaného na vodík 
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bohatým plamenem excitovaných částic. Chemiluminiscenční detektor využívá detekce 

chemiluminiscence, což je emise světla vyvolaná chemickou reakcí. Atomově-emisní 

detektor pracuje s plazmou. Zdrojem plazmy může být ICP (indukčně vázaná plazma), DCP 

(plazma stejnosměrného proudu) nebo MIP (plasma indukovaná mikrovlnami). Poslední ze 

zdrojů se jako jediný ujal v plynové chromatografii. Část této energie je předána vzorku 

z kolony, jakmile vstoupí do plazmy, což způsobí atomizaci a excitaci. Elektrolytický 

vodivostní detektor využívá vodivosti iontů ve vodě a ultrazvukový detektor vytváří 

ultrazvukové vlny a následně je zachytává. Výchylky v tomto měření sleduje. [63] 

Obrázek 11 – Ilustrativní zobrazení tepelně-vodivostního detektoru (TCD); inspirováno podle [65] 

 

Obrázek 12 – Ilustrativní zobrazení plamenově-ionizačního detektoru (FID); inspirováno podle [66] 
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Obrázek 13 – Ilustrativní zobrazení detektoru elektronového záchytu (ECD); inspirováno podle [67] 

 

Obrázek 14 – Ilustrativní zobrazení termionického detektoru (TID); inspirováno podle [68] 

 

2.5.6 Výstupní zařízení  

U výstupu signálu z detektoru stojí zesilovač, z něhož je signál zpracován rozličnými 

způsoby. Dnes většinou signál zpracovává počítač, a příslušné programy, které dokáží 

vyexportovat chromatogram a i ho vyhodnotit, popřípadě přiřadit příslušné píky k daným 

sloučeninám. [50] 

2.5.7 Termostat 

Termostat má velice důležitou roli v celém procesu plynové chromatografie v tom, že 

udržuje stabilní teplotu na příslušných hodnotách. Dnes jsou termostaty programované a 

umožňují řízenou změnu teploty, která vede k daným výsledkům při příslušných procesech. 

[50] 
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2.6 Výhody a nevýhody  

Jako každá metoda tak i plynová chromatografie skýtá v sobě řadu výhod i nevýhod. Je 

třeba si uvědomit, že co může pro někoho být výhodou, může se stát nevýhodou pro 

někoho jiného. Taktéž, co je v dnešních časech výhodou, může být v pozdější době stejně 

závažnou nevýhodou. 

První z výhod plynové chromatografie je možnost ji využívat jak pro kvalitativní, tak i pro 

kvantitativní analýzu. Dále to je možnost zjistit pomocí plynové chromatografie mnoho 

fyzikálních vlastností soustavy, příkladem může být distribuční konstanta, termodynamické 

funkce, isotermy. Plynová chromatografie může také sloužit jako metoda přípravy malého 

analyticky čistého vzorku pro jiné chemické postupy. Důležitou vlastností je rozlišení, které 

nám dává možnost oddělit složky s velmi podobnou teplotou varu a s podobnými 

fyzikálními vlastnostmi. Plynová chromatografie má taktéž díky detektorům vysokou 

citlivost. V případě běžného vodivostního detektoru je schopna detektovat několik částic 

analytu z milionu. V případě elektronového detektoru, nebo detektoru fosforového, je 

schopna zjistit několik částic z bilionu. Vzhledem k potřebě zkracovat procesy je neméně 

významný čas analýzy, který může být od několika vteřin až po desítky minut. Analýzy, které 

běžně zaberou hodiny času, je možné zkrátit na minuty. Pokud jde o obsluhu plynového 

chromatografu, tak zaškolení neznalé obsluhy je velmi snadné, a tak umožňuje rychlou 

edukaci personálu. V porovnání s ostatními zařízeními, která v dnešní době jsou na trhu 

k dispozici, je taktéž jeho cena velmi příznivá. Pro analýzy je určitě neopominutelná 

všestrannost plynové chromatografie. Tento postup lze využít pro vzorky stálých plynů 

stejně jako pro kapaliny s vysokou teplotou varu. Vysoká separační schopnost umožňuje 

v dlouhých kolonách rozdělit i vysoce viskózní kapaliny. V dnešní době je taktéž 

k plynovému chromatografu možné získat velké množství citlivých detekčních systémů. 

Detektory jsou relativně jednoduché a nabízejí rychlou odezvu. Pro výstup je důležitá 

variabilita a snadnost v možnosti záznamu dat. Ať už je výstup veden na počítač a 

zobrazován rozličným softwarem nebo je veden na nepřeberné jiné množství výstupů. Pro 

velké množství analýz se stala snadná automatizace plynové chromatografie 

nepostradatelnou. Existují automatické soustavy s automatickými dávkovači a 

automatickým vstřikováním vzorků. [69] 



40 
 

Plynová chromatografie má také své nevýhody. Je zde omezené využití pro nestálé vzorky. 

Teplota kolony je omezena na přibližně 653 K, tlak odpařování při této teplotě je přibližně 

8 kPa a teplota analytů by neměla být pod 773 K. Metoda je nevhodná pro tepelně nestálé 

vzorky. Některé vzorky vyžadují intenzivní přípravu, musí být rozpuštěny a nesmí reagovat 

s kolonou. Pro výstup z procesu analýzy je často potřeba spektroskopie (většinou 

hmotnostní spektroskopie) k potvrzení identity píků. [70] Seznam výhod a nevýhod shrnuje 

tabulka (Tabulka 3). Po zhlédnutí těchto výhod a nevýhod je poměrně zřejmé, že výhody 

značně převyšují nevýhody. Což je potvrzeno masovým využíváním plynové 

chromatografické analýzy v současné době.  

Tabulka 3 – Výhody a nevýhody plynové chromatografie; vypsáno podle [69, 70] 

Výhody Nevýhody 

Kvalitativní a kvantitativní analýza Nevhodnost pro nestálé vzorky 

Zjištění různých fyzikálních vlastností Nevhodnost pro teplotně nestálé vzorky 

Příprava pro jiné analýzy Intenzivní příprava vzorků 

Rozlišení Potřeba spektroskopie 

Citlivost  

Čas analýzy  

Snadnost obsluhy  

Cena  

Všestrannost  

Vysoká separační schopnost  

Mnoho citlivých detekčních systémů  

Snadnost výstupu a záznamu dat  

Automatizace  
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2.7 Využití v  organické chemii  

Pro své výhody se analýza plynovou chromatografií rozšířila snad do téměř všech odvětví, 

která potřebují nějakým způsobem zjistit složení daných vzorků. Zde se zmíním o čtyřech 

odvětvích, která souvisí s organickou chemií jako takovou: rafinérský a petrochemický 

průmysl, klinická aplikace a farmacie, environmentální vědy a forenzní vědy. Ve všech 

těchto odvětvích se dnes dá nalézt využití multidimenzionální plynové chromatografie [71]. 

Rafinérský a petrochemický průmysl již od 90. let 19. století analyzuje složky své produkce 

na základě různých fyzikální vlastností, jako je například teplota varu. V roce 1928 byl 

zahájen projekt „Projekt 6“, který měl za úkol separaci, identifikaci a determinaci složek 

petrolejové frakce. Celé odvětví výrazně kupředu popohnala situace během druhé světové 

války. A dnes je analýza pomocí plynové chromatografie klíčovým nástrojem pro toto 

odvětví. [72] Své místo si zde získala i komplexní dvoudimenzionální plynová 

chromatografie [73]. Často se analyzují spíše celé skupiny a frakce než jednotlivé složky 

[74], i když i to se samozřejmě provádí. Jsou zde analyzovány rafinérské plyny, různé 

uhlovodíky, dusíkaté, sirné složky, příměsi benzínu, ethen, propen nebo butadien. 

Klinická aplikace a farmacie sleduje především léčiva a stopy látek v lidském těle. Toto 

odvětví využívá plynovou chromatografii například ke zjištění amfetaminů, inhalačních 

anestetik, tricyklických antidepresiv, antiepileptik, alkoholu, návykových léků a drog, 

prostaglandinů nebo steroidů. Je také vhodnou metodou pro separaci mastných kyseliny 

[75]. Využití taktéž je ve farmaceutickém screeningu a lékařské diagnóze [76]. 

Environmentální vědy jsou jistým vyústěním průmyslové revoluce, která byla vykoupena 

mnoha přírodními pohromami. To se následně v 60. letech 20. století ve Spojených státech 

amerických stalo mediálně probíraným tématem. V důsledku toho začala vznikat příslušná 

legislativa, která měla za úkol dát mantinely průmyslu, tak aby bylo životní prostředí 

ochráněno. Například již v roce 1942 byl přijat dokument „Zákon o znečišťování vody13“, 

který umožnil studie a smysluplné obnovovací práce na základě financování z rozpočtu 

veřejných zdravotnických služeb. To muselo být samozřejmě nějakým způsobem 

kontrolovatelné, a tak bylo nezbytné zavést metody analýzy. Jako jedna z nejúčinnějších 

                                                        
13 Vlastní překlad: Water Pollution act 
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metod se ukázala právě plynová chromatografie. Plynová chromatografie kombinovaná 

s hmotnostní spektroskopií (GC-MS) nabízela přesvědčující a obhajitelné analytické 

informace, které byly nezvratitelné, analýzou vzorků životního prostředí obsahujících 

organické složky vhodné k určení pomocí plynové chromatografie [77]. Zde se taktéž 

můžeme zmínit o využití při analýzách potravin na příměsi, které do nich nepatří nebo 

překračují své limity [78]. Zjišťovány jsou zde polynukleární aromatické uhlovodíky, 

halogenderiváty etherů, chlorované uhlovodíky, estery ftalátů, nitrosoaminy, nitroderiváty 

aromatických sloučeniny, cyklické ketony, fenoly [79], polychlorované dibenzofurany, 

pesticidy, polychlorované bifenyly, chlorované kyselé herbicidy, chlorderiváty kyseliny 

octové, organokovové sloučeniny a látky znečišťující ovzduší. 

Věda, která aplikuje vědu do roviny práva, je forenzní věda, v níž se plynová chromatografie 

ujala především pro svoji všestrannost, citlivost, rychlost a spolehlivost. Od 80. let 20. 

století je plynový chromatograf běžnou součástí kriminalistických laboratoří. Zjišťovány 

jsou především drogy (narkotika, stimulancia, kokain, barbituráty, benzodiazepiny, 

kanabinoidy, halucinogeny, anabolické steroidy), dále se věnuje forenzní toxikologii a 

analýze výbušnin [72]. 
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3 Praktická část  

V této části je pojednáno o měření, které bylo provedeno na základě osvojených 

teoretických poznatků studia plynové chromatografie. Text je rozdělen na kapitoly věnující 

se vlastnímu měření (Kapitola 3.1), v němž jsou zmapovaný použité metody a postupy 

měření a záznamy vybraných výsledků. Dále pak následuje diskuze nad získanými výsledky 

(Kapitola 4) a z nich vyvozený závěr včetně doporučení literatury k dalšímu studiu 

(Kapitola 5). 

3.1 Vlastní měření  

Cílem měření bylo připravit metody měření čistoty látek na plynovém chromatografu 

umístěném v laboratoři chemie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jednalo 

se o látky, které jsou produkty reakcí a postupů, které provádí posluchači během 

absolvování předmětu Laboratoř organické chemie. Tyto návody na přípravu jsou v příloze 

(Příloha C). Vybráno bylo celkem 7 úloh a z nich plynoucí produkty, kterou jsou vypsány 

v tabulce (Tabulka 4). K dispozici byl chromatograf HP 5890 Series II (Fotografie 1) a kolona 

SupelcowaxTM-10 o rozměrech 30 m x 0,25 mm, pokryvem 0,25 μm a s maximální teplotou 

měření při 120 °C (Fotografie 2), čemuž bylo třeba podmínky měření přizpůsobit. 

