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1.Úvod 

Tématem mé diplomové práce je elementarizace chromatografických metod 

a zejména chromatografie plynové. Elementarizace a modelování jako názorné 

zjednodušení složitých témat je pro práci na základních školách i školách 

středních velmi vhodnou pomocí při vysvětlování věcí složitých. 

Stejným směrem se ubírá i tato práce. Směřuje od jednoduchých pokusů a 

seznámení s vlastní chromatografií vůbec, přes modelování chromatografie až 

k vlastnímu chromatografickému přístroji. 

Cílem mého snažení je možný postup nebo návod pro práci učitele při 

vyučování chromatografických metod. Chtěla bych učitele podrobně seznámit 

s pojmy elementarizace, modelování a vizualizace a s jejich vhodným využitím 

ve výuce, protože názorné vyučování je jistě velmi efektivní. Pokusím se logicky 

sestavit všechny možné dostupné informace, které by mohly posloužit pro 

výuku chromatografie v hodinách chemie. 

Učitel by zde měl mít možnost nalézt možnosti vysvětlení principu 

chromatografie od základní až po střední školu včetně návrhů pokusů, modelů 

a postupů. Vše se zdokumentuje na videozáznam. 
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2. Teoretická část 

2.1. Didaktická část 

2.7.7. Elementarizace 

Elementarizace je poznávací postup na rozhraní experimentování a 

modelování. Týká se nejčastěji metod studia látek a reakcí. Obvyklý postup je 

následující: 

1. sestrojení funkčního modelu přístroje v jednoduchém a dostupném 

uspořádání 

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

princip metody a zásady práce s přístrojem 

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

přístroje 

Závěrečnou etapou může být, umožňuje-li to vybavení školy, práce se 

skutečnými přístroji - pro školy jsou postačující a relativně dostupnější přístroje 

kapesní, kabelkové apod., určené pro práci v terénu. 

Uvádíme příklad elementarizace chromatografie: 

1. sestavení funkčního modelu chromatografu 

2. modelové pokusy ukazující různé druhy chromatografie 

3. zhotovení chromatogramu 

Elementarizaci často doprovází vizualizace, která buď reálnou 

elementarizeci doplňuje, či zprostředkovává, eventuelně nahrazuje jejím 

zobrazením (např. videozáznam) nebo simulací. Existují videozáznamy 

elementarizace řady chemických metod jako např. chromatografie, optických 

metod, elektroanalytických metod atd. 
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2.2.2. Modelování 

Modelování jako poznávací postupy používané hlavně: 

1. ke zprostředkovanému poznávání skutečnosti prostřednictvím modelů, 

který tuto skutečnost zastupuje - reprezentuje 

2. k vyjádření získaných poznatků tj. výsledků poznávání 

Modelování úzce souvisí s experimentováním, měřením a pozorováním a na 

hranicích mezi experimentováním a modelováním vznikla již zmíněná 

elementarizace chemických metod studia látek a reakcí. 

Velmi často je modelem edukační hra, která modeluje např. tvorbu vzorců, 

analytické reakce, procesy, aparáty, technologické postupy, ale i samotnou 

chemii jako hru s danými herními pravidly. 

2.1.3. Vizualizace 

Vizualizace zahrnuje širší škálu činností. Souvisí jak s konkretizací, tak 

s abstrahováním, resp. je realistická i schématická. Jejími výsledky jsou 

produkty svou povahou vizuální, audiovizuální, které vizualizují pojmy, 

myšlenkové konstrukce a jejich modely, reálné předměty jejich konfigurace a 

části, chemické látky, chemické reakce, postupy laboratorní i technologické. 

Vizualizaci lze třídit na: 

1. verbální ( text artikulovaný i psané slovo) 

2. grafickou ( graf, diagram, schéma) 

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

4. zobrazovací ( školní nástěnný obraz, diapozitiv, školní film, kazetový film, 

transparent, media a multimedia, školní poster) 
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2.2. Odborná část 

2.2.1 Chromatografické metody a jejich rozdělení 

Základním principem všech chromatografických metod je rozdělování 

složek směsi mezi dvě fáze, z nichž jedna je nepohyblivá (stacionární) a 

druhá se pohybuje (mobilní). 

Podle povahy fází rozlišujeme dva základní typy chromatografie -

kapalinovou a plynovou. Stacionární fází může být v obou případech inertní 

nosič pokrytý kapalnou fází, tuhý adsorbent, měnič iontů apod.; mobilní fází 

je v případě kapalinové chromatografie kapalina, v případě plynové plyn. 

Chromatografické metody lze rozdělit také podle uspořádaní. Stacionární 

fáze bývá obvykle umístěna v trubici (koloně, sloupci) a pak mluvíme o 

sloupcové chromatografii. Může se použít i plošné uspořádání. Stacionární 

fáze může být tvořena papírem (papírová chromatografie) nebo tenkou 

vrstvou adsorbentu naneseného na povrchu skleněných desek (tenkovrstvá 

chromatografie). 

Dále se chromatografické metody dělí podle povahy děje, který při 

separaci látek převažuje. Uplatňuje-li se převážně rozdělovači rovnováha, 

mluvíme o rozdělovači chromatografii. Může probíhat mezi dvěma 

kapalnými fázemi nebo mezi kapalnou a plynou fází. Je-li stacionární fáze 

tuhý adsorbent, u něhož se uplatňuje hlavně fyzikální adsorpční síly, nazývá 

se tato metoda adsorpční chromatografie. Mobilní fáze může být opět 

kapalná nebo plynná. Separace na základě výměny iontů způsobené 

elektrostatickými silami mezi ionty mobilní fáze a funkčními skupinami 

měniče iontů je podstatou iontově výměnné chromatografie. Při gelové 

chromatografii se uplatňuje molekulově sítový efekt a složky se rozdělí podle 

své velikosti. Afinitní chromatografie využívá specifické schopnosti 

biologicky aktivních látek reverzibilně vázat jiné látky. 
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Přehledné rozdělení chromatografických metod uvádím ve schématu 

Obr, č.1: Rozdělení chromatografických metod 

Chromatogra-f í e 

plynová GC kapa I i nová LC 

•plyn—ťuhá látka 
GSC 

p l y n - k a p o l l n a 
g l c 

rozdá I ovocí 
LLC 

•dsorpcní 
L SC 

ľontovš výmenná 
IEC 

gel ova 
G PC 

a f l n l t n í 

pap írová 
PC 

tenkovrs+vá 
TLC 

Podle toho, jakým způsobem je uskutečňován transport analyzované směsi 

kolonou, rozlišují se chromatografické techniky na eluční, frontální a 

vytěsňovací. 

