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Anotace 

Hlavním úkolem diplomové práce je provést verifikaci metody stanovení 

polychlorovaných bifenylů. Ke stanovení PCBs je použit plynový chromatograf 

s detektorem elektronového záchytu. Teoretická část stručně popisuje strukturu a vlastnosti 

polychlorovaných bifenylů, aktuální legislativu pro danou oblast, princip použité metody 

plynové chromatografie a obecnou charakteristiku verifikace. Praktická část se zaměřuje 

na verifikaci metody stanovení PCBs ve vzorcích půdy – ověření parametrů přesnosti, 

správnosti, výtěžnosti. Dále je zde uveden postup analýzy PCBs od odběru vzorků až po 

analytickou koncovku. 

Klíčová slova 

polychlorované bifenyly, plynová chromatografie, verifikace, detektor elektronového 

záchytu  

Annotation 

Main task of thesis is to perform verification of method determination of polychlorinated 

biphenyls. To determination PCBs is used gas chromatography with electron capture 

detector. Theoretical part briefly describes structure and properties of polychlorinated 

biphenyls, actual legislation for this question, principle of used method gas 

chromatography and general characteristics verification. Practical part aims at verification 

of method determination of PCBs in soil samples – legalization parameter of accuracy, 

precision, recovery. Then the process analysis of PCBs from sampling to determination is 

there introduced. 
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polychlorinated biphenyls, gas chromatography, verification, electron capture detector 
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1 ÚVOD 

Polychlorované bifenyly stále představují jednu z nejsledovanějších skupin 

kontaminantů. Vyskytují se ve všech složkách životního prostředí, v atmosféře, 

pedosféře, hydrosféře a biosféře. Řadí se mezi perzistentní organické polutanty 

a vyznačují se toxicitou a řadou negativních účinků na živé organismy. Z hlediska 

jejich rozšíření a negativních vlastností je lze považovat za globální problém lidstva. Je 

proto důležité tyto látky monitorovat a na základě získaných dat navrhnout příslušná 

opatření pro řešení této problematiky, např. zvolit vhodnou metodu dekontaminace. Pro 

monitorování těchto látek je vhodné využívat nejmodernější a zároveň dostupné 

metody analýzy. 

Cílem této diplomové práce je provést verifikaci metody stanovení 

polychlorovaných bifenylů pro vybrané kongenery metodou plynové chromatografie 

s detekcí elektronového záchytu tak, aby tato metoda mohla být využívána v laboratoři 

Organických kontaminantů na Institutu environmentálního inženýrství v rámci 

praktické výuky předmětu Instrumentální metody analýzy. Verifikovanou metodu 

ověřit na reálném vzorku půdy a vypracovat metodiku stanovení PCBs od odběru 

vzorku, přes extrakci, až po analýzu plynovým chromatografem. Tuto metodiku budou 

moct využívat studenti v praktickém cvičení z již zmíněného předmětu Instrumentální 

metody analýzy.  
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2 POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY 

Polychlorované bifenyly patří mezi skupinu látek označovanou jako tzv. POPs 

(Persistent Organic Pollutants, perzistentní organické polutanty). Perzistentní organické 

polutanty jsou látky, které se vyznačují některými významnými negativními vlastnostmi. 

Vykazují toxicitu, mají schopnost bioakumulace a je u nich pravděpodobný významný 

škodlivý vliv na lidské zdraví nebo škodlivé účinky na životní prostředí. Jsou perzistentní 

a dochází u nich k dálkovému přenosu v ovzduší, který přesahuje hranice států. 

(www.recetox.muni.cz) 

Polychlorované bifenyly jsou z celostátního hlediska pro Českou republiku asi 

nejproblémovější skupinou POPs, přičemž mezi nejzatíženější oblasti patří především 

Ostravsko (bezjedu.arnika.org). Podrobnější charakteristiku těchto látek, jejich vznik 

a legislativní opatření uvádějí následující kapitoly. 

2.1 Fyzikální a chemické vlastnosti 

Polychlorované bifenyly jsou substituční deriváty bifenylu. Bifenyl je z hlediska 

organické chemie aromatický uhlovodík, v němž jsou dvě benzenová jádra přímo 

spojená jednoduchou vazbou. Získává se pyrolýzou benzenu, působením kovů na 

halogenbenzeny nebo zahříváním diazoniových solí. Sumární vzorec pro 

polychlorované bifenyly je yxyx ClHC ++− )(1012  (x+y=1 až 10).  

Tyto látky vznikají chlorací bifenylu. Teoreticky se tak může vytvořit až dvě stě 

devět jednotlivých derivátů s jedním až deseti atomy chloru v molekule (tabulka 1). 

Tyto deriváty bifenylu bývají označovány jako kongenery. Kongenery se liší jak 

fyzikálními a chemickými vlastnostmi tak toxicitou. Rozdíl mezi nimi spočívá ve 

stupni chlorace a umístění atomu chloru na aromatických jádrech (Nondek, 1988; 

Janoušková, 2005). 
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Tabulka 1: Počet isomerů v jednotlivých skupinách PCBs (převzato a upraveno, Nondek, 1988) 

Homologické skupiny Sumární vzorec Počet atomů Cl v molekule Počet isomerů 

Monochlorbifenyly C12H9Cl 1 3 

Dichlorbifenyly C12H8Cl2 2 12 

Trichlorbifenyly C12H7Cl3 3 24 

Tetrachlorbifenyly C12H6Cl4 4 42 

Pentachlorbifenyly C12H5Cl5 5 46 

Hexachlorbifenyly C12H4Cl6 6 42 

Heptachlorbifenyly C12H3Cl7 7 24 

Oktachlorbifenyly C12H2Cl8 8 12 

Nonachlorbifenyly C12HCl9 9 3 

Dekachlorbifenyly C12Cl10 10 1 

Zell a Ballschmitter navrhli číslování kongenerů od 1 do 209 podle rostoucí 

sumy indexů chlorových substituentů. Tato čísla jsou s oficiálním souhlasem IUPAC 

(International Union of Pure and Applied Chemistry, Mezinárodní unie pro čistou 

a užitou chemii) používána kvůli zjednodušení místo názvu. Například PCB 28 je 

označení pro kongener 2,4,4´-trichlorbifenyl, PCB 52 pro 2,2‘,5,5‘-tetrachlorbifenyl apod. 

(Nondek, 1988; Višňovský et al., 1997). Číslování poloh atomů chloru je znázorněno na 

obrázku 1. 

 
Obrázek 1: Struktura polychlorovaných bifenylů (převzato a upraveno, www.irz.cz) 

Polychlorované bifenyly jsou bezbarvé až nažloutlé olejovité tekutiny (méně 

chlorované směsi), případně voskovité pevné látky (více chlorované směsi). Bod varu 

mají v rozsahu 330 až 390 °C. Prakticky jsou nerozpustné ve vodě, rozpouští se ale 
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dobře v nepolárních organických rozpouštědlech. Jejich rozpustnost ovlivňují 

povrchově aktivní látky, anorganické soli a některé vysokomolekulární přírodní látky. 

(Jurčová, 2001) 

Technické směsi získané chlorací bifenylu mají výhodné vlastnosti. Jsou to 

látky chemicky, biologicky a tepelně stálé, odolné vůči působení kyselin a zásad. 

Rychlost odpařování je značně rozdílná, závisí především na stupni chlorace. Při 

zvýšených teplotách se PCBs nerozkládají, destilují proto bez rozkladu. Jsou odolné 

proti vzplanutí a k hoření dochází až při teplotě nad 1 000 °C. Při nuceném spalování 

s hořlavými substráty přecházejí polychlorované bifenyly při běžném hoření do 

kouřových plynů. Nečistoty nacházející se v technických směsích polychlorovaných 

bifenylů jsou převážně chlorované naftaleny a dibenzofurany. (Jurčová, 2001; 

Totevová et al., 1997) 

2.2 Toxicita  

Polychlorované bifenyly působí na organismy především svou toxicitou. Toxicita 

jednotlivých kongenerů PCBs je značně závislá na chemické struktuře, tedy nejen na 

počtu atomů chloru na bifenylovém skeletu, ale i na jejich vzájemné poloze. Přes 

vysokou chemickou stálost podléhají polychlorované bifenyly pomalým chemickým 

změnám a to za vzniku malých množství dimerů, trimerů a některých kyslíkatých 

sloučenin. Toxicita nově vzniklých látek bývá často mnohem vyšší než toxicita 

samotných PCBs. 

K nejtoxičtějším kongenerům patří bifenyly se čtyřmi, pěti a šesti atomy chloru. 

Jedná se především o kongenery, které mají dva atomy chloru substituované v poloze para 

(4- a 4‘-) a alespoň dva atomy chloru v poloze meta, přičemž nesmí mít žádný atom chloru 

v poloze ortho. (Jurčová, 2001)  

Těmto podmínkám vyhovují tyto čtyři kongenery:  

• 77, 81 (3,3‘,4,4‘-tetrachlorbifenyl a 3,4,4‘5-tetrachlorbifenyl), 

• 126 (3,3‘,4,4‘,5-pentachlorbifenyl), 

• 169 (3,3‘,4,4‘,5,5‘-hexachlorbifenyl).  