Fotografie 1 – Chromatograf HP 5890 Series II; vlastní dílo 
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Fotografie 2 – Kolona SupelcowaxTM-10; vlastní dílo 

 

Tabulka 4 – Seznam vybraných úloh k měření 

Úloha14 Název vybrané úlohy Systematický název produktu 

č. 1 2-METHYLPENTAN-2-OL 2-methylpentan-2-ol 

č. 2 BROMETHAN (ETHYLBROMID) bromethan 

č. 3 1-BROMBUTAN (BUTYLBROMID) 1-brombutan 

č. 5 
ETHYLFORMIAT (MRAVENČEN 
ETHYLNATÝ) 

ethylester kyseliny methanové 

č. 6 DIETHYLOXALÁT diethylester kyseliny ethandiové 

č. 7 2-METHYLBUTAN-2-OL 2-methylbutan-2-ol 

č. 8 2-METHYLHEXAN-2-OL 2-methylhexan-2-ol 

 

                                                        
14 Poznámka autora: Číslování úloh je čistě pro účely této práce, vzhledem k tomu, že byla během měření 
jedna z úloh vyjmuta, tak bylo nutné zachovat původní číselné označení, aby se shodovalo s číselným 
označením na výsledných chromatogramech. 
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3.1.1 Metody 

K měření byl použit plynový chromatograf HP 5890 Series II s kolonou SupelcowaxTM-10 o 

rozměrech 30 m x 0,25 mm, pokryvem 0,25 μm a s maximální teplotou měření při 120 °C. 

Vzorky byly detekovány pomocí plamenově-ionizačního detektoru, u kterého nefungovalo 

automatické zapalování, a tak bylo nutné tento detektor zapálit manuálně sirkou. K míchání 

směsí byla použita automatické mikropipeta Eppendorf 100 až 1000 μl, na kterou byly 

nasazovány špičky pro pipetu. Vzhledem k tomu, že se pracovalo s plyny, tak byla puštěna 

během práce digestoř. Pro nástřik vzorku do plynového chromatografu byla využita 

speciální injekční stříkačka pro nástřik Hamilton. Aby nedošlo k záměně vzorků a výsledných 

chromatogramů, tak byly použity předem vytištěné štítky, které byly lepeny na zkumavky – 

eppendorfky. Vše je fotograficky zaznamenáno v příloze (Příloha E). 

3.1.2 Postupy 

Postup práce, který je zjednodušeně vyobrazen na diagramu (Diagram 1), byl započat tím, 

že bylo vybráno sedm úloh z Laboratoře organické chemie. Těchto sedm úloh odpovídalo 

sedmi různým produktům, které v nich byly připravovány. Vzhledem k tomu, že bylo třeba 

připravit metody kontroly čistoty těchto látek, bylo nutné určit teoretické kontaminanty, 

které by se mohly u produktů vyskytnout v příměsi. Seznam příměsí pro každý produkt je 

v tabulce (Tabulka 7). 

Navržené směsi byly zkontrolovány a byly vyloučeny reakce v rámci směsí samotných, aby 

nedošlo ke zkreslení výsledných chromatogramů jinými látkami, než byly aplikovány. 

S každou směsí bylo provedeno pět měření. Přičemž prvotní nastavení bylo nastaveno 

teoreticky po prostudování záznamů jiných měření příslušných látek na webu 

www.chemspider.com. Tak byla stanovena počáteční teplota, konečná teplota, doba 

měření, začátek měření a vzestup teploty. V případě, kdy bylo zjevné, že doba měření je 

příliš dlouhá a z chromatografu vyšly veškeré aplikované složky, tak byla v dalším pokusu 

optimálně zkrácena. Vzhledem k tomu, že vzorky bylo nutné aplikovat ručně, tak byl 

retenční čas všech látek upraven upravujícím faktorem. Postup byl takový, že bylo z pěti 

měření vybráno to, v němž měl produkt nejmenší retenční čas. Na tento čas byly zmenšeny 

nebo zvětšeny ostatní retenční časy ostatních produktů v daném záznamovém archu. 
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Hodnota tohoto zvětšení nebo zmenšení odpovídala právě upravujícímu faktoru. V daném 

měření jím byly upraveny následně retenční časy i kontaminantů. Tento postup byl nutný 

pro porovnatelnost jednotlivých výsledků. 

Po dokončení těchto pěti měření směsí na plynovém chromatografu byly výsledky 

vyhodnoceny tak, že upravené retenční časy byly aritmeticky zprůměrovány, doba měření 

byla upravena na její minimální hodnotu a poměry složek z jednotlivých měření byly 

aritmeticky zprůměrovány. Z průměrného poměru složek byla vypočítána procentuální 

odchylka od očekávané hodnoty (kladně označen výsledek vyšší než očekávání, záporně 

označen výsledek nižší než očekávání). 

Následovalo měření standardů, v kterém byla do kolony aplikována pouze jedna složka a 

byl určen její retenční čas a další parametry jako výška píku, šířka píku u základny. Hodnoty 

retenčních časů byly porovnány a vytvořeno pořadí těchto standardů. 

Byla provedena kontrola zjištěných údajů na základě tří kontrolních mechanizmů. Důležitou 

vlastností těchto látek, jak produktů, tak kontaminantů, je jejich teplota varu. Teploty varu 

jednotlivých látek jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 6). Z této teploty varu se dále odvodila 

očekávaná pořadí píků na chromatogramu. Což se stalo jedním ze tří kontrolních 

mechanizmů pro identifikaci píků. U každé kombinace produktů a kontaminantů byla 

navržena směs těchto látek o rozdílných koncentracích jednotlivých složek. Tyto navržené 

směsi jsou vidět v tabulce (Tabulka 7). Což se stalo druhým kontrolním mechanizmem pro 

identifikaci píků. Látky byly aplikovány do plynového chromatografu taktéž samostatně 

jako standardy15, což se stalo třetím kontrolním mechanizmem pro identifikaci píků. 

V případě, že alespoň dva způsoby kontroly se shodovaly, tak bylo pořadí látek a 

identifikace píků označeny za prokazatelné. 

Každé měření bylo uloženo do vlastního souboru, který byl pojmenován pod automaticky 

tvořeným názvem. Všechny soubory jsou označeny v záznamových arších pro úlohy 

(Příloha A) a taktéž jsou přiloženy na datovém nosiči CD (Příloha F). 

                                                        
15 Poznámka autora: Vzhledem k nedostupnosti standardů o reakční čistotě (cca 98 %), natož analytické 
čistotě (cca 100 %), byly použity látky připravené studenty z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze o 
neznámé čistotě. Při určování standardů jsem vycházel z nejvyššího píku, pokud se píků v chromatogramu 
nacházelo více. 
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Posledním krokem bylo vyzkoušení metody na vybraných posluchačských preparátech 

z Laboratoře organické chemie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pokud 

byly přítomny píky odpovídající produktu, nebo navrženým kontaminantům, tak jimi byly 

označeny. V opačném případě byl pík označen jako neznámý. Každý takto zkoušený vzorek 

byl označen datem přípravy a jménem studenta16, který tento produkt připravil, pokud to 

bylo dostupné na nálepce lahvičky s danou látkou. Vše je zaznamenáno v záznamových 

arších pro úlohy (Příloha A). 

Diagram 1 – Schematický průběh práce 

 

Tabulka 5 – Navržené kontaminanty k produktům 

Produkt Kontaminanty 

2-methylpentan-2-ol 1-brompropan 

 dimethylketon 

 diethylether 

bromethan ethanol 

 diethylether 

                                                        
16 Poznámka autora: U jména studenta bylo uvedeno jen křestní jméno kvůli zachování anonymity. 

Úlohy

• Vybráno 7 úloh z Laboratoří 
organické chemie.

• Každé úloze náleží jeden produkt.

Kontaminanty

• Ke každému produktu navrženy 
možné kontaminanty.

• Vyloučení vzájemných reakcí 
produktů a kontaminantů.

Měření

• Provedeno 5 měření směsí 
produktů a kontaminantů.

• Úprava retenčního času pro 
možnost srovnání.

Vyhodnocení

• Aritmetický průměr zjištěných 
koncentrací.

• Určení pořadí píků.

Standardy

• Zjištění retenčních časů 
samostatných látek.

• Určeno pořadí píků.

Kontrola

• Trojí kontrola.

• Alespoň dva shodující se výsledky 
určeny za platné.

Vyzkoušení

• Vyzkoušení metody na 
posluchačském vzorku.
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Produkt Kontaminanty 

1-brombutan butan-1-ol 

ethylester kyseliny methanové ethanol 

diethylester kyseliny ethandiové toluen 

 ethanol 

2-methylbutan-2-ol bromethan 

 dimethylketon 

 diethylether 

2-methylhexan-2-ol 1-brombutan 

 dimethylketon 

 diethylether 

 

Tabulka 6 – Teploty varu použitých látek; podle www.chemspider.com 

Látka (seřazeno abecedně) Teplota varu (°C) při 760 mmHg 

1-brombutan 101,6 ± 3,0 

1-brompropan 71.7 ± 3.0 

2-methylbutan-2-ol 102,0 ± 0,0 

2-methylhexan-2-ol 143,0 ± 0,0 

2-methylpentan-2-ol 121,4 ± 0,0 

bromethan 39,2 ± 3,0 

butan-1-ol 117,7 ± 3.0 

diethylester kyseliny ethandiové 185,4 ± 0,0 

diethylether 33,2 ± 3,0 

dimethylketon 46,5 ± 3,0 

ethanol 72,6 ± 3,0 
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Látka (seřazeno abecedně) Teplota varu (°C) při 760 mmHg 

ethylester kyseliny methanové 54,7 ± 3,0 

toluen 110,6 ± 3.0 

 

Tabulka 7 – Navržené směsi 

Úloha Produkt Kontaminant 

č. 1 2-methylpentan-2-ol 1-brompropan dimethylketon diethylether 

 50 % 30 % 15 % 5 % 

 0,5 ml 0,3 ml 0,15 ml 0,05 ml 

č. 2 bromethan ethanol diethylether  

 50 % 30 % 20 %  

 0,5 ml 0,3 ml  0,2 ml  

č. 3 1-brombutan butan-1-ol   

 70 % 30 %   

 0,7 ml 0,3 ml   

č. 5 
ethylester k. 
methanové 

ethanol   

 70 % 30 %   

 0,7 ml 0,3 ml   

č. 6 
diethylester k. 

ethandiové 
toluen ethanol  

 50 % 30 % 20 %  

 0,5 ml 0,3 ml 0,2 ml  

č. 7 2-methylbutan-2-ol bromethan dimethylketon diethylether 

 50 % 30 % 15 % 5 % 

 0,5 ml 0,3 ml 0,15 ml 0,05 ml 
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Úloha Produkt Kontaminant 

č. 8 2-methylhexan-2-ol 1-brombutan dimethylketon diethylether 

 50 % 30 % 15 % 5 % 

 0,5 ml 0,3 ml 0,15 ml 0,05 ml 

 

3.1.3 Výsledky  

Metody měření na plynovém chromatografu byly navrženy teoreticky podle látek, které 

bylo třeba analyzovat. Ty následně byly měřením zpřesněny a stanoveny za definitní. Což 

znamená, že na podkladě sedmi vybraných látek, bylo vytvořeno sedm metod, jak má být 

zkontrolována jejich čistota pomocí použitého plynového chromatografu. Výsledné metody 

pro jednotlivé produkty úloh jsou vypsány v tabulce (Tabulka 8), nastavení metod jsou 

taktéž k nalezení pod odpovídajícími názvy na datovém nosiči CD v příloze (Příloha F). 

