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Summary 

The aim of the submitted thesis is a review of existing literature in the field of a 

chemical analysis of volatile fatty acids. The subsequent step was the selection of an 

appropriate method that would be available in CNT laboratories, VSB-TUO. Given the 

intensity of chromatographic analyses, only partial validation of the selected analytical 

methods has been carried out in this paper.  

 

Keywords: volatile fatty acids, organic acids, methanogenesis, activated sludge, gas 

chromatography, validation.  

 

 

 

 

Anotace 

Cílem mé bakalářské práce bylo provedení literární rešerše v oblasti chemické analýzy 

těkavých mastných kyselin. Následným krokem byl výběr vhodné metody, která by byla 

realizovatelná v laboratořích CNT, VŠB-TUO. Vzhledem k náročnosti chromatografických 

analýz byla v rámci bakalářské práce provedena pouze částečná validace zvolené analytické 

metody. 

 

Klí čová slova: těkavé mastné kyseliny, organické kyseliny, methanogeneze, aktivovaný kal, 

plynová chromatografie, validace 
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1. Úvod  

Předložená bakalářská práce navazuje na bakalářskou práci Natálie Kielkovské (VŠB-

TUO, Hornicko – geologická fakulta) z roku 2008, která se zabývala objasněním působení 

organických kyselin s nižším počtem atomů uhlíku na inhibici mikrobiálních pochodů 

probíhajících v řadě průmyslových procesů, např. v aktivovaném kalu při čištění odpadních 

vod nebo při tvorbě bioplynu při methanogenezi. 

Těkavé mastné kyseliny jsou organické látky, které jsou tvořeny mikrobiální činností 

při řadě technologických procesů, například při mléčném a ethanolovém kvašení. Jsou 

meziproduktem aerobní biodegradace sacharidů, bílkovin a tuků, a proto jsou široce 

přítomné v aktivovaném kalu, odpadu, ve výluzích ze skládek a v odpadních vodách. Jsou 

zapojeny do různých procesů při čištění odpadních vod, např. při biologickém odstraňování 

fosforu z vody nebo při procesu nitrifikace - denitrifikace v aktivovaném kalu. Těkavé 

mastné kyseliny (TMK) jsou zpravidla prekursorem pro výrobu methanu (bioplynu).         

Ve všech těchto procesech mají pozitivní vliv na vlastní průběh těchto procesů, avšak   

dojde-li k jejich nadměrné tvorbě vlivem technologických podmínek, projeví se jejich 

inhibiční účinky, které zabraňují dalšímu průběhu těchto procesů, např. brání činnosti 

aktivovaného kalu nebo methanogenezi.  

Pro sledování vlivu těkavých mastných kyselin na mikrobiální aktivitu s ohledem      

na optimalizaci technologických procesů je velmi důležitý výběr vhodné analytické metody, 

která může být buď klasická nebo moderní (např. některá z chromatografických metod). 

U klasických metod je nevýhodou, že se jedná o skupinová stanovení obsahu kyselin 

ve vzorku, takže výsledky mohou zahrnovat i obsah jiných kyselin, než jsou těkavé mastné 

kyseliny, a zároveň neposkytují údaje o zastoupení jednotlivých kyselin. Chromatografické 

metody stanovení jednotlivých kyselin to však umožňují. Můžeme tak sledovat průběh 

tvorby těkavých mastných kyselin například v průběhu anaerobního způsobu zpracování 

kalů, čištění odpadních vod apod. Podle zastoupení a koncentrace jednotlivých kyselin lze 

pak celý technologický proces optimalizovat.  
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Cíle bakalářské práce: 
 

1. Literární rešerše v oblasti analytického stanovení obsahu těkavých organických 

kyselin vyskytujících se v produktech a meziproduktech souvisejících s procesy 

methanogeneze a činnosti aktivovaného kalu. 

2. Výběr vhodné analytické metody, její zavedení a částečná validace. 
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2. Těkavé mastné kyseliny 

Karboxylové kyseliny jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků, které ve své molekule 

obsahují jednu nebo více karboxylových skupin –COOH. Podle počtu karboxylových skupin 

se kyseliny dělí na monokarboxylové a polykarboxylové. Těkavé mastné kyseliny jsou nižší 

monokarboxylové kyseliny, které obsahují ve svých uhlovodíkových řetězcích 1 až 6 atomů 

uhlíku. Mastné kyseliny mohou být nasycené, když jejich uhlovodíkový řetězec obsahuje 

pouze jednoduché vazby, nebo nenasycené, když uhlovodíkový řetězec v jejich molekulách 

obsahuje mezi atomy uhlíku násobné vazby (Pacák, 2007; Červinka, 1980).  

2.1 Názvosloví 

Mastné kyseliny jsou v přírodě hojně zastoupeny a byly pojmenovány podle 

materiálu, ze kterého byly izolovány (kyselina mravenčí, octová, máselná atd.). Tyto 

triviální názvy se udržely dodnes. Tabulka 1 obsahuje přehled názvů a vzorců TMK. 

Latinské názvy se používají zejména u jejich derivátů – solí, esterů apod. (formit = 

mravenčan, acetát = octan, butyrát = máselnan atd.). Pokud je karboxylová skupina 

v systematickém názvu obsažena v hlavním řetězci, má kyselina příponu -ová. Pokud 

karboxylová skupina v hlavním řetězci obsažena není, má příponu -karboxylová kyselina  

(Pacák, 2007).  
 

Tabulka 1 Názvosloví karboxylových kyselin (www.wikipedia.cz) 

Triviální název Systematický 
název 

Latinský název Vzorec 

kyselina mravenčí kyselina methanová acidum formicum HCOOH 

kyselina octová kyselina ethanová acidum aceticum CH3COOH 

kyselina propionová kyselina propanová acidum propionicum CH3CH2COOH 

kyselina máselná kyselina butanová acidum butyricum CH3(CH2)2COOH 

kyselina valerová kyselina pentanová acidum valericum CH3(CH2)3COOH 

kyselina kapronová kyselina hexanová acidum capronicum CH3(CH2)4COOH 

kyselina enanthová kyselina heptanová acidum enanthicum CH3(CH2)5COOH 

kyselina kaprylová kyselina oktanová acidum caprylicum CH3(CH2)6COOH 

kyselina pelargonová kyselina nonanová acidum palergonicum CH3(CH2)7COOH 

kyselina kaprinová kyselina dekanová acidum caprinicum CH3(CH2)8COOH 
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2.2 Fyzikáln ě - chemické vlastnosti 

Mastné kyseliny jsou kapaliny s vysokou teplotou varu. Z tabulky 2 vyplývá, že 

všechny kyseliny mají teplotu varu nad 100oC. Takto vysoká teplota varu je způsobena tím, 

že jednotlivé molekuly karboxylové kyseliny jsou vzájemně spojené pomocí vodíkových 

vazeb mezi jednotlivými karboxylovými skupinami. Teplota varu stoupá s rostoucí relativní 

molekulovou hmotností a s počtem atomů uhlíku v řetězci (Pacák, 2007). Kyseliny se sudým 

počtem uhlíkových atomů mají vyšší body tání než nejbližší nižší i vyšší kyseliny s lichým 

počtem uhlíkových atomů (Červinka, 1980).  

Těkavé mastné kyseliny se vyznačují nepříjemným zápachem, především kyselina 

máselná, valerová nebo isovalerová (Červinka, 1980). 

Karboxylové kyseliny patří mezi nejkyselejší organické sloučeniny. Disociační 

konstanty jsou závislé na teplotě a na druhu rozpouštědla. Ve vodě se disociační konstanty 

TMK pohybují mezi 4 – 5. Z tabulky 2 vyplývá, že čím je hodnota pKa vyšší, tím je 

kyselina silnější (Pacák, 2007; Červinka, 1980).  

 

Tabulka 2 Fyzikálně-chemické vlastnosti těkavých organických kyselin  

(Vohlídal, 1982; Paech, 1955; www.toxnet.nlm.nih.gov) 

Triviální název 
M 

(g·mol-1) 

Hustota 
(g·cm-3) 

25oC 

Teplota 
tání 
(oC) 

Teplota 
varu 
(oC) 

pKa 

(25oC) 

kyselina mravenčí 46,026 1,012 8,270 100,560 3,752 

kyselina octová 60,053 1,044 16,660 117,900 4,756 

kyselina propionová 74,080 0,988 -20,700 140,830 4,874 

kyselina máselná 88,107 0,953 -5,200 163,270 4,822 

kyselina valerová 102,134 0,935 -33,670 185,500 4,860 

kyselina kapronová 116,161 0,923 -3,950 205,700 4,879 

kyselina enanthová 130,200 0,918 -6, 260 223,000 4,893 

kyselina kaprylová 144,216 0,907 16,510 239,900 4,896 

kyselina pelargonová 158,200 0,906 12,300 255,600 4,950 

kyselina kaprinová 172,300 0,886 31,000 219,000 4,900 
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Rozpustnost kyselin ve vodě klesá s rostoucím počtem atomů uhlíku v řetězci. 

Kyselina mravenčí nebo octová jsou ve vodě dobře rozpustné, rozpustnost dalších kyselin 

postupně klesá, jak je vidět v tabulce 3 (Červinka, 1980). 

Rozdělovací koeficient mezi vodou a různými rozpouštědly (tabulka 4) se postupně 

snižuje s rostoucí délkou uhlíkového řetězce, která zvyšuje jejich hydrofobní charakter 

(Paech, 1955). 

 

Tabulka 3 Rozpustnost TMK ve vodě při T = 20 oC (Paech, 1955) 

Počet C 1-4 5 6 7 8 9 10 
Rozpustnost 
(g/100 ml) 

- 
3,700 
(16oC) 

0,968 0,244 0,068 0,026 0,015 

 

 

Tabulka 4 Rozdělovací koeficient TMK (Paech, 1955) 

Počet C Benzín ether xylen chloroform ether n-butanol 
1 0,0005 - 0,030 0,310 0,830 
2 0,005 0,030 0,070 0,440 1,230 
3 0,070 0,070 0,160 1,300 3,220 
4 0,170 0,160 0,530 4,300 8,800 
5 - 0,630 1,900 17 23 
6 2 2,400 6,100 75 71 
7 - - - - - 
8 12 - - - - 

 
Rozdělovací koeficient = c (rozpouštědlo) / c (voda)  
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Obr. 1 Závislost molární hmotnosti na počtu uhlíku           Obr. 2 Závislost hustoty na počtu uhlíku 
 

 
 
      
  

          
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  Obr. 3 Závislost rozpustnosti na počtu uhlíku                        Obr. 4 Závislost pKa na počtu uhlíku 
 
                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
Obr. 5 Závislost teploty tání na  počtu uhlíku              Obr. 6 Závislost teploty varu na počtu uhlíku 
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2.3 Výskyt 

Volné TMK jsou ve vodě rozpustné kyseliny, které se aktivně účastní metabolismu 

buněk. Mohou vznikat a hromadit se jako konečné produkty metabolických procesů, 

především během anaerobních metabolismů. Zejména kyselina octová, která je označována 

jako „aktivní acetát“, zaujímá hlavní postavení v metabolických procesech všech živých 

látek. Formylové a acetylové skupiny se vyskytují v přírodních materiálech, např. 

v sacharidech, polysacharidech, bílkovinách a pektinech, ze kterých se mohou uvolňovat 

hydrolýzou, a tím mohou ovlivňovat výsledky stanovení volných TMK. Esterifikované 

TMK se vyskytují především v tucích a v  těkavých složkách rostlinných materiálů. 

TMK jsou konečnými produkty anaerobního metabolismu látek. Kyselina octová 

obsahuje stejný poměr mezi atomy kyslíku, uhlíku a vodíku jako glukóza, takže při výrobě 

malého množství energie není spotřebován žádný kyslík. Při vzniku kyselin s vyšším počtem 

atomů uhlíku z glukosy dochází k uvolňování volného kyslíku, který je pak k dispozici pro 

simultánně probíhající oxidace jiných substrátů. TMK často vznikají při anaerobním 

metabolismu hub a mohou se kumulovat v prostředí.  

V prostředí se kyseliny mohou hromadit v důsledku nějaké konkrétní reakce. 

Například kyselina mravenčí vzniká štěpením kyseliny pyrohroznové. Kyselina octová je 

produktem oxidace etanolu a acetaldehydu. Dekarboxylací vzniká z jantarové kyseliny 

kyselina propionová. Kyselina máselná a vyšší kyseliny obsahující sudý počet atomů uhlíku 

mohou vznikat v důsledku bakteriální činnosti z přírodních materiálů, například při výrobě 

siláží nebo při kažení potravin. 

Za chuť a vůni rostlin jsou z hospodářského a estetického významu odpovědné 

některé organické těkavé látky. Při komplexní chemické analýze jablka bylo zjištěno, že 

obsahuje estery kyseliny mravenčí, octové a propionové. V ananasu byl identifikován 

ethylacetát, methyl- a ethylisokaproát, methyl- a ethylisovalerát, methylvalerát, 

methylkaprionát a ethylakrylát (Paech, 1955). 
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2.4 Vznik a vývoj 

Těkavé mastné kyseliny vznikají činností mikroorganismů, např. při kvašení nebo při 

methanogenezi. Vyskytují se také v aktivovaném kalu při čištění odpadních vod.  