Označují se jako non-ortho kongenery nebo také koplanární kongenery a spolu 

s mono-ortho kongenery (105, 114, 118, 123, 156, 157, 167, 189) tvoří skupinu PCBs 
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nazývanou ,,dioxin-like PCBs,, (DL-PCBs). Toxikologické vlastnosti těchto kongenerů 

odpovídají dioxinům. Naopak skupina zahrnující PCBs, u nichž se dioxinová toxicita 

neprojevuje, bývá označována jako ,,non dioxin-like PCBs,, (NDL-PCBs) a patří zde šest 

tzv. indikátorových kongenerů: 28, 52, 101, 138, 153, 180. Sedmý (118) bývá řazen 

k indikátorovým PCBs, vykazuje však dioxinovou aktivitu. (Janoušková et al., 2005) 

Vzhledem k tomu, že polychlorované bifenyly patří k lipofilním látkám, kumulují 

se v tukových tkáních organismů nebo v součástech tkání bohatých na tuk. U vyšších 

organismů to je v játrech, nervové tkáni, mozku a v tukových složkách svalů, u planktonu 

v jeho lipidické části. Polychlorované bifenyly jsou odolné vůči metabolickým přeměnám, 

a proto se z organismů nevylučují. Při delší expozici se v organismech hromadí. 

V potravních řetězcích pak přecházejí z jednoho organismu do druhého téměř bez změny. 

Přímo do potravního řetězce člověka vstupují odpařováním, vyluhováním apod. 

(Kalač, 1995) 

Působení polychlorovaných bifenylů na vyšší organismy, jak zjistili mnozí 

experimentátoři, je do značné míry podobné působení chlororganických pesticidů. Kromě 

vstupu PCBs do lidského organismu zažívacím traktem, je dále možný vstup plícemi či 

kůží. Akutní otravy způsobené těmito látkami jsou spíše výjimečné. Častější jsou 

onemocnění pracovníků, kteří přicházejí s PCBs do styku (v minulosti při jejich výrobě). 

Účinky se projevují kožními onemocněními, jako jsou vyrážky, změny pigmentace 

kůže, ale také opuchlinami, záněty spojivek, únavou, zvracením atd. Zvýšení toxicity 

PCBs mohou vyvolat zejména stopy dibenzofuranů a dioxinů. Polychlorované bifenyly 

mohou způsobovat onemocnění jater, poruchy krevního oběhu, snížení imunitního 

systému, únavu a reprodukční problémy. U lidí vystavených větším dávkám PCBs byla 

pozorována zvýšená incidence nádorů trávicího traktu u mužů a lymfomů u žen. 

(Véber, Kredl, 1991; Horák et al., 2004)  

Podle oficiální databáze karcinogenů, kterou vede IARC (International Agency 

for Research on Cancer, Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny), jsou PCBs 

zařazeny od roku 1987 do skupiny 2A (látky pravděpodobně karcinogenní pro 

člověka). 

Pro posuzování toxicity různých kongenerů polychlorovaných bifenylů a pro 

snadnější posouzení rizik byl zaveden pojem TEF (Toxic Equivalency Factor, faktor 

ekvivalentní toxicity). Faktor ekvivalentní toxicity vyjadřuje poměrnou úroveň toxického 
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účinku ve srovnání s látkou 2,3,7,8-TCDD (2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin), jejíž 

toxicita byla vzata jako základ s hodnotou TEF rovnou jedné. Pro určení TEF byly použity 

výsledky indukce enzymů, pokles hmotnosti, potenciální bioakumulace, teratogenita, 

imunotoxicita a letalita. Údaje o tzv. ekvivalentní toxicitě TEQ (Toxicity Equivalent) se 

pak získávají jako suma faktoru ekvivalentní toxicity TEF pro každý kongener násobený 

jeho koncentrací. (Kalač, 1995) 

V tabulce 2 jsou uvedeny faktory ekvivalentu toxicity podle WHO (World Health 

Organization, Světová zdravotnická organizace) a mezinárodní faktory toxického 

ekvivalentu (I-TEF) pro jednotlivé kongenery PCBs. 

Tabulka 2: Faktory ekvivalentu toxicity (převzato a upraveno, ČSN P CEN/TS 1948-4) 

Kongener WHO-TEF 2006 WHO-TEF 1998 I-TEF 1988 

chlorované dibenzo-p-dioxiny 

2,3,7,8-TCDD 1 1 1 

non-ortho substituované PCBs 

3,3’,4,4’-TCB(77) 0,000 1 0,000 1 - 

3,4,4’,5-TCB (81) 0,000 3 0,000 1 - 

3,3’,4,4’,5-PeCB (126) 0,1 0,1 - 

3,3’,4,4’,5,5’-HxCB (169) 0,03 0,01  

mono-ortho substituované PCBs 

2,3,3’,4,4’-PeCB (105) 0,000 3 0,000 1 - 

2,3,4,4’,5-PeCB (114) 0,000 3 0,000 5 - 

2,3’,4,4’,5-PeCB (118) 0,000 3 0,000 1 - 

2’,3,4,4’,5-PeCB (123) 0,000 3 0,000 1 - 

2,3,3’,4,4’,5-HxCB (156) 0,000 3 0,000 5 - 

2,3,3’,4,4’,5’-HxCB (157) 0,000 3 0,000 5 - 

2,3’,4,4’,5,5’-HxCB (167) 0,000 3 0,000 01 - 

2,3,3’,4,4’,5,5’-HpCB (189) 0,000 3 0,000 1 - 
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2.3 Vznik 

Polychlorované bifenyly se začaly dostávat do životního prostředí kvůli jejich 

průmyslové výrobě, která byla zahájena již v roce 1929 americkou firmou Monsate. 

Technické směsi uváděné na trh nesly název Arochlor. Vyráběla je i řada dalších výrobců 

v bývalém Československu. Nejznámějším byl například národní podnik Chemko 

Strážské, který je prodával pod obchodním názvem Delor, Delotherm a Hydelor (výroba 

zde byla zahájena roku 1959). Dále například v Německu se vyráběly technické směsi pod 

názvem Clophen, ve Francii to byly Pyralen a Phenoclor, ve Španělsku Flix. Celková 

produkce PCBs od roku 1929 tvořila miliony tun, přičemž více než polovina byla vyrobena 

v USA. V bývalém Československu se v letech 1959 – 1975 vyrobilo zhruba 6 200 t a od 

roku 1975 se po inovaci produkovalo okolo 2 000 t ročně a to až do ukončení výroby 

v roce 1984. (Hajšlová, 1991) 

Polychlorované bifenyly pro své výhodné technické vlastnosti našly velmi 

široké uplatnění především v elektrotechnice. Používaly se jako nehořlavé 

elektroizolační a hydraulické kapaliny. Sloužily jako náplň transformátorů 

a kondenzátorů, dále jako plastifikátory a protipožární stabilizátory do nátěrových 

a plastických hmot. V minulosti se přidávaly do některých pesticidů (Lindan, Aldrin) 

ke snížení prašnosti a zlepšení jejich přilnavosti. Užívaly se také jako náhražka vosků 

v nábytkářském průmyslu, při výrobě střešních lepenek, přísada do tiskařských barev 

a kopírovacích papírů. (Hajšlová, 1991) 

2.4 Výskyt ve složkách životního prostředí 

Polychlorované bifenyly jsou přítomny prakticky ve všech složkách životního 

prostředí. Jejich přítomnost v živých organismech byla poprvé prokázána švédským 

profesorem Jensenem v roce 1966. Ke kontaminaci docházelo či dochází buď v důsledku 

havárie uzavřených zdrojů jako jsou transformátory, kondensátory a další elektrotechnická 

zařízení, případně únikem z hydraulických či teplosměnných systémů nebo při nevhodných 

manipulacích s izolačními hmotami či nátěry. (Hajšlová, 1991) 

V ovzduší existují PCBs jako páry, jsou adsorbovány na částečky hmoty (tuhé 

exhaláty, prach apod.). V důsledku transportu těchto látek na velké vzdálenosti byly 

nalezeny polychlorované bifenyly například i v tuku antarktických tučňáků nebo ledních 

medvědů žijících v Arktidě. (Nondek, 1988; Višňovský et al., 1997)  
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Výzkumy bylo zjištěno, že polychlorované bifenyly patří k nejrozšířenějšímu 

znečištění hydrosféry. Lze je objevit v různých složkách vodního prostředí: 

v sedimentech, planktonu, měkkýších, rybách, v mořských ptácích a v produktech 

z nich vyráběných. Polychlorované bifenyly jsou ve značném množství deponovány 

především v říčních sedimentech, kde se v anaerobních podmínkách rozkládají jen 

velmi pomalu. Ve vodě probíhá pozvolná fotochemická a biologická degradace. Z vody 

jsou polychlorované bifenyly bioakumulovány řasami a planktonem a dostávají se tak 

do potravních řetězců. Rozdělovací koeficienty mezi vodou a tukem jsou pro jednotlivé 

kongenery PCBs natolik vysoké, že experimentální ryby žijící po delší dobu ve vodě 

kontaminované stopovými koncentracemi PCBs v sobě tyto látky zkoncentrovaly až 

tisíckrát. Zdá se, že největší skok ve zvyšování koncentrace polychlorovaných bifenylů 

nastává ihned v prvním článku řetězce, tedy planktonu. Proto se mnozí vědci zaměřují 

právě na vztah polychlorovaných bifenylů k planktonu, který stojí na začátku 

potravního řetězce. Distribuce PCBs v tělech ryb není rovnoměrná. U kaprů se 

například hromadí hlavně v tukových tkáních, hlavě, centrální nervové soustavě, 

žlučníku a dalších vnitřních orgánech, přičemž koncentrace v krvi a hladkém svalstvu 

jsou významně nižší. Postupná kumulace PCBs v potravním řetězci má za následek 

jejich zvýšený obsah v potravinách. (Nondek, 1988; Horák et al., 2004) 