Tabulka 8 – Souhrn metod pro jednotlivé úlohy 

Úloha 
Počáteční 

teplota 
(°C) 

Konečná 
teplota 

(°C) 

Doba 
měření 
(min) 

Začátek 
měření 
(min) 

Vzestup 
teploty 

(°C·min-1) 

Název 
souboru 

č. 1 30 120 11 1 35 MPMETODA 

č. 2 30 120 10 1 20 BMMETODA 

č. 3 65 120 11 1 25 BBMETODA 

č. 5 50 120 9 1 20 EEKMMET 

č. 6 90 120 25 1 15 DEKEMET 

č. 7 30 120 12 1 20 MBMETODA 

č. 8 30 120 14 1 25 MHMETODA 
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3.1.3.1 Úloha č. 1  

V této úloze byl produktem 2-methylpentan-2-ol a jako kontaminanty byly zvoleny 

1-brompropan17, který byl vstupní látkou reakce, dimethylketon, který byl vstupní látkou 

reakce v dalším kroku a diethylether, který byl použit jako reakční prostředí v prvním kroku 

reakce, která je znázorněna na obrázku (Obrázek 15). Ostatní sloučeniny se rozpustí ve 

vodě a jsou odstraněny extrakcí. Zjištěné pořadí píků, na chromatogramu (Obrázek 16), jak 

je vidět u posledního měření, bylo následující: diethylether, dimethylketon, 

2-methylpentan-2-ol. Čas je uveden v minutách. Ze souhrnu měření je vidět, jak se lišil 

změřený poměr jednotlivých složek od teoretického zadání. To je graficky znázorněno na 

grafu (Graf 1). Ověřením studentského vzorku MP1 byl nalezen pouze chtěný produkt. 

Chromatogram tohoto měření je vidět na obrázku (Obrázek 17). 

Obrázek 15 – Schéma reakcí probíhajících během přípravy 2-methylpentan-2-olu; vlastní dílo 

 

                                                        
17 Poznámka autora: Tuto sloučeninu nebylo možné analyzovat, protože nebyla k dispozici. 
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Obrázek 16 - Úloha č. 1 - Směs (5z5) na chromatogramu (čas v minutách) 

 

Obrázek 17 – Vzorek MP1 na chromatogramu (čas v minutách) 

 

Graf 1 – Úloha č. 1 - Měření (1 až 5) 
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3.1.3.2 Úloha č. 2  

V této úloze byl produktem bromethan a jako kontaminanty byly zvoleny ethanol, který byl 

vstupní látkou reakce a diethylether, který mohl vzniknout jako vedlejší produkt. Příprava 

produktu je znázorněna na obrázku (Obrázek 18). Ostatní sloučeniny se rozpustí ve vodě a 

jsou odstraněny extrakcí. Zjištěné pořadí píků na chromatogramu (Obrázek 19), jak je vidět 

u posledního měření, bylo následující: diethylether, bromethan, ethanol. Čas je uveden 

v minutách. Ze souhrnu měření je vidět, jak se lišil změřený poměr jednotlivých složek od 

teoretického zadání. To je graficky znázorněno na grafu (Graf 2). Ověřením studentského 

vzorku BM1 byl nalezen chtěný produkt v 97% čistotě, jako 3% kontaminant byl určen 

ethanol. Chromatogram tohoto měření je vidět na obrázku (Obrázek 20). 

Obrázek 18 – Schéma reakcí probíhajících během přípravy bromethanu; vlastní dílo 

 

Obrázek 19 – Úloha č. 2 - Směs (5z5) na chromatogramu (čas v minutách) 
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Obrázek 20 – Vzorek BM1 na chromatogramu (čas v minutách) 

 

Graf 2 – Úloha č. 2 - Měření (1 až 5) 
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který byl vstupní látkou reakce, a zároveň vedlejším produktem vymývání vzniklého 

produktu kyselinou sýrovou. Reakce jsou znázorněny na obrázku (Obrázek 21). Ostatní 

sloučeniny se rozpustí ve vodě a jsou odstraněny extrakcí. Zjištěné pořadí píků na 

chromatogramu (Obrázek 22), jak je vidět u posledního měření, bylo následující: 

1-brombutan, butan-1-ol. Čas je uveden v minutách. Ze souhrnu měření je vidět, jak se lišil 

změřený poměr jednotlivých složek od teoretického zadání. To je graficky znázorněno na 
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grafu (Graf 3). Ověřením studentského vzorku BB1 byl nalezen chtěný produkt v 98% 

čistotě. Dále byl identifikován butan-1-ol v 0,6% zastoupení, a další dva neznámé 

kontaminanty. Chromatogram tohoto měření je vidět na obrázku (Obrázek 23). 

Obrázek 21 – Schéma reakcí probíhajících během přípravy brombutanu; vlastní dílo 

 

Obrázek 22 – Úloha č. 3 - Směs (5z5) na chromatogramu (čas v minutách) 

 

Obrázek 23 – Vzorek BB1 na chromatogramu (čas v minutách) 
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Graf 3 – Úloha č. 3 - Měření (1 až 5) 

 

3.1.3.4 Úloha č. 5  

V této úloze byl produktem ethylester kyseliny methanové a jako kontaminant byl zvolen 

ethanol, který byl vstupní látkou reakce pro přípravu. Reakce je znázorněna na obrázku 

(Obrázek 24). Ostatní sloučeniny se rozpustí ve vodě a jsou odstraněny extrakcí. Zjištěné 

pořadí píků na chromatogramu (Obrázek 25), jak je vidět u posledního měření, bylo 

následující: ethylester kyseliny methanové, ethanol. Čas je uveden v minutách. Ze souhrnu 

měření je vidět, jak se lišil změřený poměr jednotlivých složek od teoretického zadání. To 

je graficky znázorněno na grafu (Graf 4). Ověřením studentského vzorku EEKM1 byl nalezen 

chtěný produkt v 91% čistotě. Jako kontaminant zde byl určen ethanol v 9% zastoupení. 

Chromatogram tohoto měření je vidět na obrázku (Obrázek 26). 

Obrázek 24 – Schéma reakcí probíhajících během přípravy ethylesteru kyseliny methanové; vlastní dílo 
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Obrázek 25 – Úloha č. 5 - Směs (5z5) na chromatogramu (čas v minutách) 

 

Obrázek 26 – Vzorek EEKM1 na chromatogramu (čas v minutách) 

 

Graf 4 – Úloha č. 5 - Měření (1 až 5) 
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3.1.3.5 Úloha č.  6 

V této úloze byl produktem diethylester kyseliny ethandiové a jako kontaminanty byly 

zvoleny ethanol, který byl vstupní látkou reakce a toluen, který byl použit pro oddělení při 

extrakci. Reakce jsou znázorněny na obrázku (Obrázek 27). Ostatní sloučeniny se rozpustí 

ve vodě a jsou odstraněny extrakcí. Zjištěné pořadí píků na chromatogramu (Obrázek 28), 

jak je vidět u posledního měření, bylo následující: ethanol, toluen, diethylester kyseliny 

ethandiové. Čas je uveden v minutách. Ze souhrnu měření je vidět, jak se lišil změřený 

poměr jednotlivých složek od teoretického zadání. To je graficky znázorněno na grafu (Graf 

5). Ověřením studentského vzorku DEKE1 byl nalezen chtěný produkt v asi 76% čistotě, dále 

byl nalezen ethanol v 15% zastoupení a toluen v 8%18 zastoupení. Chromatogram tohoto 

měření je vidět na obrázku (Obrázek 29). 

Obrázek 27 – Schéma reakcí probíhajících během přípravy diethylesteru kyseliny ethandiové; vlastní dílo 

 

Obrázek 28 – Úloha č. 6 - Směs (5z5) na chromatogramu (čas v minutách) 

 

                                                        
18 Poznámka autora: Čísla jsou zaokrouhlena na jednotky. 
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Obrázek 29 – Vzorek DEKE1 na chromatogramu (čas v minutách) 

 

Graf 5 – Úloha č. 6 - Měření (1 až 5) 

 

3.1.3.6 Úloha č. 7  

V této úloze byl produktem 2-methylbutan-2-ol a jako kontaminanty byly zvoleny 

bromethan, který byl vstupní látkou reakce, dimethylketon, který byl vstupní látkou reakce 

v dalším kroku a diethylether, který byl použit jako reakční prostředí v prvním kroku reakce, 

která je znázorněna na obrázku (Obrázek 30). Ostatní sloučeniny se rozpustí ve vodě a jsou 

odstraněny extrakcí. Zjištěné pořadí píků na chromatogramu (Obrázek 31), jak je vidět u 

posledního měření, bylo následující: diethylether, bromethan, dimethylketon, 

2-methylbutan-2-ol. Zde bylo možno provést pouze 3 měření vzhledem k nedostatku 
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produktu. Čas je uveden v minutách. Ze souhrnu měření je vidět, jak se lišil změřený poměr 

jednotlivých složek od teoretického zadání. To je graficky znázorněno na grafu (Graf 6). 

Ověřením studentského vzorku MB1 byl nalezen chtěný produkt v 98% čistotě, další 2% 

složka byla neznámá. Chromatogram tohoto měření je vidět na obrázku (Obrázek 32). 

Obrázek 30 – Schéma reakcí probíhajících během přípravy 2-methylbutan-2-olu; vlastní dílo 

 

Obrázek 31 – Úloha č. 7 - Směs (3z5) na chromatogramu (čas v minutách) 
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Obrázek 32 – Vzorek MB1 na chromatogramu (čas v minutách) 

 

Graf 6 – Úloha č. 7 - Měření (1 až 5) 

 

3.1.3.7 Úloha č. 8  

V této úloze byl produktem 2-methylhexan-2-ol a jako kontaminanty byly zvoleny 

1-brombutan, který byl vstupní látkou reakce, dimethylketon, který byl vstupní látkou 

reakce v dalším kroku a diethylether, který byl použit jako reakční prostředí v prvním kroku 

reakce, která je znázorněna na obrázku (Obrázek 33). Ostatní sloučeniny se rozpustí ve 

vodě a jsou odstraněny extrakcí. Zjištěné pořadí píků na chromatogramu (Obrázek 34), jak 

je vidět u posledního měření,  bylo následující: diethylether, dimethylketon, 1-brombutan, 

2-methylhexan-2-ol. Čas je uveden v minutách. Ze souhrnu měření je vidět, jak se lišil 
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změřený poměr jednotlivých složek od teoretického zadání. To je graficky znázorněno na 

grafu (Graf 7). Ověřením studentského vzorku MH1 byl nalezen pouze chtěný produkt. 

Chromatogram tohoto měření je vidět na obrázku (Obrázek 35). 

Obrázek 33 – Schéma reakcí probíhajících během přípravy 2-methyhexan-2-olu; vlastní dílo 

 

Obrázek 34 – Úloha č. 8 - Směs (5z5) na chromatogramu (čas v minutách) 

 

Obrázek 35 – Vzorek MH1 na chromatogramu (čas v minutách) 
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Graf 7 – Úloha č. 8 - Měření (1 až 5) 

 

4 Diskuze 

Výsledky všech měření vyšly dle očekávání a předem nastavené postupy s nimi 

korespondovaly. Pokud srovnáme výsledné poměry složek oproti teoretickému očekávání, 

jsou zde drobné odchylky, ale v zásadě je poměr zachován. Podstatným činitelem, který 

toto mohl ovlivnit, byla použitá mikropipeta, které ne zcela spolehlivě fungovala, 

především u menších množství vzorků. Zde se stávalo, že pipeta netěsnila a bylo 

problematické odebrat například přesně 50 μl při přípravě směsí. Vzhledem k tomu, že byla 

použita trojí kontrola pořadí píků, tak byl vliv na nepřesnost měření minimalizován. Vzorky, 

které byly k dispozici jako standardy, byly většinou studentské preparáty z Vysoké školy 

chemicko-technologické v Praze. U těchto vzorků nebyla nijak deklarována jejich čistota, a 

ani nebylo možné s jistotou říci, že se zde tento vzorek nachází. Přesto při měřeních 

výsledky navzájem korespondovaly, takže lze říci, že v těchto vzorcích byly přítomny látky, 

které byly očekávány. Seznam použitých látek je v příloze (Příloha D).  
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5 Závěr 

V průběhu měření se nevyskytly žádné větší komplikace. Podařilo se změřit všechny látky 

ve vybraných úlohách kromě 1-brompropanu. Výsledné metody je možné použít k měření 

kontroly čistoty zvolených látek na základě jejich přípravy, tak jak vyplývá z návodů, které 

jsou v příloze (Příloha C). K dalšímu studiu problematiky plynové chromatografie lze 

doporučit publikaci Modern Practice of Gas Chromatography (ISBN: 0-471-22983-0) a 

skripta Practical Laboratory Skills Training Guides Gas Chromatography (ISBN: 0-85404-

478-7).  
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theoretical plate 

výškový ekvivalent teoretického 
patra 

HID helium ionization detector heliumionizační detektor 

HPLC 
high-performance liquid 
chromatography 
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Příloha A – Záznamové archy měření 

Záznamové archy měření pro úlohy Systematický název produktu 

2-METHYLPENTAN-2-OL 2-methylpentan-2-ol 

BROMETHAN (ETHYLBROMID) bromethan 

1-BROMBUTAN (BUTYLBROMID) 1-brombutan 

ETHYLFORMIAT (MRAVENČEN 
ETHYLNATÝ) 

ethylester kyseliny methanové 

DIETHYLOXALÁT diethylester kyseliny ethandiové 

2-METHYLBUTAN-2-OL 2-methylbutan-2-ol 

2-METHYLHEXAN-2-OL 2-methylhexan-2-ol 

 

  



Záznamový arch pro úlohu: Úloha č. 1 2-METHYLPENTAN-2-OL
Z úlohy vybrán produkt a navrženy potencionální kontaminanty.