1. eluční technika: malé množství vzorku se dávkuje na jeden konec 

stacionární fáze. Stacionární fáze se ponoří do elučního činidla tak, aby 

vzorek nebyl ponořen a mobilní fáze unáší nanesený vzorek a na 

základě rozdílných distribučních konstant se rozdělí. Výsledný 

chromatogram uvádím na obrázku č.2a . Vzdálenost maxima eluční 

křivky (peaku) od startu (okamžik, místo dávkování) charakterizuje 

kvalitu látek a plocha peaku je úměrná kvantitativnímu zastoupení látky 

ve směsi. Pro své jednoduché provedení je používána nejčastěji. 
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2. frontální technika - analyzovaná směs se přivádí kontinuálně a 

nepoužívá se již jiná mobilní fáze. Uvnitř kolony se ustanoví rovnováha a 

složky se rozdělí podle svých distribučních konstant. Jako první je 

eluována složka A, která je nejméně sorbována ve stacionární fázi. Po 

určité době se přidá druhá složka B a je eluována směs A+B. Nakonec 

směs opouští kolonu v původním složení. Výsledný chromatogram tvoří 

série stupňů, jejichž výška je úměrná koncentraci jednotlivých složek, 

(viz. obr. č.2b) Protože je to metoda kontinuální a lze ji automatizovat, 

uplatňuje se při výrobních procesech, pro laboratorní analytické účely 

není vhodná. 

3. vytěsňovací technika - vzorek je jednorázově dávkován do proudu 

mobilní fáze. Tou je látka, která je sorbována stacionární fází více než 

kterákoliv složka analyzovaného vzorku. Mobilní fáze vytěsňuje složky 

vzorku z kolony. Jako první vychází složka, která se nejméně sorbuje, 

poslední je vytěsňující mobilní fáze. Výsledný chromatogram (viz. obr. 

č.2c) tvoří stupně, jejichž výška je úměrná kvalitě a šířka kvantitativnímu 

zastoupení látky. Využívá se nejčastěji pro preparativní účely. 

Obr č. 2: Chromatoqramy získané při eluční (a), frontální (b) a vytěsňovací 

(c) metodě chromatografie 

n 
vytěsňující 

g mobilní fáze 

objem mobilní fóľe objem mobilní fáze 
objem mobilní ľo'ze 

a) b) c) 
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2.2.2. Retenční faktor - Rf 

Při analytickém využití chromatografie se zjišťuje tzv. retenční faktor R f 

(odpovídá relativnímu retenčnímu času tR), který je pro danou látku 

charakteristickou konstantou. Při určování Rf se na chromatografické vrstvě 

označí místo nanesení jako start. Po provedení chromatografického dělení 

(separace složek směsi) se označí místo, kam dospěla oddělovaná složka a 

čelo rozpouštědla (viz. obr. č 3). 

Obr, č.3: Zjištění retenčního faktoru - R f 

c 

S M 

Retenční faktor se vypočítá ze vztahu: 

R f = a/b 

, kde a = vzdálenost startu od středu chromatografické skvrny, 

b = vzdálenost startu od čela rozpouštědla. 
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2.2.3. Princip chromatografické separace ve schématu 

Obr, č.4: Princip chromatografické separace 

SEPARACE 

Popis obr, č.4 

s ....stacionární fáze 

m ...mobilní fáze 

t ...čas průchodu složky kolonkou 

šipky ...značí směr průchodu složek směsi s mobilní fází kolonkou 

dva rozdílné kroužky ...dvě rozdílné složky směsi 

Průběh chromatografické separace: 

Pohyb dvou částic v mobilní a stacionární fázi je omezen afinitou látek 

k adsorbentu stacionární fáze. Molekuly dělených látek vstupují do kolonky ve 

stejnou chvíli a mají tendenci střídavě vnikat do obou fází. V každé z nich se 

jednotlivé složky směsi zdržují různě dlouho. Setrvá - li jedna složka ve 

stacionární fázi déle než složka druhá, dochází tak k separaci směsi. 
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2.2.4. Plynová chromatografie 

Jako analytická metoda umožňuje plynová chromatografie identifikovat a 

stanovit nejen plyny, ale i všechny látky, které lze na plyn převézt. 

Jako preparativní metoda slouží plynová chromatografie k izolaci čistých 

látek v gramových množstvích. Plynové chromatografy určené pro preparaci 

mají automatizované dávkování i jímání frakcí. 

Obr, č.5: Blokové schéma plynového chromatografu 

Základní instrumentace - popis obr, č.5 

Pro plynově chromatografická měření se používá přístroj, který má tyto 

hlavní části: 

1... zdroj nosného plynu 

2... čistící zařízení 

3... regulační zařízení 

4.. . dávkovač 

5... kolona 

6... detektor 

7... zapisovač 

8... vyhodnocovací zařízení 

9, 10 ... termostat a regulace teploty 
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Popis chromatografického procesu: 

Ze zdroje nosného plynu (1), kterým bývá nejčastěji tlaková nádoba s N2, 

He nebo H2, prochází plyn systémem čistícího (2) a regulačního (3) zařízení, 

který zajišťuje jeho konstantní průtok kolonou. Vzorek je speciální injekční 

stříkačkou (4) vpraven do proudu nosného plynu a spolu s ním vstupuje do 

kolony (5), kde dochází k rozdělení směsi na jednotlivé složky, které jsou 

nosným plynem převedeny kolonky do detektoru (6). Ten bývá spojen 

zapisovačem (7). Součástí přístroje je i vyhodnocovací zařízení (8), které bývá 

u moderních přístrojů nahrazen počítačem. Výsledkem chromatografického 

procesu je grafický záznam, tzv. chromatogram, který představuje závislost 

signálu detektoru na čase, resp. na množství plynu prošlého kolonou. 