V půdě probíhá velmi pomalá degradace polychlorovaných bifenylů. Jejich 

transport z půdy do vyšších rostlin je nízký, jak ukazuje nepatrné množství PCBs 

v biomase hospodářsky důležitých i planě rostoucích druhů rostlin. Znepokojivá je však 

četnost nálezů. K hromadění nedochází asi vůbec u těch vyšších rostlin, kde je obsah tuků 

zanedbatelný. (Hajšlová, 1991, Horáková, 2006) 

2.5 Opatření k omezení použití PCBs 

Prvním důležitým krokem pro řešení problémů s polychlorovanými bifenyly byl 

především zákaz výroby a později i zákaz používání PCBs. K tomu bylo přistoupeno 

z důvodu vážných ekologických problémů spjatých s výrobou a použitím 

polychlorovaných bifenylů v USA již v roce 1972 i za cenu ohromných finančních 

ztrát. Stanovilo se, že musí být vyměněny všechny kondenzátory a transformátory 

s PCBs a do doby jejich výměny měla být kontrolována jejich těsnost, dále bylo 

přestavěno asi devět tisíc skladů potravin, při jejichž stavbě se použila izolace 

s polychlorovanými bifenyly. Environmental Protection Agency, Agentura pro ochranu 
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životního prostředí (EPA) v USA zakázala používat od 1. 10. 1985 transformátory 

s polychlorovanými bifenyly, ale ještě v roce 1991 jich bylo 130 000 po celých USA. 

(Harte et al., 1991) 

V roce 1973 přijali podobná opatření i v Japonsku a v některých západoevropských 

státech. Poté začal výzkum jak nejlevněji nahradit polychlorované bifenyly. Po zařazení 

nových výrobků vyřadilo Německo polychlorované bifenyly z výroby, která činila dva až 

tři tisíce tun ročně. U nás se výroba PCBs zastavila mnohem později než v Japonsku 

a USA, a to 31. 12. 1983.  

Dnes se nebezpečné polychlorované bifenyly dostávají do potravního řetězce 

především spalováním nebezpečných odpadů, ze skládek a z likvidace obalů od pesticidů. 

I kdyby se však dnes zastavila veškerá produkce polychlorovaných bifenylů, bude nás 

problém spojen s PCBs provázet ještě mnoho desetiletí. Dekontaminace potravin, vody, 

půdy a ovzduší se zatím jeví jako veliký problém. Řešení problémů likvidace 

polychlorovaných bifenylů není díky jejich mimořádné chemické stálosti snadné. Pro 

likvidaci PCBs lze použít např. skládkování na dokonale zabezpečených skládkách, 

termickou likvidaci ve speciálně zabezpečených spalovnách, fyzikálně-chemické metody, 

chemické metody nebo biologické technologie. (Benešová et al., 2003) 

Mezi termické procesy lze zařadit především spalování nebo termickou desorpci, 

což je ex-situ proces k odstraňování látek, které jsou sorbovány v odpadu, zahříváním na 

teploty 170 až 550 °C. Další z možných strategií odstranění PCBs ze životního prostředí je 

využití biodegradačních procesů pomocí mikroorganismů, hub popřípadě vyšších rostlin 

(Fečko et al., 2004).  

V oblasti biodegradace probíhají stále nové výzkumy a tato metoda se jeví jako 

velmi perspektivní (Horáková, 2006). Skládky lze používat pro nebezpečné odpady 

v pevném stavu, které jsou vhodným způsobem stabilizované. Ke stabilizaci se často 

využívá tzv. nízkoteplotní solidifikace. Tímto způsobem se například ukládají popílky ze 

spaloven, které obsahují na svém povrchu vysoké koncentrace PCBs a PCDD/PCDF. 

Trvalé skládkování však nelze považovat za nejvhodnější metodu zpracování odpadů 

obsahujících PCBs. Hlavní problém spočívá v nutnosti udržovat skládku s vysokými 

parametry po desítky let. Z tohoto důvodu by skládkování mělo být skutečně poslední 

možností. (Benešová et al., 2003) 
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V České republice je v současnosti šest společností, které mají oprávnění 

odstraňovat nebo předupravovat odpady obsahující PCBs (Manhart, 2008):  

• Spalovna nebezpečných odpadů SPOVO v Ostravě (odstraňují se zde 

kondenzátory, malé transformátory, oleje, sedimenty, kabely, zeminy s PCBs); 

• Společnost BCD CZ v Praze, nyní řešící dekontaminaci dioxinového znečištění ve 

Spolaně Neratovice nespalovací technologií BCD (zásaditým katalytickým 

rozkladem); 

• Dekonta a.s. – spalovna Trmice a dekontaminační plocha Všebořice – Podhoří; 

• Pyrolýzní spalování nebezpečných odpadů v EKOTERMEXU, a.s., Vyškov;  

• Solidifikační mobilní zařízení firmy LM Technologies, s.r.o.; 

• Rumpold, s.r.o. – předúprava odpadních transformátorů a kondenzátorů s PCBs. 

2.6 Legislativa pro jednotlivé složky životního prostředí 

Ačkoli výroba PCBs byla v rámci bývalého Československa ukončena již v roce 

1984, dodnes se tyto látky používají v některých zařízeních a jsou přítomny ve všech 

složkách životního prostředí. Od těchto okolností se odvíjí i legislativní opatření České 

republiky, která by měla být v souladu s legislativou evropskou. Legislativa se dotýká 

všech oblastí životního prostředí, určuje limity těchto látek ve vodách, půdách, odpadech 

i v potravinách. Určuje také jak zacházet se zařízeními s obsahem PCBs, stanovuje metody 

jejich likvidace apod. 

Problematiky PCBs se dotýká tzv. Stockholmská úmluva. Je to mezinárodní 

úmluva, jejíž ratifikací se signatářské státy zavazují k eliminaci dvanácti 

nejvýznamnějších perzistentních organických látek. Cílem této úmluvy je chránit lidské 

zdraví a životní prostředí před škodlivými vlivy perzistentních organických polutantů. 

Všechny chemické látky, kterých se úmluva dotýká, jsou uvedeny v její příloze. 

Úmluva byla podepsána 22. 5. 2001 ve Stockholmu. Měla vstoupit v platnost do 

devadesáti dní od ratifikace padesátým státem. Jako padesátá země Stockholmskou 

úmluvu ratifikovala Francie 17. 2. 2004. Za Českou republiku ji ve Stockholmu 

23. 5. 2001 podepsal ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Parlament České 

republiky ji ratifikoval 5. 2. 2002. Úmluva tedy nabyla platnosti dne 17. 5. 2004. Do 

5. 12. 2008 ji ratifikovalo celkem sto šedesát dva států. Všechny tyto země (včetně 
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České republiky), musí vytvořit plán eliminace toxických látek na jejím seznamu 

a připravit potřebné legislativní úpravy. (bezjedu.arnika.org) 

2.6.1 Odpady 

V současné době probíhá v České republice tzv. inventarizace PCBs. Je to 

kontinuální proces, ve kterém odbor odpadů shromažďuje evidenční listy pro inventarizaci 

PCBs, zařízení obsahující PCBs a odpady PCBs podle zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, a vyhlášky č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB. Zákon o odpadech byl 

několikrát novelizován, naposledy zákonem 383/2008 Sb. Inventarizaci podléhají zařízení, 

která obsahují nebo mohou obsahovat PCBs v koncentraci vyšší než 50 mg·kg-1 a mají 

objem nad pět litrů provozní náplně a rovněž zařízení s koncentrací vyšší než 50 mg·kg-1 

a objemem pod pět litrů provozní náplně. Všechny tyto odpady a zařízení je potřeba 

zaevidovat a do roku 2010 ekologicky odstranit či dekontaminovat. Tento proces je 

v souladu se směrnicí Rady 96/59/EC, o odstraňování polychlorovaných bifenylů 

a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT).  

2.6.2 Vody 

Problematikou PCBs ve vodách se v České republice a Evropské unii zabývá 

zejména: 

• Nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních 

vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 

kanalizací a o citlivých oblastech. 

• Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (novelizován 

24. 4. 2008). 

• Směrnice Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost společenství v oblasti 

vodní politiky. 

• Směrnice Rady 76/464/EEC o znečištění způsobeném určitými nebezpečnými 

látkami vypouštěnými do vodního prostředí. 

• Směrnice Rady 80/68/EEC o ochraně podzemních vod před znečištěním 

způsobeným určitými nebezpečnými chemickými látkami. 
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V příloze č. 3 k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. je stanoven limit pro přípustné 

znečištění povrchových vod polychlorovanými bifenyly na 0,012 µg·l-1 (platí pro sumu 

šesti kongenerů PCBs: 28, 52, 101, 138, 153 a 180). Zákon č. 254/2001 Sb. dává povinnost 

sledovat a eliminovat perzistentní organické polutanty ve vodním prostředí. 

V oblasti odběru vzorků vody a následného stanovení obsahu PCBs v těchto 

vzorcích se uplatňují některé z českých popřípadě evropských technických norem. Přímo 

pro PCBs lze využít normu ČSN EN ISO 6468 - Jakost vod - Stanovení některých 

organochlorových insekticidů, polychlorovaných bifenylů a chlorbenzenů - Metoda 

plynové chromatografie po extrakci kapalina-kapalinou. Předmětem této normy je metoda 

stanovení některých organochlorovaných insekticidů, polychlorovaných bifenylů (PCB) 

a chlorbenzenů (kromě mono- a dichlorbenzenů) v pitné, podzemní, povrchové a odpadní 

vodě. Dále je možno využít např. metodu EPA 1668 pro stanovení kongenerů 

polychlorovaných bifenylů ve vodě, půdě, sedimentech a tkáních vysokorozlišovací 

plynovou chromatografií v kombinaci s vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrií 

HRGC/HRMS. 

2.6.3 Ovzduší 

Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 

pro spalování odpadu (změněno nařízením 206/2006 Sb.), určuje, že pokud spalovaný 

odpad obsahuje PCBs v koncentraci vyšší než 10 mg·kg-1, musí být ve spalovacím prostoru 

za posledním přívodem vzduchu udržována teplota nejméně 1 200 °C při době setrvávání 

spalin v tomto prostoru nejméně 2 s. Ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí 

356/2002 Sb. (změněna 570/2006 Sb.) je v příloze č. 1 stanoven emisní limit pro PCBs tak, 

že při eventuálním výskytu emisí nesmí být překročena celková hmotnostní koncentrace 

těchto znečisťujících látek 0,2 mg TEQ·m-3 po přepočtu na standardní stavové podmínky. 

Dále jsou zde uvedeny koeficienty ekvivalentů toxicity 2,3,7,8-TCDD. 

2.6.4 Půda 

Ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí 13/1994 jsou v příloze č. 2 uvedeny 

ukazatele znečištění zeminy na půdách náležejících do zemědělského půdního fondu, pro 

PCBs je hodnota přípustného znečištění 0,01 mg·kg-1 sušiny. 

Pro posuzování znečištění zemin vydalo Ministerstvo životního prostředí 

Metodický pokyn MŽP (Věstník MŽP 3/1996), kde jsou v příloze č. 1 uvedena kriteria pro 



Adéla Matlochová Verifikace metody stanovení PCBs metodou GC/ECD 

2009 13 

zeminy, která lze používat i pro půdy v členění podle využití krajiny. Limity jsou 

stanoveny pro sumu sedmi indikátorových kongenerů (PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 

180). 

2.6.5 Potraviny 

Limity pro PCBs v potravinách stanovuje vyhláška č. 53/2002 Sb. Ministerstva 

zdravotnictví, kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost 

jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, 

pomocných a potravních doplňků. Stanovují se pro sumu kongenerů PCB 28, 52, 101, 118, 

138, 153, 180. Je zde uvedeno nejvyšší přípustné množství pro různé potraviny (např. ryby, 

drůbež, hovězí maso), při jeho překročení je potravina vyloučena z oběhu. 

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví 

maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, ve znění nařízení Komise 

(ES) č. 1126/2007 a (ES) č. 565/2008 uvádí maximální limity obsahu PCBs s dioxinovým 

efektem např. pro rybí játra 25 pg·g-1. 
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3 PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE 

Chromatografické metody umožňují dělení velmi složitých směsí, identifikaci 

a kvantitativní stanovení jednotlivých látek (Pertile, Čablík, 2006). Plynová 

chromatografie (GC, Gas Chromatography) je založena na opakovaném ustavení 

rovnovážného poměru koncentrace analytu mezi stacionární a mobilní fázi. 

K opakovanému ustavení dochází v důsledku unášení analytu nacházejícího se v mobilní 

fázi (nosný plyn) nad nový, analytem dosud neobsazený díl stacionární fáze (sorbent). 

(Ševčík, 1999) 

Plynový chromatograf obsahuje tyto hlavní části (obrázek 2): 

• zásobník plynné fáze, 

• zařízení na regulaci tlaku, resp. průtoku plynné fáze, 

• dávkovací zařízení, 

• chromatografická kolona, 

• termostat se zařízením pro izotermickou analýzu a pro analýzu s programovatelnou 

změnou teploty, 

• detektor, 

• zařízení pro zpracování signálu detektoru a jeho záznam. 

 
Obrázek 2: Schéma plynového chromatografu (převzato a upraveno, Pertile, Čablík, 2006) 
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Mobilní fáze je v GC představována nosným plynem, nejčastěji se používá vodík, 

dusík, helium nebo argon. Hlavním problémem nosných plynů jsou nečistoty v něm 

obsažené, mohou totiž interagovat s analytem nebo stacionární fází. Z tohoto hlediska jsou 

kritickými nečistotami vodní pára a kyslík. Pro zachycení kyslíku a vlhkosti lze použít 

sorpční kolonku. Hlavními faktory při volbě plynu jsou reaktivita, viskozita či typ 

použitého detektoru. (Ševčík, 1999)  

K dávkování vzorku do proudu nosného plynu slouží dávkovací systémy, injektory. 

V plynové chromatografii musí být všechny látky vstupující do dělícího systému v plynné 

fázi. Teplota injektoru je proto volena tak, aby při dávkování došlo k okamžitému vypaření 

vzorku. Plyny je možno dávkovat injekčními stříkačkami nebo dávkovacími kohouty. 

Kapaliny se dávkují injekčními stříkačkami v množství 1 až 20 µl. Pro kapilární kolony je 

i tato dávka příliš velká, a proto se pomocí děliče toku část vzorku s nosným plynem 

odpouští do atmosféry. (Ševčík, 2005; Pertile, Čablík, 2006) 

Součástí injektoru je tzv. septum, přes něhož se pomocí injekční stříkačky provádí 

nástřik vzorku (Pertile, Čablík, 2006). Úkolem septa je pouze utěsnění systému. Vnitřní část 

injektoru je označována jako liner, je zpravidla křemenná a vyměnitelná. Používají se různé 

druhy injekčních technik, např. split, splitless nebo on-column. Split je dávkování s děličem 

toku. Je to technika nástřiku, při které je směs vzorku a nosného plynu rozdělena na dvě 

nestejné části, přičemž menší část vstupuje na kolonu a větší část odchází do odpadu. Naopak 

splitless je dávkování bez děliče toku. Technika on-column představuje přímý 

vysokoobjemový nástřik na začátek kapilární kolony. (Ševčík, 2005) 

Pohyb analytu v separačním systému je převážně určen migrací vyvolanou mobilní 

fází. Vedle migrace se však analyt pohybuje i difusí. Migrační pohyb odpovídá směru 

tlakového spádu, difusní pohyb je na tlakovém spádu nezávislý a probíhá ve všech 

směrech. Tento neorganizovaný pohyb vede k rozšíření zóny analytu v separačním 

systému a vzrůstá s dobou setrvání analytu v separačním systému. Analyty, které opouštějí 

separační systém, mají tedy konečnou šířku píků (elučních zón), která vzrůstá s retenčním 

časem. (Ševčík, 1999) 

Účinnost separačního systému je závislá na počtu teoretických pater kolony (N). 

Teoretické patro je pomyslná část kolony, ve které dochází k ustavení rovnováhy mezi 

mobilní a stacionární fázi. Délka této části kolony se nazývá výškový ekvivalent 
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teoretického patra (H). Výškový ekvivalent teoretického patra je úměrný šířce eluční 

zóny analytu. Má-li kolona délku L, platí pro počet teoretických pater rovnice (1).  

H

L
N =  (1) 

Čím menší je počet teoretických pater, tím menší je počet opakovaně ustavených 

rovnováh a tím účinnější je separační systém. (Ševčík, 1999) 

3.1 Kolony 

Stacionární fáze je umístěna v části chromatografu zvané kolona. Kolona je 

zařízení, ve kterém se vzorek rozděluje na složky.  

Základní dělení kolon: 

• kolony náplňové, 

• kolony kapilární. 

