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Abstrakt v češtině 

 

Univerzita Karlova 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra analytické chemie  

 

Kandidát:  Bc. Jana Klinerová 

Školitel:  PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.  

Název diplomové práce:  Extrakce zinku z vodných roztoků pomocí extrakce na 

tuhou fázi v sekvenční injekční analýze  

 

Tato práce se věnuje extrakci zinku z vodných vzorků pomocí extrakce na tuhou fázi 

v sekvenční injekční analýze. Extrakce zinku byla testována z roztoků o třech 

koncentracích (100 nmol/l, 200 nmol/l a 500 nmol/l), na čtyřech různých chelatačních 

sorbentech (Iontosorb OXIN, Iontosorb SALICYL, Iontosorb IDA a Toyopearl), při 

sedmi různých pH (3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9) promývacího pufru a při pH 2 elučního roztoku. 

Při detekci byla sledována absorbance komplexu zinku s činidlem 4-(pyridyl-2-azo) 

resorcinol při vlnových délkách 490, 510, 560 a 600 nm.  

Po celkovém zhodnocení všech čtyř sorbentů při různých podmínkách měření byl 

určen jako nejlepší sorbent Iontosorb OXIN a jako vhodné podmínky pro extrakci pH 

promývacího pufru a vzorku 6 a vyšší.   
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Abstrakt v angličtině 

 

Charles University  

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  

Department of Analytical chemistry  

 

Candidate:   Bc. Jana Klinerová 

Supervisor:  PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.  

Title of diploma thesis:  Extraction of zinc from water solutions using solid phase 

extraction in sequential injection analysis  

 

This work is devoted to the extraction of zinc from aqueous samples by solid phase 

extraction in sequential injection analysis. Zinc extraction was tested with solutions of 

three concentrations (100 nmol/l, 200 nmol/l, 500 nmol/l) using four different chelating 

sorbents (Iontosorb OXIN, Iontosorb SALICYL, Iontosorb IDA a Toyopearl) at seven 

different conditions (pH of 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9) of the wash buffer and at pH 2 of the 

elution solution. During the detection was monitored absorbance of zinc complex with 

the reagent 4-(pyridyl-2-azo) resorcinol at wavelengths of 490, 510, 560 and 600 nm. 

In comparison of the four sorbents under different conditions of measurement was 

determined as the best sorbent Iontosorb OXIN and suitable conditions for the 

extraction – pH of the wash buffer and of the sample 6 and higher.  
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1 Úvod 

Před stanovením stopových kovů, je stále třeba použít separační a prekoncentrační 

postupy, které přímo ovlivňují přesnost, správnost a detekční limity analytické metody. 

Separační techniky se obecně zabývají oddělením komponent směsí a pro zvýšení 

čistoty látek, v analytické chemii se toho využívá pro zvýšení selektivity měření.  

V moderní analytické chemii je trend použít rychlé, jednoduché, ekologicky 

bezpečné, přesné, citlivé a selektivní analytické techniky. Pro zmíněnou selektivitu 

analytické techniky se mimo jiné používá i technika extrakce na tuhou fázi. Extrakce na 

tuhou fázi byla použita pro selektivní extrakci zinku z vodných roztoků. Zinek stejně 

jako ostatní kovové iony jsou kontaminující látky a mohou při překročení únosné meze 

expozice představovat potenciální riziko pro lidské zdraví. Proto je třeba monitorovat 

koncentraci kovových iontů právě i ve vodě [1]. 
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2 Cíl 

Cílem této práce bylo vyzkoušet a popsat extrakci zinku z vodných roztoků pomocí 

různých chelatačních sorbentů užitých při extrakci na tuhou fázi v sekvenční injekční 

analýze.  

Cílem bylo určit, za jakých podmínek (pH) a se kterým sorbentem je extrakce zinku 

nejúčinnější. K extrakci zinku byly použity celkem 4 sorbenty, které byly testovány při 

měnících se hodnotách pH promývacích pufrů v rozmezí pH 3 - 9. 

  



14 

 

3 Teoretická část 

3.1 Sekvenční injekční analýza 

Sekvenční injekční analýza (Sequential Injection Analysis, SIA) je průtoková 

analytická technika, která podstatně zvyšuje produktivitu rutinních stanovení, je vhodná 

k analýze sérií vzorků a k automatizaci složitějších analytických postupů. SIA byla 

vyvinuta při odstraňování nedokonalostí techniky průtokové injekční analýzy (FIA) a 

liší se využíváním přímého a zpětného toku v systému [2]. 

SIA je jednokanálový systém, kdy všechny potřebné reagencie a vzorky jsou 

nasávány postupně pomocí dvousměrného pístového čerpadla přes vícecestný selekční 

ventil. Nejprve jsou nasáty zóny nosného proudu, vzorku a činidla do mísící cívky. Poté 

je změněn směr toku a zóny jsou pumpovány směrem k detektoru, dojde 

k dokonalejšímu promísení zón vzorku s činidlem a vznikne výsledný produkt. Při 

průchodu reakčního produktu detektorem je získán záznam zóny produktu jako 

analytický signál ve formě píku [3]. 

Princip metody je znázorněn na obrázku č. 1. 

 

 

Obr. 1: Princip metody SIA.  - nosný proud,  - vzorek,  - činidlo,  - produkt 

reakce.  

A - nasátí vzorku do systému pomocí zpětného toku. B - nasátí činidla a tvorba 

produktu reakce na rozmezí zón vzorku a činidla. C - mísení vzorku a činidla ve větší 

míře a narůstající zóna vzniklého produktu. D a E - otočení směru toku (pístová pumpa 

vytlačuje) a vzniklý reakční produkt putuje do detektoru. Převzato a upraveno dle [3]. 
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Všechny kroky metody jsou předem naprogramovány a řízeny počítačem. Díky 

možnosti volby objemu nástřiku vzorku (v rozsahu jednotek až stovek μl) a průtokové 

rychlosti lze měnit vlastnosti detekované zóny - signál ve formě píku. Možnosti různého 

naprogramování systému podle potřeb reakce nebo vzorku charakterizuje vysokou 

flexibilitu systému. Výhodou je zrychlení a zlevnění analýz, nízká spotřeba vzorku, 

činidel a nízká produkce odpadu a variabilní systém, který umožňuje spojení s dalšími 

přístroji a detektory [3]. 

 

3.1.1 Schéma přístroje  

Systém SIA je tvořen jednokanálovým dvousměrným pístovým čerpadlem, mísící 

cívkou, která slouží zároveň jako pojistka proti vniknutí vzorku a činidel do čerpadla, 

vícecestným selekčním ventilem, vhodným detektorem s průtokovou celou (nejčastěji 

spektrofotometrickým), a spojovacími chemicky odolnými plastovými hadičkami s 

vnitřním průměrem 0,5 - 0,8 mm. Přepínání pozic selekčního ventilu je 

synchronizováno s naprogramovanými pohyby pístu čerpadla. Nezbytnou součástí SIA 

systému je počítač, který řídí příslušnými programy kroky měřícího cyklu a současně 

sbírá, uchovává a vyhodnocuje výstupní data z detektoru [2]. 

Hlavní jednotkou SIA systému je čerpadlo, které generuje definovaný tok kapalin. 

Pohyb pístu čerpadla je řízen krokovým elektromotorem. Délku a rychlost pohybu pístu 

lze libovolně měnit a tím měnit rychlost a objem nasávaných roztoků.  