Obr, č.6: Schéma chromatogramu: 

CHROMATOGRAM 

mA 

1 

i 
i p e a k 1 

- 3 
r \ p e a k 2 ! 

- 2 

LLKOLIK : I c o 
- 1 p e a k 3 h - \ 1 

j \ i 
t 

min 5 4 3 2 1 

Z chromatogramu můžeme vyčíst jaká látka prošla kolonkou i její 

množství obsažené ve směsi. O jakou látku se jedná nám udává výška peaku, 

a její množství plocha peaku. Obě tyto hodnoty jsou tabelovány 
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2.3. Literární rešerše 

Pořadové 
číslo 
Rok publ. 

Název pokusu Anotace Odkaz 
na lit. 

1 

1965 

A simple separation of the 
indicators in screened methyl 
orange 

Kruhová papírová chromatografie -
jednoduchá separace indikátorů 

1 

2 

1965 

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

Papírová chromatografie -
porovnání výsledků vzestupné a 
sestupné pap.chromatografie 

1 

3 

1965 

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

Papírová chromatografie -
porovnání výsledků vzestupné a 
sestupné pap.chromatografie u 
separace přírodních komponentů u 
komerčních inkoustů 

1 

4 Separation of metallic ions 
(Pb2+, Ag+ and Hg2

2+) by one -
way chromatography 

Papírová chromatografie -
porovnání výsledků vzestupné a 
sestupné pap.chromatografie 

1 

5 

1965 

Separation of metallic ions 
(Co2+, Ni2+, Cu2+ and Fe2+) by 
one - way chromatography 

Papírová chromatografie - sestupná 
a vzestupná - separace kovových 
iontů 

1 

6 

1965 

Separation of metallic ions 
(Bi3+, Cd2+, Cu2+, Pb2+ and 
Hg2+) 

Papírová chromatografie -separace 
kovových iontů 

1 

7 

1965 

Separation of metallic ions 
(Ba 2 \ Sr2+, Ca2+) by o n e - w a y 
chromatography 

Papírová chromatografie - sestupná 1 

8 

1965 

The separation of halide anions Papírová chromatografie - sestupná 1 

9 

1965 

Separation of several amino 
acids by one - way 
chromatography 

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

1 

10 

1965 

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

Papírová chromatografie - proveďte 
metodou sestupné i vzestupné 
chromatografie separaci 
hydrolyzovaného cukru a porovnejte 
výsledky 

1 

13 



Pořadové 
číslo 
Rok publ. 

Název pokusu Anotace Odkaz 
na lit. 

11 

1965 

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

Sloupcová (kolonová) 
chromatografie dělení barviv 
inkoustů na křídě 

1 

12 

1965 

Separation of metallic ions 
(Pb : t , Ag+ and Zn2") on an 
alumina column 

Sloupcová (kolonová) 
chromatografie - separace 
kovových iontů 

1 

13 

1971 

Určení.aminokyselin.papírovou 
chromatografii 

Rozpouštědlo je nasáváno 
filtr.pap. a vzlíná po něm do 
výšky. Strhává sebou 
aminokyseliny různou 
rychlostí. Skvrny se zviditelní 
ninhydrinem. 

20 

14 

1973 

The Concept Basis of Field -
Flow Fractionation. 

Pojmový základ frakci onace v 
tekoucím poli. Postup dělení 
částic využívá různé rychlosti 
toku ve středu a u stěn kanálu. 

8 

15 

1975 

Opyty po i onobmennej 
chromatografii 

Pokusy s ionexovou 
chromatografii. Vysvětlení 
principu,funkce a struktury 
ionexů a uvedeny náměty 
pokusů pro zájmové kroužky 

10 

16 

1975 

Project Work and 
Chromatography. (Uplatnění 
chromatografie v učebním 
plánu.) 

Uplatnění chromatografických 
metod zvláště v organické 
chemii 

4 

17 

1957 

An Experiment Illustrating 
Countercurrcnt 
Chromatography with Simple 
Apparatur. (Pokus s použitím 
vzestupné chromatografie s 
jednoduchým zařízením.) 

Ve stati je popsané zařízení pro 
proti proudovou 
chromatografii, která je 
provedena bez pevné složky. 

7 

18 

1975 

Semi - Micro Ion - Exchange 
in the Freshman Laboratory. 
(Zařízení iontoměničů 
semimikro metodou do 
základních cvičení.) 

Návody na použití iontoměničů 
v základním laboratorním 
cvičení v provedení semimikro 
technikou, založené na použití 
komerčního materiálu. 

19 

19 

1975 

Az ioncsere - folyamatok 
szemléltetése a 
kôzépiskolában. (nízorné 
vyučování průběhu výměny 
iontů na střední škole.) 

Další použití iontoměničů 
v analýze 

22 

20 

1975 

Eine Apparatur fůr die 
Elektrophorese im Untericht 
(Aparatura na elektroforézu ve 

Návody k elektroforetickému 
dělení směsí barviv jak 
syntetických tak přírodních 

27 
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vyučování.) 
Pořadové 
číslo 
Rok publ. 

Název pokusu Anotace Odkaz 
na lit. 

21 

1975 

Molekularsiebe -
Adsorbenzien nach 
Mass.(molekulární síta -
adsorbens na míru) 

V článku je popsána struktura, 
příprava i využití 
molekulárních sít. 

29 

22 

1976 

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

Zkušenost s použitím 
chromatografie na tenké vrstvě 
pro práci v chemickém 
kroužku ve škole. 