Náplňové kolony mají vyšší kapacitu než kapilární kolony. Jsou to trubice 

naplněné adsorbentem nebo se stacionární fází (kapalinou) na inertním nosiči. Jako 

adsorbenty je možno použít silikagel, grafitické saze, aluminu. Nosiče kapalné fáze 

bývají nejčastěji křemelinového typu. Náplňové kolony se dělí na klasické 

a mikronáplňové.  

Kapilární kolony (obrázek 3) jsou dnes výhradně křemenné s polyamidem 

(Pertile, Čablík, 2006). Pro analýzu PCBs se využívá plynová chromatografie na křemenných 

kapilárních kolonách s chemicky vázanou nepolární silikonovou fází (Krčová, 2007). 
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Obrázek 3: Kapilární kolona pro GC (převzato, Pertile, Čablík, 2006) 

Kapilární kolony se dělí do tří skupin (obrázek 4): 

• kolony WCOT (Wall Coated Open Tubular) – nosičem stacionární fáze je vnitřní 

stěna kapiláry, 

• kolony SCOT (Support Coated Open Tubular) – na vnitřní stěně mají vrstvu nosiče 

se zakotvenou kapalinou, 

• kolony PLOT (Porous Layer Open Tubular) – na vnitřní stěně mají tenkou vrstvu 

pórovitého adsorbentu.  

 
Obrázek 4: Kapilární kolony (převzato a upraveno, Pertile, Čablík, 2006) 

3.2 Detektor elektronového záchytu 

Rozdělené složky opouští kolonu a prochází detektorem, který slouží k detekci 

látek v nosném plynu. Detektor by měl mít rychlou odezvu a dostatečnou citlivost. 

Podle dějů, probíhajících při detekci, lze detektory rozdělit na nedestrukční 

a destrukční. V nedestrukčních detektorech látka prochází detektorem bez chemické 
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změny. Do této skupiny patří například tepelně vodivostní detektor (TCD) nebo 

detektor elektronového záchytu (ECD). V destrukčních detektorech se látka při detekci 

ireverzibilně změní. Mezi tento typ detektorů patří např. plamenový ionizační detektor 

(FID) a hmotnostní spektrometr (MS). (Churáček, 1990; Benická, Krupčík, 2005) 

Při analýze PCBs je velmi často používán detektor elektronového záchytu 

(obrázek 5). Principem detekce ECD je zachycování elektronů elektronegativními atomy, 

funkčními skupinami nebo molekulami. V detektoru se účinkem radioaktivního zářiče β 

(63Ni nebo 3H) ionizuje nosný plyn, přičemž vznikají z nosného plynu kationty a pomalé 

elektrony. Tyto elektrony jsou zachycovány elektronegativními atomy složky za vzniku 

aniontů a dochází tak ke snížení ionizačního proudu. Pokles proudu v detektoru je úměrný 

koncentraci solutu. Detektor ECD je velmi selektivní ke sloučeninám obsahujícím atomy 

halogenů, fosforu, síry, olova nebo kyslíku. Signál z detektoru zpracovává vyhodnocovací 

zařízení, které zakresluje chromatografickou křivku (chromatogram) a provádí její 

vyhodnocení. (Churáček, 1990; Benická, Krupčík, 2005) 

 
Obrázek 5: Schéma detektoru elektronového záchytu (převzato a upraveno, Pertile, Čablík, 2006) 

3.3 Retenční charakteristiky 

Molekula analytu stráví v koloně určitou dobu, která se nazývá retenční čas (tR). 

Tuto dobu lze rozdělit na čas, který molekula setrvává v mobilní fázi – mrtvý retenční 

čas (tM) a čas strávený ve stacionární fázi – redukovaný retenční čas (t‘R). Na obrázku 6 

je uveden záznam z detektoru (chromatogram), na kterém jsou znázorněny základní 

charakteristiky píku. 
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Obrázek 6: Chromatogram (převzato a upraveno, Pertile, Čablík, 2006) 

Vysvětlivky k obrázku: 

Rt  retenční čas (celková doba, kterou stráví látka v koloně), 

Mt  mrtvý retenční čas (doba, kterou stráví látka v mobilní fázi),  

Rt ′  redukovaný retenční čas (doba, kterou stráví látka ve stacionární fázi), 
Y  šířka píku při základně, 

2/1Y  šířka píku v polovině výšky, 
h  výška píku.  

Plocha a výška píku slouží ke kvantitativní analýze a roste s obsahem složky ve 

vzorku. Pro kvalitativní analýzu jsou důležité retenční charakteristiky. 

Mrtvý retenční čas lze charakterizovat rovnicí (2), kde L je délka kolony a ū 

lineární rychlost mobilní fáze v koloně. 

u

L
tM =  (2) 

Retenční čas pak vyjadřuje rovnice (3), kde ũ je průměrná lineární rychlost analytu. 

u

L
tR ~=  (3) 

Vztah mezi průměrnou lineární rychlostí analytu a mobilní fáze je dán rovnicí (4). 

Odpovídá poměru množství analytu v mobilní fázi vzhledem k jeho celkovému množství 

v mobilní a stacionární fázi. VM je objem mobilní fáze a VS je objem stacionární fáze. 
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Retenční faktor k vyjadřuje poměr součinu distribuční konstanty KD s objemem solutu ve 

stacionární fázi k objemu analytu v mobilní fázi. 
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Poměr objemů mobilní a stacionární fáze se označuje jako fázový 

poměr β (rovnice 5). 

β
D

M

S
D

K

V

V
Kk ==  (5) 

Dosazením do rovnice (4) za lineární rychlosti z rovnic (2) a (3) se získá rovnice 

(6) a její úpravou rovnice (7), kterou lze označit jako klíčovou chromatografickou rovnici 

popisující vztah mezi rozdělovacím koeficientem a měřitelným retenčním chováním 

analytu a mobilní fáze. (Ševčík, 2005) 
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4 VERIFIKACE METODY 

Pojem verifikace lze obecně chápat jako ověřování nebo potvrzení zkoumáním 

a poskytnutím objektivního důkazu, že specifikované požadavky jsou splněny. 

V analytické laboratoři pak verifikace znamená, že určitý měřící systém či postup je v dané 

laboratoři plně funkční. Předmětem verifikace je tedy schopnost realizovat měřící proces 

v konkrétní laboratoři v daném čase a prostoru. (Koruna, et al., 2003) 

Verifikace se v laboratořích provádí např. při zavedení nové metody, před aplikací 

nového analytického měřícího systému nebo při převzetí metody z jiné laboratoře tehdy, 

vychází-li laboratorní postup ze standardní (normované) metody. V opačném případě je 

nutné provést validaci, která má oproti verifikaci větší rozsah (verifikace neprověřuje 

všechny parametry metody). Pokud je laboratoř akreditována, vyžaduje používání pouze 

řádně validovaných a verifikovaných měření. 

Údaje, které laboratoř získá při verifikaci metody, jsou nepostradatelné pro 

odhad nejistoty měření. Nejistota označuje parametr přidružený k výsledku měření, 

který charakterizuje interval hodnot, v němž se očekává se stanovenou úrovní 

spolehlivosti skutečná hodnota. Mezi analytické údaje získané verifikací patří např. 

přesnost nebo výtěžnost. Přesnost lze definovat jako těsnost souhlasu mezi nezávislými 

výsledky zkoušky získanými za předem specifikovaných podmínek. Experimentální 

podmínky mohou být libovolně zvoleny (opakovatelnost – přesnost za podmínek 

opakovatelnost, reprodukovatelnost – přesnost za podmínek reprodukovatelnosti). 

Výtěžnost je podíl rozdílu mezi údaji měřícího systému při měření vzorku se známým 

přidaným množstvím analytu a vzorku bez přídavku a přidaného množství. Laboratoř 

může v případě potřeby verifikovat i další analytické znaky. (Barek, 2000) 
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5 ANALYTICKÉ STANOVENÍ PCBs 

Stanovení polychlorovaných bifenylů ve vzorku půdy je provedeno plynovým 

chromatografem s detektorem elektronového záchytu (ECD), který je uzpůsoben práci 

s kapilárními kolonami a umožňuje teplotně programovatelný provoz. Pro stanovení 

vzorků půdy se vycházelo z normy ČSN EN ISO 6468 a z článku uveřejněného v časopise 

Analytica Chimica Acta (Hu et al., 2009). 

5.1 Výběr sledovaných polutantů 

Koncentrace PCBs ve vodách, sedimentech a půdách je obvykle udávána jako suma 

kongenerů. Tento údaj však není zcela správný, protože jednotlivé kongenery mají rozdílnou 

toxicitu a jejich poměrné zastoupení ve směsi se liší. Je tedy vhodné hodnotit koncentraci 

PCBs podle indikátorových kongenerů. V této diplomové práci byly podle normy 

ČSN EN ISO 6468 stanoveny majoritní indikátorové kongenery PCB 52, 101, 138, 153, 180 

(obrázky 7, 8). Tyto indikátorové kongenery se používají pro hodnocení jakosti povrchových 

vod podle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 

 
Obrázek 7: Indikátorový kongener PCB 52 (číslování podle IUPAC) 

 



Adéla Matlochová Verifikace metody stanovení PCBs metodou GC/ECD 

2009 23 

 

Obrázek 8: Indikátorové kongenery PCB 101, 138, 153, 180  (číslování podle IUPAC) 

5.2 Pracovní postup 

Při zavádění metody pro stanovení polychlorovaných bifenylů v půdě jsem 

vycházela z článku uveřejněného v časopise Analytica Chimica Acta (Hu et al., 2009). 