Produkt 2-methylpentan-2-ol 121,4 ± 0,0 4

Kontaminant 1-brompropan 71.7 ± 3.0 3

dimethylketon 46,5 ± 3,0 2

diethylether 33,2 ± 3,0 1

Na základě prostudování měření daných látek na plynovém chromatografu na www.chemspider.com proveden odhad pro první měření.

Očekávané hodnoty Počáteční teplota (°C) Konečná teplota (°C) Doba měření (min) Začátek měření (min) Vzestup teploty (°C·min-1)

Odhad pro 1. nastavení 30 120 20 1 35

Navržena směs produktu a kontaminantů.

Směs směs 2-methylpentan-2-ol 1-brompropan * dimethylketon diethylether

směs (%) 100 50 30 20

objem (ml) 1 0,5 0,3 0,2

Kontrola možných reakcí ve směsi.

2-methylpentan-2-ol 1-brompropan nebude reagovat

2-methylpentan-2-ol dimethylketon nebude reagovat

2-methylpentan-2-ol diethylether nebude reagovat

1-brompropan dimethylketon nebude reagovat

1-brompropan diethylether nebude reagovat

dimethylketon diethylether nebude reagovat

Provedena vlastní měření.

Měření 1 směs 2-methylpentan-2-ol 1-brompropan dimethylketon diethylether

směs (%) 100 50 30 20

vstříknutý objem (μl) 1 0,5 0,3 0,2

retenční čas (min) 9,626 7,212 6,205

upravující faktor (min) -0,168 -0,168 -0,168

retenční čas upravený (min) 9,458 7,044 6,037

doba měření (min) 20

výška píku 1345 407 109

šířka píku u základny 0,051 0,550 0,070

celková plocha 6255

procentuální poměr (%) 100 69,778 22,884 7,338
název souboru 001F0154

Měření 2 směs 2-methylpentan-2-ol 1-brompropan dimethylketon diethylether

směs (%) 100 50 30 20

vstříknutý objem (μl) 1 0,5 0,3 0,2

retenční čas (min) 9,542 7,145 6,141

upravující faktor (min) -0,084 -0,084 -0,084

retenční čas upravený (min) 9,458 7,061 6,057

doba měření (min) 11

výška píku 986 372 110

šířka píku u základny 0,049 0,056 0,061

celková plocha 4858

procentuální poměr (%) 100 64,053 27,621 8,326
název souboru 001F0156

Měření 3 směs 2-methylpentan-2-ol 1-brompropan dimethylketon diethylether

směs (%) 100 50 30 20

vstříknutý objem (μl) 1 0,5 0,3 0,2

retenční čas (min) 9,514 7,113 6,107

upravující faktor (min) -0,056 -0,056 -0,056

retenční čas upravený (min) 9,458 7,057 6,051

doba měření (min) 11

výška píku 1100 327 98

šířka píku u základny 0,050 0,061 0,077

celková plocha 5247

procentuální poměr (%) 100 66,776 24,587 8,637
název souboru 001F0157

Měření 4 směs 2-methylpentan-2-ol 1-brompropan dimethylketon diethylether

směs (%) 100 50 30 20

vstříknutý objem (μl) 1 0,5 0,3 0,2

retenční čas (min) 9,512 7,094 6,085

upravující faktor (min) -0,054 -0,054 -0,054

retenční čas upravený (min) 9,458 7,04 6,031

doba měření (min) 11

výška píku 3890 647 213

šířka píku u základny 0,059 0,050 0,052

celková plocha 17362

procentuální poměr (%) 100 84,311 11,856 3,833
název souboru 001F0158

Měření 5 směs 2-methylpentan-2-ol 1-brompropan dimethylketon diethylether

směs (%) 100 50 30 20

vstříknutý objem (μl) 1 0,5 0,3 0,2

retenční čas (min) 9,458 7,069 6,063

upravující faktor (min) nulová hodnota nulová hodnota nulová hodnota

retenční čas upravený (min) 9,458 7,069 6,063

doba měření (min) 11

výška píku 692 289 99

šířka píku u základny 0,049 0,055 0,082

celková plocha 3667

procentuální poměr (%) 100 58,781 27,907 13,312
název souboru 001F0159
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Souhrn dat získaných z předchozích pěti měření. (x ̄značím průměr, Min(x) značí minimální hodnotu)

Měření 1 až 5 směs 2-methylpentan-2-ol 1-brompropan dimethylketon diethylether

směs (%) 100 50 30 20

retenční čas uprav. (min) - x̄ 9,458 7,0542 6,0478

doba měření (min) - Min(x) 11

poměr složek (%) - x̄ 100 68,740 22,971 8,289
odchylka (%) 37,479 -23,429 -58,554

Vzhledem k nedostupnosti standardů se jedná o látky připravené posluchači VŠCHT v Praze. Jejich čistota je tedy neznámá a vycházím z nejvyššího píku.

Měření STANDARDŮ 2-methylpentan-2-ol 1-brompropan dimethylketon diethylether

vstříknutý objem (μl) 1 1 1

retenční čas (min) 9,615 7,023 5,999

doba měření (min) 11 11 11

výška píku 5835 3929 2864

šířka píku u základny 0,071 0,063 0,062

výsledné pořadí píků v čase 3 2 1
název souboru 001F0155 001F0160 001F0161

V případě dvou potvrzených kontrol, považuji výsledek za prokazatelný.

Kontrola pořadí píků 2-methylpentan-2-ol 1-brompropan dimethylketon diethylether

podle teploty varu 3 2 1

podle koncentrace 3 2 1

podle standardů 3 2 1
prokazatelné, pořadí ano, 3 ano, 2 ano, 1

Definitivní metoda měření.

Metoda Počáteční teplota (°C) Konečná teplota (°C) Doba měření (min) Začátek měření (min) Vzestup teploty (°C·min-1)

výsledná metoda 30 120 11 1 35
Název souboru MPMETODA

Čas bude nastaven tak, aby nebyl zbytečně dlouhý, ale aby zachytil všechny chtěné látky.

Teplota bude nastavena tak, aby látky plynovým chromatografem prošly co nejrychleji, a výsledek byl s co nejlepším rozlišením.

Měření vzorku MP1 2-methylpentan-2-ol - - -

posluchač Linda

datum přípravy 2014

vstříknutý objem (μl) 1

retenční čas (min) 10,080 - - -

doba měření (min) 11

výška píku 7143 - - -

šířka píku u základny 0,113 - - -

celková plocha 47447

procentuální poměr (%) 100 100,000 - - -
název souboru 001F0162

U reálného vzorku již čas neupravuji, protože je aplikace vzorku manuální, může docházet k určitým časovým prodlevám oproti testovacímu měření. Vzorek je tudíž odhadnut 

na základě toho, že retenční čas je přibližně odpovídající tomu, který byl získán při testovacím měření. Podobně tomu je i u kontaminantů. V případě, že pík neodpovídá 

žádnému teoretickému píku, je označen jako neznámý.

Poznámky:
* Vzhledem k tomu, že 
vzorek nebyl k dispozici, 
nebylo možné ho do 
testování zahrnout.



Záznamový arch pro úlohu: Úloha č. 2 BROMETHAN (ETHYLBROMID)
Z úlohy vybrán produkt a navrženy potencionální kontaminanty.

Produkt bromethan 39,2 ± 3,0 2

Kontaminant ethanol 72,6 ± 3.0 3

diethylether 33,2 ± 3,0 1

Na základě prostudování měření daných látek na plynovém chromatografu na www.chemspider.com proveden odhad pro první měření.

Očekávané hodnoty Počáteční teplota (°C) Konečná teplota (°C) Doba měření (min) Začátek měření (min) Vzestup teploty (°C·min-1)

Odhad pro 1. nastavení 30 120 25,5 1 20

Navržena směs produktu a kontaminantů.

Směs směs bromethan ethanol diethylether

směs (%) 100 50 30 20

objem (ml) 1 0,5 0,3 0,2

Kontrola možných reakcí ve směsi.

bromethan ethanol nebude reagovat

bromethan diethylether nebude reagovat

ethanol diethylether nebude reagovat

Provedena vlastní měření - píky seřazeny dle koncentrace.

Měření 1 směs bromethan ethanol diethylether

směs (%) 100 50 30 20

vstříknutý objem (μl) 1 0,5 0,3 0,2

retenční čas (min) 7,452 9,010 6,642

upravující faktor (min) -0,223 0,777 1,777

retenční čas upravený (min) 7,229 9,787 8,419

doba měření (min) 25,5

výška píku 1073 237 143

šířka píku u základny 0,056 0,064 0,085

celková plocha 5606

procentuální poměr (%) 100 69,674 17,247 13,247
název souboru 001F0103

Měření 2 směs bromethan ethanol diethylether

směs (%) 100 50 30 20

vstříknutý objem (μl) 1 0,5 0,3 0,2

retenční čas (min) 7,361 8,918 6,56

upravující faktor (min) -0,132 0,868 1,868

retenční čas upravený (min) 7,229 9,786 8,428

doba měření (min) 25,5

výška píku 1912 423 272

šířka píku u základny 0,063 0,065 0,097

celková plocha 11110

procentuální poměr (%) 100 69,806 15,998 14,196
název souboru 001F0104

Měření 3 směs bromethan ethanol diethylether

směs (%) 100 50 30 20

vstříknutý objem (μl) 1 0,5 0,3 0,2

retenční čas (min) 7,309 8,884 6,492

upravující faktor (min) -0,080 0,920 1,920

retenční čas upravený (min) 7,229 9,804 8,412

doba měření (min) 12,5

výška píku 1465 1053 189

šířka píku u základny 0,066 0,069 0,085

celková plocha 11709

procentuální poměr (%) 100 51,979 39,798 8,223
název souboru 001F0105

Měření 4 směs bromethan ethanol diethylether

směs (%) 100 50 30 20

vstříknutý objem (μl) 1 0,5 0,3 0,2

retenční čas (min) 7,267 8,827 6,458

upravující faktor (min) -0,038 -0,038 -0,038

retenční čas upravený (min) 7,229 8,789 6,420

doba měření (min) 10

výška píku 1670 401 209

šířka píku u základny 0,056 0,056 0,058

celková plocha 8314

procentuální poměr (%) 100 71,855 19,357 8,788
název souboru 001F0106

Měření 5 směs bromethan ethanol diethylether

směs (%) 100 50 30 20

vstříknutý objem (μl) 1 0,5 0,3 0,2

retenční čas (min) 7,229 8,794 6,425

upravující faktor (min) nulová hodnota nulová hodnota nulová hodnota

retenční čas upravený (min) 7,229 8,794 6,425

doba měření (min) 10

výška píku 2051 421 256

šířka píku u základny 0,060 0,064 0,076

celková plocha 10801

procentuální poměr (%) 100 73,085 16,065 10,851
název souboru 001F0107
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Souhrn dat získaných z předchozích pěti měření. (x ̄značím průměr, Min(x) značí minimální hodnotu)

Měření 1 až 5 směs bromethan ethanol diethylether

směs (%) 100 50 30 20

retenční čas uprav. (min) - x̄ 7,229 9,392 7,621 #DĚLENÍ_NULOU!

doba měření (min) - Min(x) 10

poměr složek (%) - x̄ 100 67,280 21,693 11,061 #DĚLENÍ_NULOU!
odchylka (%) 34,559 -27,690 -44,695 #DĚLENÍ_NULOU!