2 

23 

1976 

Metodičeskije rekomendaciji k 
provcdeniju fakultatívnych 
zanjatij po osnovám 
biochimiji. 

Metodické poznámky k výuce 
ve fakultativním kurzu z 
biochemie. 

9 

24 

1976 

Ion - exchange 
chromatography of proteins. 
(Iontoměničová 
chromatografie proteinů.) 

Popisuje užití 
karboxymethylcelulosy Vistec 
CI k rychlé separaci protejnů 
ze séra skotu a z vaječného 
bílku 

11 

25 

1976 

Ausgewählte 
Übungenbeispiele zur 
Dünnschicht -
chromatographishcen 
Untersuchung von 
Naturstoffen. 

Vybrané cvičné příklady ke 
zkoumání přírodních látek 
chromatografii na tenké vrstvě. 

12 

26 

1976 

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

0 taxonomické analýze 
roztoků surového chlorofylu 
pomocí chromatografie na 
tenké vrstvě. 
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1982 

Chromatografičeskojc 
razdelenije rastiteľnych 
pigmentov. 

Chromatografické dělení 
rostlinných barviv na 
chromatografickém papíře 

6 

28 

1983 

Dělení aminokyselin 
chromatografii na tenké vrstvě 
v chemickém praktiku 

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

23 

29 

1987 

Analýza aminokyselin 
tenkovrstvou chromatografii 

Návody na tenkovrstvou 
kapalinou chromatografii ke 
stanovení aminokyselin 

5 

30 

1987 

Dělení niklu, kobaltu a zinku 
na měniči aniontů. 

Využití iontoměničů k dělení 
anionů, které se následně 
stanoví chelatometricky 

5 
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Pořadové 
číslo 
Rok publ. 

Název pokusu Anotace Odkaz na 
lit. 

31 

1987 

Papírová chromatografie 
anorganických solí 

Chloridy kovů jsou 
separovány v eluční směsi a 
detekce se provádí postřikem 
chromatogr. pap. kys 
rubeanvodíkovou 

5 

32 

1987 

Separace cukrů tenkovrstvou 
chromatografii 

Směs sacharidů se dělí na 
tenké vrsvě silikagelu eluční 
směsí. 

5 

33 

1987 

Separace indikátorů papírovou 
chromatografii. 

Acidobazické indikátory lze 
dělit v alkalické vyvíjecí 
soustavě. 

5 

34 

1987 

Separace látek obsažených 
v inkoustu pomocí 
chromatografie 

Inkousty lze rozdělit pomocí 
papírové chromatografie. Lze 
použít i dvojrozměrné 
papírové chromatografie 

5 

35 

1987 

Stanovení celkové koncentrace 
solí iontově výměnnou 
chromatografii 

Využití iontoměničů 
k rozdělení kationů. 
Koncentraci uvolněné kyseliny 
stanovíme alkalimetricky 

5 

36 

1989 

Jednoduché chromatografické 
pokusy. 

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

28 

37 

1993 

Izomerace azobenzenu jako 
reakce na tenké vrstvě. 

Rozdělení izomerů 
azobenzenu na tenké vrstvě 

14 

38 

1995 

Demonstrace reakcí anilinu s 
využitím tenkovrstvé 
chromatografie 

Úloha nám ukazuje možnost 
demonstrovat chemické 
vlastnosti anilinu na tenké 
vrstvě místo zkumavkových 
reakcí 

16 

39 

1998 

Důkaz kyseliny glutamové v 
potravinářských výrobcích 

Kys. glutamovou le stanovit 
tenkovrstvou chromatografi í 
na Silufolu. 

18 

16 



Pořadové 
číslo 
Rok publ. 

Název pokusu Anotace Odkaz na 
lit. 

40 

1998 

Dělení listových barviv 
sestupnou papírovou 
chromatografíí 

Použití vzestupné a sestupné 
papírové chromatografíe pro 
dělení přírodních barviv 

18 

41 

1998 

Chromatografíe na tenké 
vrstvě 

Chromatografické důkazy 
kofeinu v čaji, kofole a 
utišujícím léku pomocí 
tenkovrstvé chromatografíe 

18 

42 

1998 

Kruhová chromatografíe Výhody využití horizontální 
rozdělovači papírové 
chromatografíe 

18 

43 

1998 

Vzestupná papírová 
chromatografíe 

Úloha demonstruje změnu 
pohyblivosti při použití 
různých vyvíjecích 
rozpouštědel 

18 

Pokusy č. 35, 36, 40 vyzkoušeny 

17 



3. Praktická část 

3.1. Hodina se žáky 

Uvedeni do problematiky chromatografie 

Cíl hodiny: Cílem hodiny je seznámit žáky se základními pojmy 

souvisejícími s chromatografii a vysvětlením principu chromatografie na základě 

vyzkoušení si jednoduchého pokusu, na kterém je jsou tyto pojmy a principy 

vysvětleny. 

Forma vyučovací hodiny: laboratorní cvičení, kdy učitel frontálně 

předvádí pokus a žáci podle něj dělají jednotlivé úkony ve skupinkách u svých 

stolů 

Pomůcky: Erlenmeyerova baňka, bílá psací křída, barevné fixy rozpustné 

ve vodě 

Chemikálie: voda 

Postup hodiny: 

Na začátku našeho setkání si společně uděláme jednoduchý pokus. 

Před sebou máte Erlenmeyerovu baňku s vodou a bílo psací křídu. Po 

laboratoři posílám sady barevných fixů. Kdo má fixy udělá následující: 

Jednotlivými barvami uděláte po stěnách křídy linku asi tak jeden a půl cm od 

okraje. Na čtvrtou stěnu uděláte linku všemi třemi barvami najednou přes sebe. 