Postup analýzy závisí na matrici vzorků, obecně však sestává z následujících kroků: 

vysušení, úprava granulace a homogenizace vzorku, extrakce vhodným organickým 

rozpouštědlem, odstranění interferujících látek z extraktu, chromatografická analýza, 

vyhodnocení chromatogramů. 

5.2.1 Použité chemikálie a přístrojové vybavení 

Pro vlastní analýzu a úpravy vzorku půdy bylo zapotřebí si nejdříve připravit 

následující chemikálie, pomůcky a přístrojové vybavení. Veškeré chemikálie musely být 

dostatečně čisté tak, aby se v chromatogramech slepého stanovení neobjevovaly významně 

rušivé píky.  

� n-hexan rektifikovaný, LiChrosolv, Merck; 

� Florisil (polární adsorbent MgSiO3), phenomenex; 

� křemenná vata; 

� varné kaménky;  
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� standardní roztok indikátorových kongenerů (PCB 52, 101, 138, 153, 180), Supelco 

USA;  

� kalibrované zábrusové zkumavky 10 ml;  

� zábrusové Erlenmayerovy baňky 25 ml (Merci);  

� zábrusové skleněné zátky (Merci);  

� dělící nástavky (Merci); 

� mikroextraktor (Merci); 

� GC křemenná kapilární kolona, Varian;  

� plynový chromatograf CP-3800, Varian; 

� detektor elektronového záchytu (ECD), Varian; 

� vodní lázeň, GFL (Merci); 

� analytické váhy, Denver Instrument (Merci). 

Pro přípravu roztoků, úpravu vzorků apod. jsem používala běžné laboratorní 

sklo, které bylo vymyté tak, aby se eliminovaly rušivé vlivy. Řádně umyté sklo bylo 

louženo 6-12 hod v kyselině chromsírové (odmaštění), pak jsem ho následně řádně 

vypláchla destilovanou vodou a nakonec n-hexanem. Dále jsem je sušila 15-20 min při 

teplotě 120 °C. Po vychladnutí jsem sklo uzavřela, případně překryla parafilmem, aby 

nedocházelo ke kontaminaci. 

5.3 Odběr a příprava vzorků 

V průběhu odběru a přípravy vzorků bylo nutné zajistit, aby nedocházelo ke ztrátám 

stanovovaných složek z analytu a aby se do vzorku nedostaly žádné látky, které by mohly rušit 

stanovení. K odběru jsem využívala vzorkovnice z hnědého skla. Před extrakcí jsem vzorky 

skladovala ve tmě a při teplově asi 4 °C. Včasnou extrakcí jsem zabránila rozkladu sloučenin 

v odebraném vzorku. Reálný vzorek půdy, jsem odebrala z Černého příkopu v Ostravě – 

Přívozu (viz obrázek 9), vzhledem k tomu, že jsem zde předpokládala vyšší obsah 

studovaných kongenerů polychlorovaných bifenylů. Druhý reálný vzorek, který měl dle 

předpokladu obsahovat nižší množství těchto kongenerů byl odebrán v okolí Vysoké školy 

báňské TU Ostrava. Vzhledem k tomu, že kvůli technické poruše na přístroji, nemohla být 

dodělána rovněž verifikace použité metody také pro vzorky půdy s nižším obsahem 
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kongenerů PCBs, budu se v dalším textu zabývat pouze přípravou a analýzou reálných 

vzorků s vyšším obsahem kongenerů PCBs. 

 
Obrázek 9: Místo odběru reálného vzorku půdy z lokality Černý příkop 

Při přípravě vzorku jsem postupovala podle normy ČSN ISO 11464. Po odběru 

jsem vzorky zeminy přirozeně vysušila, podrtila a přesítovala na zrnitost 2 mm. Následně 

jsem vzorky zhomogenizovala, promíchala a třepala s extrakčním činidlem po dobu třiceti 

minut na mechanické třepačce při dvě stě padesáti otáčkách a zůstaly při laboratorní 

teplotě pro dosažení rovnováhy adsorpce-desorpce. 

5.4 Extrakce 

Pro extrakci jsem vzorek nejdříve upravila rozprostřením v tenké vrstvě na 

skleněnou misku a nechala vyschnout na vzduchu při teplotě místnosti čtyřicet osm hodin. 

Hrudky jsem rozdrtila v třecí misce a vysušený vzorek rozdělila na sítech. Pro analýzu 

jsem použila podíl o velikosti zrn menší než 1,0 mm. 

Extrakci vzorku zeminy jsem provedla v mikroextraktoru na vodní lázni. Vodní 

lázeň jsem vyhřála na teplotu 85 °C. Dále jsem sestavila mikroextraktor a do zkumavky 

vložila varné kaménky. Jako extrakční činidlo jsem použila n-hexan. S přesností na 

0,1 mg jsem odvážila 1 g vzorku do patronky mikroextraktoru uzavřené v zúžené části 
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křemennou vatou. Do zkumavky extraktoru jsem přes vrstvu vzorku pipetou vypustila 

asi 10 ml n-hexanu. Na extraktor jsem nasadila zpětný chladič a zkumavku extraktoru 

ponořila do vyhřáté vodní lázně. Teplotu vodní lázně jsem upravovala tak, aby n-hexan 

kondenzoval ve zpětném chladiči a rovnoměrně protékal vrstvou vzorku v patronce. 

Pro dokonalé vyextrahování byla nutná doba extrakce čtyři hodiny. Během extrakce 

jsem kontrolovala množství n-hexanu ve zkumavce. Po ukončení extrakce jsem 

aparaturu vyzvedla z vodní lázně a deset minut nechala vychladnout. Poté jsem extrakt 

ve zkumavce odpařila v proudu dusíku na objem přibližně 0,5 ml. 

Do zúžené části eluční kolony jsem vpravila smotek křemenné vaty a kolonu 

naplnila za mírného poklepávání cca 0,5 g florisilu. Na sloupec jsem převedla zahuštěný 

extrakt a zkumavku vypláchla ještě 5 × 1 ml n-hexanu, který jsem rovněž přidávala na 

kolonu. Eluát jsem jímala do podložené kalibrované zkumavky. Pro urychlení 

chromatografie jsem použila gumový balónek. Po vsáknutí veškerého vzorku jsem 

kolonu promyla dalším množstvím n-hexanu. Celkem jsem jímala 10 ml. Takto 

připravený roztok jsem dále použila k analýze plynovou chromatografií. 
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5.5 Stanovení plynovou chromatografií 

Chromatografická analýza se provádí na plynovém chromatografu vybaveném 

křemennou kapilární kolonou s chemicky vázanou nepolární silikonovou fází, 

automatickým dávkovačem, ECD a v režimu s programovanou teplotou. 

5.5.1 Podmínky chromatografického stanovení 

Jeden mikrolitr vzorku byl nastříknut ve splitless režimu. Teplota na injektoru 

a detektoru byla 300 °C. Dusík jsem použila jako make-up pro detektor a rovněž jako nosný 

plyn s průtokem 1,6 ml/min. Chromatografická separace byla provedena v 30 m × 320 µm 

kapilární koloně. Teplota pece byla nastavena na 140 °C. Tato teplota byla stabilní po 

dobu pěti minut. Po uplynutí této doby byl nastaven gradient teploty na 20 °C/min až 

po dosažení teploty 200 °C. Dále byl nastaven teplotní gradient na 3 °C/min až po 

dosažení teploty 240 °C a tato hodnota byla isokraticky držena po dobu pěti minut. 

Retenční časy jednotlivých indikátorových kongenerů jsou uvedeny v tabulce 3. 

Tabulka 3: Retenční časy jednotlivých kongenerů PCBs 

 
Retenční časy  

(min) 

PCB 52 12,25 

PCB 101 15,52 

PCB 138 21,36 

PCB 153 19,48 

PCB 180 24,59 
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6 VERIFIKACE METODY STANOVENÍ PCBs  

V rámci verifikace metody pro stanovení polychlorovaných bifenylů ve vzorcích 

zeminy byly provedeny všechny potřebné verifikační kroky. Všechny výsledky byly 

zpracovány s použitím Microsoft Office Excel 2007. 

Statistické parametry kalibrační přímky, kterou jsem pro analýzu jednotlivých 

kongenerů PCBs ve vzorku půdy používala, jsou uvedeny v tabulce 4. 