Vzhledem k nedostupnosti standardů se jedná o látky připravené posluchači VŠCHT v Praze. Jejich čistota je tedy neznámá a vycházím z nejvyššího píku.

Měření STANDARDŮ bromethan ethanol diethylether

vstříknutý objem (μl) 1 1 1

retenční čas (min) 7,140 8,687 6,200

doba měření (min) 10 10 10

výška píku 3623 969 1788

šířka píku u základny 0,057 0,065 0,099

výsledné pořadí píků v čase 2 3 1
název souboru 001F0108 001F0109 001F0110

V případě dvou potvrzených kontrol, považuji výsledek za prokazatelný.

Kontrola pořadí píků bromethan ethanol diethylether

podle teploty varu 2 3 1

podle koncentrace 2 3 1

podle standardů 2 3 1
prokazatelné, pořadí ano, 2 ano, 3 ano, 1

Definitivní metoda měření.

Metoda Počáteční teplota (°C) Konečná teplota (°C) Doba měření (min) Začátek měření (min) Vzestup teploty (°C·min-1)

výsledná metoda 30 120 10 1 20
Název souboru BMMETODA

Čas bude nastaven tak, aby nebyl zbytečně dlouhý, ale aby zachytil všechny chtěné látky.

Teplota bude nastavena tak, aby látky plynovým chromatografem prošly co nejrychleji, a výsledek byl s co nejlepším rozlišením.

Měření vzorku BM1 bromethan ethanol - -

posluchač Tomáš

datum přípravy 2014

vstříknutý objem (μl) 1

retenční čas (min) 7,011 8,587 - -

doba měření (min) 10

výška píku 4122 126 - -

šířka píku u základny 0,060 0,062 - -

celková plocha 15334

procentuální poměr (%) 100 96,909 3,091 - -
název souboru 001F0111

U reálného vzorku již čas neupravuji, protože je aplikace vzorku manuální, může docházet k určitým časovým prodlevám oproti testovacímu měření. Vzorek je tudíž odhadnut 

na základě toho, že retenční čas je přibližně odpovídající tomu, který byl získán při testovacím měření. Podobně tomu je i u kontaminantů. V případě, že pík neodpovídá 

žádnému teoretickému píku, je označen jako neznámý.



Záznamový arch pro úlohu: Úloha č. 3 1-BROMBUTAN (BUTYLBROMID)
Z úlohy vybrán produkt a navrženy potencionální kontaminanty.

Produkt 1-brombutan 101,6 ± 3,0 1

Kontaminant butan-1-ol 117,7 ± 3.0 2

Na základě prostudování měření daných látek na plynovém chromatografu na www.chemspider.com proveden odhad pro první měření.

Očekávané hodnoty Počáteční teplota (°C) Konečná teplota (°C) Doba měření (min) Začátek měření (min) Vzestup teploty (°C·min-1)

Odhad pro 1. nastavení 65 120 12 1 25

Navržena směs produktu a kontaminantů.

Směs směs 1-brombutan butan-1-ol

směs (%) 100 70 30

objem (ml) 1 0,7 0,3

Kontrola možných reakcí ve směsi.

1-brombutan butan-1-ol nebude reagovat

Provedena vlastní měření.

Měření 1 směs 1-brombutan butan-1-ol

směs (%) 100 70 30

vstříknutý objem (μl) 1 0,7 0,3

retenční čas (min) 6,977 8,829

upravující faktor (min) nulová hodnota nulová hodnota

retenční čas upravený (min) 6,977 8,829

doba měření (min) 12

výška píku 1777 446

šířka píku u základny 0,049 0,060

celková plocha 6930

procentuální poměr (%) 100 75,180 24,820
název souboru 001F0134

Měření 2 směs 1-brombutan butan-1-ol

směs (%) 100 70 30

vstříknutý objem (μl) 1 0,7 0,3

retenční čas (min) 7,718 9,683

upravující faktor (min) -0,741 -0,741

retenční čas upravený (min) 6,977 8,942

doba měření (min) 12

výška píku 3551 541

šířka píku u základny 0,048 0,067

celková plocha

procentuální poměr (%) 100 82,319 17,681
název souboru 001F0139

Měření 3 směs 1-brombutan butan-1-ol

směs (%) 100 70 30

vstříknutý objem (μl) 1 0,7 0,3

retenční čas (min) 7,690 9,648

upravující faktor (min) -0,713 -0,713

retenční čas upravený (min) 6,977 8,935

doba měření (min) 11

výška píku 8308 1171

šířka píku u základny 0,051 0,068

celková plocha 32132

procentuální poměr (%) 100 83,736 16,264
název souboru 001F0142

Měření 4 směs 1-brombutan butan-1-ol

směs (%) 100 70 30

vstříknutý objem (μl) 1 0,7 0,3

retenční čas (min) 7,661 9,614

upravující faktor (min) -0,684 -0,684

retenční čas upravený (min) 6,977 8,930

doba měření (min) 11

výška píku 1541 0,056

šířka píku u základny 0,056 0,069

celková plocha 6990

procentuální poměr (%) 100 80,745 19,255
název souboru 001F0143

Měření 5 směs 1-brombutan butan-1-ol

směs (%) 100 70 30

vstříknutý objem (μl) 1 0,7 0,3

retenční čas (min) 7,643 9,592

upravující faktor (min) -0,666 -0,666

retenční čas upravený (min) 6,977 8,926

doba měření (min) 11

výška píku 922 187

šířka píku u základny 0,062 0,067

celková plocha

procentuální poměr (%) 100 81,059 18,941
název souboru
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Souhrn dat získaných z předchozích pěti měření. (x ̄značím průměr, Min(x) značí minimální hodnotu)

Měření 1 až 5 směs 1-brombutan butan-1-ol

směs (%) 100 70 30

retenční čas uprav. (min) - x̄ 6,977 8,912

doba měření (min) - Min(x) 11

poměr složek (%) - x̄ 100 80,608 19,392
odchylka (%) 15,154 -35,359

Vzhledem k nedostupnosti standardů se jedná o látky připravené posluchači VŠCHT v Praze. Jejich čistota je tedy neznámá a vycházím z nejvyššího píku.

Měření STANDARDŮ 1-brombutan butan-1-ol

vstříknutý objem (μl) 1 1

retenční čas (min) 7,685 9,620

doba měření (min) 12 12

výška píku 1266 2454

šířka píku u základny 0,051 0,074

výsledné pořadí píků v čase 1 2
název souboru 001F0137 001F0136

V případě dvou potvrzených kontrol, považuji výsledek za prokazatelný.

Kontrola pořadí píků 1-brombutan butan-1-ol

podle teploty varu 1 2

podle koncentrace 1 2

podle standardů 1 3
prokazatelné, pořadí ano, 1 ano, 2

Definitivní metoda měření.

Metoda Počáteční teplota (°C) Konečná teplota (°C) Doba měření (min) Začátek měření (min) Vzestup teploty (°C·min-1)

výsledná metoda 65 120 11 1 25
Název souboru BBMETODA

Čas bude nastaven tak, aby nebyl zbytečně dlouhý, ale aby zachytil všechny chtěné látky.

Teplota bude nastavena tak, aby látky plynovým chromatografem prošly co nejrychleji, a výsledek byl s co nejlepším rozlišením.

Měření vzorku BB1 1-brombutan neznámý neznámý butan-1-ol

posluchač Petr

datum přípravy 2014

vstříknutý objem (μl) 1

retenční čas (min) 7,654 7,241 7,319 9,577

doba měření (min) 11

výška píku 18782 133 295 145

šířka píku u základny 0,086 0,049 0,058 0,065

celková plocha 99185

procentuální poměr (%) 100 97,850 0,429 1,115 0,607
název souboru 001F0145

U reálného vzorku již čas neupravuji, protože je aplikace vzorku manuální, může docházet k určitým časovým prodlevám oproti testovacímu měření. Vzorek je tudíž odhadnut 

na základě toho, že retenční čas je přibližně odpovídající tomu, který byl získán při testovacím měření. Podobně tomu je i u kontaminantů. V případě, že pík neodpovídá 

žádnému teoretickému píku, je označen jako neznámý.



Záznamový arch pro úlohu: Úloha č. 5 ETHYLFORMIAT (MRAVENČEN ETHYLNATÝ)
Z úlohy vybrán produkt a navrženy potencionální kontaminanty.

Produkt ethylester k. methanové 54,7 ± 3,0 1

Kontaminant ethanol 72,6 ± 3.0 2

Na základě prostudování měření daných látek na plynovém chromatografu na www.chemspider.com proveden odhad pro první měření.

Očekávané hodnoty Počáteční teplota (°C) Konečná teplota (°C) Doba měření (min) Začátek měření (min) Vzestup teploty (°C·min-1)

Odhad pro 1. nastavení 50 120 12 1 20

Navržena směs produktu a kontaminantů.

Směs směs ethylester k. methanové ethanol

směs (%) 100 70 30

objem (ml) 1 0,7 0,3

Kontrola možných reakcí ve směsi.

ethylester k. methanové ethanol nebude reagovat

Provedena vlastní měření.

Měření 1 směs ethylester k. methanové ethanol

směs (%) 100 70 30

vstříknutý objem (μl) 1 0,7 0,3

retenční čas (min) 7,032 7,822

upravující faktor (min) -0,133 -0,133

retenční čas upravený (min) 6,899 7,689

doba měření (min) 12

výška píku 1002 357

šířka píku u základny 0,076 0,073

celková plocha 6099

procentuální poměr (%) 100 74,492 25,508
název souboru 001F0146

Měření 2 směs ethylester k. methanové ethanol

směs (%) 100 70 30

vstříknutý objem (μl) 1 0,7 0,3

retenční čas (min) 7,001 7,791

upravující faktor (min) -0,102 -0,102

retenční čas upravený (min) 6,899 7,689

doba měření (min) 9

výška píku 635 240

šířka píku u základny 0,067 0,065

celková plocha 3563

procentuální poměr (%) 100 71,795 28,206
název souboru 001F0147

Měření 3 směs ethylester k. methanové ethanol

směs (%) 100 70 30

vstříknutý objem (μl) 1 0,7 0,3

retenční čas (min) 6,932 7,722

upravující faktor (min) -0,033 -0,033

retenční čas upravený (min) 6,899 7,689

doba měření (min) 9

výška píku 916 420

šířka píku u základny 0,085 0,074

celková plocha 6639

procentuální poměr (%) 100 70,063 29,937
název souboru 001F0150

Měření 4 směs ethylester k. methanové ethanol

směs (%) 100 70 30

vstříknutý objem (μl) 1 0,7 0,3

retenční čas (min) 6,920 7,705

upravující faktor (min) -0,021 -0,021

retenční čas upravený (min) 6,899 7,684

doba měření (min) 9

výška píku 1171 515

šířka píku u základny 0,092 0,077

celková plocha 9095

procentuální poměr (%) 100 70,921 29,079
název souboru 001F0151

Měření 5 směs ethylester k. methanové ethanol

směs (%) 100 70 30

vstříknutý objem (μl) 1 0,7 0,3

retenční čas (min) 6,899 7,687

upravující faktor (min) nulová hodnota nulová hodnota

retenční čas upravený (min) 6,899 7,687

doba měření (min) 9

výška píku 929 361

šířka píku u základny 0,065 0,064

celková plocha 5097

procentuální poměr (%) 100 71,131 28,869
název souboru 001F0152
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Souhrn dat získaných z předchozích pěti měření. (x ̄značím průměr, Min(x) značí minimální hodnotu)

Měření 1 až 5 směs ethylester k. methanové ethanol

směs (%) 100 70 30

retenční čas uprav. (min) - x̄ 6,899 7,6876 #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!

doba měření (min) - Min(x) 9

poměr složek (%) - x̄ 100 71,680 28,320 #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!
odchylka (%) 2,400 -5,601 #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!