Další součástí systému je vícecestný selekční ventil, nejčastěji s 6, 8 nebo 10 vstupy 

(porty). Vícecestný selekční ventil řídí přepínáním řazení jednotlivých zón v mísící 

cívce a zajišťuje aspiraci všech požadovaných roztoků do systému. Po obrácení toku 

řídí přenos zón do detektoru [2,3].  

Schéma přístroje je zobrazeno na obrázku č. 2. 
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Obr. 2: Schéma SIA. Pístová pumpa (čerpadlo) aspiruje vzorek a reagenční činidlo 

do mísící cívky, kde dochází k jejich promísení a vzniku reakčního produktu. Po 

obrácení pohybu pístu pumpy putuje produkt reakce do detektoru a následně do 

odpadu. Převzato a upraveno dle [3]. 

 

 

Reakční (mísící) cívky v SIA systémech slouží k promíchání zón, nebo mohou 

obsahovat reaktivní náplň, např. pevné nosiče s imobilizovanými enzymy nebo 

magnetické polymerní částice s aktivním povrchem. Jedna reakční cívka bývá zařazena 

mezi čerpadlo a selekční ventil. Druhá cívka může být umístěna před detektorem, ale u 

rychle probíhajících reakcí se nepoužívá [2].  

Volba detektorů v SIA záleží na druhu použité analytické reakce, využívají se 

zejména spektrofotometrické, fluorescenční a elektrochemické detektory s příslušnými 

průtokovými celami.  

Příslušný software zpracuje a prezentuje výsledky měření, automaticky vypočte 

výšku, plochu a další parametry píku, kalibrační parametry a koncentrace vzorku. Ve 

složitějších postupech je signál vyhodnocován a zpracováván následně často s využitím 

tabulového procesoru (MS Excel). 
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3.2 Extrakce na tuhou fázi 

Před stanovením analytu, který se vyskytuje ve vzorku v nižší koncentraci, než je 

jeho limit stanovení příslušnou analytickou metodou, musíme před jeho stanovením 

provést prekoncentraci analytu [4]. Extrakce na tuhou fázi je v současnosti jedna z 

nejčastěji užívaných technik pro rychlou a selektivní přípravu a prekoncetraci vzorku 

k  analýze. Principem metody je zachycení molekul látky ze vzorku na tuhém sorbentu, 

přes který je promýván vzorek. Molekuly látky jsou na povrchu sorbentu adsorbovány 

pomocí různých mezimolekulových interakcí (např. náboj-náboj, dipól-dipóĺ, dipól-

indukovaný dipól) [5,6]. 

SPE je využívána např. pro čištění látek, zvýšení koncentrace analyzované látky 

v roztoku, převod analytu z jedné matrice do jiné, nebo k derivatizaci (analyt je 

zachycován na sorbent, převeden na derivát a poté eluován) [3,7]. 

SPE má mnoho výhod oproti jiným extrakčním technikám, jako je potřeba nižšího 

množství rozpouštědla, přiměřeně krátká doba extrakce, vysoká účinnost, možnost 

efektivní prekoncentrace [1]. 

Existují dva postupy pro izolaci cílových analytů od zbytku vzorku (matrice). Pokud 

je analyt přítomen ve vzorku ve vysoké koncentraci, využívá se zachycení balastních 

látek tuhou fází a analyt prochází skrz sorbent bez zachycení. Častější je výskyt analytu 

ve vzorku ve velmi nízké koncentraci, proto je využívanější přístup adsorpce analytu na 

tuhou fázi, zatímco balastní látky vzorku nejsou zachyceny a protékají skrz sorbent pryč 

[8]. 

Mechanismus retence analytů na tuhou fázi závisí na povaze sorbentu a analytů, 

které mají být tuhou fází adsorbovány (zadržovány, zachyceny). Důležitý je také 

vhodný výběr kombinace promývacího a elučního roztoku a tuhé fáze. 

Během procesu adsorpce se vytváří sorpční rovnováha mezi analyty zadržovanými 

na povrchu sorbentu a roztokem vzorku (matricí). Analyt se v sorbentu hromadí až na 

hodnotu sorpční kapacity sorbentu, která je definována jako maximální množství 

analytů adsorbovaného na jednotku hmotnosti sorbentu. Analyty by měly být na 

zvolené tuhé fázi snadno zadržovány a snadno eluovány známými 

rozpouštědly/roztoky. Je důležité vybrat správnou kombinaci sorbentu a rozpouštědla 

(extrakčních podmínek), pro co nejlepší oddělení analytů od rušivých elementů 

(matrice) [1]. 
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Při provádění extrakce na tuhou fázi se nejdříve musí sorbent v koloně aktivovat – 

dochází k aktivaci funkčních skupin a odstranění případných reziduí. Následuje tzv. 

kondicionování sorbentu – kdy se sorbent připravuje pro co nejefektivnější záchyt 

cílového analytu, poté se na kolonu nadávkuje vzorek – upravený tak, aby se podpořil 

záchyt cílového analytu. Následuje promytí kolony pro odstranění nežádoucích látek 

tak, aby cílový analyt zůstal zachycen na sorbentu. Nakonec je cílový analyt elučním 

roztokem uvolněn z vazby na tuhou fázi a vymyt z kolony pro další kroky analýzy [3]. 

Postup při SPE je znázorněn na obrázku č. 3. 

 

 

Obr. 3: Postup u SPE. 1. Aktivace a kondicionace sorbentu (zaktivování funkčních 

skupin, zvlhčení sorbentu), 2. Nanášení vzorku na sorbent (vzorek prochází skrz kolonu, 

kde dojde k zachycení analytů ze vzorku), 3. Vymytí zbývající matrice ze sorbentu 

(zachování vzorku na sorbentu), 4. Eluce analytů (uvolnění analytů z vazby na tuhou 

fázi a jejich vymytí z kolony). Převzato a upraveno dle [11]. 

 

 

Extrakce na tuhé fázi je účinná, citlivá a relativně levná technika k extrakci mimo 

jiných i kovových iontů z environmentálních vzorků, zakoncentrování kovových iontů 

pro analytické účely a speciaci kovů [1]. V posledních letech je SPE nejčastěji 

používanou metodou pro separaci a zakoncentrování stopových kovů ze vzorků. 

Kovové ionty jsou adsorbovány na povrchu sorbentu prostřednictvím 

mezimolekulových interakcí s různými funkčními skupinami, iontovou výměnou, 

chelatací a procesy vytvářejícími iontové páry. Efektivita těchto procesů závisí na 

experimentálních podmínkách, jako je koncentrace analytu ve vzorku, rychlost průtoku 
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vzorku, dávkovaný objem vzorku, pH, teplota a náboj kovů. Aby bylo dosaženo co 

nejvyššího zakoncentrování je třeba co největší objem roztoku vzorku a co nejmenší 

objem eluční mobilní fáze [3]. 

SPE technika lze snadno automatizovat (např. pomocí SIA) a je pro ni k dispozici 

široké spektrum sorbentů. 

 

3.3 Sorbenty 

Sorbenty jsou typicky tvořeny částicemi o průměru cca 50 μm a jsou v kolonkách 

uzavřeny fritami. Částice kladou protékající kapalině odpor, proto se často průtok 

kapaliny přes kolonku urychluje vakuem na výstupu z kolonky, zvýšeným tlakem na 

vstupu kolonky nebo centrifugací. SPE kolonky obsahují nejčastěji sorbenty na bázi 

chemicky modifikovaných částic silikagelu, kdy se na některé povrchové silanolové 

skupiny chemicky navazují skupiny různých vlastností, které rozhodují o výsledných 

vlastnostech sorbentu [11,12]. Dále jsou používány i různé polymerní sorbenty, vtištěné 

polymery a polysacharidové částice (celulóza a dextran). 