Početné mikrobiální druhy jsou známé přeměnou – tzv. zkvašování rozpuštěných 

organických sloučenin – na organické kyseliny (octovou, propionovou, máselnou a kyselinu 

mléčnou) a na další produkty kvašení, např. alkoholy, probíhající za anaerobních podmínek. 

Toto tzv. kyselé kvašení je důležitým krokem v anaerobní digesci organických sloučenin   

na methan a oxid uhličitý. TMK vyrobené tímto procesem mohou také být substráty pro 

mikrobiální produkci polyhydroxyalkanoátů (PHA). PHA jsou skupiny polyesterů, které se 

vyrábějí z obnovitelných zdrojů a jsou zcela biologicky rozložitelné. Vzhledem                    

k atraktivním vlastnostem mnoha PHA jsou považovány za potenciální náhradu za tradiční 

petrochemicky vyrobené plasty. TMK jsou v současnosti preferovanou živnou půdou pro 

výrobu PHA. Kyselé kvašení může posloužit jako vhodné předčištění v procesu výroby 

PHA (Bengtsson, 2008). 

Anaerobní kvašení probíhá bez přítomnosti kyslíku – jde o kvašení alkoholové, 

máselné a mléčné. Kvašení aerobní kyslík potřebuje a patří tam kvašení octové či citrónové. 

Kvašení se ve velké míře využívá v potravinářství. Například samovolné mléčné 

kvašení se uplatňuje při konzervaci, protože zabraňuje rozvoji hnilobných baktérií, kyselina 

mléčná se používá v sýrařství a ve výrobě kvašených mléčných nápojů. Ethanolové kvašení 

se používá ve velkém měřítku při výrobě alkoholických nápojů. Při průmyslovém 

ethanolovém kvašení vzniká kromě ethanolu a malého množství glycerolu ještě řada 

vedlejších produktů (vyšší jednosytné alkoholy, estery). Máselná kyselina je nepříjemně      

a pronikavě páchnoucí kapalina, a proto jsou klostridia velmi obávanou kontaminací 

v sýrařství. Některé druhy Clostridia se používají pro průmyslovou kvasnou výrobu kyseliny 

máselné. Klostridia se spolu s dalšími anaerobními bakteriemi uplatňují při anaerobním 

způsobu čištění odpadních vod (Šilhánková, 1983). 

TMK vznikají rovněž při kyselém kvašení primárního kalu. TMK pocházejí z aerobní 

biodegradace sacharidů, bílkovin a tuků. Proto jsou široce přítomné v aktivovaném kalu, 

odpadu, ve výluzích ze skládek a v odpadních vodách. Poslední dobou je o stanovení TMK 

rostoucí zájem, protože bylo zjištěno, že jsou zapojeny do různých procesů, např. při 

biologickém odstraňování fosforu z vody nebo procesu nitrifikace - denitrifikace                  

v aktivovaném kalu. Pro proces biologického odstraňování fosforu se TMK ukázaly jako 
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nejvhodnější uhlíkový substrát. Nejlepším zdrojem uhlíku je kyselina octová a po ní 

následuje kyselina propionová (Bouzas et al., 2007; Abalos et al., 2000). 

TMK můžou za nepříjemný zápach v komunální odpadní vodě, spolu s těkavými 

aminy a sirnými sloučeninami, ale zároveň jsou považovány za možný zdroj biologicky 

snadno rozložitelné organické hmoty (Bouzas et al., 2007; Abalos et al., 2000). 

TMK jsou prekursorem pro výrobu methanu při methanogenezi. Během anaerobního 

rozkladu je nejprve sacharosa převedena acidogenními mikroorganismy na TMK, které jsou 

dále přeměňovány acetogenními mikroorganismy na acetát a H2 nebo CO2. V posledním 

kroku je acetát a H2 nebo CO2 převeden methanogenezí na methan (Wang et al., 2005).  

TMK vzniklé ve všech těchto procesech mají pozitivní vliv na vlastní průběh těchto 

procesů, avšak dojde-li k jejich nadměrné tvorbě vlivem technologických podmínek, projeví 

se jejich inhibiční účinky, které zabraňují dalšímu průběhu těchto procesů, např. brání 

činnosti aktivovaného kalu nebo methanogenezi ( Kielkovská, 2008).  

2.4.1 Inhibiční účinky TMK 

Mikrobiologické pochody probíhající během anaerobního metabolismu jsou velmi 

složité. Podílí se na nich několik bakteriálních kmenů s vlastními optimálními pracovními 

podmínkami. Jsou citlivé především na několik parametrů: pH, alkalitu prostředí, 

koncentraci přítomného volného amoniaku, vodíku, těkavých mastných kyselin atd. Tyto 

parametry mohou být inhibujícími faktory pro některé nebo všechny bakteriální kmeny        

a v současnosti jsou vždy zahrnovány do moderních přístupů v modelování, popisu chování 

systémů a řízení mikrobiálních procesů (Appels et al., 2008). 

 Asi nejdůležitějším parametrem je pH prostředí. Pro optimální růst většiny baktérií       

a kvasinek je vhodné rozmezí poměrně úzké, zatímco u většiny plísní je podstatně širší. 

Extrémní pH může mikroorganismy usmrtit. Většina bakterií roste v neutrálním nebo slabě 

alkalickém prostředí (viz tabulka 5). Kyselé prostředí přežívají druhy tvořící kyseliny jako 

hlavní produkty metabolismu (octovou, mléčnou nebo propionovou kyselinu). Zvýšením 

produkce TMK se pH snižuje. Při příliš nízkém pH se ovšem tyto mikroorganismy 

přestávají rozmnožovat a ustává jejich hlavní metabolická činnost. Hnilobné baktérie jsou 

velmi citlivé k nízkému pH (Šilhánková, 1983). 
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Tabulka 5 Minimální, optimální a maximální pH pro růst mikroorganismů 

(Šilhánková, 1983) 

pH Mikroorganismus 
minimální optimální maximální 
Bakterie 

Escherichia coli 4,3 6,0 – 8,0 9,5 
Bacillus subtilis 4,5 6,0 – 7,5 8,5 

Clostridium botulinum 4,7 – 5,0 6,5 – 7,2 9,0 
Lactobacillus sp. 3,8 – 4,4 5,4 – 6,4 7,2 

Thiobacillus thioparus 4,5 6,6 – 7,2 7,8 – 10,0 
Thiobacillus thiooxidans 0,5 2,0 – 3,5 6,0 

Kvasinky 
Saccharomyces cerevisiae 3,0 – 3,8 4,2 – 5,0 7,3 – 7,5 

Plísně 
Aspergillus niger 1,5 3,0 – 8,0 11,0 

 

Z tabulky 5 jednoznačně vyplývá, že kvasinky vyžadují pro svůj růst kyselé prostředí, 

jehož  pH se pohybuje v rozmezí  4,8 až 5,5. Při slabě alkalickém pH, přibližně 7,5, se jejich 

růst zastavuje. Většině plísní vyhovuje rozmezí pH mezi 3,0 až 8,0, ale mohou se 

rozmnožovat i ve velmi širokém rozmezí pH (1,2 až 11,0). Odolnost vůči vysokým teplotám 

je tím menší, čím větší je odchylka od optimálního pH. 

pH prostředí ovlivňuje: 

1. Regulační procesy metabolismu a vede ke změně poměru jeho hlavních produktů; 

např. v silně alkalickém prostředí se mnohonásobně zvyšuje tvorba glycerolu        

u kvasinek.  

2. Odolnost buněk vůči zvýšeným teplotám (Šilhánková, 1983). 
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3. Metody stanovení mastných kyselin  

• Klasické 

• Instrumentální 

3.1. Klasické metody stanovení TMK 

V klasické analýze pro stanovení TMK se nejčastěji využívalo kyselosti 

karboxylových skupin. Barevné reakce byly využívány pro identifikaci TMK zřídka, např. 

při kvantitativním stanovení kyseliny octové byly popsány barevné reakce s lanthanem        

a jódem. Většina klasických metod je založena na okyselování, extrakci, destilaci a titraci, 

které jsou dále popsány (Paech, 1955). 

3.1.1 Okyselování 

Materiál, ze kterého mají být TMK extrahovány, musí být okyselen přidáním kyseliny 

sírové nebo kyseliny fosforečné. Výtěžnost TMK, tj. množství TMK uvolněných z jejich 

solí ve vzorku, může být doprovázena těmito nežádoucími jevy: 

1. Může docházet ke vzniku velkého množství TMK z jiných materiálů. Přípravné   

extrakční postupy mají za cíl snížení tohoto počtu.  

2. Platí, že čím je materiál silněji okyselen, tím větší je přenos použitých minerálních 

kyselin rozstřikováním v průběhu destilace. Tento bod je důležitý, jestliže se jedná 

o stanovení velmi nízkého obsahu TMK ve vzorku.  

3. Mnoho dalších kyselin, které se současně uvolňují, je sice málo těkavých, ale mají   

kumulativní účinek při pozdější titraci.  

TMK jsou téměř zcela uvolněny z jejich solí při pH 4 (s výjimkou kyseliny mravenčí). 

Při pH 4,7 byla v důsledku částečné neutralizace jejich těkavost snížena na polovinu. Mnoho 

dalších kyselin má vyšší hodnoty disociačních konstant než TMK, takže k oddestilování 

dochází při vyšší hodnotě pH. Nenasycené mastné kyseliny, jejichž disociační konstanty 

jsou podobné nebo o něco menší než u nasycených kyselin, se chovají obdobně. 

Okyselování v tomto rozmezí lze provést kyselinou šťavelovou, která je sama o sobě 

netěkavá, nebo vinnou kyselinou.  
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Na druhou stranu, pokud je ve vzorku přítomno velké množství amonných iontů 

(možná i jiných těkavých organických bází) a destilace bude probíhat při pH vyšším než 4, 

budou tyto amonné ionty a bazické látky interferovat při následné titraci TMK. Pro destilaci 

kyseliny mravenčí (pK 3,7) musí být roztok více kyselý (pH asi 3) (Paech, 1955). 

3.1.2 Extrakce 

V první fázi při stanovení TMK z rostlinného materiálu je obvyklá předběžná extrakce 

vzorků pro odstranění nežádoucího materiálu, částí buněk, bílkovin, polysacharidů atd. 

Extrakční procesy se liší podle toho, zda se stanovují TMK volné nebo esterifikované. 

Extrakční postupy, které se týkají esterifikovaných TMK, patří spíše k analýze tuků a lipidů 

a k analýze těkavých esterů, tyto postupy tedy nebudou dále uvedeny. Standardní metoda 

pro extrakci volných kyselin (včetně aniontů) pro všechny druhy a velikosti rostlinného 

materiálu neexistuje. Extrahovaný vzorek musí obsahovat jen takové jednotlivé rostlinné 

orgány nebo části, které jsou potřeba pro danou extrakci TMK. Odpad, odřezky nebo 

vyřazené nereprezentační vzorky se musí odstranit. Vzorek musí být před extrakcí 

homogenizován. Homogenizace vzorku může být provedena např. pomocí kráječe na maso, 

míchadla, mixeru apod. Vzorek může být také rozetřen s pískem, nebo lze použít techniku 

zmrazení tkáně, a její následné rozmělnění. Extrakce může být uskutečněna do vody nebo  

do organického rozpouštědla. Tekuté rostlinné části mohou být odděleny tlakovou filtrací. 

Při použití extrakce rozpouštědly nemísitelnými s vodou musí být materiál dostatečně 

vysušen. Pro extrakci lze použít některý z kapalinových extraktorů (Paech, 1955). 

• Extrakce do vody 

Příklad extrakčního postupu do vody je ukázán na analýze siláže. Při homogenizaci 

použitého materiálu musí být kladen důraz na to, aby nedošlo ke ztrátě jakéhokoliv 

kapalného podílu vzorku. Reprezentativní vzorek se zváží, usuší a znovu zváží. Druhý podíl 

vzorku (o hmotnosti 200 g) se třepe s destilovanou vodou (o objemu 500 ml) v mechanické 

třepačce po dobu 4 hodin. Pokud je materiál čerstvý a zelený, směs vody a vzorku se před 

protřepáním zahřeje po dobu několika minut na teplotu 90oC, aby se zabránilo možné 

aktivitě enzymů. Vodný extrakt se přefiltruje přes filtr s velmi jemnými póry a silážní zbytek 

je odstraněn. Čirý extrakt se smíchá s 500 ml ethanolu. Případné sraženiny jsou 

odfiltrovány. Extrakt je připraven pro okyselení a destilaci s vodní párou (Paech, 1955).  
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• Extrakce alkoholem 

Příklad extrakce alkoholem je ukázán na analýze květů. Čerstvé květy jsou naloženy 

do 96% etanolu, po určité době jsou vymačkány, zality vodou, zahřáty a opět vymačkány. 

Takto získané kapalné podíly jsou smíchány, slabě zalkalizovány a odpařeny na malý 

objem. Zahuštěný extrakt je okyselen kyselinou fosforečnou a může být použit pro destilaci 

s vodní párou (Paech, 1955). 