Vzhledem k nedostupnosti standardů se jedná o látky připravené posluchači VŠCHT v Praze. Jejich čistota je tedy neznámá a vycházím z nejvyššího píku.

Měření STANDARDŮ ethylester k. methanové ethanol

vstříknutý objem (μl) 1 1

retenční čas (min) 6,966 7,746

doba měření (min) 9 9

výška píku 1679 743

šířka píku u základny 0,079 0,071

výsledné pořadí píků v čase 1 2
název souboru 001F0148 001F0149

V případě dvou potvrzených kontrol, považuji výsledek za prokazatelný.

Kontrola pořadí píků ethylester k. methanové ethanol

podle teploty varu 1 2

podle koncentrace 1 2

podle standardů 1 2
prokazatelné, pořadí ano, 1 ano, 2

Definitivní metoda měření.

Metoda Počáteční teplota (°C) Konečná teplota (°C) Doba měření (min) Začátek měření (min) Vzestup teploty (°C·min-1)

výsledná metoda 50 120 9 1 20
Název souboru EEKMMET

Čas bude nastaven tak, aby nebyl zbytečně dlouhý, ale aby zachytil všechny chtěné látky.

Teplota bude nastavena tak, aby látky plynovým chromatografem prošly co nejrychleji, a výsledek byl s co nejlepším rozlišením.

Měření vzorku EEKM1 ethylester k. methanové ethanol - -

posluchač Karel

datum přípravy 2014

vstříknutý objem (μl) 1

retenční čas (min) 6,856 7,662 - -

doba měření (min) 9

výška píku 2169 202 - -

šířka píku u základny 0,065 0,066 - -

celková plocha 9378

procentuální poměr (%) 100 90,893 9,107 - -
název souboru 001F0153

U reálného vzorku již čas neupravuji, protože je aplikace vzorku manuální, může docházet k určitým časovým prodlevám oproti testovacímu měření. Vzorek je tudíž odhadnut 

na základě toho, že retenční čas je přibližně odpovídající tomu, který byl získán při testovacím měření. Podobně tomu je i u kontaminantů. V případě, že pík neodpovídá 

žádnému teoretickému píku, je označen jako neznámý.



Záznamový arch pro úlohu: Úloha č. 6 DIETHYLOXALÁT
Z úlohy vybrán produkt a navrženy potencionální kontaminanty.

Produkt diethylester k. ethandiové 185,4 ± 0,0 3

Kontaminant toluen 110,6 ± 3.0 2

ethanol 72,6 ± 3,0 1

Na základě prostudování měření daných látek na plynovém chromatografu na www.chemspider.com proveden odhad pro první měření.

Očekávané hodnoty Počáteční teplota (°C) Konečná teplota (°C) Doba měření (min) Začátek měření (min) Vzestup teploty (°C·min-1)

Odhad pro 1. nastavení 90 120 25 1 15

Navržena směs produktu a kontaminantů.

Směs směs diethylester k. ethandiové toluen ethanol

směs (%) 100 50 30 20

objem (ml) 1 0,5 0,3 0,2

Kontrola možných reakcí ve směsi.

diethylester k. ethandiové toluen nebude reagovat

diethylester k. ethandiové ethanol nebude reagovat

toluen ethanol nebude reagovat

Provedena vlastní měření.

Měření 1 směs diethylester k. ethandiové toluen ethanol

směs (%) 100 50 30 20

vstříknutý objem (μl) 1 0,5 0,3 0,2

retenční čas (min) 21,306 8,173 7,026

upravující faktor (min) -0,803 -0,803 -0,803

retenční čas upravený (min) 20,503 7,37 6,223

doba měření (min) 25

výška píku 258 434 85

šířka píku u základny 0,166 0,061 0,074

celková plocha 5439

procentuální poměr (%) 100 61,402 31,644 6,953
název souboru 001F0170

Měření 2 směs diethylester k. ethandiové toluen ethanol

směs (%) 100 50 30 20

vstříknutý objem (μl) 1 0,5 0,3 0,2

retenční čas (min) 20,844 8,066 6,933

upravující faktor (min) -0,341 -0,341 -0,341

retenční čas upravený (min) 20,503 7,725 6,592

doba měření (min) 25

výška píku 96 288 87

šířka píku u základny 0,184 0,057 0,074

celková plocha 2437

procentuální poměr (%) 100 43,403 40,695 15,902
název souboru 001F0172

Měření 3 směs diethylester k. ethandiové toluen ethanol

směs (%) 100 50 30 20

vstříknutý objem (μl) 1 0,5 0,3 0,2

retenční čas (min) 20,637 7,990 6,877

upravující faktor (min) -0,134 -0,134 -0,134

retenční čas upravený (min) 20,503 7,856 6,743

doba měření (min) 25

výška píku 44 145 41

šířka píku u základny 0,161 0,037 0,064

celková plocha 909

procentuální poměr (%) 100 47,169 35,306 17,525
název souboru 001F0173

Měření 4 směs diethylester k. ethandiové toluen ethanol

směs (%) 100 50 30 20

vstříknutý objem (μl) 1 0,5 0,3 0,2

retenční čas (min) 20,503 7,942 6,826

upravující faktor (min) nulová hodnota nulová hodnota nulová hodnota

retenční čas upravený (min) 20,503 7,942 6,826

doba měření (min) 25

výška píku 48 125 27

šířka píku u základny 0,187 0,068 0,094

celková plocha 1198

procentuální poměr (%) 100 44,610 42,533 12,857
název souboru 001F0174

Měření 5 směs diethylester k. ethandiové toluen ethanol

směs (%) 100 50 30 20

vstříknutý objem (μl) 1 0,5 0,3 0,2

retenční čas (min) 20,512 7,887 6,773

upravující faktor (min) -0,009 -0,009 -0,009

retenční čas upravený (min) 20,503 7,878 6,764

doba měření (min) 25

výška píku 173 1035 292

šířka píku u základny 0,217 0,03 0,035

celková plocha 4721

procentuální poměr (%) 100 47,8303 39,126 13,0437
název souboru 001F0175
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Souhrn dat získaných z předchozích pěti měření. (x ̄značím průměr, Min(x) značí minimální hodnotu)

Měření 1 až 5 směs diethylester k. ethandiové toluen ethanol

směs (%) 100 50 30 20

retenční čas uprav. (min) - x̄ 20,503 7,7542 6,6296

doba měření (min) - Min(x) 25

poměr složek (%) - x̄ 100 48,883 37,861 13,256
odchylka (%) -2,235 26,203 -33,719

Vzhledem k nedostupnosti standardů se jedná o látky připravené posluchači VŠCHT v Praze. Jejich čistota je tedy neznámá a vycházím z nejvyššího píku.

Měření STANDARDŮ diethylester k. ethandiové toluen ethanol

vstříknutý objem (μl) 1 1 1

retenční čas (min) 21,568 8,309 7,088

doba měření (min) 25 10 10

výška píku 331 * 33477 935

šířka píku u základny 0,186 0,105 0,062

výsledné pořadí píků v čase 2 2 1
název souboru 001F0164 001F0165 001F0168

V případě dvou potvrzených kontrol, považuji výsledek za prokazatelný.

Kontrola pořadí píků diethylester k. ethandiové toluen ethanol

podle teploty varu 3 2 1

podle koncentrace 3 2 1

podle standardů 3 2 1
prokazatelné, pořadí ano, 3 ano, 2 ano, 1

Definitivní metoda měření.

Metoda Počáteční teplota (°C) Konečná teplota (°C) Doba měření (min) Začátek měření (min) Vzestup teploty (°C·min-1)

výsledná metoda 90 120 25 1 15
Název souboru DEKEMET

Čas bude nastaven tak, aby nebyl zbytečně dlouhý, ale aby zachytil všechny chtěné látky.

Teplota bude nastavena tak, aby látky plynovým chromatografem prošly co nejrychleji, a výsledek byl s co nejlepším rozlišením.

Měření vzorku DEKE1 diethylester k. ethandiové ethanol toluen -

posluchač Simona

datum přípravy 2014

vstříknutý objem (μl) 1

retenční čas (min) 21,021 6,987 8,129 -

doba měření (min) 25

výška píku 130 70 34 -

šířka píku u základny 0,168 0,063 0,070 -

celková plocha 1712

procentuální poměr (%) 100 76,133 15,462 8,404 -
název souboru 001F0171

U reálného vzorku již čas neupravuji, protože je aplikace vzorku manuální, může docházet k určitým časovým prodlevám oproti testovacímu měření. Vzorek je tudíž odhadnut 

na základě toho, že retenční čas je přibližně odpovídající tomu, který byl získán při testovacím měření. Podobně tomu je i u kontaminantů. V případě, že pík neodpovídá 

žádnému teoretickému píku, je označen jako neznámý.

Poznámky:
* Výška píku byla 
poměrně nízká z důvodu, 
že nebylo možné teplotu 
nastavit na více než 120 
°C.



Záznamový arch pro úlohu: Úloha č. 7 2-METHYLBUTAN-2-OL
Z úlohy vybrán produkt a navrženy potencionální kontaminanty.

Produkt 2-methylbutan-2-ol 102,0 ± 0,0 4

Kontaminant bromethan 39,2 ± 3.0 3

dimethylketon 46,5 ± 3,0 2

diethylether 33,2 ± 3,0 1

Na základě prostudování měření daných látek na plynovém chromatografu na www.chemspider.com proveden odhad pro první měření.

Očekávané hodnoty Počáteční teplota (°C) Konečná teplota (°C) Doba měření (min) Začátek měření (min) Vzestup teploty (°C·min-1)

Odhad pro 1. nastavení 30 120 26 1 20

Navržena směs produktu a kontaminantů.

Směs směs 2-methylbutan-2-ol bromethan dimethylketon diethylether

směs (%) 100 50 30 15 5

objem (ml) 1 0,5 0,3 0,15 0,05

Kontrola možných reakcí ve směsi.

2-methylbutan-2-ol bromethan nebude reagovat

2-methylbutan-2-ol dimethylketon nebude reagovat

2-methylbutan-2-ol diethylether nebude reagovat

bromethan dimethylketon nebude reagovat

bromethan diethylether nebude reagovat

dimethylketon diethylether nebude reagovat

Provedena vlastní měření.