Křídu postavte tímto označeným koncem do Erlenmeyerovy baňky 

s vodou. Barevná linka nesmí být ponořena. Počkáme, co se bude dít. 
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Obr. č.7: Nákres 1 

K ŕ í d a 

/ 

E r I e n m e y r o v a b a ň k a 

X 

\ b a r e v n á 

A " 

i n k a 

\ 
\ v o d a 

Po 10 minutách: 

Vidíme že voda po křídě vzlíná a unáší sebou jednotlivé barvy fixů 

různou rychlostí. Barvy se rozdělili. Je to tedy metoda rozdělovači a nazývá se 

chromatografie. Na našem pokusu si vysvětlíme její princip: 

Křída představuje tzv. stacionární neboli nepohyblivou fázi, kdežto voda 

fázi mobilní, tedy pohyblivou a pohybuje se po křídě. Vzorek, který chceme 

rozdělit, naneseme na stacionární fázi, v našem případě na křídu a necháme po 

ní vzlínat vodu, jakožto mobilní fázi. Podle toho jak jednotlivé barvy lnou 

k povrchu křídy, jsou unášeny mobilní fází. Čím více lne složka vzorku 

k povrchu křídy, tím více se zdržuje a tím dochází k rozdělení jednotlivých 

složek směsi. 
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Obr, č.8: Nákres 2 

s t a c i o n á r n í - f á z e 

/ K 

E r I e n r n e y r o v a b a ň k a 

Závěr: 

Žáci provedli jednoduchý pokus, na. základě kterého si byli schopni 

osvojit základní pojmy o chromatografii a její vlastní princip. Pokus je možné 

použít jak na ZŠ tak i SŠ. 
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3.1. Jednoduché pokusy 

Vyhledala jsem několik knih a archív s časopisy s články, zabývajících se 

tématikou chromatografíe a v nich našla spoustu námětů na jednoduché 

chromatografické pokusy. Přehled sebraných pokusů uvádím v literární rešerši 

v kapitole 2.3. 

Z těchto článků jsem si vybrala tři velmi jednoduché pokusy jako 

demonstrační pokusy jednotlivých typů chromatografíe. 

3.1.1. Pokus č 1. - ad sorpční chromatografíe 

Rozdělení směsi barev fixů na různých materiálech 

Stacionární fáze: Silufol, psací křída, filtrační papír 

Rozdělovaná látka: Ve vodě rozpustné fixy 

Mobilní fáze: voda 

Pomůcky: 3 malé Erlenmeyerovy baňky (100ml), nůžky, střička s vodou, 

barevné fixy rozpustné ve vodě (červená, zelená, modrá) 

Postup: 

Na jednotlivé stacionární fáze, tj. na proužek filtračního papíru, na 

proužek Silufolu, naneseme přes sebe všechny 3 barvy fixů. Na psací křídu 

naneseme z každé strany jednu ze tří barev fixů a na čtvrtou stranu všechny tři 

barvy přes sebe. 

Do Erlenmeyerových baněk nalijeme asi tak půl centimetru na výšku 

baňky vody. Do každé baňky vložíme jednu ze stacionárních fází a necháme 

nasávat vodu. 

Pozn. Filtrační papír je nutné přidržet sponkou nebo založit, aby se pod tíhou 

nasáté vody neponoril celý a pokus by byl překažen. 

Pozorujeme, jak jsou jednotlivé barvy fixů unášeny různou rychlostí a po 

určité době na všech třech médiích rozděleny. Nejlépe je to vidět na psací 

křídě, kde máme ze tří stran jednotlivé fixy a ze čtvrté strany směs fixů. Tímto 
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způsobem si můžeme ověřit i to, že nezáleží na tom, jestli jsou jednotlivé fixy ve 

směsi, nebo jsou jednotlivě naneseny a unášeny rozpouštědlem. 

Závěr: Tento pokus je velmi nenáročný jak na provedení, tak i z hlediska 

dostupnosti pomůcek. Je jen důležité upozornit žáky na to, že pokud by chtěli 

tento pokus zkoušet doma, je důležité si uvědomit, jaké používají fixy, a to jestli 

jsou rozpustné ve vodě nebo v ethanolu. 

Dělení barviv fixů lze doporučit jako pokus už pro základní školy, jako 

zpestření, nebo jako domácí úlohu, které se děti jistě velmi rády zhostí. 
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3.2.2. Pokus č. 2- afinitní chromatografie 

Dělení listových barviv vzestupnou chromatografii na chromatoqrafickém papíře 

Stacionární fáze: chromatografický papír 

Rozdělovaná směs: směs zelených barviv 

Mobilní fáze: směs acetonu a petroletheru 1:10 

Materiál: špenát, kopřivy, břečťan 

Chemikálie: aceton, petrolether, písek 

Pomůcky: třecí miska st loučkem, 2 kádinky (25ml), kádinka (50ml), malá 

filtrační nálevka, tyčinka, filtrační papír, chromatografický papír 

Postup: 

1) příprava rostlinného materiálu - rostlinný materiál rozetřeme 

v misce s několika ml acetonu a s pískem a kapalinu přefiltrujeme 

do kádinky. Filtrát musí být tmavě zbarven, jinak jej musíme 

nechat odpařit v digestoři, aby se zahustil. 

2) Vlastní provedení pokusu - tyčinku naneseme tmavý filtrát na 

chromatografický papír, na místo startu. Skvrna by neměla být 

větší než 5mm. Papír vložíme do kádinky, kde je na dně asi půl 

centimetru směsi rozpouštědla aceton: petrolether (1:10). 

Závěr: Pro tento pokus je již nutná vybavená laboratoř chemikáliemi a 

příslušným chemickým nádobím. Pokus je to také velmi jednoduchý na 

provedení. Jediným úskalím je připravit si dostatečně koncentrovaný výluh 

z listů zelených rostlin. 

Tento pokus je vhodný spíše pro školy střední a lze jej provádět i na 

školách, které nejsou chemicky zaměřené. 
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3.2.3. Pokus č. 3- Iontově výměnná chromatografíe 

Kvantitativní stanovení koncentrací solí iontově výměnnou chromatografií 

Princip metody: Proléváme-li roztok elektrolytu sloupcem měniče kationtů ve 

vodíkové formě, sorbují se kationty z roztoku a z měniče se uvolňuje 

ekvivalentní množství vodíkových iontů. Koncentraci uvolněné kyseliny 

stanovíme alkalimetricky. 