• Extrakce směsí rozpouštědel n-Butanol – chloroform 

Příklad extrakce směsí dvou organických rozpouštědel je ukázán na analýze 

organických kyselin z ovoce. Ovocný prášek (jablka, jahody, angrešt a rebarbora) byl 

zmražen na - 20°C. Důkladně promísený prášek (o hmotnosti 50 g) byl promícháván s 0,2 M 

roztokem H2SO4 (o objemu 20 ml), dokud nebyla směs úplně rozmražena. Hodnota pH      

by měla dosáhnout 2,0. Směs byla poté odstředěna a čirý supernatant byl filtrován přes 

suchý filtrační papír. Filtrát obsahující organické kyseliny byl přidán k silikagelu. Směs byla 

důkladně promíchána a zpracována. Výsledná směs silikagelu a extraktu má formu prášku, 

který je na povrchu suchý. K prášku byla přidána směs n-butanolu a chloroformu 50%        

(v/v) o objemu přibližně 50 ml a směs prášku a rozpouštědla byla kvantitativně převedena 

do skleněné kolony (o průměru 5,2 cm a délce 20 cm). Získaný filtrát byl odebrán, 

zkoncentrován ve vakuové odparce na konečný objem 2 ml při teplotě nižší než 35oC           

a vysušen nad P2O5. (Paech, 1955). 

• Extrakce do diethyletheru  

Extrakce materiálu diethyletherem probíhá v Soxhletově přístroji přes noc (Paech, 

1955). 
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3.1.3 Destilace  

Postup destilace TMK s vodní párou byl v minulosti velmi často používán a                

v laboratoři obvykle probíhá při teplotě až 100°C. Vyšší TMK mají velmi omezenou 

rozpustnost ve vodě a při destilaci s vodní parou se mohou chovat jako nemísitelné kapaliny. 

TMK jsou klasifikovány jako mastné kyseliny rozpustné ve vodě, které mohou být 

destilovány za atmosférického tlaku. Patří sem organické monokarboxylové kyseliny 

s počtem až šesti atomů uhlíku v řetězci. Mohou být odstraněny z vodného roztoku destilací 

díky rozdílnému bodu varu. Body varů TMK jsou dostatečně daleko od sebe (viz tabulka 2), 

aby došlo k jejich vzájemné separaci. Destilační metoda je často používána pro kontrolní 

účely. Rušivé vlivy mají sulfan (H2S) a oxid uhličitý (CO2). Tyto dvě látky se při destilaci 

uvolňují a jejich přítomnost zvyšuje pozitivní výsledek následné titrace (Paech, 1955; 

Greenberg, 1992). 

3.1.4 Titrace  

Titrace se provádí roztokem 0,1 M NaOH pomocí indikátoru fenolftaleinu                   

a bromthymol modře či elektrometrickými metodami. Volba indikátoru je omezena, protože 

v oblasti konečného bodu titrace TMK se zabarvení mění skokem. Konec titrace se určí 

prvním růžovým zabarvením (Greenberg, 1992; Paech, 1955). 

3.2 Instrumentální metody stanovení TMK 

V současné době se TMK stanovují chromatografickými metodami, především 

plynovou chromatografií (GC) ve spojení s plamenovým ionizačním detektorem (FID). Byly 

rovněž vyvinuty metody na bázi kapilární elektroforézy s nepřímou UV detekcí, nebo 

s využitím headspace metody při mikroextrakci na tuhou fázi (SPME). Využití SPME         

je však limitováno nedostatkem vhodných, komerčně dostupných vláken, která by 

umožňovala extrakci kyselin s nejkratším uhlíkatým řetězcem – kyseliny octové                   

a propionové s dostatečnou citlivostí (Abalos et al., 2000). Přehled instrumentálních metod 

publikovaných v literatuře je uveden v tabulce 6. 

Pro přípravu vzorků pro GC analýzy lze použít několik metod, které byly publikovány 

například v práci Y. Seta (1994). Uvedený autor srovnal ve své práci tyto následující metody 
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pro přípravu vzorku pro GC analýzy: rozpouštědlovou extrakci, přímý nástřik vodného 

vzorku a přímý nástřik vzorku metodou headspace. 

• Rozpouštědlová extrakce 

Rozpouštědlové extrakční metody spočívají v extrakci TMK ze vzorku za použití 

organických rozpouštědel. Získaný kapalný extrakt se pak nastřikuje na chromatografickou 

kolonu. Extrakce organickými rozpouštědly je využívána především pro extrakci netěkavých 

analytů, kdy dovoluje zkoncentrování těchto látek na malý objem, čímž se zvyšuje citlivost 

metody. Je také účinná pro těkavé látky s vyšší teplotou bodu varu. Extrakční metoda má 

několik nevýhod, včetně časově náročného extrakčního postupu. Přesné stanovení analytů 

nelze u těkavých látek očekávat. Při následné chromatografické analýze může pík 

rozpouštědla interferovat s některými analyty a zároveň dochází ke kontrakci netěkavých 

složek ve vzorku, které rovněž mohou rušit stanovení hledaných analytů. Metoda vyžaduje 

vysokou čistotu použitých organických rozpouštědel, takže se zvyšuje její ekonomická 

náročnost.  

• Přímý nástřik vodného vzorku  

Vodný výluh či vzorek ve vodné fázi je nastříknut přímo do GC chromatografu. Mezi 

výhody tohoto postupu patří rychlá a jednoduchá příprava vzorku. Avšak vážnou nevýhodou 

je kontaminace GC injektoru a GC kolony, což vyžaduje častou údržbu injektoru. Také 

dosažení stabilních výsledků je často obtížné a metoda neposkytuje vysokou citlivost 

vzhledem k omezenému objemu vzorku. Vodní páry vznikající při odpaření vzorku 

v injektoru plynového chromatografu negativně ovlivňují průběh chromatografické 

separace. Z těchto důvodů se tato metoda nyní používá pouze pro analýzu vodných vzorků.  

• Přímý nástřik vzorku metodou headspace 

Headspace technika byla vyvinuta jako alternativa k výše uvedeným dvěma metodám. 

Tato metoda spočívá v dosažení rovnováhy koncentrace těkavých analytů v kapalné nebo 

tuhé fázi a v plynné fázi nad kapalinou (tuhou látkou), přičemž se odebírá vzorek pouze       

z plynné fáze. Tato metoda má značné výhody v porovnání s předchozími dvěma. Plynný 

vzorek není kontaminován netěkavými látkami, které mohou být obsaženy v matrici vzorku 

nebo v organickém rozpouštědle. Headspace GC techniku lze rozdělit do dvou následujících 

kategorií: metoda statické headspace a metoda dynamické headspace.  
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Metoda statické headspace spočívá v dosažení rovnováhy těkavých analytů ve vzorku 

plynné fáze při stanovené teplotě. Plynná fáze obsahující analyt je nastříknuta do GC kolony 

v uzavřeném systému. Tato metoda je jednoduchá, minimalizuje počet chyb v průběhu 

analýzy, efektivně měří koncentrace těkavých látek, které mají relativně nízkou rozpustnost 

ve vodě. Nevýhodou je, že je výrazně méně citlivá při analýze těkavých látek s vysokou 

rozpustností ve vodě.  

Při metodě dynamické headspace prochází nosný plyn přes vzorek během určitého 

časového období a analyzované látky jsou zachyceny na adsorbentu nebo v tzv. kryogenním 

trapu, kde dochází k jejich zkoncentrování. Pomocí vytápění prostoru obsahujícího 

adsorbent nebo kryogenní trap je analyzovaná látka nastříknuta do plynového 

chromatografu. Existuje několik variant této techniky: 

• jednoduchá dynamická headspace metoda (inertní plyn probublává nad kapalným 

vzorkem),  

• inertní plyn probublává kapalnou fázi, páry vzorku jsou zachyceny na sorbentu      

a ten je pak použit pro termální desorpci analytů přímo do GC.  

Obecně platí, že dynamická headspace metoda je efektivní pro měření středně 

vysokých koncentrací těkavých látek ve vodě. V porovnání se statickými headspace 

metodami nabízí zvýšenou citlivost při přímém vstřikování vodného vzorku. Dynamická 

headspace technika je ovšem náročnější vzhledem k složitému přístrojovému vybavení.  
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Tabulka 6 Přehled instrumentálních metod stanovení TMK 

autor 
rok materiál úprava vzorku T nástřik T detektoru T pece 

nosný plyn 
rychlost 

Metoda GC/FID 
Forster – Carneiro 

2008 
tuhý komunální 

odpad 
- 100°C 250°C - 

helium 
50 ml·min-1 

A. Bouzas 
2007 

aktivovaný kal - 200°C 200°C 170°C 
helium 

20 ml·min-1 

A.S. Ucisik 
2008 

kal při 
anaerobních 
podmínkách 

okyselen H3PO4 

pH < 2,0 
80oC - 200oC - 

A. Chu 
1994 

kal 
mikrocentrifúza 

3% H3PO4 
pH = 3 

150°C 200°C 120°C 
helium 

20 ml·min-1 

C. Sans 
1995 

tuhý komunální 
odpad 

odstředěn 
okyselen H2SO4  

zředěn vodou 1:20 
nebo 1:40 

200°C - - H2 

G. Wang 
2005 

odpadní voda 
odstředěn 

okyselen HCOOH 
filtrován 

250oC 300oC 180oC 
nitrogen 

2,6 ml·min-1 

S. Bengtsson 
2008 

průmyslová 
odpadní voda 

filtrován 240oC 250oC - 
nitrogen 

30 ml·min-1 
M. Abalos  

2000 
odpadní voda - 260°C 260°C 200oC 

H2  

2,3 ml·min-1 
Metoda HPLC/UV detektor 

Y. H. Ahn  
2006 

kvašený 
komunální kal 

odstředěn 
filtrován 

přístroj (Model Shimadzu LC-10AD, Japonsko) vybaven UV detektorem a 
kolonou (Aminex HPX-87h, Bio-Rad, Inc, USA) 
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V odborné literatuře byla publikována řada metod, které využívají plynovou 

chromatografii ve spojení s plamenovým ionizačním detektorem (viz tabulka 6). 

T. Forster – Carneiro (2008) popisují stanovení TMK v tuhém komunálním odpadu 

metodou GC/FID (zařízení SHIMADZU GC-17A) za použití kapilární kolony Nukol. 

Teplota detektoru byla 250oC a teplota nástřiku 100°C. Jako nosný plyn bylo použito helium 

s rychlostí průtoku 50 ml·min-1. Celkový obsah TMK byl stanoven pomocí přídavku 

jednotlivých TMK. 

A. Bouzas (2007) popisuje stanovení TMK v aktivovaném kalu metodou GC/FID 

(chromatograf Varian Star 3400 CX) za použití kapilární kolony (15 m x 0,53 mm ID, při 

tloušťce vrstvy 1 mm) od firmy Tracer. GC parametry byly následující: teplota nástřiku byla 

200°C, teplota pece byla 100 – 120°C s rychlostí 20oC·min-1, pak se teplota pece zvyšovala 

o 10oC·min-1 na konečnou teplotu 170°C, teplota detektoru byla 200oC. Nosným plynem 

bylo helium o průtoku 20 ml·min-1.  

A. S. Ucisik (2008) popsal analýzu TMK vznikajících v kalu při anaerobních 

podmínkách. Kalový filtrát okyselil koncentrovanou H3PO4 na pH pod 2,0. Pak vzorek 

převedl do 700 µl vialky. TMK od C2 až C6, včetně iso-C4 a iso-C5 byly analyzovány 

metodou GC/FID, s chromatografickou kolonou CPWAX5268. Teplota nástřiku a detektoru 

byla 80oC, počáteční teplota pece byla 80oC, dále se zvyšovala až na konečnou teplotu 

200oC rychlostí 20oC·min-1. 

A. Chu (1994) odstřeďoval vzorky kalu v mikrocentrifúze (IEC Micro-MB 

odstředivka) po dobu 10 min. 1 ml supernatantu byl dán do 100 µl vialky po okyselení 3% 

kyselinou fosforečnou na pH 3. Před provedením analýzy byly vialky skladovány při teplotě 

4oC. Stanovení TMK bylo provedeno metodou GC/FID (plynový chromatograf Hewlett-

Packard 5880A). Jako nosný plyn bylo použito helium s rychlostí průtoku 20 ml·min1. 

Stacionární fáze chromatografické náplňové kolony byla 0,3% Carbowax 20M/0.1% H3PO4 

nanesena na Supelco Carbopak C. Provozní parametry chromatografu byly: teplota nástřiku 

150°C, teplota detektoru 200°C a teplota pece 120°C.  

C. Sans (1995) popsal analýzu TMK v tuhém komunálním odpadu, která byla 

provedena pomocí Vega Series 6000 (Carlo Erba) GC/FID s kapilární kolonou typu Nukol 

(Supelco) dlouhou 15 m s vnitřním průměrem 0,53 mm. Vzorky byly nejprve odstředěny, 

okyseleny koncentrovanou H2SO4 a následně zředěny vodou (1:20 nebo 1:40 v závislosti    

na koncentraci TMK). Jako nosný plyn byl použit H2. Pracovní podmínky byly následující: 
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teplota nástřiku byla 200°C a pracovní teplota byla 106°C po dobu 6 minut. Na konci 

analýzy byla teplota zvýšena na 165°C rychlostí 20°C·min-1 pro zajištění odstranění složek  

s vyšším bodem varu z kolony.  