 

3.3.1 Sorbent s reverzní fází 

Extrakce na reverzních fázích užívá polární eluční/mobilní fázi (obvykle směsi 

acetonitrilu nebo metanolu s vodou nebo vhodným pufrem) a nepolární stacionární fázi 

(silikagel s navázanými nepolárními řetězci nebo funkčními skupinami). Využívají se 

pro extrakci středně polárních až nepolárních sloučenin. Analyty jsou na nich 

zadržovány pomocí hydrofobních interakcí (van der Waalsovy síly, disperzní síly) [11]. 

 

3.3.2 Sorbent s normální fází 

SPE na normálních fázích středně polární až nepolární eluční/mobilní fázi (např. 

aceton, chlorovaná rozpouštědla, kapalné uhlovodíky) a polární stacionární fázi. 

Využívá se pro extrakci polárních sloučenin, které jsou na polárním sorbentu 

zadržovány pomocí hydrofilních interakcí (vodíkové vazby, π-π interakce, vazba dipól-

dipól, interakce dipól-indukovaný dipól) [10,11]. 
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3.3.3 Sorbent s iontoměničovou fází 

Na iontově výměnném sorbentu dochází k zadržení analytu pomocí iontových 

interakcí a elektrostatických přitažlivých sil [11,12]. 

Iontově výměnné sorbenty dělíme na silné a slabé aniontově výměnné (anexy) a 

kationtově výměnné (katexy). 

 

Aniontově výměnné sorbenty (anexy) 

Anexy dělíme na silné (SAX) a slabé (WAX).  

Silný aniontový měnič (SAX) obsahuje na povrchu siliky navázané alifatické 

kvarterní amoniové skupiny. Kvarterní amin je silná báze a vyskytuje se jako pozitivně 

nabitý kationt, takže přitahuje záporně nabité molekuly analytu z roztoku. pKa 

kvarterního aminu je velmi vysoké (více než 14), proto je jeho funkční skupina nabitá 

při všech hodnotách pH vodných roztoků. SAX se používá pro izolaci silných nebo 

slabých aniontů, pokud jsou při pH svého roztoku nabité. Silné anionty se váží na SAX 

velmi silnými vazbami, proto se tento sorbent používá pouze, pokud není požadována 

jejich následná eluce. Pokud následnou eluci silně anionických analytů požadujeme, 

zvolíme sorbent WAX [11].  

Slabý aniontový měnič (WAX) obsahuje na povrchu siliky navázané alifatické 

aminopropylové skupiny. WAX se používá k izolaci a získání jak silných tak slabých 

aniontů, protože primární amin může být neutralizován, a tím dojde k vymytí jak 

silného, tak i slabého aniontu. Slabé anionty mohou být také eluovány roztokem, který 

neutralizuje adsorbované anionty nebo přidáním jiného aniontu, který se silněji váže na 

sorbent a nahradí tak analyt [11].  

 

Kationtově výměnné sorbenty (katexy) 

Katexy dělíme na silné (SCX) a slabé (WCX).  

Silný měnič kationtů (SCX) obsahuje skupiny alifatických sulfonových kyselin 

vázané na siliku. Sulfoskupina je silně kyselá a přitahuje z roztoku kationické molekuly. 

Je nabitá v celém rozsahu pH a proto jsou ve většině případů analyty silné nebo slabé 

báze. Pro izolaci silných kationtů se SCX používají pouze v případě, že není 

požadována jejich následná eluce. Pokud potřebujeme vymýt silné kationické analyty, 

použijeme WCX [10].  
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Základem slabého měniče kationtů (WCX) je silika, na které jsou navázány skupiny 

alifatických karboxylových kyselin. Karboxylová kyselina je slabý anion, proto je 

považována za slabý měnič kationtů. WCX se používá pro izolaci a následnou eluci 

silných i slabých kationtů. Slabé kationty jsou eluovány pomocí roztoku, který 

neutralizuje adsorbovaný kation, nebo přidáním jiného kationtu, který se silněji váže na 

sorbent a vytěsňí analyt [11].  

 

3.3.4 Chelatační sorbenty  

Chelatační sorbenty jsou povahy organické (měnič např. na bázi celulózy nebo 

styren-divinyl benzenového kopolymeru), nebo anorganické (hlinitokřemičitan). 

Nejpoužívanějším polymerním nosičem pro navázání chelatačního ligandu je stejně 

jako u většiny ostatních afinitních chromatografických technik agarosa, nebo 

polyakrylamidový hydrogel, na kterém je imobilizován ligand, který váže daný analyt 

[13,14]. 

Chelatační sorbenty mohou mít ve své struktuře několik funkčních skupin. Tyto 

funkční slupiny (ligandy – dárce elektronového páru) navazují kovový iont (centrální 

atom – do prázdného orbitalu přijme elektronový pár) koordinačně kovalentní vazbou a 

tvoří s ním komplexní sloučeninu, tím kation kovu zachytávají na povrchu sorbentu.  

Druh funkční skupiny určuje použití chelatačního sorbentu, protože funkční skupiny 

jsou hlavním místem iontové výměny. Tyto výměnné reakce, probíhají v zájmu 

zachování elektroneutrality iontoměniče, proto množství přijatých iontů iontoměničem 

je rovno množství iontů iontoměničem předaných do roztoku [15]. 

Nejpoužívanějším ligandem pro navázání kovů na polymerní nosič je 

iminodiacetát (IDA). Ten je však v poslední době tendence nahrazovat ligandem 

vytvářejícím stabilnější komplexy s kovy. Mezi chelatační ligandy vytvářející 

stabilnější komplexy s kovy můžeme zařadit např. karboxymetylaspartát (CM-ASP), 

tris(karboxymetyl)etylendiamín (TED), N-(2-pyridylmetyl) glycin, dále také funkční 

skupiny sorbentů firmy Iontosorb - 8-hydroxychinolin, kyselina salicylová, 

diethylentriamin, diethylentriami tetraoctová kyselina, EDTA, 

diethylentriaminpentaoctová kyselina [16]. 

Kovové ionty můžeme rozdělit do tří skupin podle jejich reaktivity vůči nukleofilům 

na tzv. tvrdé, středně tvrdě a měkké. Toto rozdělení usnadňuje volbu vhodných kovů 

využitelných pro IMAC. Tvrdé kovy jsou silné Lewisovy kyseliny a patří do skupiny 
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silných akceptorů elektronů.  Do této kategorie patří ionty Fe
3+

, Sc
3+

, Th
4+

, Al
3+

, Ga
3+

 a 

In
3+

, tyto ionty preferují interakci s atomem kyslíku na ligandu. Pro efektivní IMAC se 

používají především ionty měkkých kovů Cu
2+

, Zn
2+

, Ni
2+

, Fe
3+

, Co
2+

, Mn
2+

 a Mg
2+

, 

které preferují dusík jako koordinační ligand. Při výběru vhodného ligandu a kovu se 

snažíme, aby komplex ligand-kov byl co nejstabilnější, na druhé straně musíme být 

schopni za určitých podmínek kov z komplexu uvolnit. Stabilita komplexu je ovlivněna 

pH prostředí [17]. 