R - H + B + + A " - > R - B + H+ + A" 

,kde R - H měnič iontů 

BA sůl obsažená v roztoku 

H+ uvolněné vodíkové ionty 

Chemikálie: HCl, vzorek soli (0,1 mol.dm"3), NaOH (0,1mol.dm"3), katex, methyl 

oranž, 

Pomůcky: kolona s katexem, titrační baňka, byreta, odměrné baňky, nálevka do 

byrety 

Postup: 

1) příprava kolony s katexem - iontoměnič musíme nejprve převést do 

vodíkového cyklu a proto jej musíme prolít kyselinou chlorovodíkovou. 

Poté jej prolijeme vodou do neutrální rekce vytékající vody. 

2) vlastní pokus - vzorek soli o koncentraci 0,1 mol.dm"3 nalijeme do 

nálevky na koloně a necháme protékat kolonou. Pod kolonou máme 

připravenou titrační baňku, do které jímáme vytékající vzorek. Kolonu 

promyjeme ještě 75ml vody a pokud je reakce vody neutrální, je kolona 

připravena pro další použití. Do titrační baňky přidáme pár kapek 

indikátoru methyloranže a vzorek titrujeme hydroxidem sodným do 

barevného přechodu. Druhý alikvotní podíl vzorku titrujeme do stejného 

pH bez předchozí výměny iontů. 
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3) Výsledek - Spotřeba hydroxidu sodného na druhý alikvotní podíl se 

odečte od spotřeby titrace vzorku prošlého iontoměničem. 

Závěr: Tento pokus je z uvedených pokusů nejsložitější a vyžaduje již jisté 

zkušenosti v laboratoři. Proto je tento pokus vhodný spíše pro školy 

s chemickým zaměřením. 
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3.3. Modelování chromatografické separace 

3.3.1. Model s mincemi a pravítky 

Pomůcky: jedno zelené pravítko, jedno bezbarvé pravítko, mince, lepenka 

Popis modelu: Pravítka přiložíme k sobě. Každé z nich představuje jednu z fází. 

Zelené pravítko představuje zakotvenou stacionární fázi, kdežto bezbarvé 

pravítko mobilní fázi. Dvě různě velké mince přilepené na proužek lepenky 

představují dělenou směs. 

Modelování pokusu je následující: Do mobilní fáze je vstříknuta směs látek 

(vloženy dvě mince). Mobilní fáze unáší dělenou směs dále. Pohyb mobilní fáze 

způsobíme posouvání pravítka ve směru dělení směsi. Mince jakožto dvě různé 

látky se pohybují mezi stacionární a mobilní fází různou rychlostí. Každá složka 

zůstává ve stacionární fázi jinak dlouho a tak dochází k rozdělení směsi 

Závěr: Na tomto jednoduchém modelu lze velice snadno vysvětlit princip 

chromatografíe. Molekuly všech látek obsažených ve vzorku přecházejí 

v průběhu cesty z jedné fáze do druhé. Podle různé afinity složek směsi 

k jednotlivým fázím dochází k dělení. 
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3.3.2. Výletníci na lodičkách 

Tento model je velice názorný, zajímavě a vtipně pojatý. Na rozdíl od 

modelu s pravítky je o něco složitější na provedení a ve výuce pro starší 

studenty by jej bylo možno nejlépe promítnout, nebo jen převyprávět. 

Pomůcky: kartonový papír, barevné figurky, bílý balící papír, makety domečků, 

barevné fixy nebo barvy 

Zhotovení modelu: Na podložní bílý balící papír nakreslíme řeku. Podél řeky na 

jednotlivé břehy umístíme makety domečků. Z kartonu zhotovíme lodičky, na 

které postavíme figurky 

Děj modelování: Na startovním místě jsou tři lodičky, na kterých jsou červení, 

žlutí a černí pasažéři, kteří vyplují společně. Na první zastávce se ale rozdělí 

podle toho, který nápoj pijí. Žlutí pijí víno, červení pivo a černí jen nealkoholické 

nápoje. Již po první zastávce dochází k rozdělení skupiny. Černí, kteří pijí 

nealkoholické nápoje, odplouvají od břehu první a směřují dále k další zastávce. 

Červení, pivo pijící pasažéři, se na místě zdržují déle, ale i tak odplouvají jako 

druzí. Žlutí, víno pijící cestující, musí víno řádně vychutnat a proto se na 

stanovišti zdržují nejdéle. Jak postupují jednotlivé skupiny dále po řece směrem 

k cíly cesty, dochází k jejich čím dál větší diferenciaci. 

Popis modelu: Řeka představuje tzv. mobilní fázi, která unáší jednotlivé složky 

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

občerstvují různě dlouho, dochází k dělení složek směsi. Občerstvovací 

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

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

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

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

základní princip chromatografie. 
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3.3.3. Model plynového chromatografu: 

Na videozáznamu vidíme model pana profesora Wollraba, který nám ho 

sám předvádí. 

Důležitá je základní instrumentace modelu. Model se skládá 

z následujících částí (popis obr. Č9): 

A - tlaková láhev, která obsahuje nosný plyn (v našem případě vodík). 

B, C - na tlakovou láhev je napojen redukční ventil, který zredukuje 

vysoký tlak v láhvi pro provoz přístroje. 

D - plyn je do kolony přiváděn silnostěnnou gumovou hadicí. 

E - kolonku představuje skleněná trubička naplněná práškem 

navlhčeným kapalinou. 

F - na konci trubice je ohnutá skleněná trubička vytažená do kapiláry. 

G - trubičkou vychází z kolony nosný plyn, který se zapálí 

H - vzorek se vpichuje zvláštní injekční stříkačkou do silnostěnné hadice 

Obr, č. 9: Nákres modelu plynového chromatografu 

CHROMATOGRAF 

H 
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Vlastní provoz přístroje začíná otevřením láhve s plynem a regulací tlaku. 