G. Wang (2005) určil koncentraci TMK (acetátu, propionátu, butyrátu, i-butyrátu, 

valeratu) a ethanolu v odpadní vodě metodou GC/FID (Agilent, Model 6890NT), kolona 

měla tyto rozměry 30 m × 0,25 mm × 0,25 µm. Kapalné vzorky byly odstřeďovány při       

12 000 ot.·min-1 po dobu 5 min, poté byly okyseleny kyselinou mravenčí a filtrovány přes 

0,2 µm membránový filtr. Teplota v nástřiku a detektoru plynového chromatografu byla 

250oC a 300oC. Počáteční teplota pece byla 70oC na 3 min, pak během 5,5 min vystoupala 

rychlostí 20oC·min-1 na konečnou teplotu 180oC, která se udržela po dobu 3 min. Jako nosný 

plyn byl použit dusík s rychlostí průtoku 2,6 ml·min-1.  

S. Bengtsson (2008) popsal stanovení TMK (kyseliny octová, propionová, 

isobutanová, máselná,  isovalerová, valerová a kapronová) v průmyslových odpadních 

vodách chromatografickou metodou GC/FID (zařízením Varian 3400). Vzorek byl filtrován 

filtrem s velikostí pórů 1,6 m. Injekční objem činil 2 µl. Plynový chromatograf byl vybaven 

kolonou délky 2,5 m a o průměru 2,3 mm. Jako nosný plyn byl použit dusík proudící 

rychlostí 30 ml·min-1. Teploty v nástřiku a detektoru plynového chromatografu byly 240oC  

a 250oC, resp. počáteční teplota chromatografické kolony byla 170oC po dobu 2 min a pak 

se zvýšila rychlostí 10oC·min-1 na 200oC a zůstala tak po dobu 3 min.  

M. Abalos (2000) analyzoval TMK v odpadních vodách chromatografickou metodou 

GC/FID, chomatografem Varian 3400 ve spojení s SPME. Jako nosný plyn byl použit H2 

s rychlostí průtoku 2,3 ml·min-1. Teplota pece byla naprogramována na 70oC po dobu 1 min, 

potom se teplota zvyšovala o 15oC·min-1 (4oC·min-1 v případě reálných vzorků) až po 

konečnou teplotu 200oC, která zůstala konstantní po dobu 1 min. Teploty nástřikového 

prostoru a detektoru byly nastaveny na co nejvyšší možnou teplotu umožňující použití 

SPME vlákna, tj. 260°C. Potvrzení identity jednotlivých analytů bylo provedeno metodou 

plynové chromatografie s hmotnostní detekcí s negativní chemickou ionizací.  

Chromatografické podmínky byly podobné těm, které jsou popsány v předchozích 

analýzách GC-FID. Jako nosný plyn bylo použito helium a teplota kolony v průběhu 

separace byla 108°C.  
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Příklad využití metody kapalinové chromatografie (HPLC) pro stanovení TMK je 

publikován v práci Y. H. Ahna (2006), který popsal stanovení TMK kvašeného 

komunálního kalu metodou HPLC (Vysokoúčinná kapalinová chromatografie) přístrojem 

(Model Shimadzu LC-10AD, Japonsko) vybaveném UV detektorem a kolonou (Aminex 

HPX-87h, Bio-Rad, Inc, USA). Vzorky byly nejprve odstřeďovány rychlostí 4000 ot.·min-1 

po dobu 15 min, a pak zfiltrovány pomocí filtračního papíru o velikosti 0,45 µm.  
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4. Validace analytických metod  

Základním požadavkem na analytické metody, které jsou používány v chemických 

laboratořích je, že musí poskytovat správné a dostatečně přesné výsledky stanovení. Tento 

požadavek je zajištěn tehdy, jsou-li používané analytické metody dostatečně validované. 

Validace je proces, při němž se ověřuje vhodnost použití daného analytického postupu 

pro získání relevantních dat a je podán objektivní důkaz, že metoda je vhodná pro daný účel. 

Během tohoto procesu je zjišťováno, že požadavky na výsledky analýzy jsou v souladu ve 

vztahu k analytické metodě. Jsou-li požadavky na výsledky příliš vysoké (např. velká 

přesnost, specifičnost apod.), může se stát, že metoda nevyhoví a je nutno zvolit jinou. 

Například nevyhovuje mez detekce a stanovitelnosti apod. (Kvalimetrie 9, 1999). 

K základním prvkům validace patří (Kvalimetrie 9, 1999): 

• konfirmace identity 

• specifičnost a selektivita 

• kalibrace  

• pracovní rozsah 

• linearita 

• citlivost 

• mez detekce a stanovitelnosti 

• robustnost 

• správnost 

• přesnost 

Dalším důležitým parametrem, který vypovídá o správnosti a přesnosti metody je 

nejistota měření. Nejistota měření je parametr přidružený k výsledkům měření a zahrnuje 

v sobě všechny zdroje náhodných a systematických chyb, které mohou ovlivnit výsledek 

analýzy. Vyhodnocení nejistoty měření vychází z validační studie a vyžaduje 

kvalifikovaného pracovníka (Kvalimetrie 9, 1999). V rámci této bakalářské práce nebyla 

nejistota stanovení stanovena, protože metoda byla validována pouze částečně.  

Pro zpracování validačních dat se obecně v současné době používají statistické 

softwary, které jsou buď přímo vytvořeny pro validace analytických metod (Effivalidation; 
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Validace metod-QM program), nebo je možné použít běžné statistické programy             

(QC expert), případně MS Excel (Kvalimetrie 9, 1999). 

4.1. Konfirmace identity 

Při konfirmaci identity je potvrzováno, že analytický signál (odezva), který byl 

přiřazen určitému analytu, této látce skutečně odpovídá, zda-li to není signál jiných 

chemických nebo fyzikálních (biologických) interferujících látek, nebo zda nedochází        

ke koincidenci signálů dvou i více látek podobných vlastností. (Kvalimetrie 9, 1999). 

4.2 Specifi čnost a selektivita metody 

Analytická metoda je specifická, jestliže je naprosto eliminován vliv matrice daného 

vzorku. V praxi je většinou nutné uvážit přítomnost reálné matrice, která bude výsledek 

vždy ovlivňovat systematickou chybou. 

Selektivní metoda je taková metoda nebo postup, kdy stanovení analytu v určité 

matrici je závislé na přítomnosti omezeného množství přítomných látek. 

Selektivnost je definována jako míra ovlivnění správnosti postupu či metody 

přítomnými interferujícími látkami. Míru selektivity je např. určována porovnáním 

získaného výsledku analýzy s čistým analytem (standardní látkou) v přítomnosti 

předpokládaných rušivých složek v koncentracích odpovídajících jejich koncentracím          

v reálné matrici, např. metodou standardního přídavku (Kvalimetrie 9, 1999). 

4.3 Pracovní rozsah 

Pracovní rozsah metody je koncentrační rozsah, ve kterém lze dosáhnout přijatelné 

správnosti a přesnosti. Pracovní rozsah je obecně rozsáhlejší než lineární rozsah, který        

se stanovuje analýzou určitého počtu vzorků s různou koncentrací analytu a vypočtením 

regrese výsledků. Pro účinnost metody, vztah mezi odezvou a koncentrací látky nemusí být 

naprosto lineární, pak by ale kalibrační křivka měla být reprodukovatelná ze dne na den.  

Pracovní rozsah se stanoví měřením vzorků s různou koncentrací analytu. Většinou    

se vychází ze statisticky ověřené kalibrace metody (Kvalimetrie 9, 1999). 
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4.4 Linearita 

Linearita analytické metody je schopnost metody získat výsledky zkoušek, které jsou 

(v daném rozsahu) přímo úměrné koncentraci stanovované látky ve vzorku. 

Zjišťování linearity je většinou provedeno jako součást kalibrace metody, při analýze 

standardů s koncentracemi analytů, které rovnoměrně pokrývají očekávaný rozsah metody, 

analýzou referenčních materiálů nebo analýzou fortifikované matrice. 

Výsledky jsou použity pro výpočet regresivní, tzv. kalibrační přímky metodou 

nejmenších čtverců. Je výhodné, je-li metoda lineární v celém měřicím rozsahu, avšak není 

to absolutní požadavek. Tam, kde je pro určitý postup linearita nedosažitelná, by měl být pro 

konstrukci kalibrační funkce stanoven vhodný výpočetní algoritmus (Kvalimetrie 9, 1999). 

4.5 Citlivost metody 

Citlivost metody vyjadřuje rozdíl v koncentraci analytu, který odpovídá nejmenšímu 

zjistitelnému rozdílu, zjistitelnému vhodnou odezvou signálu metody. Je vyjádřena jako 

směrnice lineární kalibrační křivky a může být stanovena metodou nejmenších čtverců nebo 

experimentálně s použitím vzorků obsahujících různé koncentrace analytu. Při kvadratické 

závislosti se citlivost mění (obvykle klesá) s koncentrací analytu (Kvalimetrie 9, 1999). 

4.6 Mez detekce a stanovitelnosti 

Mez detekce metody je nejnižší koncentrace stanovované látky ve vzorku, kterou lze 

zvolenou metodou ještě zjistit. Mez detekce závisí zejména na konstrukci a na citlivosti 

použitého měřícího systému. V praxi lze odhad meze detekce provést několika způsoby: 

• výpočtem ze signálu (pomoci kalibrační závislosti), který převyšuje šum podle 

zvoleného poměru; 

• výpočtem z variability signálů slepých pokusů ve formě směrodatné odchylky; 

obvykle se používá trojnásobek směrodatné odchylky slepého pokusu; 

• výpočtem jako trojnásobek směrodatné odchylky koncentrace na úrovni přibližně 

prvního kalibračního bodu; 

• nalezením koncentrace, při které dochází k významné změně citlivosti metody 

(změně směrnice kalibrační přímky) výpočtem z přesností. 
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Rovněž je definována jako hodnota, která odpovídá slepému pokusu plus troj, pěti, šesti 

nebo desetinásobku směrodatné odchylky signálu slepého pokusu. 

Výpočty meze detekce a stanovitelnosti jsou při validaci nebo verifikaci metody 

nezbytné (Kvalimetrie 9, 1999). 

4.7 Správnost a p řesnost metody 

Správnost je definována jako těsnost shody mezi výsledkem analýzy a skutečnou 

hodnotou nebo těsnost shody mezi výsledkem analýzy a přijatou referenční hodnotou. Mírou 

správnosti je chyba nebo-li odchylka výsledků od skutečné hodnoty. Zjišťuje se pomocí 

certifikovaného referenčního materiálu (Kvalimetrie 9, 1999). 

Přesnost metody či postupu je definována opakovatelností, mezilehlou přesností          

a reprodukovatelností. Vyjadřuje se pomocí směrodatné odchylky, která se počítá ze 

souboru výsledků získaných za různých podmínek. Opakovatelnost se zjišťuje z výsledků 

analýz za podmínek opakovatelnosti (stejný přístroj, stejná osoba ve stejné laboratoři během 

krátkého časového úseku) při analýze vzorků následujících bezprostředně za sebou. Pokud 

se analýza provádí v téže laboratoři, ale na různých přístrojích, v různých časových 

odstupech případně různými osobami, pak se jedná o tzv. mezilehlou přesnost. 

Reprodukovatelnost charakterizuje výsledky získané z různých laboratoří. V běžných 

laboratořích se zjišťuje vyhodnocováním mezilaboratorních porovnávacích zkoušek 

(Kvalimetrie 9, 1999). 
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5. Praktická část 

Z literární rešerše této práce vyplynulo, že většina autorů používala pro analýzu TMK 

metodu plynové chromatografie s plamenovým ionizačním detektorem. Proto byla tato 

metoda použita i pro stanovení TMK v této práci.  Citovaní autoři většinou používají přímý 

nástřik vodných vzorků do plynového chromatografu, po jejich nezbytné filtraci. Z toho 

důvodu bylo rozhodnuto, že validovaná chromatografická metoda bude rovněž připravena 

pro přímý nástřik vodného výluhu. V bakalářské práci byla provedena pouze validace 

chromatografické metody, protože zavedení celého postupu, včetně získání TMK ze vzorků, 

by překročilo rámec mé bakalářské práce z časových i ekonomických důvodů. 