Tabulka 4: Statistika použité kalibrační přímky pro analýzu reálného půdního vzorku 

PCBs 
RSD (%) 
(pro n=11) 

Lineární rozsah 
(µg·kg-1) 

Koeficient 
korelace 

r2 
LOD 

(µg·kg-1) 

PCB 52 2,2 2-2000 0,9993 0,50 

PCB 101 6,4 0,4-400 0,9995 0,21 

PCB 138 2,5 0,4-400 0,9999 0,29 

PCB 153 5,3 0,4-400 0,9998 0,10 

PCB 180 3,1 0,4-400 0,9997 0,25 

Vysvětlivky k tabulce:  

RSD směrodatná odchylka,  

LOD detekční limit. 

Shodnost metody (dříve používán pojem přesnost metody, anglický ekvivalent je 

Precision) je definována jako údaj o míře těsnosti shody mezi vzájemně nezávislými 

výsledky zkoušek za předem specifikovaných podmínek. Shodnost závisí pouze na 

rozdělení náhodných chyb a nemá vztah k pravé hodnotě (www.ach.upol.cz). Míru 

shodnosti z naměřených hodnot pro jednotlivé kongenery PCBs (jedenáct měření) jsem 

vyjádřila v programu Microsoft Office Excel jako směrodatnou odchylku výsledků analýz, 

(viz tabulka 5). Tyto vypočtené hodnoty jsem pak používala pro výpočet relativní 

směrodatné odchylky (sr) a následně i RSD (%) (viz rovnice 8 a 9). 

Vzhledem k tomu, že samotná směrodatná odchylka byla významně závislá na 

obsahu analytu, při verifikaci metody stanovení PCBs, zde proto uvádím její relativní 

hodnotu (RSD) v %, kterou jsem vypočetla na základě níže uvedených vztahů 8 a 9:  

x

s
sr =  (8) 
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kde je: 
sr relativní směrodatná odchylka 

s směrodatná odchylka souboru dat 

x  průměr hodnot stanovení 

rsRSD ⋅=100(%)  (9) 

Shodnost za podmínek opakovatelnosti se obecně vyjadřuje jako opakovatelnost 

(www.ach.upol.cz). Pro určení této dovolené diference jsem vycházela z vypočtené 

směrodatné odchylky (s) a dovolenou diferenci jedenácti paralelních stanovení jsem 

pak v tabulce 5 vyjádřila pro zvolenou hladinu významnosti (P=95%) dle následujícího 

vztahu (10): 

xsqR ⋅=max  (10) 

kde je:  

sx směrodatná odchylka,  

q tabelovaná hodnota Studentizovaného rozpětí (q=1,795884), pro 95% hladinu 

významnosti při jedenácti stanoveních (n=11) 

Vypočtené statistické parametry na základě výše uvedených vztahů jsou shrnuty 

v následující tabulce 5. 

Tabulka 5: Statistické parametry pro určení shodnosti metody stanovení PCBs v půdách (pro n=11) 

PCBs 
x   

(µg·kg-1) 
RSD (%) 
(pro n=11) 

Opakovatelnost 
(%) 

PCB 52 17,7 25,9 2,6 

PCB 101 35,5 21,2 4,2 

PCB 138 155,5 8,0 6,9 

PCB 153 121,6 8,1 5,5 

PCB 180 138,7 8,9 6,9 

Z hodnot uvedených v tabulce 5 je patrné, že hodnoty opakovatelnosti pro 

stanovení obsahu jednotlivých kongenerů PCBs ve vzorku analyzované půdy z okolí 

Černého příkopu se pohybují maximálně do 7 % a to pro kongener PCB 138 a 180. 

Vzhledem k velké náročnosti analytického postupu lze dosažené hodnoty opakovatelnosti 

považovat za vyhovující.  
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Přesnost metody (dříve používán pojem správnost metody, anglický ekvivalent 

je Accuracy). Platí správnost = přesnost + shodnost je definována jako těsnost shody 

získané hodnoty s jeho hodnotou skutečnou přijatou referenční hodnotou. Jedná se tedy 

o statisticky významnou rozdílnost mezi získanou a skutečnou hodnotou. Hodnocením 

správnosti metody je tedy určit přítomnost či nepřítomnost náhodné soustavné složky 

chyby otestováním velikosti rozdílu nebo soustavnosti znaménka mezi hodnotou „dáno“ 

a „nalezeno“. To lze realizovat buď porovnáním se standardem, porovnáním analýz 

ověřované a osvědčené (zavedené) metody, srovnáním s referenčním materiálem, výsledky 

z referenční laboratoře. (Koruna, et al., 2003).  

Výtěžnost metody (Recovery) udává poměr množství (koncentrační) analytu 

získaného danou analytickou metodou (nII) k přijaté referenční hodnotě (nI): 

I

II

n

n
Re =  (11) 

Hodnota výtěžnosti metody se může vyjadřovat jako desetinný zlomek nebo 

v procentech (Re(%)=Re·100). V předložené diplomové práci uvádím tento statistický 

parametr v procentech. V literatuře se uvádí, že by se měla průměrná výtěžnost 

pohybovat mezi 95-105% (www.ach.upol.cz). 

Přesnost metody jsem v rámci předložené diplomové práce ověřovala metodou 

standardního přídavku na jednom vzorku půdy z okolí Černého příkopu celkem v jedenácti 

navážkách. Do každé z navážky byl nejdříve přidán standard příslušného kongeneru 

o koncentracích 10, 20 a 50 µg·kg-1. a pak byla následně studována výtěžnost půdního 

vzorku, používanou extrakční metodou.  

Původním záměrem bylo zavést a ověřit metodiku pro vzorky půd s nižším i vyšším 

obsahem kongenerů PCBs. Z technických důvodů (porucha na přístroji) jsem však mohla 

verifikovat stanovení obsahu jednotlivých kongenerů PCBs pouze v reálných vzorcích 

s vyšším obsahem PCBs. Byl porovnán nalezený a očekávaný obsah vybraných kongenerů 

PCBs a byla vypočtena výtěžnost. Vzhledem k tomu, že z analytického hlediska nejvíce 

vyhovoval standardní přídavek 50 µg·l-1 v následující tabulce 6 uvádím pouze tyto 

použitelné statisticky významné hodnoty pro obsah vybraných kongenerů 

polychlorovaných bifenylů (PCB 52, 101, 138, 153, 180). 
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Tabulka 6: Statistické parametry výtěžnosti kvantitativních výsledků obsahu PCBs v půdě z okolí Černého 
příkopu při jedenácti měřeních 

PCBs x  
(µg·kg-1) 

Přídavek 
(µg·kg-1) 

RSD (%) 
(pro n=11) 

Výtěžnost 
(%) 

PCB 52 17,7 50,0 6,3 96,6 

PCB 101 35,5 50,0 9,0 98,2 

PCB 138 155,5 50,0 6,0 103,4 

PCB 153 121,6 50,0 5,6 99,6 

PCB 180 138,7 50,0 6,8 98,8 

Z hodnot uvedených v tabulce 6 je patrné, že výtěžnost při použití zvoleného 

extrakčního postupu byla od 97 do 103 %, což lze považovat za uspokojivé a je možné tuto 

metodiku aplikovat do praktického cvičení, při použití vzorků půd s vyšším obsahem 

ověřovaných kongenerů PCBs, tedy PCB 52, 101, 138, 152 a 180. 
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7 NAVRŽENÝ NÁVOD K LABORATORNÍMU CVIČENÍ  

Na základě získaných zkušeností jsem vypracovala návod k laboratornímu cvičení 

z předmětu Instrumentální metody analýzy, který může být aplikován v praktickém cvičení 

jmenovaného předmětu. 

VŠB-TU Ostrava - IEI 

Předmět: Instrumentální metody 
analýzy 
 

STŮL č. 5 

Obor:  
Environmentální biotechnologie 
Zpracování a zneškodňování odpadů 

Environmentální inženýrství 

STANOVENÍ PCBs METODOU PLYNOVÉ CHROMATOGRAFIE 
S ECD DETEKCÍ  

Pracovní úkol 

1. Stanovte PCBs v připravených vzorcích půdy. 

2. V závěru rovněž proveďte diskusi (komentář) k naměřeným hodnotám.  

3. V protokolu musí být veškeré výpočty pro přípravu jednotlivých roztoků a to i 

v případě, pokud jsou roztoky již připraveny. 

Princip 

Polychlorované bifenyly (PCBs) jsou chlorované deriváty bifenylu o sumárním 

vzorci C12H10-xClx (kde x = 1 - 10). PCBs jsou obecně považovány za jedny 

z nejnebezpečnějších chemických látek, působících toxicky na živé organismy. Spolu 

s dioxiny, které vznikají (kromě jiných způsobů) i nedokonalým spalováním PCBs, jsou 

řazeny do kategorie nejjedovatějších organických látek s karcinogenním účinkem. 

Vyznačují se zejména svou perzistencí a schopností bioakumulace, v živých organismech 

se váží především na tukovou tkáň. 