Nosný plyn se vpustí do aparatury. Vodík proudí aparaturou a na konci 

skleněné trubičky se zapálí. Nabereme vzorek plynu do zapalovačů do injekční 

stříkačky. Nasadíme jehlu a vpichneme do hadičky - provedeme tak nástřik 

vzorku. Vzorek je unášen nosným plynem. Plamínek se třikrát zvětší, což je 

způsobeno třemi složkami směsi postupně vystupujících z kolonky. 

Proč jednotlivé složky směsi vystupují z kolonky postupně v různých 

intervalech? Na pokusu je vysvětlen princip chromatografie a popsány 

jednotlivé části vlastního chromatografu. Kolonkou naplněnou práškem, který je 

navlhčen kapalinou proudí plyn unášející částice nastříknutého vzorku. Částice 

vzorku se v kapalině zdržují různě dlouho, podle toho, jak silná je jejich afinita 

ke kapalině. Kapalina na prášku představuje stacionární fázi a nosný plyn fázi 

mobilní. Doba, za kterou vzorek projde kolonkou, se nazývá retenční čas. 

Retenční čas je pro každou látku, za určitých podmínek stejný a tabelovaný. 

Obr. č. 10: Detekce: 

DETEKCE 

a b 

J 

D 

Popis obr. Č.10 

a) Detekce možná zvětšením plamene - můžeme změřit retenční čas 

procházejících složek směsi 

b) Měděný drátek pro detekci halogenderivátů 

c) Plamenně ionizační detektor 
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Detekce může být jen vizuální, kdy můžeme měřit čas (tzv. retenční čas 

tR), za který jednotlivé složky směsi projdou kolonkou.(obr. č.10a) U vzorků 

halogenderivátů lze jako detektor použít měděný drátek (obr. č.10b), kdy díky 

zbarvení plamene poznáme o který halogen derivát se jedná. U ostatních 

můžeme použít plamenně ionizační (obr. č.10c) detektor, který se skládá ze 

dvou drátků, které slouží jako detektory. Na drátky je vloženo napětí a elektrické 

pole způsobuje pohyb iontů v plameni plynu. Elektrický signál vzniklý vybitím 

iontů na elektrodách lze po zesílení měřit. 

Obr, č.11: Plamenně ionizační detektor u plynové chromatografie 

Základní instrumentace plamenně ionizačního detektoru: detektor, zdroj 

napětí (v našem případě 4,5V plochá baterie), zesilovač, demonstrační 

ampérmetr, zapisovač (registrační ampérmetr). 

Závěr: Model plynového chromatografu je využitelný pro vysvětlení principu 

chromatografie, zejména plynové. Na jednotlivých částech modelu lze velice 

jednoduše ukázat základní instrumentaci chromatografu, funkce jednotlivých 

částí modelu a využití v praxi. Na tomto modelu si žáci mohou uvědomit, jak 

pracuje skutečný chromatograf, který je možné k vidění v chemických 

laboratořích některých závodů, nebo na chemii zaměřených školách. 
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3.4. Návštěva VŠCHT: 

Navštívili jsme Vysokou školu chemicko - technologickou v Praze, 

Fakultu potravinářské chemie a biochemie, Ústav chemie a analýzy potravin, 

kde jsme měli možnost se seznámit s vlastním přístrojem chromatografu a jeho 

prací. 

Základní instrumentace: Zdroj nosného plynu, regulaci a čištění nosného 

plynu, dávkovací systém, kolona, detekční zařízení a vyhodnocovací systém 

v podobě počítače. 

Vlastní přístroj se skládá z nástřikové komory, která může být i plně 

automatizovaná a kolonky v podobě dutého křemíkového vlákna dlouhého až 

30 metrů. Kolonka je uzavřena a před vlastním stanovením je vždy 

vytemperována na určitou teplotu, aby stanovení probíhalo podle předpisu a 

výsledky byly srovnatelné s tabelárními. Vyhodnocení výsledků provádí 

moderní počítač. 

Během naší návštěvy probíhalo stanovení antioxidantů přidávaných do 

jedlých olejů. Stanovení bylo plně automatizované. Od nástřiku, přes temperaci 

kolonky, vpuštění nosného plynu až k detekci a následnému vyhodnocení 

v počítači. Na příloze č.1 vidíme graf, získaný z tohoto stanovení. Mezi šestou a 

sedmou minutou probíhajícího stanovení se náhle objevují dvai peaky, což 

svědčí o dvou složkách konkrétních antioxidandů ve směsi, a to BHT 

(butyldioxitoluen) a BHA (butyldioxianisol). 



4.Závěr 
Cílem mé práce byla možnost zjednodušení chromatografických metod 

zejména pro studenty středních škol. Ty nejjednodušší pokusy a modely by bylo 

možné využít i na základní škole. 

Ze sebraných materiálů jsem se pokusila sestavit pokusy a modely 

chromatografických metod podle jejich složitosti a náročnosti na vybavenost 

školy a schopnosti a dovednosti žáků. 

U každého pokusu i modelu jsou podrobně rozpracovány veškeré 

informace o potřebných pomůckách a chemikáliích na konci každé úlohy jsem 

se v závěru pokusila vystihnout důležité momenty, kdy je potřebné být zvláště 

opatrný a pro koho je daná úloha nebo předváděný model vhodný. 

Během své práce jsem navštívila Vysokou školu chemicko -

technologickou v Praze, Fakultu potravinářské technologie a biochemie, Ústav 

chemie a analýzy potravin, kde jsem měla možnost seznámit se s funkčním 

přístrojem chromatografu, který se využívá v běžných chemických provozech. 

Veškeré tyto podrobně rozepsané informace z mé práce jsou 

zdokumentované na videozáznamu, kde jsou kromě vyučovací hodiny, 

jednoduchého pokusu i modely chromatografické separace (kreslené i 

svépomocně vyrobené), přes model plynového chromatografu pana Prof. 