5.1 Chemikálie, činidla a materiály 

• Kyselina octová (acetic acid) – FLUKA, puriss. p.a. standard for GC 

• Kyselina propionová (propionic acid) - FLUKA, puriss. p.a.; ≥ 99,5% GC 

• Kyselina máselná (butyric acid) - FLUKA, puriss. p.a. standard for GC; ≥ 99,5% 

GC 

• Kyselina isomáselná (isobutyric acid) - FLUKA, puriss. p.a.; ≥ 99,5% GC 

• Kyselina valerová (valeric acid) – FLUKA, puriss. p.a. standard for GC 

• Kyselina isovalerová (isovaleric acid) – ALDRICH 

• Kyselina hexanová (hexanoic acid) – ALDRICH 

• Demineralizovaná voda 
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5.2 Přístroje a pom ůcky 

• Plynový chromatograf Agilent Technologies 6890N s FID detekcí, nástřik split, 

kolona DB – WAXETR 30 m x 0,250 mm x 0,50 µm 

• Software pro vyhodnocení GC Chem Station, version B.02.01.SR2 [260], 

copyright Agilent Technologies 2001-2006 

• Automatická pipeta Biohit Proline 100 – 5000 µl 

• Stříkačka HAMILTON o objemu 0,010; 0,025; 0,100; 0,500 ml 

• Laboratorní váha jaká Tecator 6110 Balance 

• Odměrná baňka o objemu 25, 10, 5 ml 

• Validační program – Validace analytických metod verze 3.2 32, autor, Ing. O. 

Mestek, Kalibrace verze 2.0 32, autor Ing. O. Mestek, MS Excel 

5.3 Postup p řípravy roztok ů 

Pro zavedení chromatografické metody se připravil zásobní roztok (Z) obsahující 

TMK o určité koncentraci (tabulka 7). Navážilo se určité množství každé kyseliny 

s přesností na 0,0001 g (objem 100 µl). Do odměrné baňky o objemu 25 ml se dá 

demineralizovaná voda a pod její hladinu se stříkačkou HAMILTON o objemu 100 µl 

nastříknou jednotlivé kyseliny, pak se odměrná baňka doplní demineralizovanou vodou po 

rysku. Takto připravený roztok se převedl do GC vialky a byl analyzován plynovou 

chromatografií.  

Ze zásobního roztoku byly připraveny kalibrační roztoky podle potřeby. Tyto roztoky 

byly použity pro přípravu a validaci metody.  

 

Výpočet navážky jednotlivých kyselin 

V

m
c =             Vcm ⋅=  

kde:  

c  je koncentrace kyseliny ve vzorku [mol·l-1] 

m  hmotnost navážené kyseliny ve vzorku [g] 

V   objem vzorku 25 ml = 0,025 l 
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Tabulka 7 Složení zásobního roztoku (Z) obsahujícího TMK 

Název c 
[g·l-1] 

V 
[l] 

m 
[g] 

Kyselina octová 4,0468 0,025 0,1011 
Kyselina propionová 4,1748 0,025 0,1043 
Kyselina isomáselná  3,9520 0,025 0,0988 
Kyselina máselná 3,9520 0,025 0,0988 
Kyselina isovalerová  3,7380 0,025 0,0934 
Kyselina valerová 3,7380 0,025 0,0934 
Kyselina hexanová 3,6920 0,025 0,0923 

 
 
 

Tabulka 8 Koncentrace TMK v kalibračních roztocích 

Název Z 
[g·l-1] 

A B C D E F G 

Kyselina 
octová 

4,0468 0,4047 0,2023 0,1012 0,0486 0,0202  0,0080 0,0040 

Kyselina 
propionová 

4,1748 0,4175 0,2087 0,1044 0,0501 0,0209 0,0084 0,0042 

Kyselina 
isomáselná  

3,9520 0,3952 0,1976 0,0988 0,0474 0,0198 0,0080 0,0040 

Kyselina 
máselná 

3,9520 0,3952 0,1976 0,0988 0,0474 0,0198 0,0080 0,0040 

Kyselina 
isovalerová  

3,7380 0,3738 0,1869 0,0935 0,0449 0,0187 0,0074 0,0037 

Kyselina 
valerová 

3,7380 0,3738 0,1869 0,0935 0,0449 0,0187 0,0074 0,0037 

Kyselina 
hexanová 

3,6920 0,3692 0,1846 0,0923 0,0443 0,0185 0,0074 0,0037 
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6. Výsledky a diskuse  

6.1 Optimalizace chromatografického stanovení 

Plynový chromatograf Agilent Technologies 6890N s FID detekcí byl vybaven 

kapilární kolonou DB – WAXETR 30 m x 0,250 mm x 0,50 µm.  

Optimalizované podmínky chromatografické analýzy: 

nástřik:       split, 1:5 

detektor:       FID 

teplotní program analýzy:  počáteční teplota 80oC·min-1 dobu 1 min, nárůst na 

teplotu 120oC při 20oC·min-1, a další změna teploty na 

205oC při 6,13oC·min-1. Konečná teplota 205°C byla 

udržována po dobu 2 min.   

teplota nástřiku:       240oC 

teplota detektoru:       240oC 

objem nástřiku:       1 µl 

nosný plyn:        N2 

konstantní rychlost nosného plynu:    42 cm·s-1 

 

Chromatografické podmínky byly opakovaně zkoušeny změnou teplotních podmínek, 

rychlosti nosného plynu a velikosti nástřiku, tak, aby bylo dosaženo optimální separace 

všech použitých kyselin. Průběh separace za optimálních podmínek je znázorněn na obr. 7. 
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Obr. 7 Průběh separace jednotlivých kyselin 
 

Optimální podmínky chromatografického stanovení musely být zvoleny tak, aby se 

píky na chromatogramu směsi těkavých kyselin dělily až na základní linii. Separace 

jednotlivých kyselin je dostačující, protože chromatografické píky představující jednotlivé 

mastné kyseliny jsou rozděleny až na základní linii. V tabulce 9 jsou přiřazeny jednotlivé 

kyseliny odpovídajícím retenčním časům (RT). Pro optimalizaci chromatografických 

podmínek jsem použila roztok TMK A. 

 

Tabulka 9 Jednotlivé kyseliny a odpovídající retenční časy 

Název RT 
Kyselina octová 7,482 
Kyselina propionová 8,948 
Kyselina isomáselná 9,429 
Kyselina máselná 10,509 
Kyselina isovalerová 11,217 
Kyselina valerová 12,423 
Kyselina hexanová 14,247 
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6.1.1 Zkouška opakovatelnosti nást řiku  

Do chromatografického systému byl proveden opakovaně (8x) nástřik zásobního 

roztoku obsahujícího TMK o nejnižší koncentraci G (tabulka 8). Pomocí 

chromatografického softwaru byly stanoveny plochy píků jednotlivých kyselin. Z ploch píků 

odpovídajících jednotlivým kyselinám byl vypočten aritmetický průměr (x), směrodatná 

odchylka (s) a relativní směrodatná odchylka (sr).  

 
 

Tabulka 10 Opakovatelnost nástřiku o koncentraci G 

Plochy píku kyselin 

Nástřik 
Kyselin 
octová 

Kyselina 
propionová 

Kyselina 
isomáselná 

Kyselina 
máselná 

Kyselina 
isovalerová 

Kyselina 
valerová 

Kyselina 
hexanová 

1 0,648 1,999 3,801 2,529 3,812 2,873 2,477 
2 0,656 1,879 4,167 2,553 3,868 3,051 2,414 
3 0,679 2,062 3,255 2,781 3,576 3,307 2,296 
4 0,643 1,804 3,482 2,271 3,535 2,707 2,376 
5 0,711 1,955 4,152 2,489 3,770 3,053 2,565 
6 0,695 2,112 4,049 2,922 3,649 2,879 2,194 
7 0,684 2,171 3,619 2,584 3,320 2,639 2,489 
8 0,669 2,013 3,539 3,142 3,702 2,732 2,514 
x 0,673 1,999 3,757 2,659 3,654 2,905 2,416 
s 0,022 0,112 0,318 0,257 0,165 0,208 0,115 

sr  [%] 3,27 5,62 8,46 9,68 4,52 7,17 4,77 
 
 

Opakovatelnost nást řiku o koncentraci G

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

1 2 3 4 5 6 7 8

počet nást řiku

ho
dn

ot
a

kys. hexanová

kys. valerová

kys. isovalerová

kys. máselná

kys. isomáselná

kys. propionová

kys. octová

 
 

Obr. 8 Opakovatelnost nástřiku o koncentraci G 
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Relativní směrodatná odchylka ve všech případech nepřekročila 10%. Nejméně 

opakovatelné nástřiky byly sledovány u kyselin máselné, isomáselné a valerové. Kontrola 

opakovatelnosti nástřiku byla provedena i na vyšších koncentračních úrovních F, E, D 

(tabulka 8), kdy jsem vyhodnotila relativní směrodatnou odchylku u paralelních nástřiků 

každé uvedené koncentrace (tabulka 11, 12, 13). Relativní směrodatná odchylka v těchto 

případech rovněž nepřekročila 10 %. 

 
Tabulka 11 Opakovatelnost nástřiku o koncentraci D 

Plochy píku kyselin 

Nástřik 
Kyselin 
octová 

Kyselina 
propionová 

Kyselina 
isomáselná 

Kyselina 
máselná 

Kyselina 
isovalerová 

Kyselina 
valerová 

Kyselina 
hexanová 

1 7,421 32,908 79,356 48,696 85,907 45,284 33,563 
2 8,761 34,253 81,029 50,130 89,643 44,330 34,420 
x 8,091 33,581 80,192 49,413 87,775 44,807 33,992 
s 0,669 0,672 0,836 0,717 1,868 0,477 0,428 

sr  [%] 8,28 2,00 1,04 1,45 2,13 1,06 1,26 
 
 

Tabulka 12 Opakovatelnost nástřiku o koncentraci E 

Plochy píku kyselin 

Nástřik 
Kyselin 
octová 

Kyselina 
propionová 

Kyselina 
isomáselná 

Kyselina 
máselná 

Kyselina 
isovalerová 

Kyselina 
valerová 

Kyselina 
hexanová 

1 3,741 5,005 14,631 6,858 13,751 8,469 7,024 
2 3,217 5,168 14,886 6,639 12,787 8,533 7,065 
x 3,479 5,086 14,759 6,749 13,269 8,501 7,045 
s 0,262 0,082 0,127 0,109 0,482 0,032 0,020 

sr  [%] 7,54 1,61 0,86 1,62 3,63 0,38 0,29 
 
 

Tabulka 13 Opakovatelnost nástřiku o koncentraci F 

Plochy píku kyselin 

Nástřik 
Kyselin 
octová 

Kyselina 
propionová 

Kyselina 
isomáselná 

Kyselina 
máselná 

Kyselina 
isovalerová 

Kyselina 
valerová 

Kyselina 
hexanová 

1 1,965 3,777 8,237 5,106 7,232 5,773 4,918 
2 2,038 3,195 8,352 4,280 7,528 5,386 4,335 
x 2,002 3,486 8,294 4,693 7,380 5,579 4,627 
s 0,036 0,291 0,058 0,413 0,148 0,194 0,292 

sr  [%] 1,82 8,34 0,70 8,80 2,00 3,48 6,31 
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V případě vyšších koncentrací D, E byla opakovatelnost nástřiku velmi dobrá, pod 

5%, kromě kyseliny octové. V případě této kyseliny se opakovatelnost nástřiku s její 

rostoucí koncentrací snižovala. U ostatních kyselin byl tento trend opačný.  

6.2 Validace metody 

Z validovaných parametrů byly v této práci ověřeny parametry: konfirmace identity, 

kalibrace, linearita a citlivost, pracovní rozsah, mez detekce a mez stanovitelnosti a nejistota 

měření pro kalibraci, která byla vypočtena z paralelních měření kalibračních roztoků 

v různém koncentračním rozmezí. Přesnost a správnost metody nebyly vyhodnoceny, 

protože se vztahují k celému postupu včetně extrahování kyselin ze vzorků. Byla ověřena 

pouze přesnost nástřiku a správnost pomocí spikovaných vzorků. K validačním 

vyhodnocením byly použity validační software uvedené v seznamu použitých přístrojů         

a pomůcek (kapitola 5.2). 

6.2.1 Konfirmace identity 

Konfirmace identity se obvykle v chromatografických metodách provádí metodou 

plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (GC/MS), kdy na základě hmotnostních 

spekter separovaných píků lze potvrdit přítomnost analyzovaných látek. V mé bakalářské 

práci nemohla být tato metoda použita, přestože nebyl přístroj GC/MS k dispozici. Přímý 

nástřik vody je v případě přístroje, který se v laboratoři vyskytuje - HP MSD 5971, 

nepoužitelný, došlo by ke zničení detektoru. Identita jednotlivých píků byla zjištěna tak, že 

byly postupně analyzovány roztoky jednotlivých kyselin v demineralizované vodě. Takto 

byly zjištěny retenční časy jednotlivých kyselin.  

6.2.2 Kalibrace  

Kalibrace systému GC-FID byla provedena směsí kalibračních roztoků F-B                  

o koncentraci viz tabulka 8. Platnost kalibrační funkce byla ověřována analýzou roztoku 

odpovídající úrovni E. V případě, že se jednotlivé výsledky odchylovaly o 10 a více % od 

pracovní kalibrační přímky, byl plynový chromatograf rekalibrován. Kalibrace byla 

testována programem Kalibrace verze 2.0 32, autor Ing. O. Mestek. 
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6.2.2.1 Kyselina octová 

Tabulka 14 Vstupní data pro testování kalibrace kyseliny octové 

X Y1 Y2 Y 
0,008 1,230 1,228 1,229 
0,020 3,164 3,194 3,179 
0,049 7,034 6,952 6,993 
0,101 14,283 14,283 14,283 
0,202 27,134 27,195 27,165 

 
 

V tabulce 14 jsou uvedena vstupní data pro vyhodnocení kalibrace stanovení kyseliny 

octové. Hodnota X je hodnotou koncentrace jednotlivých kalibračních roztoků v mg·l-1, 

hodnoty Y1 a Y2 jsou naměřené odezvy chromatografických píků pro danou koncentrační 

úroveň a hodnota Y je průměrná hodnota odezvy. Na obr. 9 je znázorněna kalibrační 

závislost s odpovídajícím koleračním koeficientem R2 a rovnicí kalibrační závislosti. 