Plynová chromatografie (GC, Gas Chromatography) je analytická a separační 

metoda, pro dělení směsi látek o rozdílném bodu varu a rozdělovacím koeficientu. Mezi 

hlavní výhody této techniky patří jednoduché a rychlé provedení analýzy, účinná separace 

látek a malé množství vzorku potřebné k analýze. Touto technikou můžeme dělit všechny 

látky, které lze zahřátím na pracovní teplotu kolony převést na fázi plynou. 
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Obrázek č. 1: Zjednodušené schéma plynového chromatografu 

Separace probíhá v kapilární nebo náplňové koloně, která obsahuje stacionární 

(nepohyblivou) fázi (sorbent) a mobilní (pohyblivou) fázi (nosný plyn či eluent). Jako 

nosné plyny se nejčastěji používají vodík, dusík, helium, argon. Při volbě nosného plynu se 

uvažují následující faktory: viskozita, účinnost, čistota, reaktivita, typ používaného 

detektoru a cena plynu. 

Injektor slouží k zavedení vzorku do proudu nosného plynu. Nástřik látky se 

nejčastěji provádí pomocí speciální injekční stříkačky přes septum, které odděluje vnitřek 

injektoru od vnějšího prostoru. Součástí injektoru je skleněná vložka (liner), ve které 

dochází vysokou teplotou k rychlému odpaření vzorku a ke správnému promíchání par 

vzorku s nosným plynem. Mezi injektor a kolonu je zařazen dělič toku (splitter), který 

umožňuje vést jen část odpařeného vzorku na kolonu (splitovací pomer, split ratio). 

V plynové chromatografii se používají náplňové nebo kapilární kolony. Náplňové 

kolony jsou trubice o průměru 2 až 5 mm a max. délce 4 m obsahující adsorbent nebo nosič 

se zakotvenou kapalnou fází, délka náplňových kolon bývá od desítek centimetru do 

několika metru. Kolony se zhotovují ze skla nebo nerezové oceli. Kapilární kolony se 

vyrábějí z křemenného skla a kvůli pevnosti jsou potaženy filmem polyamidu. Kapilární 

kolony nemají průměr vetší než 5 mm, délka se muže pohybovat od 10 do stovek metrů. 

Stacionární fáze je rozprostřena na vnitřních stěnách kapiláry. 

Detektor elektronového záchytu (ECD – Electron Capture Detector) - zdrojem 

ionizující energie u ECD je radioaktivní zářič 3H nebo 63Ni. Emitované záření β (proud 
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elektronů) má příliš velkou energii a není zachycováno elektronegativními atomy složky. 

Kolizí molekul dusíku jako nosného plynu se zářením β dochází k jejich ionizaci. Při tom 

se uvolňují pomalé elektrony. Tyto elektrony již elektronegativní atomy složky zachytí a 

tím sníží ionizační proud. 

Reagencie 

Pokud je připraveno dostatečné množství chemických sloučenin používaných ke 

stanovení, nemusíte je připravovat, ale v protokolu bude vždy jejich výpočet (pokud tedy 

není u chemikálie uvedeno jinak). 

1. Destilovaná voda; 

2. n-hexan, extrakční rozpouštědlo; 

3. Varné kaménky; 

4. Křemenná vata, promytá extrakčním rozpouštědlem; 

5. Standardní roztok indikátorových kongenerů (PCB 52, 101, 138, 153, 180);  

6. Florisil (polární adsorbent MgSiO3). 

Pomůcky 

• Plynový chromatograf. 

• Detektor elektronového záchytu (ECD). 

• GC křemenná kapilární kolona. 

• Kalibrované zábrusové zkumavky 10 ml. 

• Zábrusové Erlenmayerovy baňky 25 ml. 

• Zábrusové skleněné zátky. 

• Dělící nástavky. 

• Vodní lázeň. 

• Analytické váhy. 

• Mikroextraktor. 

• Mikrokolona k čištění na florisilu. 

• Vzorkovnice z hnědého skla se zábrusovou zátkou. 

• Mikrostříkačky. 
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Postup 

Úkol č. 1: Příprava vzorku půdy pro extrakci 

1. Vzorek se rozprostře v tenké vrstvě na skleněnou misku a ponechá vyschnout na 

vzduchu při teplotě místnosti 48 hodin.  

2. Hrudky se rozdrtí v třecí misce a vysušený vzorek se rozdělí na sítech.  

3. Pro analýzu se použije podíl o velikosti zrn menší než 1,0 mm.  

4. Tuto operaci posluchači z časových důvodů neprovádějí, k analýze dostanou již takto 

upravený vzorek. 

Úkol č. 2: Extrakce 

1. Extrakce vzorku zeminy se provádí v mikroextraktoru na vodní lázni. 

2. Vodní lázeň nechte vyhřát na teplotu 85 °C.  

3. Sestavte mikroextraktor a do zkumavky vložte varné kaménky.  

4. S přesností na 0,1 mg odvažte 1 g vzorku do patronky mikroextraktoru uzavřené v 

zúžené části křemennou vatou. 

5.  Do zkumavky extraktoru přes vrstvu vzorku pipetou vypusťte asi 10 ml n-hexanu.  

6. Na extraktor nasaďte zpětný chladič a zkumavku extraktoru ponořte do vyhřáté vodní 

lázně.  

7. Teplotu vodní lázně upravujte tak, aby n-hexan kondenzoval ve zpětném chladiči 

a rovnoměrně protékal vrstvou vzorku v patronce.  

8. Během extrakce kontrolujte množství n-hexanu ve zkumavce.  

9. Po ukončení extrakce aparaturu vyzvedněte z vodní lázně a deset minut nechte 

vychladnout.  

10. Poté extrakt ve zkumavce odpařte v proudu dusíku na objem přibližně 0,5 ml. 

11. Do zúžené části eluční kolony vpravte smotek křemenné vaty a kolonu naplňte za 

mírného poklepávání cca 0,5 g florisilu.  

12. Na sloupec převeďte zahuštěný extrakt a zkumavku vypláchněte ještě 5 × 1 ml 

n-hexanu, který rovněž přidáváte na kolonu. Eluát jímejte do podložené kalibrované 

zkumavky.  

13. Po vsáknutí veškerého vzorku, kolonu promyjte dalším množstvím n-hexanu. 

Celkem se jímá 10 ml.  

14. Takto připravený roztok dále použijte k analýze plynovou chromatografií. 
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Úkol č. 3: Chromatografické stanovení 

1. Provádí se vždy v následujícím cvičení. 

2. Postupujte dle pokynů vyučujícího. 

3. Před nástřikem nezapomeňte extrakt důkladně promíchat. 

4. Pro vyhodnocení výsledků použijte metodiku analýzy a vyhodnocení chromatogramů. 

Závěr 

 Odpověď na odstavec pracovní úkol a komentář k naměřeným hodnotám. 

DŮLEŽITÉ 

1. Používejte jen činidla, sklo a další pomůcky určené pro danou úlohu.  

2. Neberte nic z jiných stolů, pokud nebudete mít svolení od vyučujícího. 

3. O doplnění chybějících pomůcek žádejte vyučujícího. 

4. Po ukončení úlohy umyjte veškeré sklo, včetně pipet a opláchněte v destilované vodě.  

5. Pracovní úkol, postup a důležité výpočty (u kterých je uvedeno, že mají být 

v laboratorním deníku) budou uvedeny v laboratorním deníku.  

6. Opustit své pracoviště můžete, až budete mít: 

• zkontrolováno pracoviště, zda je uvedeno do původního stavu, 

• zkontrolován laboratorní deník, ověřený podpisem vyučujícího. 
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8 ZÁVĚR 

Polychlorované bifenyly jsou součástí všech složek životního prostředí. Díky svým 

toxickým vlastnostem jsou jejich obsahy stále monitorovány. Vznikají především lidskou 

činností, čemuž se dá do určité míry zabránit.  

Cílem diplomové práce bylo provést verifikaci metody stanovení polychlorovaných 

bifenylů metodou plynové chromatografie s detekcí elektronového záchytu. Verifikovanou 

metodu ověřit na reálném vzorku půdy, s čímž rovněž souviselo vypracování metodiky 

odběru a úpravy reálného vzorku pro následné stanovení vybraných kongenerů 

polychlorovaných bifenylů metodou GC/ECD. Na základě provedených verifikačních 

měření lze konstatovat, že výše popsaná metoda stanovení polychlorovaných bifenylů byla 

úspěšně verifikována a že ji lze považovat za vhodnou a platnou pro analýzy  půd 

a podobných materiálů. Nutno však poznamenat, že je metoda použitelná pouze pro vzorky 

s vyšším obsahem studovaných kongenerů polychlorovaných bifenylů, vzhledem k tomu, 

že v průběhu verifikování metody pro vzorky půd s nižším obsahem těchto kongenerů 

došlo k neočekávané poruše na plynovém chromatografu a verifikace metody nemohla být 

dokončena. 

Jedním z cílů diplomové práce bylo rovněž vypracovat na základě získaných 

zkušeností Metodiku pro stanovení vybraných kongenerů polychlorovaných bifenylů tak, 

aby mohla být využívána v praktickém cvičení z předmětu Instrumentální metody analýzy. 

Tento cíl byl rovněž splněn a vypracovaná metodika bude použita v praktickém cvičení 

předmětu Instrumentální metody analýzy ve školním roce 2009/2010. 
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