Wollraba až k přístroji plynovému chromatografu na Vysoké škole chemicko -

technologické v Praze. Videozáznam, který v mé práci slouží jako 

dokumentační materiál, by bylo možné ještě dále zpracovat a upravit, opatřit 

vhodnými komentáři a spolu s textem vydat jako multimediální CD. 

Pak by bylo na místě seznámit s touto prací širší učitelskou veřejnost, 

protože kromě konkrétních návodů pro výuku chromatografie může tato práce 

sloužit jako model, jak jednotlivá složitá témata chemie rozpracovat do 

jednodušších, pro žáky a studenty pochopitelnějších forem. 
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5. Přílohy diplomové práce: 

5.1. Příloha č.1 - Seznam jednotlivých pokusů a modelů 

Jednotlivé sekvence videopřilohy jsou seřazeny chronologicky podle toho 

jak byly získány. 

1) Pokus č.1: Adsorpční chromatografie - dělení barviv popisovačů na školní 

křídě, Silufolu a filtračním papíře: 

Adsorpční chromatografie na školní křídě byla úspěšně vyzkoušena jako 

vhodný, úvodní a motivační pokus pro jeho názornost, jednoduchost a 

dostupnost, které umožňují i jeho realizaci v domácích podmínkách 

2) Hodina se žáky: Úvod do problematiky chromatografie pomocí pokusu: 

Úvodci problematiky s využitím pokusu "chromatografické dělení barviv 

popisovačů na školní křídě", který provádějí paralelně s učitelem i žáci jako 

pokus frontální. Postup se jeví pedagogicky velmi efektivní 

3) Plynový chromatograf 

Ukázka moderního typu plynového chromatografu Ústavu chemie a 

Haluzy potravin na VŠCHT v Praze a postup antioxydantů přidávaných do 

jedlých olejů používaných při jejich konzervaci. 

4) Dělení barviv na Silufolu, R f - retenční faktor 

Další jednoduchý postup, který je blíž skutečné chromatografii (TLC). Je 

zde demonstrován rozdělovači (retenční) faktor R f jako poměr vzdálenosti 

středu skvrny od startu ku vzdálenosti čela rozpouštědla od startu. Tato veličina 

má význam analogický jako retenční čas (tR) v instrumentální plynové 

chromatografii. 
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5) Modelování chromatografické separace (výletníci na lodičkách) 

Amatérský animovaný trikový film zobrazující 3 druhy výletníků (pivaři, 

milovníci vína a antialkoholici) na výletě po řece. Jejich různě dlouhé zastávky 

v občerstvovacích zařízení na břehu řeky představují různé interakce složek 

směsi se stacionární fází a tím podstatu chromatografické separace 

6) Modelování chromatografické separace (kreslený trik) 

Modelování různě rychlého postupu částic vzorku chromatografickou 

kolonou je vytvořeno animovanou počítačovou technikou. Je zde demonstrován 

různě rychlý postup dvou druhů kroužků kolonou, kterou představuje trubice 

v řezu, jejíž vnitřní povrch tvoří stacionární fáze. Podstata separace je 

znázorněna různě dlouhými kontakty částic se stacionární fází. 

7) Svépomocný model chromatografické separace s mincemi a pravítky 

Model vyrobený ze dvou různě barevných pravítek pomocí dvou různě velkých 

mincí velkých mincí vysvětluje velmi jednoduše princip chromatografické 

separace 

8) Wollrabův model plynového chromatografu' 

Výhodou tohoto modelu je jeho technická nenáročnost, názornost, 

snadná (i svépomocná) zhotovitelnost včetně chromatografické kolonky i její 

náplně. Není zapotřebí pícka s vyhříváním. Jediným problémem, v českých 

poměrech, je nosný plyn, kterým je vodík přiváděný z tlakové láhve. Všechny 

ostatní pomůcky jsou dostupné, včetně registračního voltampérmetru, který lze 

zapůjčit z kabinetu fyziky. Metodika práce s tímto modele chromatografu je 

detailně rozpracována a podrobně zaznamenána videozáznamem, který tvoří 

jednu z příloh diplomové práce. 
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9) Průchod mobilní fáze se vzorkem kolonkou (kreslený trik) 

Kresleným trikem je předváděna podstata separace při adsorpční 

chromatografi i. Stacionární, pevnou fázi představuje členitý povrch materiálu do 

jehož prohlubní různého tvaru a velikosti zapadají tvarově příhodné částice 

vzorku unášeného mobilní fází. Částice se v prohlubních zdržují různě dlouho a 

tak dochází k jejich separaci 

10) Princip ionizačně plamenného detektoru (trik) 

Kombinace věcného a kresleného (animovaného) triku předvádí plamen, 

v němž jsou umístěny dvě elektrody, mezi kterými se chaoticky pohybují dva 

druhy částic představované kroužky. Při propojení elektrod se zdroji 

stejnosměrného napětí se kladně nabité částice pohybují ke katodě a záporně 

nabité k anodě. Elektrické signály vzniklé vybíjením částic na elektrodách se po 

zesílení jednoduchým zesilovačem registrují, např. ampérmetrem. 
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5.2. Príloha č.2 - Seznam obrázků 

Číslo Číslo Název obrázku 

obrázku kapitoly 

1. 2.2.1. Rozdělení chromatografických metod 

2. 2.2.1 Chromatogramy získané při eluční (a), frontální (b) a 

vytěsňovací (c) metodě chromatografie 

3 2.2.2. Zjištění retenčního faktom - Rf 

4 2.2.3 Princip chromatografické separace 

5 2.2.5 Blokové schéma plynového chromatografu 

6 2.2.5 Schéma chromatogramu 

7 3.1. Nákres 1 

8 3.1. Nákres 2 

9 3.3.3. Nákres modelu plynového chromatografu 

10 3.3.3. Detekce 

11 3.3.3. Plamenně ionizační detektor u plynové chromatografie 
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