 

 

 

Obr. 9 Kalibrační závislost kyseliny octové 

kde:   

rsp  response (odezva) 

amt  koncentrace 
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Statistické testy: 

 

Normalita rozdělení reziduí (Kolmogororův test): 

Reziduum je odchylka experimentální hodnoty signálu od jejího odhadu z kalibrační 

závislosti. Normalita se testovala pomoci Kolmogorovova testu po jejich standardizaci 

vydělením hodnotou reziduální směrodatné odchylky sE. Výsledkem testu bylo potvrzení 

normality rozdělení reziduí, zvolený kalibrační model je správný (viz návod k software 

Kalibrace). 

 

Test linearity (Mandelův test): 

Test linearity byl proveden pomocí Mandelova testu, výsledky jsou uvedeny v tabulce 

15. Linearita kalibrační závislosti byla potvrzena. 

 

Tabulka 15 Mandelův test kyseliny octové 

 s (linear) s (kvadr) F Fkrik  n linearita 
Rozsah 1 0,297 0,116 17,50 18,51 5 ano 

 

kde: 

s (linear)  reziduální směrodatná odchylka pro lineární kalibrační závislost 

s (kvadr)  reziduální směrodatná odchylka pro kvadratickou kalibrační závislost 

F    vypočtená hodnota F kritéria 

Fkrik     kritická hodnota F kritéria (jednostranný test, hladina významnosti 0,05) 

n   počet bodů kalibrační závislosti 

linearita  výsledek testu ve formě Ano/Ne 

 

Zpětná rekalkulace kalibračních vzorků: 

Kvalitu proložení experimentálních dat zvolenou kalibrační závislostí lze testovat také 

zpětným dosazením hodnot signálů kalibračních vzorků do kalibrační závislosti a výpočtem 

koncentrací. Tabulka 16 obsahuje opětovně vypočtené hodnoty nezávisle proměnné pro 

jednotlivé kalibrační body. 

 

 

 



 Veronika Hájková: Příprava analytické metody pro stanovení TMK v pevných vzorcích 

2009 35 

Tabulka 16 Vstupní data zpětné rekalkulace kyseliny octové 

 X správ. Y prům. m X vyp. IS X R% 
F 0,008 1,229 1 0,009 0,009 113 
E 0,020 3,179 1 0,023 0,009 116 
D 0,049 6,993 1 0,051 0,009 106 
C 0,101 14,280 1 0,104 0,010 104 
B 0,202 27,160 1 0,199 0,011 99 

 

kde: 

X správ.  hodnota koncentrace kalibračního vzorku přenesená z datové tabulky 

Y prům.  průměrná hodnota signálu kalibračních vzorků vypočtena jako průměr 

jednotlivých opakování uvedených v datové tabulce 

m   počet opakování měření signálu přenesený z datové tabulky 

X vyp.  nově vypočtena hodnota koncentrace kalibračního vzorku po dosazení 

hodnoty Y prům. do kalibrační rovnice 

IS X   pološíře 95% ního intervalu spolehlivosti pro předešlou hodnotu 

R%   výtěžnost = X vyp./ Y prům. · 100 

 

Výpočet kalibrační křivky pro kyselinu octovou z naměřených dat ukázal, že 

v rozsahu použitých koncentrací je kalibrační křivka lineární, s korelačním koeficientem 

0,9997. Statistické testy rovněž linearitu kalibrace prokázaly. Z tabulky 16 vyplývá, že první 

dvě úrovně kalibrační křivky jsou zatíženy daleko větší odchylkou než zbylé tři úrovně.      

Je to dáno tím, že přímý nástřik vody do chromatografického systému není analýzou běžnou 

pro plynovou chromatografii a je obecně doprovázen vyšším detekčním limitem, protože 

dochází ke zvyšování šumu v systému, dále chvostováním píků, které způsobují, že tvar 

píku nezaujímá tvar Gaussovy křivky, ale je asymetrický, protažený směrem k vyšším 

retenčním časům. Vyhodnocení nízkých koncentrací je tak zatíženo daleko vyšší chybou.  

Při analýze těchto nízkých koncentrací je vždy potřeba zdůraznit, že nejistota stanovení je 

mnohem vyšší než v případě vyšších koncentrací.  
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6.2.2.2 Kyselina propionová 

Tabulka 17 Vstupní data pro testování kalibrace kyseliny propionové 

X Y1 Y2 Y 
0,008 3,653 3,648 3,650 
0,021 6,981 6,844 6,913 
0,050 10,730 11,572 11,151 
0,104 18,817 23,781 21,299 
0,209 44,479 46,346 45,413 

 
 

V tabulce 17 jsou uvedena vstupní data pro vyhodnocení kalibrace stanovení kyseliny 

propionové. Hodnoty X, Y1, Y2, Y jsou stejného významu jako v případě kyseliny octové. 

Na obr. 10 je znázorněna kalibrační závislost s odpovídajícím koleračním koeficientem R2    

a rovnicí kalibrační závislosti. 

 

 

 

Obr. 10 Kalibrační závislost kyseliny propionové 

kde:   

rsp  response (odezva) 

amt  koncentrace 
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Statistické testy: 

 

Normalita rozdělení reziduí (Kolmogororův test): 

Rozsah 1 ano 

 

Test linearity (Mandelův test): 

Test linearity byl proveden pomocí Mandelova testu, výsledky jsou uvedeny v tabulce 

18. Linearita kalibrační závislosti byla potvrzena. 

 

Tabulka 18 Mandelův test kyseliny propionové 

 s (linear) s (kvadr) F Fkrik  n linearita 
Rozsah 1 1,368 0,652 11,20 18,51 5 ano 

 

Jednotlivé sloupce v tabulce jsou vysvětleny v kapitole 6.2.2.1 tabulka 15. 

 

Zpětná rekalkulace kalibračních vzorků: 

 

Tabulka 19 Vstupní data zpětné rekalkulace kyseliny propionové 

 X správ. Y prům. m X vyp. IS X R% 
F 0,008 3,651 1 0,010 0,025 124 
E 0,021 6,913 1 0,026 0,024 125 
D 0,050 11,15 1 0,047 0,023 93 
C 0,104 21,30 1 0,096 0,023 92 
B 0,209 45,41 1 0,213 0,029 102 

 
Jednotlivé sloupce v tabulce jsou vysvětleny v kapitole 6.2.2.1 tabulka 16. 

Výpočet a statické testování kalibrační křivky pro kyselinu propionovou z naměřených 

dat ukázaly, že v rozsahu použitých koncentrací je kalibrační křivka lineární, s korelačním 

koeficientem 0,9975. Linearita kalibrace byla prokázána statistickými testy. Z tabulky 19 

vyplývá, že první dvě úrovně kalibrační křivky jsou zatíženy daleko větší odchylkou než 

zbylé tři úrovně stejně jako v případě kyseliny octové. Odchylky koncentrací vypočtených 

z kalibrační křivky jsou v těchto případech znatelně vyšší než u kyseliny octové. Znamená 

to, že minimální koncentrace stanovená s přijatelnou přesností bude mnohem vyšší než je 

nejnižší bod kalibrační křivky. Stanovení koncentrace kyseliny propionové v koncentraci 

blízké dvěma spodním bodům kalibrační křivky bude opět zatíženo velkou chybou, vyšší 

než je u kyseliny octové.    
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6.2.2.3 Kyselina isomáselná 

Tabulka 20 Vstupní data pro testování kalibrace kyseliny isomáselné 

X Y1 Y2 Y 
0,008 2,404 2,462 2,433 
0,019 5,906 5,182 5,544 
0,047 10,970 10,372 10,672 
0,099 27,141 20,041 23,591 
0,198 43,82 43,731 43,776 

 
 

V tabulce 20 jsou uvedena vstupní data pro vyhodnocení kalibrace stanovení kyseliny 

isomáselné. Hodnoty X, Y1, Y2, Y jsou stejného významu jako v předchozích případech.    

Na obr. 11 je znázorněna kalibrační závislost s odpovídajícím koleračním koeficientem R2   

a rovnicí kalibrační závislosti. 

 

 

 

Obr. 11 Kalibrační závislost kyseliny isomáselné 

 

kde:   

rsp  response (odezva) 

amt  koncentrace 
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Statistické testy: 

 

Normalita rozdělení reziduí (Kolmogororův test): 

Rozsah 1 ano 

 

Test linearity (Mandelův test): 

Test linearity byl proveden pomocí Mandelova testu, výsledky jsou uvedeny v tabulce 

21. Linearita kalibrační závislosti byla potvrzena. 

 

Tabulka 21 Mandelův test kyseliny isomáselné 

 s (linear) s (kvadr) F Fkrik  n linearita 
Rozsah 1 0,769 0,772 0,979 18,51 5 ano 

 

Jednotlivé sloupce v tabulce jsou vysvětleny v kapitole 6.2.2.1 tabulka 15. 

 

Zpětná rekalkulace kalibračních vzorků: 

 

Tabulka 22 Vstupní data zpětné rekalkulace kyseliny isomáselné 

 X správ. Y prům. m X vyp. IS X R% 
F 0,008 2,433 1 0,011 0,012 135 
E 0,019 5,544 1 0,024 0,012 124 
D 0,047 10,670 1 0,047 0,013 100 
C 0,099 23,590 1 0,105 0,013 106 
B 0,198 43,780 1 0,194 0,016 98 

 
Jednotlivé sloupce v tabulce jsou vysvětleny v kapitole 6.2.2.1 tabulka 16. 

Výpočet a statické testování kalibrační křivky pro kyselinu isomáselnou ukázaly, že 

v rozsahu použitých koncentrací je kalibrační křivka lineární, s korelačním koeficientem 

0,9992. Linearita kalibrace byla rovněž prokázána. Z tabulky 22 vyplývá, že první dvě 

úrovně kalibrační křivky jsou zatíženy daleko větší odchylkou než zbylé tři úrovně stejně 

jako v případě kyseliny propionové. Odchylky koncentrací vypočtených z kalibrační křivky 

jsou v těchto případech znatelně vyšší než u kyseliny octové, v prvním bodu kalibrační 

křivky je odchylka vyšší než u kyseliny propionové. V druhém bodě jsou odchylky přibližně 

stejné. Stejně jako v předchozím případě to znamená, že minimální koncentrace stanovená 

s přijatelnou přesností bude mnohem vyšší než je nejnižší bod kalibrační křivky. Stanovení 

koncentrace kyseliny isomáselné v koncentraci blízké dvěma spodním bodům kalibrační 
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křivky bude opět zatíženo velkou chybou, vyšší než je u kyseliny octové. Je to dáno tím, že 

přesto, že se v případě vyšších koncentrací kyseliny dělí přijatelným způsobem až na 

základní linii, tak v těchto velmi nízkých koncentracích nebylo dělení ideální. Kyselina 

propionová se vyznačovala výrazným „chvostováním“, na jejímž konci byl pík kyseliny 

isomáselné. Záleží tedy velmi na integračních podmínkách vyhodnocení ploch obou kyselin.     

6.2.2.4 Kyselina máselná 

Tabulka 23 Vstupní data pro testování kalibrace kyseliny máselné 

X Y1 Y2 Y 
0,008 3,224 3,178 3,201 
0,019 7,52 6,670 7,095 
0,047 14,705 15,665 15,185 
0,099 31,017 24,604 27,811 
0,197 58,002 62,458 60,229 

 
V tabulce 23 jsou uvedena vstupní data pro vyhodnocení kalibrace stanovení kyseliny 

máselné. Hodnoty X, Y1, Y2, Y jsou stejného významu jako v předchozích případech.       

Na obr. 12 je znázorněna kalibrační závislost s odpovídajícím koleračním koeficientem R2         

a rovnicí kalibrační závislosti. 

 

 

Obr. 12 Kalibrační závislost kyseliny máselné 

kde:   

rsp  response (odezva) 

amt  koncentrace 
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Statistické testy: 

 

Normalita rozdělení reziduí (Kolmogororův test): 

Rozsah 1 ano 

 

Test linearity (Mandelův test): 

Test linearity byl proveden pomocí Mandelova testu, výsledky jsou uvedeny v tabulce 

24. Linearita kalibrační závislosti byla potvrzena. 

 

Tabulka 24 Mandelův test kyseliny máselné 

 s (linear) s (kvadr) F Fkrik  n linearita 
Rozsah 1 1,594 1,262 2,783 18,51 5 ano 

 

Jednotlivé sloupce v tabulce jsou vysvětleny v kapitole 6.2.2.1 tabulka 15. 