 

3.4 Zinek 

Zinek patří mezi přechodné kovy. V periodické soustavě prvků paří do 12. skupiny, 

4. periody a bloku d. Zinek má elektronovou strukturu [Ar] 3d 
10

 4S 
2
. Vlastnosti 

přechodných kovů jsou způsobeny schopností jejich d elektronů delokalizovat se v 

prostředí kovové mřížky. V přírodě se vyskytuje ve sloučeninách (solích) jako 

zinečnatý kationt (oxidační číslo II) [18]. 

Zinek patří také k esenciálním prvkům a určitá koncentrace je nezbytná pro správné 

fungování řady enzymatických systémů. Nedostatečná koncentrace zinku v organismu 

může být příčinou poškození imunitního systému, neuropsychických abnormalit, 

dermatitid. Ke zdravotním problémům může vést také vysoká koncentrace zinku 

v potravě. Do pitné vody se zinek může dostat znečištěním z průmyslu, ale také 

čerpáním vody z trubek pokovovaných zinkem proti rzi, nebo skladováním vody 

v plechovkách. Ve zdroji pitné vody by zinek neměl převyšovat množství 3 ml/g [19].  

Lidé používají zinek např. v zemědělství, k pokovování, do slitin (mosaz, bronz), 

jako pigmenty do keramických glazur. Tyto zdroje způsobují jeho kontinuální 

uvolňování zinku do životního prostředí [20]. 

Zinek lze z roztoků odstranit pomocí chelatace. Zinek má volné orbitaly, které 

dokáže poskytnout jiným částicím, které mu do nich dodávají elektronové páry. Na 

zinek (centrální atom) se naváží koordinační vazbou dvou nebo vícevazebné organické 

sloučeniny (ligandy) [18].  

 

3.5 Činidlo PAR 

4-(pyridyl-2-azo) resorcinol (PAR) je chromogenní komplexační činidlo širokého 

využití ve fotometrických stanoveních a jeho nízká selektivita umožňuje komplexovat 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektron
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různé kovové prvky. Tvoří zcela rozpustné komplexy kovů, které mají schopnost 

absorbovat světlo v odlišných vlnových délkách 450 – 600 nm. Spektra komplexů jsou 

pak využívány při detekci. Spektrofotometrické stanovení kovových iontů po reakci s 

činidlem PAR lze použít pro analýzu dvojmocných iontů kadmia, kobaltu, mědi, olova, 

manganu, niklu a zinku a dalších v binární, terciální a kvartérní směsi [21]. 

Tato metoda je rychlá, jednoduché a lze úspěšně použít k analýze výše uvedených 

iontů v syntetických i reálných vzorcích. Použitím chromogenních činidel se tvoří 

komplexy se spektry, které se značně překrývají. Díky spektrální analýze (detektory 

s diodovým polem) a chemometrickým výpočtům je možné i takto překrývající se 

spektra vyhodnotit. Problém překrývajících se spekter lze řešit také použitím 

separačních postupů. Tímto je umožněno simultánní stanovení vícesložkového vzorku 

[21].  
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4 Praktická část 

4.1 Přístroje a pomůcky 

 Analytické váhy Sartorius Analytic A200S 

 Digitální pH metr Hanna instruments pH212 

 Ultrazvuková lázeň Sonorex Bandelin RK-100 

 Průtokový systém SIA  

 Automatické pipety 10 – 100 μl, 100 – 1000 μl, 1 – 10 ml 

 Skleněné odměrné baňky Simax 5,00 ml, 10,00 ml, 25,00 ml  

 Odměrný válec Simax, 100 ml  

 Kádinky Simax, 100 ml 

 Skleněné uzavíratelné lahve Fisherbrand 100 a 250 ml  

 Zkumavky Eppendorf 1,5 ml 

 Sorbent Iontosorb OXIN 

 Sorbent Iontosorb SALICYL 

 Sorbent Iontosorb IDA 

 Sorbent Iontosorb TOYOPEARL 

 

4.2 Chemikálie  

 Kyselina chlorovodíková (HCl), 37 %, Sigma-Aldrich 

 Octan amonný (CH3COONH4), ≥ 98 %, Sigma-Aldrich 

 Kyselina octová (CH3COOH), ≥ 99,7 %, Sigma-Aldrich 

 Hydroxid amonný (NH4OH), 28 - 30%, Sigma-Aldrich  

 PAR (4-(2-Pyridylazo)resorcinol), Sigma-Aldrich  

 Síran zinečnatý (ZnSO4), Penta 

 Voda ultračistá (H2O) Millipore 

 

4.3 Příprava roztoků pufrů  

Abychom zjistili, jak budou sorbenty absorbovat zinek při různých pH roztoku, byly 

připraveny pufry v rozmezí pH 3 - 9. 
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Připraven byl zásobní roztok octanu amonného o koncentraci 2,0 mol/l, navážením 

38,54 g pevného octanu amonného a rozpuštěného v 250 ml H2O. Ze zásobního roztoku 

byly připraveny pracovní roztoky pufrů o koncentraci 0,1 mol/l. Dále bylo za použití pH 

metru, pomocí přídavků kyseliny octové nebo hydroxidu amonného, dosaženo 

požadovaného pH (pH 3, pH 4, pH 5, pH 6, pH 7, pH 8 a pH 9).  

 

4.4 Příprava elučního roztoku 

Do skleněné lahve se šroubovacím víčkem bylo odměřeno 100 ml ultračisté vody a 

následně upraveno na pH 2 pomocí kyseliny chlorovodíkové. 

 

4.5 Příprava roztoků síranu zinečnatého 

Zásobní roztok síranu zinečnatého byl připraven v koncentraci 10 µmol/l. 

Pro měření byly připraveny tři různě koncentrované roztoky zinku v jednotlivých 

pufrech. Vzorky byly připraveny ze síranu zinečnatého tak, aby jejich výsledná 

koncentrace zinku byla 100, 200 a 500 nmol/l (tabulka č. 1). 

Do každé trojice zkumavek o různých koncentracích zinku byl doplněn po rysku pufr 

o jedné z hodnot pH 3 - 9. Stejným způsobem byly připraveny slepé vzorky, ve kterých 

byl pouze roztok jednoho z pufrů. Tímto postupem vznikla řada 28 vzorků připravených 

k analýze. 

 

Tab. 1: Přípravy vzorků roztoku síranu zinečnatého o jednotlivých koncentracích. 

příprava do 15 ml blank  500 nmol/l 200 nmol/l 100 nmol/l 

pH3 0 ml 0,75 ml 0,30 ml 0,15 ml 

pH4 0 ml 0,75 ml 0,30 ml 0,15 ml 

pH5 0 ml 0,75 ml 0,30 ml 0,15 ml 

pH6 0 ml 0,75 ml 0,30 ml 0,15 ml 

pH7 0 ml 0,75 ml 0,30 ml 0,15 ml 

pH8 0 ml 0,75 ml 0,30 ml 0,15 ml 

pH9 0 ml 0,75 ml 0,30 ml 0,15 ml 
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4.6 Příprava činidla PAR 

Zásobní roztok činidla PAR v 25 ml odměrné baňce byl 0,4 g/l = 1,86 mmol/l. Jako 

činidlo byl použit 10 µmol/l roztok, pro jeho přípravu bylo do 100 ml napipetováno 

0,537 ml PAR 1,86 mmol/l, 59 ml CH3COONH4 2,0 mol/l a 40 ml vody.  

 

4.7 Charakteristika sorbentů 

K extrakci na tuhou fázi byly použity tři sorbenty Iontosorb a jeden sorbent 

Toyopearl. Základním nosičem všech sorbentů Iontosorb jsou makroporézní částice 

celulózy, vyráběné podle původní metody vyvinuté v Ústavu makromolekulární 

chemie - Akademie věd České republiky v Praze.  