Měření 1 směs 2-methylbutan-2-ol bromethan dimethylketon diethylether

směs (%) 100 50 30 15 5

vstříknutý objem (μl) 1 0,5 0,3 0,15 0,05

retenční čas (min) 9,215 6,829 7,28 nezobrazil se

upravující faktor (min) -0,178 -0,178 -0,178 nezobrazil se

retenční čas upravený (min) 9,037 6,651 7,102 nezobrazil se

doba měření (min) 26

výška píku 3066 871 371 nezobrazil se

šířka píku u základny 0,052 0,072 0,064 nezobrazil se

celková plocha 15284

procentuální poměr (%) 100 65,5673 24,5489 9,8838 nezobrazil se
název souboru 001F0125

Měření 2 směs 2-methylbutan-2-ol bromethan dimethylketon diethylether

směs (%) 100 50 30 15 5

vstříknutý objem (μl) 1 0,5 0,3 0,15 0,05

retenční čas (min) 9,124 6,724 7,182 5,923

upravující faktor (min) -0,087 -0,087 -0,087 -0,087

retenční čas upravený (min) 9,037 6,637 7,095 5,836

doba měření (min) 12

výška píku 3862 1403 134 68

šířka píku u základny 0,055 0,053 0,05 0,063

celková plocha 18495

procentuální poměr (%) 100 72,2957 24,1409 2,1693 1,3942
název souboru 001F0128

Měření 3 směs 2-methylbutan-2-ol bromethan dimethylketon diethylether

směs (%) 100 50 30 15 5

vstříknutý objem (μl) 1 0,5 0,3 0,15 0,05

retenční čas (min) 9,037 6,649 7,102 5,844

upravující faktor (min) nulová hodnota nulová hodnota nulová hodnota nulová hodnota

retenční čas upravený (min) 9,037 6,649 7,102 5,844

doba měření (min) 12

výška píku 3004 1165 440 21

šířka píku u základny 0,051 0,065 0,056 0,036

celková plocha 15829

procentuální poměr (%) 100 61,1094 28,581 10,0184 0,2911
název souboru 001F0131

Měření 4 * směs 2-methylbutan-2-ol bromethan dimethylketon diethylether

směs (%) 100 50 30 15 5

vstříknutý objem (μl) 1 0,5 0,3 0,15 0,05

retenční čas (min) - - - -

upravující faktor (min) - - - -

retenční čas upravený (min) - - - -

doba měření (min) -

výška píku - - - -

šířka píku u základny - - - -

celková plocha -

procentuální poměr (%) 100 - - - -
název souboru -

Měření 5 směs 2-methylbutan-2-ol bromethan dimethylketon diethylether

směs (%) 100 50 30 15 5

vstříknutý objem (μl) 1 0,5 0,3 0,15 0,05

retenční čas (min) - - - -

upravující faktor (min) - - - -

retenční čas upravený (min) - - - -

doba měření (min) -

výška píku - - - -

šířka píku u základny - - - -

celková plocha -

procentuální poměr (%) 100 - - - -
název souboru -
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Souhrn dat získaných z předchozích pěti měření. (x ̄značím průměr, Min(x) značí minimální hodnotu)

Měření 1 až 5 směs 2-methylbutan-2-ol bromethan dimethylketon diethylether

směs (%) 100 50 30 15 5

retenční čas uprav. (min) - x̄ 9,037 6,646 7,100 5,840

doba měření (min) - Min(x) 12

poměr složek (%) - x̄ 100 66,324 25,757 7,357 0,843
odchylka (%) 32,648 -14,144 -50,952 -83,147

Vzhledem k nedostupnosti standardů se jedná o látky připravené posluchači VŠCHT v Praze. Jejich čistota je tedy neznámá a vycházím z nejvyššího píku.

Měření STANDARDŮ 2-methylbutan-2-ol ** bromethan dimethylketon diethylether

vstříknutý objem (μl) 1 1 1 1

retenční čas (min) 9,203 6,668 7,104 5,921

doba měření (min) 12 12 12 12

výška píku 6196 6610 6080 3425

šířka píku u základny 0,073 0,073 0,071 0,073

výsledné pořadí píků v čase 4 2 3 1
název souboru 001F0126 001F0129 001F0130 001F0127

V případě dvou potvrzených kontrol, považuji výsledek za prokazatelný.

Kontrola pořadí píků 2-methylbutan-2-ol bromethan dimethylketon diethylether

podle teploty varu 4 3 2 1

podle koncentrace 4 2 3 1

podle standardů 4 2 3 1
prokazatelné, pořadí ano, 4 ano, 2 ano, 3 ano, 1

Definitivní metoda měření.

Metoda Počáteční teplota (°C) Konečná teplota (°C) Doba měření (min) Začátek měření (min) Vzestup teploty (°C·min-1)

výsledná metoda 30 120 12 1 20
Název souboru MBMETODA

Čas bude nastaven tak, aby nebyl zbytečně dlouhý, ale aby zachytil všechny chtěné látky.

Teplota bude nastavena tak, aby látky plynovým chromatografem prošly co nejrychleji, a výsledek byl s co nejlepším rozlišením.

Měření vzorku MB1 2-methylbutan-2-ol neznámý - -

posluchač Tomáš

datum přípravy 2014

vstříknutý objem (μl) 1

retenční čas (min) 9,203 8,353 - -

doba měření (min) 12

výška píku 6196 151 - -

šířka píku u základny 0,073 0,070 - -

celková plocha 27769

procentuální poměr (%) 100 97,760 2,240 - -
název souboru 001F0126

U reálného vzorku již čas neupravuji, protože je aplikace vzorku manuální, může docházet k určitým časovým prodlevám oproti testovacímu měření. Vzorek je tudíž odhadnut 

na základě toho, že retenční čas je přibližně odpovídající tomu, který byl získán při testovacím měření. Podobně tomu je i u kontaminantů. V případě, že pík neodpovídá 

žádnému teoretickému píku, je označen jako neznámý.

Poznámky:
* Vzhledem k nedostatku 
vzorku 2-methylbutan-2-
olu jsem mohl připravit 
směs pouze třikrát.
** Vzorek 2-methylbutan-
2-olu jsem použil 
studentský z PedF UK, 
protože jiný nebyl k 
dispozici.



Záznamový arch pro úlohu: Úloha č. 8 2-METHYLHEXAN-2-OL
Z úlohy vybrán produkt a navrženy potencionální kontaminanty.

Produkt 2-methylhexan-2-ol 143,0 ± 0,0 4

Kontaminant 1-brombutan 101,6 ± 3.0 3

dimethylketon 46,5 ± 3,0 2

diethylether 33,2 ± 3,0 1

Na základě prostudování měření daných látek na plynovém chromatografu na www.chemspider.com proveden odhad pro první měření.

Očekávané hodnoty Počáteční teplota (°C) Konečná teplota (°C) Doba měření (min) Začátek měření (min) Vzestup teploty (°C·min-1)

Odhad pro 1. nastavení 30 120 30 1 25

Navržena směs produktu a kontaminantů.

Směs směs 2-methylhexan-2-ol 1-brombutan dimethylketon diethylether

směs (%) 100 50 30 15 5

objem (ml) 1 0,5 0,3 0,15 0,05

Kontrola možných reakcí ve směsi.

2-methylhexan-2-ol 1-brombutan nebude reagovat

2-methylhexan-2-ol dimethylketon nebude reagovat

2-methylhexan-2-ol diethylether nebude reagovat

1-brombutan dimethylketon nebude reagovat

1-brombutan diethylether nebude reagovat

dimethylketon diethylether nebude reagovat

Provedena vlastní měření.

Měření 1 směs 2-methylhexan-2-ol 1-brombutan dimethylketon diethylether

směs (%) 100 50 30 15 5

vstříknutý objem (μl) 1 0,5 0,3 0,15 0,05

retenční čas (min) 11,904 8,919 7,652 8,639

upravující faktor (min) -0,174 -0,174 -0,174 -0,174

retenční čas upravený (min) 11,730 8,745 7,478 8,465

doba měření (min) 30

výška píku 908 677 270 189

šířka píku u základny 0,057 0,050 0,056 0,059

celková plocha 7234

procentuální poměr (%) 100 46,206 30,098 13,700 9,996
název souboru 001F0116

Měření 2 směs 2-methylhexan-2-ol 1-brombutan dimethylketon diethylether

směs (%) 100 50 30 15 5

vstříknutý objem (μl) 1 0,5 0,3 0,15 0,05

retenční čas (min) 11,948 8,960 7,698 8,878

upravující faktor (min) -0,218 -0,218 -0,218 -0,218

retenční čas upravený (min) 11,730 8,742 7,480 8,660

doba měření (min) 30

výška píku 639 481 188 126

šířka píku u základny 0,057 0,048 0,056 0,067

celková plocha 4951

procentuální poměr (%) 100 47,113 29,858 12,844 10,185
název souboru 001F0115

Měření 3 směs 2-methylhexan-2-ol 1-brombutan dimethylketon diethylether

směs (%) 100 50 30 15 5

vstříknutý objem (μl) 1 0,5 0,3 0,15 0,05

retenční čas (min) 12,057 8,941 7,595 8,614

upravující faktor (min) -0,327 -0,327 -0,327 -0,327

retenční čas upravený (min) 11,730 8,614 7,268 8,287

doba měření (min) 14

výška píku 13225 10815 5330 3448

šířka píku u základny 0,130 0,086 0,052 0,079

celková plocha 225070

procentuální poměr (%) 100 57,745 27,019 7,645 7,591
název souboru 001F0117

Měření 4 směs 2-methylhexan-2-ol 1-brombutan dimethylketon diethylether

směs (%) 100 50 30 15 5

vstříknutý objem (μl) 1 0,5 0,3 0,15 0,05

retenční čas (min) 11,766 8,772 7,526 8,493

upravující faktor (min) -0,036 -0,036 -0,036 -0,036

retenční čas upravený (min) 11,730 8,736 7,490 8,457

doba měření (min) 14

výška píku 758 428 52 52

šířka píku u základny 0,057 0,050 0,130 0,130

celková plocha 4753

procentuální poměr (%) 100 58,244 28,851 12,033 0,871
název souboru 001F0118

Měření 5 směs 2-methylhexan-2-ol 1-brombutan dimethylketon diethylether

směs (%) 100 50 30 15 5

vstříknutý objem (μl) 1 0,5 0,3 0,15 0,05

retenční čas (min) 11,730 8,781 7,518 8,502

upravující faktor (min) nulová hodnota nulová hodnota nulová hodnota nulová hodnota

retenční čas upravený (min) 11,730 8,781 7,518 8,502

doba měření (min) 14

výška píku 787 948 548 89

šířka píku u základny 0,055 0,048 0,050 0,060

celková plocha 7779

procentuální poměr (%) 100 36,211 37,246 22,428 4,116
název souboru 001F0119
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Souhrn dat získaných z předchozích pěti měření. (x ̄značím průměr, Min(x) značí minimální hodnotu)

Měření 1 až 5 směs 2-methylhexan-2-ol 1-brombutan dimethylketon diethylether

směs (%) 100 50 30 15 5

retenční čas uprav. (min) - x̄ 11,730 8,724 7,447 8,474

doba měření (min) - Min(x) 14

poměr složek (%) - x̄ 100 49,104 30,614 13,730 6,552
odchylka (%) -1,792 2,048 -8,466 31,033

Vzhledem k nedostupnosti standardů se jedná o látky připravené posluchači VŠCHT v Praze. Jejich čistota je tedy neznámá a vycházím z nejvyššího píku.

Měření STANDARDŮ 2-methylhexan-2-ol 1-brombutan dimethylketon diethylether

vstříknutý objem (μl) 1 1 1 1

retenční čas (min) 11,675 8,683 7,369 6,169

doba měření (min) 14 14 14 14

výška píku 853 1995 5063 6169

šířka píku u základny 0,055 0,050 0,057 0,066

výsledné pořadí píků v čase 4 3 2 1
název souboru 001F0120 001F0121 001F0122 001F0123

V případě dvou potvrzených kontrol, považuji výsledek za prokazatelný.

Kontrola pořadí píků 2-methylhexan-2-ol 1-brombutan dimethylketon diethylether

podle teploty varu 4 3 2 1

podle koncentrace 4 3 1 2

podle standardů 4 3 2 1
prokazatelné, pořadí ano, 4 ano, 3 ano, 2 ano, 1

Definitivní metoda měření.

Metoda Počáteční teplota (°C) Konečná teplota (°C) Doba měření (min) Začátek měření (min) Vzestup teploty (°C·min-1)

výsledná metoda 30 120 14 1 25
Název souboru MHMETODA

Čas bude nastaven tak, aby nebyl zbytečně dlouhý, ale aby zachytil všechny chtěné látky.