 

Zpětná rekalkulace kalibračních vzorků: 

 

Tabulka 25 Vstupní data zpětné rekalkulace kyseliny máselné 

 X správ. Y prům. m X vyp. IS X R% 
F 0,008 3,201 1 0,011 0,014 132 
E 0,019 7,952 1 0,026 0,014 133 
D 0,047 15,190 1 0,050 0,015 106 
C 0,099 27,810 1 0,092 0,015 93 
B 0,198 60,230 1 0,199 0,019 101 

 
Jednotlivé sloupce v tabulce jsou vysvětleny v kapitole 6.2.2.1 tabulka 16. 

Výpočet a statické testování kalibrační křivky pro kyselinu máselnou  ukázaly, že 

v rozsahu použitých koncentrací je kalibrační křivka lineární, s korelačním koeficientem 

0,9982. Linearita kalibrace byla rovněž prokázána. Z tabulky 25 vyplývá, že první dvě 

úrovně kalibrační křivky jsou opět zatíženy daleko větší odchylkou jako v předchozích 

případech. Stejně jako v předchozím případě to znamená, že minimální koncentrace 

stanovená s přijatelnou přesností bude mnohem vyšší než je nejnižší bod kalibrační křivky. 

Stanovení koncentrace kyseliny máselné v koncentraci blízké dvěma spodním bodům 

kalibrační křivky bude opět zatíženo velkou chybou. Je to opět dáno tím, že přesto, že se 

v případě vyšších koncentrací kyseliny dělí přijatelným způsobem až na základní linii, tak 

v těchto velmi nízkých koncentracích není dělení ideální. Na chromatogramu jsou dvě 
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dvojice píků, které mají stejný průběh – kyseliny propionová a isomáselná a kyselina 

máselná a isovalerová. Vždy ta druhá jmenovaná se vyskytuje na rozšířeném konci 

asymetrického píku. Integrace je obtížně reprodukovatelná.   

6.2.2.5 Kyselina isovalerová 

Tabulka 26 Vstupní data pro testování kalibrace kyseliny isovalerové 

X Y1 Y2 Y 
0,007 2,233 2,644 2,4388 
0,019 6,209 5,610 5,909 
0,045 11,264 11,081 11,172 
0,093 27,809 22,571 25,190 
0,187 53,998 54,530 54,264 

 
 

V tabulce 26 jsou uvedena vstupní data pro vyhodnocení kalibrace stanovení kyseliny 

isovalerové. Hodnoty X, Y1, Y2, Y jsou stejného významu jako v předchozích případech.  

Na obr. 13 je znázorněna kalibrační závislost s odpovídajícím koleračním koeficientem R2    

a rovnicí kalibrační závislosti. 

 

 

 

Obr. 13 Kalibrační závislost kyseliny isovalerové 

kde:   

rsp  response (odezva) 

amt  koncentrace  
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Statistické testy: 

 

Normalita rozdělení reziduí (Kolmogororův test): 

Rozsah 1 ano 

 

Test linearity (Mandelův test): 

Test linearity byl proveden pomocí Mandelova testu, výsledky jsou uvedeny v tabulce 

27. Linearita kalibrační závislosti byla potvrzena. 

 

Tabulka 27 Mandelův test kyseliny isovalerové 

 s (linear) s (kvadr) F Fkrik  n linearita 
Rozsah 1 1,375 0,652 11,35 18,51 5 ano 

 

Jednotlivé sloupce v tabulce jsou vysvětleny v kapitole 6.2.2.1 tabulka 15. 

 

Zpětná rekalkulace kalibračních vzorků: 

 

Tabulka 28 Vstupní data zpětné rekalkulace kyseliny isovalerové 

 X správ. Y prům. m X vyp. IS X R% 
F 0,007 2,439 1 0,008 0,012 116 
E 0,018 5,910 1 0,020 0,012 111 
D 0,045 11,170 1 0,039 0,012 87 
C 0,093 25,190 1 0,088 0,013 95 
B 0,187 54,260 1 0,190 0,016 102 

 

Jednotlivé sloupce v tabulce jsou vysvětleny v kapitole 6.2.2.1 tabulka 16. 

Výpočet a statické testování kalibrační křivky pro kyselinu isovalerovou  ukázaly, že 

v rozsahu použitých koncentrací je kalibrační křivka lineární, s korelačním koeficientem 

0,9984. Linearita kalibrace byla rovněž prokázána. Z tabulky 28 vyplývá, že první dvě 

úrovně kalibrační křivky jsou opět zatíženy menší chybou než předchozí kyseliny, kromě 

kyselin octové. Minimální koncentrace stanovená s přijatelnou přesností bude však rovněž 

vyšší než je nejnižší bod kalibrační křivky. Stanovení koncentrace kyseliny isovalerové 

v koncentraci blízké dvěma spodním bodům kalibrační křivky bude opět zatíženo velkou 

chybou.  
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6.2.2.6 Kyselina valerová 

Tabulka 29 Vstupní data pro testování kalibrace kyseliny valerové 

X Y1 Y2 Y 
0,007 2,858 2,930 2,894 
0,019 6,288 6,470 6,379 
0,045 15,060 15,050 15,055 
0,093 25,188 26,589 25,888 
0,187 50,767 57,246 54,006 

 

V tabulce 29 jsou uvedena vstupní data pro vyhodnocení kalibrace stanovení kyseliny 

valerové. Hodnoty X, Y1, Y2, Y jsou stejného významu jako v předchozích případech.       

Na obr. 14 je znázorněna kalibrační závislost s odpovídajícím koleračním koeficientem R2         

a rovnicí kalibrační závislosti. 

 

 

 

Obr. 14 Kalibrační závislost kyseliny valerové 

kde:   

rsp  response (odezva) 

amt  koncentrace  

 

Statistické testy: 

 

Normalita rozdělení reziduí (Kolmogororův test): 

Rozsah 1 ano 
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Test linearity (Mandelův test): 

Test linearity byl proveden pomocí Mandelova testu, výsledky jsou uvedeny v tabulce 

10. Linearita kalibrační závislosti byla potvrzena. 

 

Tabulka 30 Mandelův test kyselina valerové 

 s (linear) s (kvadr) F Fkrik  n linearita 
Rozsah 1 1,187 1,375 0,236 18,51 5 ano 

 

Jednotlivé sloupce v tabulce jsou vysvětleny v kapitole 6.2.2.1 tabulka 15. 

 

Zpětná rekalkulace kalibračních vzorků: 

 

Tabulka 31 Vstupní data zpětné rekalkulace kyseliny valerové 

 X správ. Y prům. m X vyp. IS X R% 
F 0,007 2,894 1 0,010 0,013 135 
E 0,018 6,379 1 0,022 0,013 118 
D 0,045 15,060 1 0,052 0,013 116 
C 0,093 25,890 1 0,089 0,013 96 
B 0,187 54,010 1 0,187 0,017 100 

 
Jednotlivé sloupce v tabulce jsou vysvětleny v kapitole 6.2.2.1 tabulka 16. 

Výpočet a statické testování kalibrační křivky pro kyselinu valerovou ukázaly, že 

v rozsahu použitých koncentrací je kalibrační křivka lineární, s korelačním koeficientem 

0,9987. Linearita kalibrace byla rovněž prokázána. Srovnáním výsledků u předcházejících 

kyselin bylo zjištěno, že výsledky jsou podobné, opět v nižších bodech kalibrační křivky je 

odchylka vypočtené koncentrace od koncentrace původní mnohem vyšší. I v tomto případě 

bude minimální koncentrace kyseliny valerové stanovená s přijatelnou přesností mnohem 

vyšší než je nejnižší bod kalibrační křivky.  
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6.2.2.7 Kyselina hexanová 

Tabulka 32 Vstupní data pro testování kalibrace kyseliny hexanové 

X Y1 Y2 Y 
0,007 2,134 2,175 2,154 
0,018 5,568 5,324 5,446 
0,044 12,146 12,647 12,396 
0,092 23,513 24,139 23,826 
0,185 46,556 45,865 46,211 

 
 

V tabulce 32 jsou uvedena vstupní data pro vyhodnocení kalibrace stanovení kyseliny 

hexanové. Hodnoty X, Y1, Y2, Y jsou stejného významu jako v předchozích případech.     

Na obr. 15 je znázorněna kalibrační závislost s odpovídajícím koleračním koeficientem R2   

a rovnicí kalibrační závislosti. 

 

 
 

Obr. 15 Kalibrační závislost kyseliny hexanové 

 

kde:   

rsp  response (odezva) 

amt  koncentrace  

 

Statistické testy: 

 

Normalita rozdělení reziduí (Kolmogororův test): 

Rozsah 1 ano 
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Test linearity (Mandelův test): 

Test linearity byl proveden pomocí Mandelova testu, výsledky jsou uvedeny v tabulce 

33. Linearita kalibrační závislosti byla potvrzena. 

 

Tabulka 33 Mandelův test kyseliny hexanové 

 s (linear) s (kvadr) F Fkrik  n linearita 
Rozsah 1 0,491 0,396 2,616 18,51 5 ano 

 

Jednotlivé sloupce v tabulce jsou vysvětleny v kapitole 6.2.2.1 tabulka 15. 

 

Zpětná rekalkulace kalibračních vzorků: 

 

Tabulka 34 Vstupní data zpětné rekalkulace kyseliny hexanové 

 X správ. Y prům. m X vyp. IS X R% 
F 0,007 2,154 1 0,008 0,009 115 
E 0,018 5,446 1 0,021 0,009 116 
D 0,044 12,400 1 0,049 0,009 110 
C 0,092 23,830 1 0,094 0,009 102 
B 0,185 46,210 1 0,182 0,011 99 

 

Jednotlivé sloupce v tabulce jsou vysvětleny v kapitole 6.2.2.1 tabulka 16. 

Výpočet a statické testování kalibrační křivky pro kyselinu hexanovou ukázaly, že 

v rozsahu použitých koncentrací je kalibrační křivka lineární, s korelačním koeficientem 

0,9997. Linearita kalibrace byla rovněž prokázána. Srovnáním výsledků u předcházejících 

kyselin bylo zjištěno, že výsledky jsou podobné, opět v nižších bodech kalibrační křivky je 

odchylka vypočtené koncentrace od koncentrace původní vyšší. I v tomto případě bude 

minimální koncentrace kyseliny hexanové stanovená s přijatelnou přesností mnohem vyšší 

než je nejnižší bod kalibrační křivky.  

6.2.3 Linearita a citlivost  

Linearita byla testována pomocí software Validace analytických metod verze 3.2 32, 

autor Ing. O. Mestek. Pro testování byla použita stejná data jako v případě testování 

kalibrační závislosti. V  tabulkách 35, 36 jsou zahrnuty vypočtené parametry kalibrace. 
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Tabulka 35 Parametry kalibrace TMK 

Parametr Hodnota Interval spolehlivosti 
Kyselina octová 

a 0,453 0,620 
b 133,000 5,970 
r 0,999 - 
s 0,297 - 

Kyselina propionová 
a 1,510 2,856 
b 206,100 26,640 
r 0,997 - 
s 1,368 - 

Kyselina isomáselná 
a 0,955 1,606 
b 218,600 15,820 
r 0,999 - 
s 0,769 - 

Kyselina máselná 
a 0,942 3,328 
b 295,100 32,790 
r 0,998 - 
s 1,594 - 

Kyselina isovalerová 
a -0,475 2,871 
b 288,400 29,900 
r 0,998 - 
s 1,375 - 

Kyselina valerová 
a 1,117 2,478 
b 280,700 25,800 
r 0,999 - 
s 1,187 - 

Kyselina hexanová 
a 0,884 1,026 
b 246,700 10,820 
r 0,999 - 
s 0,491 - 
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Tabulka 36 F-test ke stanovení linearity TMK 

F F krit.  n linearita 
Kyselina octová 

17,501 18,513 - ano 
Kyselina propionová 

11,196 18,513 - ano 
Kyselina isomáselná 

0,979 18,513 - ano 
Kyselina máselná 

2,783 18,513 - ano 
Kyselina isovalerová 

11,352 18,513 - ano 
Kyselina valerová 

0,236 18,513 - ano 
Kyselina hexanová 

2,616 18,513 - ano 
 

Linearita kalibrační křivky ve všech případech byla potvrzena pomocí F-testu 

významnosti rozdílu. 

6.2.4 Pracovní rozsah 

Pracovní rozsahy v tabulce 37 vypracované metody jsou dány zjištěnými rozsahy 

kalibračních křivek. Pracovní rozsah byl zjištěn pomocí software Validace analytických 

metod verze 3.2 32, autor Ing. O. Mestek. 