Makroporézní částice celulózy je hydrofilní částice kulovitého tvaru, která je 

stabilizována vodíkovými vazbami. Hydrofilní charakter makroporézních částic 

celulózy, jejich vysoká pórovitost, velký vnitřní prostor a zavedené funkční skupiny, 

vede k urychlení reakční rychlosti a rychlému stanovení zachycení analytů sorbenty 

Iontosorb [22].  

Makroporézní částice celulózy se vyrábí v několika typech porozity, označený MT 

50, MT 100, MT 200, MT 500 a různou velikostí částic. Tyto sorbenty se vyznačují 

vynikajícími mechanickými vlastnostmi, vysokou chemickou odolností, stabilitou ve 

vysokých teplotách i kompatibilitou s většinou běžně používaných rozpouštědel a pufrů. 

Pro odborníky, zejména v oblasti výzkumu připravila firma Iontosorb kompletní 

sestavu sorbentů pro potřeby chelatace a komplexotvorných sorpcí v afinitní 

chromatografii [22]. 

 

4.7.1 Iontosorb OXIN 

Chelatační sorbent OXIN obsahuje funkční skupinu 8-hydroxychinolin, která je 

kovalentně vázána azo skupinou na vedlejších větvích modifikované celulózy (obr. 4). 

 

Obr. 4: Zobrazení funkční skupiny chelatačního sorbentu Iontosorb OXIN. Převzato 

a upraveno dle [23]. 
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Kromě chelatačních skupin obsahuje Iontosorb OXIN pouze neutrální 

hydroxyskupiny, proto je selektivita výhradně určena reaktivitou 8-hydroxychinolinu. 

Koncentrace aktivních skupin je minimálně 0,2 mmol/g.  

Iontosorb OXIN slouží k selektivní chromatografické separaci těžkých a ostatních 

neželeznatých kovů. Díky vysoké selektivitě se používá v analýzách a čištění 

chelátových látek, jako jsou aminokyseliny a nukleové kyseliny. 

Kapacita sorbentu vybraných kovů v závislosti na pH je uvedena na obrázku č. 5. 

 

 

Obr. 5: Kapacita chelatačního sorbentu Iontosorb OXIN v závislosti na pH. Převzato 

a upraveno dle [23].  

 

 

V práci byl použit sorbent Iontosorb OXIN s částicemi o velikosti 50 - 80 µm a 

porozitou částic 100 Å [23]. 

 

4.7.2 Iontosorb SALICYL 

Chelatační sorbent Iontoserb SALICYL obsahuje funkční skupinu kyselinu 

salicylovou vázanou prostřednictvím azo skupiny na postranních řetězcích 

modifikované celulózy (obr. 6). 

 

Obr. 6: Zobrazení funkční skupiny u chelatačního sorbentu Iontosorb SALICYL. 

Převzato a upraveno dle [24]. 



28 

 

 

 

Podobně jako u Iontosorb OXIN, Iontosorb SALICYL také vykazuje vysokou 

selektivitu a vedle chelatačních skupin obsahuje pouze neutrální 

hydroxyskupiny. Koncentrace aktivních skupin je minimálně 0,2 mmol/g.  

Kapacita sorbentu vybraných kovů v závislosti na hodnotě pH je uvedena na obrázku 

č. 7. 
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Obr. 7: Kapacita chelatačního sorbentu Iontosorb SALICYL u vybraných kovů 

v závislosti na hodnotě pH. Převzato a upraveno dle [24].  

 

 

K analýze byl použit sorbent Iontosorb SALICYL s porozitou 100 Å a velikostí 

částic 50 - 80 µm [24]. 
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4.7.3 Iontosorb IDA 

Chelatační sorbent Iontosorb IDA je tvořen modifikovanou celulózou na kterou je 

kovalentně v postranních řetězcích vázána kyselina iminodioctová (obr. 8).  

 

 

Obr. 8: Znázornění funkční skupiny u chelatačního sorbentu Iontosorb IDA. 

Převzato a upraveno dle [25]. 

 

 

Sorbent má použití nejen jako chelatační sorbent, ale slouží i k afinitní 

chromatografii pro ionty kovů. 

Iontosorb IDA (nemagnetické sorbenty) nebo Iontosorb MG IDA (magnetické 

sorbenty) jsou vyráběny s různým obsahem funkčních skupin [25]. 

Pro naši analýzu byl použit nemagnetický sorbent Iontosorb IDA 100 o velikosti 

částic 50 – 80 µm s porozitou 100 Å. 

 

4.8 Toyopearl  

Toyopearl je hydrofilní, makroporézní sorbent vyrobený z polymerní 

pryskyřice. Sorbenty Toyopearl zajišťují vynikající vlastnosti v tlaku a v průtoku, proto 

se používají pro většinu běžných způsobů kapalinové chromatografie. Toyopearl je 

stabilní v rozmezí pH 2-13. Velikosti částic je 50 µm. 

Toyopearl AF-chelát-650M pryskyřice nese jako chelatační ligand kyselinu 

iminodioctovou (IDA) (obr. 9), která může tvořit stabilní chelátové komplexy s 

vybranými ionty kovů, jako jsou Cu 
2+

 , Ni 
2+

 , Zn 
2+

 a Co 
2+

 . Pryskyřice může být 

použita pro imobilizovanou kovovou afinitní chromatografii [26,27]. 

 

 

Obr. 9: Zobrazení funkční skupiny sorbentu Toyopearl. Převzato a upraveno dle 

[27]. 
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4.9 Příprava suspenze sorbentů 

(Iontosorb OXIN, Iontosorb SALICYL, Iontosorb IDA, Toyopearl) 

Do vialky bylo naváženo vždy 250 mg daného sorbentu v suchém stavu a přidány 3 

ml ultračisté vody. Tak vznikla suspenze pevných částic sorbentu, která byla použita 

pro plnění kolony. Všechny použité kolony měly stejné rozměry: délku 3 mm a průměr 

2,5 mm. 

 

4.10 Popis použitého přístroje  

Průtokový systém SIA 3500 (FIAlab), na kterém bylo provedeno měření, se skládal z 

pístové pumpy Cavro (o objemu 5,0 ml) opatřené dvoucestným ventilem a mísící 

cívkou (o délce 240 cm, průměru 0,8 mm a objemu 1,2 ml), sekundární pumpy 

(MilliGAT, GlobalFIA), osmicestného selekčního ventilu VICI Valco, lampy Ocean 

Optics LS-1, spektrofotometrického detektoru Ocean Optics USB2000, mísícího T bodu 

a druhé mísící cívky (o délce 30 cm, průměru 0,8 mm a objemu 0,15 ml), systému 

teflonových hadiček s průměrem 0,8 mm a z počítače vybaveného softwarem SIA 

(FIAlab for Windows).  

Schéma zapojení je zobrazeno na obrázku č. 10. 

 

 

Obr. 10: Schéma zapojení systému SIA. 
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4.11 Popis průběhu měření 

Před měřením byly připraveny pracovní roztoky jednotlivých promývacích pufrů, 

eluční roztok, roztoky síranu zinečnatého ve třech různých koncentracích, činidlo PAR 

a suspenze vybraného sorbentu podle postupů uvedených výše. 