Teplota bude nastavena tak, aby látky plynovým chromatografem prošly co nejrychleji, a výsledek byl s co nejlepším rozlišením.

Měření vzorku MH1 2-methylhexan-2-ol - - -

posluchač Simona

datum přípravy 2014

vstříknutý objem (μl) 1

retenční čas (min) 11,451 - - -

doba měření (min) 14

výška píku 860 - - -

šířka píku u základny 0,054 - - -

celková plocha 2978

procentuální poměr (%) 100 100,000 - - -
název souboru 001F0124

U reálného vzorku již čas neupravuji, protože je aplikace vzorku manuální, může docházet k určitým časovým prodlevám oproti testovacímu měření. Vzorek je tudíž odhadnut 

na základě toho, že retenční čas je přibližně odpovídající tomu, který byl získán při testovacím měření. Podobně tomu je i u kontaminantů. V případě, že pík neodpovídá 

žádnému teoretickému píku, je označen jako neznámý.



 

Příloha B – Získané chromatogramy 

Co bylo měřeno Název souboru chromatogramu 

Úloha č. 1 - Směs (1z5) 001F0154 

Úloha č. 1 - Směs (2z5) 001F0156 

Úloha č. 1 - Směs (3z5) 001F0157 

Úloha č. 1 - Směs (4z5) 001F0158 

Úloha č. 1 - Směs (5z5) 001F0159 

Úloha č. 1 - Standard (1z4) 001F0155 

Úloha č. 1 - Standard (3z4) 001F0160 

Úloha č. 1 - Standard (4z4) 001F0161 

Úloha č. 1 - Vzorek MP1 001F0162 

Úloha č. 2 - Směs (1z5) 001F0103 

Úloha č. 2 - Směs (2z5) 001F0104 

Úloha č. 2 - Směs (3z5) 001F0105 

Úloha č. 2 - Směs (4z5) 001F0106 

Úloha č. 2 - Směs (5z5) 001F0107 

Úloha č. 2 - Standard (1z3) 001F0105 

Úloha č. 2 - Standard (2z3) 001F0109 

Úloha č. 2 - Standard (3z3) 001F0110 

Úloha č. 2 - Vzorek BM1 001F0111 

Úloha č. 3 - Směs (1z5) 001F0134 

Úloha č. 3 - Směs (2z5) 001F0139 

Úloha č. 3 - Směs (3z5) 001F0142 

Úloha č. 3 - Směs (4z5) 001F0143 

Úloha č. 3 - Směs (5z5) 001F0144 



 

Co bylo měřeno Název souboru chromatogramu 

Úloha č. 3 - Směs Standardu 1 a 2 001F0176 

Úloha č. 3 - Standard (1z2) 001F0137 

Úloha č. 3 - Standard (2z2) 001F0136 

Úloha č. 3 - Vzorek BB1 001F0145 

Úloha č. 5 - Směs (1z5) 001F0146 

Úloha č. 5 - Směs (2z5) 001F0147 

Úloha č. 5 - Směs (3z5) 001F0150 

Úloha č. 5 - Směs (4z5) 001F0151 

Úloha č. 5 - Směs (5z5) 001F0152 

Úloha č. 5 - Standard (1z2) 001F0148 

Úloha č. 5 - Standard (2z2) 001F0149 

Úloha č. 5 - Vzorek EEKM1 001F0153 

Úloha č. 6 - Směs (1z5) 001F0170 

Úloha č. 6 - Směs (2z5) 001F0172 

Úloha č. 6 - Směs (3z5) 001F0173 

Úloha č. 6 - Směs (4z5) 001F0174 

Úloha č. 6 - Směs (5z5) 001F0175 

Úloha č. 6 - Standard (1z3) 001F0169 

Úloha č. 6 - Standard (2z3) 001F0165 

Úloha č. 6 - Standard (3z3) 001F0168 

Úloha č. 6 - Vzorek DEKE1 001F0171 

Úloha č. 7 - Směs (1z5) 001F0125 

Úloha č. 7 - Směs (2z5) 001F0128 

Úloha č. 7 - Směs (3z5) 001F0131 



 

Co bylo měřeno Název souboru chromatogramu 

Úloha č. 7 - Standard (1z4) 001F0126 

Úloha č. 7 - Standard (1z4) 001F0129 

Úloha č. 7 - Standard (1z4) 001F0130 

Úloha č. 7 - Standard (1z4) 001F0127 

Úloha č. 7 - Vzorek MB1 001F0126 

Úloha č. 8 - Směs (1z5) 001F0116 

Úloha č. 8 - Směs (2z5) 001F0115 

Úloha č. 8 - Směs (3z5) 001F0117 

Úloha č. 8 - Směs (4z5) 001F0118 

Úloha č. 8 - Směs (5z5) 001F0119 

Úloha č. 8 - Standard (1z4) 001F0120 

Úloha č. 8 - Standard (2z4) 001F0121 

Úloha č. 8 - Standard (3z4) 001F0122 

Úloha č. 8 - Standard (4z4) 001F0123 

Úloha č. 8 - Vzorek MH1 001F0124 

  



Úloha č. 1 - Směs (1z5) Úloha č. 1 - Směs (2z5)

Úloha č. 1 - Směs (3z5) Úloha č. 1 - Směs (4z5)



Úloha č. 1 - Směs (5z5) Úloha č. 1 - Standard (1z4)

Úloha č. 1 - Standard (3z4) Úloha č. 1 - Standard (4z4)



Úloha č. 1 - Vzorek MP1 Úloha č. 2 - Směs (1z5)

Úloha č. 2 - Směs (2z5) Úloha č. 2 - Směs (3z5)



Úloha č. 2 - Směs (4z5) Úloha č. 2 - Směs (5z5)

Úloha č. 2 - Standard (1z3) Úloha č. 2 - Standard (2z3)



Úloha č. 2 - Standard (3z3) Úloha č. 2 - Vzorek BM1

Úloha č. 3 - Směs (1z5) Úloha č. 3 - Směs (2z5)



Úloha č. 3 - Směs (3z5) Úloha č. 3 - Směs (4z5)

Úloha č. 3 - Směs (5z5) Úloha č. 3 - Směs Standardu 1 a 2



Úloha č. 3 - Standard (1z2) Úloha č. 3 - Standard (2z2)

Úloha č. 3 - Vzorek BB1 Úloha č. 5 - Směs (1z5)



Úloha č. 5 - Směs (2z5) Úloha č. 5 - Směs (3z5)

Úloha č. 5 - Směs (4z5) Úloha č. 5 - Směs (5z5)



Úloha č. 5 - Standard (1z2) Úloha č. 5 - Standard (2z2)

Úloha č. 5 - Vzorek EEKM1 Úloha č. 6 - Směs (1z5)



Úloha č. 6 - Směs (2z5) Úloha č. 6 - Směs (3z5)

Úloha č. 6 - Směs (4z5) Úloha č. 6 - Směs (5z5)



Úloha č. 6 - Standard (1z3) Úloha č. 6 - Standard (2z3)

Úloha č. 6 - Standard (3z3) Úloha č. 6 - Vzorek DEKE1



Úloha č. 6 - Vzorek MB1 Úloha č. 7 - Směs (1z5)

Úloha č. 7 - Směs (2z5) Úloha č. 7 - Směs (3z5)



Úloha č. 7 - Standard (1z4) Úloha č. 7 - Standard (2z4)

Úloha č. 7 - Standard (3z4) Úloha č. 7 - Standard (4z4)



Úloha č. 7 - Vzorek MB1 Úloha č. 8 - Směs (1z5)

Úloha č. 8 - Směs (2z5) Úloha č. 8 - Směs (3z5)



Úloha č. 8 - Směs (4z5) Úloha č. 8 - Směs (5z5)

Úloha č. 8 - Standard (1z4) Úloha č. 8 - Standard (2z4)



Úloha č. 8 - Standard (3z4) Úloha č. 8 - Standard (4z4)

Úloha č. 8 - Vzorek MH1



 

Příloha C – Přehled návodů k vybraným úlohám z předmětu Laboratoř organické chemie 

Název návodu úlohy Systematický název produktu z úlohy 

2-METHYLPENTAN-2-OL 2-methylpentan-2-ol 

BROMETHAN (ETHYLBROMID) bromethan 

1-BROMBUTAN (BUTYLBROMID) 1-brombutan 

ETHYLFORMIAT (MRAVENČEN 
ETHYLNATÝ) 

ethylester kyseliny methanové 

DIETHYLOXALÁT diethylester kyseliny ethandiové 

2-METHYLBUTAN-2-OL 2-methylbutan-2-ol 

2-METHYLHEXAN-2-OL 2-methylhexan-2-ol 

 

  



Úloha č. 1 - 2-METHYLPENTAN-2-OL (1z2)



Úloha č. 1 - 2-METHYLPENTAN-2-OL (2z2)



Úloha č. 2 - BROMETHAN (ETHYLBROMID) (1z2)



Úloha č. 2 - BROMETHAN (ETHYLBROMID) (2z2)



Úloha č. 3 - 1-BROMBUTAN (BUTYLBROMID)



Úloha č. 5 - ETHYLFORMIAT (MRAVENČEN ETHYLNATÝ)



Úloha č. 6 - DIETHYLOXALÁT



Úloha č. 7 - 2-METHYLBUTAN-2-OL (1z2)



Úloha č. 7 - 2-METHYLBUTAN-2-OL (2z2)



Úloha č. 8 - 2-METHYLHEXAN-2-OL (1z2)



Úloha č. 8 - 2-METHYLHEXAN-2-OL (2z2)



 

Příloha D – Seznam použitých látek a jejich čistota 

Látka (seřazeno abecedně) Čistota 

1-brombutan Reakční čistota (cca 98 %) 

1-brompropan Nebyl k dispozici 

2-methylbutan-2-ol Studentský preparát z PedF UK (? %) 

2-methylhexan-2-ol Studentský preparát z VŠCHT  (? %) 

2-methylpentan-2-ol Studentský preparát z VŠCHT  (? %) 

bromethan Studentský preparát z VŠCHT  (? %) 

butan-1-ol Reakční čistota (cca 98 %) 

diethylester kyseliny ethandiové Studentský preparát z VŠCHT  (? %) 

diethylether Reakční čistota (cca 98 %) 

dimethylketon Reakční čistota (cca 98 %) 

ethanol Reakční čistota (cca 98 %) 

ethylester kyseliny methanové Studentský preparát z VŠCHT  (? %) 

toluen Reakční čistota (cca 98 %) 

 

  



 

Příloha E – Fotografie 

Název fotografie 

Automatická mikropipeta Eppendorf 100 až 1000 μl 

Digestoř 

HP 3365 Series II Chemstaon Version A.03.21 

Injekční stříkačka pro nástřik Hamilton 

Otevřený plynový chromatograf HP 5890 Series II 

Plamenově-ionizační detektor (FID) 

Používání popisků 

Špičky k pipetě 

Štítek na koloně Supelcowax™-10 

Zkumavky - eppendorfky ve stojanu s popisky 

  



Automa�cká mikropipeta 
Eppendorf 100 až 1000 μl

Digestoř

HP 3365 Series II Chemsta�on 
Version A.03.21

Injekční stříkačka pro nástřik 
Hamilton

Otevřený plynový chromatograf HP
5890 Series II

Plamenově-ionizační detektor (FID)



Používání popisků Špičky k pipetě

Š�tek na koloně Supelcowax™-10 Zkumavky - eppendor)y ve 
stojanu s popisky



 

Příloha F – Soubory získané během měření 

Soubory získané během měření 

Datové soubory chromatogramů 

Textové výstupy chromatogramů 

Metody měření 

 

Vše je uloženo na datovém nosiči CD, který je vložen v příslušné kapse desek této práce a je 

označen textem: „Příloha F – Soubory získané během měření“. 
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