Nejdříve byla sekundární pumpa promyta derivatizačním činidlem (podle programu 

č. 1). Systém byl před začátkem měření promyt promývacím pufrem a elučním 

roztokem (podle programu č. 2). Následně byla pufrem promyta i kolona (podle 

programu č. 3). Hadička, vedoucí od zkumavky se vzorkem do vícecestného ventilu, 

byla promyta roztokem vzorku (podle programu č. 4). Tato cesta byla promyta s každým 

novým vzorkem.  

Samotná analýza pak probíhala podle programu č. 7, kde byl dávkován vzorek, který 

se navázal na pevné částice sorbentu, a který byl následně z této vazby uvolněn pomocí 

elučního roztoku. Takto uvolněný analyt byl v mísícím bodě T smísen s proudem 

derivatizačního činidla a vzniklý barevný produkt byl při průchodu průtokovou celou 

zaznamenán spektrofotometricky při vlnových délkách 490, 510, 560 a 600 nm. Každý 

vzorek byl nadávkován 3x a slepý vzorek (blank) 1x. 

Před další analýzou byl systém promyt novým promývacím pufrem o zvoleném pH 

(pomocí programu č. 6). Pokud bylo třeba, byl systém promyt elučním roztokem (podle 

programu č. 5). 

Podrobný popis jednotlivých programů je popsán v tabulkách č. 2 - 8. 

 

Tab. 2: Promytí pumpy derivatizačním činidlem (program č. 1). 

Program č. 1 – Promytí pumpy derivatizačním činidlem 

Krok č. Jednotka Příkaz Popis kroku 

1 Sekundární pumpa Nasátí 4000 µl rychlostí 50 µl/s 

Promytí pumpy 

derivatizačním 

činidlem 
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Tab. 3: Promytí systému před začátkem měření (program č. 2). 

Program č. 2 – Promytí systému před začátkem měření 

Krok č. Jednotka Příkaz Popis kroku 

1 
Dvoucestný ventil Poloha IN 

Nasátí roztoku pufru 
Pumpa Naplnění rychlostí 100 µl/s 

2 

Dvoucestný ventil Poloha OUT 
Odstranění roztoku 

pufru do odpadu 
Vícecestný ventil Poloha 1 – odpad 

Pumpa Vyprázdnění rychlostí 100 µl/s 

3 
Dvoucestný ventil Poloha IN 

Nasátí roztoku pufru 
Pumpa Nasátí 1000 µl rychlostí 100 µl/s 

4 

Dvoucestný ventil Poloha OUT 
Nasátí elučního 

roztoku 
Vícecestný ventil Poloha 5 – eluční roztok 

Pumpa Nasátí 500 µl rychlostí 50 µl/s 

5 
Vícecestný ventil Poloha 1 – odpad Odstranění elučního 

roztoku do odpadu Pumpa Vyprázdnění rychlostí 100 µl/s 

6 
Dvoucestný ventil Poloha IN 

Nasátí roztoku pufru 
Pumpa Nasátí 1000 µl rychlostí 100 µl/s 

7 

Dvoucestný ventil Poloha OUT 
Nasátí roztoku pufru 

z portu 6 
Vícecestný ventil Poloha 6 – promývací pufr 

Pumpa Nasátí 500 µl rychlostí 50 µl/s 

8 
Vícecestný ventil Poloha 1 – odpad Odstranění roztoku 

pufru do odpadu Pumpa Vyprázdnění rychlostí 50 µl/s 

 

 

 

Tab. 4: Promytí kolony elučním roztokem – aktivace a kondicionace kolony (program 

č. 3). 

Program č. 3 – Promytí kolony elučním roztokem – aktivace a kondicionace kolony 

Krok č. Jednotka Příkaz Popis kroku 

1 
Dvoucestný ventil Poloha IN 

Nasátí roztoku pufru 
Pumpa Nasátí 1000 µl rychlostí 100 µl/s 

2 

Dvoucestný ventil Poloha OUT 
Nasátí elučního 

roztoku 
Vícecestný ventil Poloha 5 – eluční roztok 

Pumpa Nasátí 500 µl rychlostí 150 µl/s 

3 
Vícecestný ventil Poloha 2 – průtoková cela Vyprázdnění 

průtokové cely Pumpa Vyprázdnění rychlostí 10 µl/s 
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Tab. 5: Promytí kanálu vzorku  a slepého vzorku (program č. 4). 

Program č. 4 – Promytí kanálu vzorku a slepého vzorku  

Krok č. Jednotka Příkaz Popis kroku 

1 
Dvoucestný ventil Poloha IN 

Nasátí roztoku pufru 
Pumpa Nasátí 1000 µl rychlostí 100 µl/s 

2 

Dvoucestný ventil Poloha OUT 

Nasátí roztoku vzorku Vícecestný ventil Poloha 3 – vzorek 

Pumpa Nasátí 500 µl rychlostí 50 µl/s 

3 
Vícecestný ventil Poloha 1 – odpad Odstranění roztoku 

pufru do odpadu Pumpa Vyprázdnění rychlostí 50 µl 

4 
Dvoucestný ventil Poloha IN 

Nasátí roztoku pufru 
Pumpa Nasátí 1000 µl rychlostí 100 µl/s 

5 

Dvoucestný ventil Poloha OUT 
Nasátí slepého vzorku  

z portu 4 
Vícecestný ventil Poloha 4 – slepý vzorek 

Pumpa Nasátí 500 µl rychlostí 50 µl/s 

6 
Vícecestný ventil Poloha 1 – odpad Odstranění roztoku 

pufru do odpadu Pumpa Vyprázdnění 50 µl/s 

 
 

 

Tab. 6: Promytí portu elučního roztoku (program č. 5). 

Program č. 5 – Promytí portu elučního roztoku 

Krok č. Jednotka Příkaz Popis kroku 

1 
Dvoucestný ventil Poloha IN 

Nasátí roztoku pufru  
Pumpa Nasátí 1000 µl rychlostí 100 µl/s 

2 

Dvoucestný ventil Poloha OUT 
Nasátí elučního 

roztoku 
Vícecestný ventil  Poloha 5 – eluční roztok 

Pumpa Nasátí 500 µl rychlostí 50 µl/s 

3 
Vícecestný ventil  Poloha 1 – odpad Odstranění roztoku 

pufru do odpadu   Pumpa Vyprázdnění rychlostí 50 µl/s 

 

  



35 

 

Tab. 7: Promytí systému pufrem (program č. 6). 

Program č. 6 – Promytí systému pufrem  

Krok č. Jednotka Příkaz Popis kroku 

1 
Dvoucestný ventil Poloha IN 

Nasátí roztoku pufru  
Pumpa Naplnění rychlostí 100 µl/s 

2 

Dvoucestný ventil Poloha OUT 
Odstranění roztoku 

pufru do odpadu 
Vícecestný ventil  Poloha 1 – odpad 

Pumpa Vyprázdnění rychlostí 100 µl/s 

3 
Vícecestný ventil  Poloha 6 – promývací pufr Nasátí roztoku pufru 

z portu 6  Pumpa Nasátí 500 µl rychlostí 50 µl/s 

4 
Vícecestný ventil  Poloha 1 – odpad Odstranění roztoku 

pufru do odpadu   Pumpa Vyprázdnění rychlostí 100 µl/s 

 

 

 

Tab. 8: Měření (program č. 7). 

Program č. 7 – Měření vzorku (proběhlo 3x) a slepého vzorku (proběhlo 1x) 

Krok č. Jednotka Příkaz Popis kroku 

1 
Dvoucestný ventil Poloha IN 

Nasátí roztoku pufru 
Pumpa Nasátí 200 µl rychlostí 100 µl/s 

2 

Dvoucestný ventil Poloha OUT 

Nasátí roztoku vzorku Vícecestný ventil Poloha 3 – vzorek 

Pumpa Nasátí 500 µl rychlostí 50 µl/s 

3 
Vícecestný ventil Poloha 2 – průtoková cela Nasátí do průtokové 

cely  Pumpa Nasátí 700 µl rychlostí 30 µl/s 

4 

Spektrometr Poloha IN 
Nasátí elučního 

roztoku  
Vícecestný ventil Poloha 5 – eluční roztok 

Pumpa Nasátí 500 µl 

5 
Dvoucestný ventil Poloha IN 

Nasátí roztoku pufru 
Pumpa Nasátí 1000 µl rychlostí 100 µl/s 

6 

Dvoucestný ventil Poloha OUT 
Nasátí elučního 

roztoku 
Vícecestný ventil Poloha 5 – eluční roztok 

Pumpa Nasátí 500 µl rychlostí 50 µl/s 

7 

Vícecestný ventil Poloha 2 – průtoková cela 
Nasátí do průtokové 

cely 
Pumpa Nasátí 1500 µl rychlostí 15 µl/s 

Sekundární Pumpa Nasátí 500 µl rychlostí 15 µl/s 

8 Spektrometr Poloha OUT Vypnutí spektrometru 

 

  



36 

 

5 Výsledky 

Všechny 4 kolony byly testovány pro extrakci zinku z roztoků síranu zinečnatého o 

třech různých koncentracích, při 7 různých hodnotách pH vzorku a promývacího pufru 

(pH 3 – pH 9).  

Cílem bylo zjistit, který sorbent a za jakých podmínek pH bude pro extrakci zinku 

z vodných roztoků nejlepší. 

U níže uvedených výsledků je stručně a jednoduše shrnuto, jak se sorbenty chovaly 

při měnících se hodnotách pH vzorku a promývacího pufru. V obrázcích je přehledně 

zobrazena míra extrakce zinku z jednotlivých vzorků v závislosti na hodnotách pH 

vzorku a promývacího pufru. Eluční krok byl vždy stejný, tedy signál odpovídá 

množství zachyceného zinku během nástřiku na kolonu. 

V grafech jsou porovnány absolutní hodnoty absorbance odpovídající koncentraci 

zinku a směrnice kalibrace vytvořené z hodnot použitých třech koncentrací. Porovnání 

směrnic umožňuje relativní srovnání jednotlivých sorbentů a eliminaci chyb měření a 

extrakčního procesu. Zvyšující se směrnice odpovídá zvyšující výtěžnosti extrakce 

zinku. 
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Iontosorb OXIN 

Na obrázku č. 11 je zobrazena absorbance zinku, extrahovaného z roztoku síranu 

zinečnatého a následně eluovaného elučním roztokem z kolony tvořené sorbentem 

Iontosorb OXIN, v závislosti na hodnotě pH vzorku a promývacího pufru.  

 

 

Obr. 11: Iontosorb OXIN. Graf odezvy eluce tří hladin koncentrace vzorku v 

závislosti na pH. 

 

 

 

Obr. 12: Graf znázorňuje zvyšující se směrnici kalibrace zinku se stoupající 

hodnotou pH. 

 

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
b

so
rb

an
ce

 

pH vzorku a promývacího roztoku 

500 nmol/l

200 nmol/l

100 nmol/l

-0,0001

0

0,0001

0,0002

0,0003

0,0004

0,0005

0,0006

2 3 4 5 6 7 8 9 10

sm
e

ě
n

ic
e

 k
al

ib
ra

ce
 

pH vzorku a promývacího roztoku 



38 

 

Je patrné, že výtěžnost zinku se stoupajícím pH narůstá. Extrakce zinku probíhá při 

pH vzorku a promývacího pufru vyšší než 4. Nejvyšší extrakce zinku kolonou byla při pH 

vzorku a promývacího pufru 6. S dalším zvýšením pH zůstává výtěžnost přibližně 

stejná. 

Graf na obrázku č. 12 znázorňuje zvyšující se směrnici kalibrace zinku, ze všech 3 

koncentrací roztoku síranu zinečnatého, v závislosti na stoupající hodnotě pH. 

 

 

Obr. 13: Iontosorb OXIN, pH vzorku a promývacího pufru 6, koncentrace zinku 500 

nmol/l. Měřeno programem č. 7 (tabulka č. 8), při vlnových délkách 490, 510, 560 a 

600 nm a ve třech opakováních. 

 

 

Na obrázku č. 13 je záznam extrakce zinku při vlnových délkách 490 (komplex se 

zinkem), 510, 560 a 600 (korekce) nm, v průběhu dávkování vzoru do systému (červená 

šipka v obrázku) a jeho eluce (modrá šipka v obrázku), při hodnotě pH vzorku a 

promývacího pufru 6. Měření vzorku bylo provedeno ve třech opakováních a poté byl 

extrahován slepý vzorek pro korekci.  
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Iontosorb SALICYL 

Křivky na obrázku č. 14 znázorňují závislost extrakce zinku na pH vzorku a 

promývacího pufru u jednotlivých koncentrací zinku v roztoku. Tyto křivky mají mírně 

rozdílný průběh, který koriguje graf na obrázku č. 15, zobrazující zvyšující se směrnici 

kalibrace zinku, ze všech 3 koncentrací roztoku síranu zinečnatého, v závislosti na 

stoupající hodnotě pH. 

 

 

Obr. 14: Iontosorb SALICYL. Graf odezvy eluce tří hladin koncentrace vzorku v 

závislosti na pH. 

 

 

Obr. 15: Graf znázorňuje narůstající směrnici kalibrace zinku se stoupající hodnotou 

pH. 
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Výtěžnost zinku se stoupajícím pH narůstá a od pH 5 je nárůst absorbance ještě 

patrnější. Nejvyšší výtěžnost byla extrakce zinku kolonou při nejvyšším testovaném pH, 

kterým bylo pH 9. 

Extrakce zinku z roztoku eluovaného z kolony Iontosorb SALICYL, po extrakci 

tohoto kovu z roztoku síranu zinečnatého o koncentraci 500 nmol/l, při pH vzorku a 

promývacího pufru 9, je zobrazena na obrázku č. 16. 

 

 

Obr. 16: Iontosorb SALICYL, pH vzorku a promývacího pufru 9, koncentrace zinku 

500 nmol/l. Měřeno programem č. 7 (tabulka č. 8), při vlnových délkách 490, 510, 560 

a 600 nm a ve třech opakováních a nástřik slepého roztoku. 

 
 

Absorbance zinku, byla měřena při vlnových délkách 490, 510, 560 a 600 nm. 

Červená šipka v obrázku ukazuje na absorbanci naměřenou v průběhu dávkování 

vzorku do systému a modrá šipka na absorbanci naměřenou při eluci zinku z kolony 

Iontosorb SALICYL. První tři strmé píky zobrazují třikrát měřenou absorbanci při eluci 

zinku z kolony, čtvrtý pík zachycuje absorbanci slepého vzorku.   
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Iontosorb IDA 

Graf na obrázku č. 17 zobrazuje míru extrakce zinku z kolony tvořené sorbentem 

Iontosorb IDA, v závislosti na hodnotách pH vzorku a promývacího pufru. Křivky u 

jednotlivých koncentrací zinku v roztoku se mírně liší. Tuto nepřesnost koriguje graf na 

obrázku č. 18, který znázorňuje směrnici kalibrace zinku, ze všech 3 koncentrací 

roztoku síranu zinečnatého. 

 

 

Obr. 17: Iontosorb IDA. Graf odezvy eluce tří hladin koncentrace vzorku v závislosti 

na pH. 

 

 

Obr. 18: Graf znázorňuje závislost směrnice kalibrace zinku na hodnotách pH. 
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Je vidět, že se zvyšujícími se hodnotami pH vzorku a promývacího pufru postupně 

výtěžnost narůstá. Nejlépe extrahovala kolona zinek z roztoku při pH vzorku a 

promývacího pufru 6. S dalším zvyšováním pH vzorku a promývacího pufru, výtěžnost 

extrakce mírně klesala. 

 

 

Obr. 19: Iontosorb IDA, pH vzorku a promývacího pufru 6, koncentrace zinku 500 

nmol/l. Měřeno programem č. 7 (tabulka č. 8), při vlnových délkách 490, 510, 560 a 

600 nm a ve třech opakováních. 

 

 

Extrakce zinku kolonou je zachycena na obrázku č. 19. Zde můžeme vidět záznam 

absorbance zinku (při vlnových délkách 490, 510, 560 a 600 nm), v průběhu dávkování 

vzorku s koncentrací zinku 500 nmol/l do systému (červená šipka v obrázku) a jeho 

eluce (modrá šipka v obrázku), při hodnotě pH vzorku a promývacího pufru 6. Měření 

bylo provedeno ve třech opakováních a následně byl proměřen slepý vzorek.  
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Toyopearl 

Na obrázku č. 20 jsou znázorněny křivky závislosti absorbance zinku na pH vzorku a 

promývacího pufru u jednotlivých koncentrací zinku v roztoku. Z grafu vidíme, že 

křivky absorbance zinku se zvyšujícím se pH vozku a promývacího pufru výrazně 

kolísají. Bohužel ani korelace směrnic kalibrace nepřinesla interpretovatelné výsledky. 

 

 

Obr. 20: Toyopearl. Graf odezvy eluce tří hladin koncentrace vzorku v závislosti na 

pH. 

 

 

 

Obr. 21: Graf znázorňuje závislost směrnice kalibrace zinku na hodnotách pH. 
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Na grafu v obrázku č. 21 je vidět, že nejlépe extrahovala kolona zinek z roztoku při 

pH vzorku a promývacího pufru 3. Při pH 5, 6, 8 a 9, byl záchyt zinku dostatečný. 

Záchyty absorbance zinku při hodnotách pH 4 a 7 nebyly měřitelné, jelikož při těchto 

pH nebyl pravděpodobně zinek z roztoku extrahován.  

Výsledky analýzy extrakce zinku z roztoku sorbentem Toyopearl nejsou uspokojivé 

a nemají dostatečnou výpovědní hodnotu, jelikož naměřené hodnoty extrakce zinku 

v průběhu zvyšujícího se pH výrazně kolísají. Použít tento sorbent není pro extrakci 

zinku za daných podmínek vhodný.   
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Srovnání sorbentů 

  

 

Obr. 22: Srovnání všech čtyř sorbentů při extrakci zinku. 

 

 

Z grafu (obr. 22) sice vidíme, že nejvyšší výtěžnost extrakce zinku byla na koloně 

Toyopearl při hodnotách pH vzorku a promývacího pufru 3, ale absorbance u tohoto 

sorbentu velice kolísá a nemůžeme si být jisti správností výsledků. Z ostatních sorbentů 

měl nejlepší záchyt zinku sorbent Iontosorb OXIN při pH 6, dále Iontosorb IDA při 

hodnotě pH 6 a Iontosorb SALICYL při hodnotě pH vzorku a promývacího pufru pH 9.  
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6 Diskuze 

Testování čtyř sorbentů pro extrakci zinku proběhlo ve zjednodušeném módu. 

Změnou podmínek byly srovnány extrakční vlastnosti sorbentů pro zachycení zinku při 

různém pH. Pro eluci byly užity stejné podmínky (roztok o pH 2). Polysacharidové 

sorbenty Iontosorb vykazovaly stabilní výsledky v celém spektru podmínek. Sorbent 

Toyopearl, který má odlišnou strukturu částic v porovnání s polysacharidovými 

sorbenty Iontosorb, za daných podmínek nevykazoval stabilní výsledky zřejmě díky 

odlišné eluci. Pro tento sorbent by musela být použitá metoda výrazněji upravena. 

Dalšímu srovnání extrakčních podmínek pro použití polysacharidových a polymerních 

sorbentů se budou věnovat další práce. 

Výtěžnost extrakce byla hodnocena odečítáním výšky píku (zóny), která odpovídá 

zakoncentrované zóně zinku. Odečet plochy píku (zóny) by umožnil lépe určit 

výtěžnost extrakce, ale to je se stávajícím software jen velmi obtížné. Srovnáním tvarů 

píků bylo potvrzeno, že pro měřené koncentrace zinku dochází k efektivnímu záchytu a 

dostatečně rychlé eluci, která se projevuje zakoncentrovanou zónou podobného tvaru (s 

výjimkou Toyopearl). Vliv pH na záchyt zinku na sorbent byl prokázán a poukazuje na 

různé chelatační schopnosti funkčních skupin s měnícím se pH. Dle výrobce Iontosorb 

různé sorbenty vykazují rozdílnou absolutní kapacitu, tato vlastnost nebyla studována, a 

bude předmětem dalších experimentů. 
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7 Závěr 

V této práci byly srovnány čtyři různé chelatační sorbenty (Iontosorb OXIN, 

Iontosorb SALICYL, Iontosorb IDA a Toyopearl) v on-line SPE s cílem zjistit jejich 

chování v širokém rozsahu pH vzorků zinku.  

Roztoky zinečnatých kationtů (síranu zinečnatého) byly extrahovány na každém ze 

čtyř sorbentů ve třech různých koncentracích (100 nmol/l, 200 nmol/l a 500 nmol/l) a po 

eluci byla sledována absorbance komplexu zinku s činidlem PAR při vlnových délkách 

490, 510, 560 a 600 nm.  

Nástřik testovaných vzorků síranu zinečnatého na všechny čtyři sorbenty probíhal při 

sedmi různých hodnotách pH (3 - 9) vzorku a promývacího pufru a následná eluce 

zinku probíhala při pH 2. U každého sorbentu byly vyhodnoceny podmínky pro 

adsorpci a eluci zinku.  

Po celkovém zhodnocení všech čtyř sorbentů při různých podmínkách měření byl 

určen jako nejlepší sorbent Iontosorb OXIN – vykazoval nejvyšší absorbanci eluční 

zóny, a jako nejlepší podmínky pro adsorpci zinku pH vzorku a promývacího pufru 6 a 

vyšší. Sorbent Iontosorb IDA vykazoval postupný nárůst adsorpce již od pH 4, kdy při 

hodnotě pH 6 už k dalšímu zvýšení extrakce nedocházelo. Iontosorb SALICYL 

vykazoval adsorpci až při hodnotách pH 6 a vyšší, ale absorbance eluční zóny byla 

výrazně nižší než u sorbentů OXIN a IDA.  

Sorbent Toyopearl vykazoval extrakční schopnosti, ale nepodařilo se jej za daných 

podmínek vhodně srovnat s ostatními sorbenty. Vlastnosti polymerního sorbentu 

v průtokové on-line SPE jsou výrazně odlišné od polysacharidových sorbentů. 
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