 
Tabulka 37 Pracovní rozsahy TMK 

Název kyseliny Počátek pracovního 
rozsahu (mg·l-1) 

Konec pracovního 
rozsahu (mg·l-1) 

Kyselina octová 0,017 0,200 
Kyselina propionová 0,048 0,210 
Kyselina isomáselná 0,026 0,200 
Kyselina máselná 0,039 0,200 
Kyselina isovalerová  0,035 0,190 
Kyselina valerová 0,031 0,190 
Kyselina hexanová 0,015 0,180 

 
Z vyhodnocení pracovního rozsahu vyplynulo, že v žádném případě nelze stanovit 

koncentraci kyseliny v jednotkách mg·l-1. Nejnižší koncentrace lze s přijatelnou chybou 

stanovit v případě kyselin octové a hexanové. Ostatní kyseliny mají nejnižší hodnoty od 

0,026 do 0,048 mg·l-1. Nebylo tedy dosaženo limitu v jednotkách mg·l-1. Protože se však 

inhibice kyselin projevuje až v koncentracích jednotek g·l-1, je tento počátek pracovního 
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rozsahu přijatelný. Horní konec pracovního rozsahu odpovídá nejvyšší kalibrační úrovni, 

pro výskyt vyšších koncentrací obsahu kyselin ve vzorcích je nutné linearitu ověřit. Případně 

volit úpravu metody.  

6.2.5 Mez detekce a mez stanovitelnosti 

Mez detekce pro všechny kyseliny byla vypočtena pomocí vztahu : 

xMD = x + 3 · s 

 

Mez stanovitelnosti xMS je vypočtena pomocí vztahu: 

xMS = x + 10 · s 
 

Meze detekce a stanovitelnosti byly vypočteny ze souboru dat pro výpočet 

opakovatelnosti nástřiku. Pro opakovatelnost nástřiku byla vybraná nejnižší koncentrační 

úroveň G, zjištěné plochy jednotlivých kyselin byly dosazeny do odpovídacích rovnic pro 

kalibrační křivky každé kyseliny. Zjištěné koncentrace z 8 měření pak sloužily pro výpočet 

meze detekce výše uvedeným validačním programem. Je nutno podotknout, že hodnoty 

vypočtených koncentrací se výrazně lišily od původních hodnot. Přesto byly pro výpočet 

použity, protože na chromatogramy byly patrné píky v retenčních časech odpovídajících 

stanovovaným kyselinám. Z vypočtených mezí detekce lze usoudit, že mez detekce bude na 

úrovni jednotek mg·l-1. Vypočtena mez stanovitelnosti je nižší než počátek pracovního 

rozsahu stanovený z kalibrační křivky. Vzhledem k vysokým odchylkám vypočtených 

koncentrací  zjištěných při vyhodnocování kalibrační křivky je vhodnější použít jak mez 

stanovitelnosti  počátek pracovního rozsahu. 

Meze detekce a stanovitelnosti:  

 

Kyselina octová 

Mez detekce je 0,000519 mg·l-1 

Mez stanovitelnosti je 0,004943 mg·l-1 

 

Kyselina propionová 

Mez detekce je 0,001748 mg·l-1 

Mez stanovitelnosti je 0,005827 mg·l-1 
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Kyselina máselná 

Mez detekce je 0,002738 mg·l-1 

Mez stanovitelnosti je 0,009126 mg·l-1 

 

Kyselina isomáselná 

Mez detekce je 0,004525 mg·l-1 

Mez stanovitelnosti je 0,015080 mg·l-1 

 

Kyselina isovalerová 

Mez detekce je 0,001860 mg·l-1 

Mez stanovitelnosti je 0,006201 mg·l-1 

 

Kyselina valerová 

Mez detekce je 0,002314 mg·l-1 

Mez stanovitelnosti je 0,007714 mg·l-1 

 

Kyselina hexanová 

Mez detekce je 0,001457 mg·l-1 

Mez stanovitelnosti je 0,004858 mg·l-1 

6.2.6 Nejistota m ěření 

Protože nebyla vypracována celá metoda stanovení TMK, včetně extrakce kyselin ze 

vzorku, byla zjištěna pouze nejistota měření pro kalibraci. Tato nejistota je vypočtena 

z paralelního stanovení jednotlivých koncentračních úrovní. 

Výpočet relativní směrodatné odchylky je dán vztahem: 

 

( )

d

xi

biai

u

d

í
r 2

1
∑

=





 −

=  

kde: 

(ai-bi)/xi   relativní rozdíl duplicitních analýz 

d   je počet duplicitních stanovení 

ur    standardní nejistota   
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ur (c)   kombinovaná nejistota 

rozšířená nejistota pro koeficient rozšíření je 3: 

U = k · ur (c) ·100  

Tabulka 38 Výpočet nejistoty stanovení TMK 

Název U (%) ur 
Kyselina octová 2,123 0,007 
Kyselina propionová 1,863 0,006 
Kyselina isomáselná  31,658 0,105 
Kyselina máselná 26,344 0,088 
Kyselina isovalerová  27,222 0,091 
Kyselina valerová 13,008 0,043 
Kyselina hexanová 6,649 0,022 

 

Nejistota stanovení pro chromatografické stanovení TMK je uvedena v tabulce 37. 

Není to v žádném případě nejistota stanovení celé metody, do tohoto výpočtu musí být 

zahrnut celý postup metody, včetně extrakce kyselin ze vzorku. Z výsledků vyplynulo, že 

nejvyšší nejistota je v případě kyselin isomáselné, máselné a isovalerové, což vyplývá 

z obtížné integrace ploch píků na chromatogramu z důvodu tzv. chvostování kyselin.  

Z validační studie chromatografické metody stanovení TMK vyplynulo, že TMK lze 

touto metodou stanovit. Ve zvoleném rozsahu je odezva chromatografu lineární. Pracovní 

rozsah pro jednotlivé kyseliny je dán koncentracemi v řádu několika desítek mg·l-1. Mez 

detekce je v řádu několika jednotek mg·l-1. Pro zlepšení meze detekce lze vyzkoušet ještě 

řadu možností, např. změnu velikosti nástřiku, změnu fáze chromatografické kolony apod. 

Zlepšení separačních vlastností na úrovni nízkých koncentrací patrně nebude možné, 

alespoň v chromatografickém systému  použitém v této práci, protože parametry ovlivňující 

separaci průtok nosného plynu, teploty nástřiku a pece byly různými způsoby měněny. 

Nejlepší separace byla validována v této práci.  
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7. Závěr 

Bakalářská práce byla zaměřena na zjištění možností stanovení těkavých mastných 

kyselin (TMK) a přípravu chromatografické metody pro jejich stanovení. Těkavé mastné 

kyseliny mají velký význam v technologiích spojených např. s čištěním odpadních vod, 

s výrobou bioplynu apod. V procesech, které probíhají pomocí mikrobiálních organismů, 

vznikají odbouráváním sacharidů, bílkovin a tuků. Jsou důležitými prekursory např. pro 

výrobu methanu při methanogenezi. Tvoří-li se v nadbytku, mohou negativně ovlivňovat 

průběh technologických procesů. Pro monitorování procesu je nutné znát obsahy 

vznikajících kyselin, nejlépe jednotlivých kyselin, protože různé TMK jsou produkty 

rozdílných mikroorganismů. Na základě těchto informací lze průběh technologie 

optimalizovat atd.  

Bakalářská práce byla rozdělena na část rešeršní a část praktickou. Z literární rešerše 

vyplynulo, že TMK lze stanovit metodami klasickými, které však stanoví obsah kyselin jako 

sumu nebo metodami moderními chromatografickými, které umožňují stanovit jednotlivé 

TMK ve směsi. Většina autorů, citovaných v této práci, stanovovala obsah TMK plynovou 

chromatografií s plamenovým ionizačním detektorem. Používala přímý nástřik vodných 

roztoků či výluhů ze vzorku do chromatografu. Proto i v této práci byla pro budoucí 

stanovení TMK vybrána tato metoda.  

Přímý nástřik vzorku vody do chromatografického systému působí celou řadu 

problémů. Je to zejména možnost poškození stacionární fáze chromatografické kolony, díky 

interakcí vodních par s fází, a rovněž vysoký objem vodních par ve srovnání s organickými 

rozpouštědly v chromatografické analýze běžně používanými, který může způsobovat 

nereprodukovatelnost analýz díky tzv. jevu „backflush“. Analýza mastných kyselin 

obtížnost analýzy ještě zvyšuje, z důvodu  poměrně vysokého bodu varu a vysoké polarity 

těchto látek. Dalším důvodem je vznik tzv. „stínového efektu“, který je způsobován 

přechodnou sorpcí částí TMK v oblasti injektoru a vstupní části kolony. Projevuje se tak, že 

při následném nástřiku se kyseliny desorbují a ovlivňují tak výsledky analýz. Třetím 

problémem je tzv. chvostování píků, které vzniká kvůli interakcí mastných kyselin se 

stacionární fázi chromatografické kolony. Stínový efekt a chvostování píků TMK souvisí 

právě s vysokou polaritou těchto látek.  
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 Pro jejich analýzu je nutné především zvolit vhodnou stacionární fázi, která při vysoké 

teplotě chromatografické kolony dlouhodobě odolává působení vodních pár. V mém případě 

byla zvolena stacionární fáze DB-WAXETR, kterou výrobce pro analýzu TMK doporučuje. 

Byla provedena validační studie zavedené chromatografické metody, ze které 

vyplynulo, že stanovení šesti vybraných TMK je metodou plynové chromatografie s FID 

detekcí možné, ve zvoleném rozsahu koncentrací byly odezvy pro jednotlivé kyseliny 

lineární. Potvrdily se vyšší hodnoty meze detekce a stanovitelnosti, než bylo očekáváno. 

Mez detekce pro přímý nástřik vodných roztoků TMK je řádově v jednotkách mg·l-1, mez 

stanovitelnosti v desítkách mg·l-1 pro jednotlivé kyseliny. I za těchto podmínek metoda 

chromatografického stanovení vyhovuje požadavkům, neboť obsahy TMK se pohybují 

v oblastech, pro které bude tato metoda využívána, v desítkách mg·l-1 až g·l-1.  

Další zlepšení parametrů chromatografické metody a extrakce TMK z pevných vzorků 

jsou nad rámec této bakalářské práce.  

 



 Veronika Hájková: Příprava analytické metody pro stanovení TMK v pevných vzorcích 

2009 55 

Seznam použité literatury  

• ABALOS, M. et al. Development of a headspace solid-phase microextraction 

procedure for the determination of free volatile fatty acids in waste waters. Journal of 

Chromatography A, 2000, vol. 873, p. 107–115 

 

• AHN, Y. H. et al. Elutriated acid fermentation of municipal primary sludge. Water 

research, 2006, vol. 40, p. 2210– 2220 

 

• APPELS, L. et al. Principles and potential of the anaerobic digestion of waste-activated 

sludge. Progress in Energy and Combustion Science, 2008, vol. 34, p.755–781. 

 

• BENGTSSON, S. et al. Acidogenic fermentation of industrial wastewaters: Effects of 

chemostat retention time and pH on volatile fatty acids production. Biochemical 

Engineering Journal, 2008, vol. 40, p. 492–499 

 

• BOUZAS, A. et al. Fermentation and elutriation of primary sludge: Effect of solids 

retention time on process performance. Water research, 2007, vol. 41, p. 747 – 756. 

 

• CHU, A. et al. Volatile  fatty  acid  production in thermophilic aerobic digestion of 

sludge. Water research, 1994, vol. 28, no. 7, p. 1513-1522 

 

• ČERVINKA, Otakar; DĚDEK, Václav; FERLES, Miloslav. Organická chemie. 2. vyd. 

SNTL/Alfa Praha: Nakladatelství technické literatury, 1980. 585 - 672 s.  

 

• FORSTER-CARNEIRO T. et al. Thermophilic anaerobic digestion of source-sorted 

organic fraction of municipal solid waste. Bioresource Technology, 2008, vol. 99, p.  

6763–6770 

 

• GREENBERG, Arnold E.; CLESCERI, Lenore S.; EATON, Andrew D. Standard 

methods for examination of water and wastewater. American public health association, 

1992. 5-42 – 5-44 s. ISBN 0-87553-207-1 



 Veronika Hájková: Příprava analytické metody pro stanovení TMK v pevných vzorcích 

2009 56 

 

• Karboxylové kyseliny [online]. [cit. 2009 – 02 - 20]. Dostupný na WWW: 

http://cs.wikipedia.org 

 

• Kvalimetrie 9. Vhodnost analytických metod pro daný účel. Laboratorní příručka pro 

validaci metod a související činnosti. EURACHEM-ČR, Praha 1999 ISBN 80-901868-

7-4 

 

• PACÁK, Josef. Jak porozumět organické chemii. Univerzita Karlova v Praze : 

Karolinum, 2007. 101 – 109 s. ISBN 978-80-246-1354-3 

 

• PAECH K.; TRACEY M.V. Modern methods of plant analysis. Volume II. Berlin : 

gottingen heidelberg, 1955. 444 – 477 s. 

 

• SANS, C. et al. Acidogenic fermentation of organic urban wastes in a plug-flow reaktor 

under thermophilic conditions. Bioresource Technology, 1995, vol. 54, p. 105-110 

 

• SETO, Y. Determination of volatile substances in biological samples by headspace gas 

chromatography. Journal of Chromatography A, 1994, vol. 674, p. 25-62 

 

• SVOBODA, Jiří. Organická chemie I. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze : 

VŠCHT Praha, 2005. 257 – 270 s. ISBN 80-7080-561-7 

 

• ŠILHÁNKOVÁ, Ludmila. Mikrobiologie pro potravináře. Praha : SNTL, 1983. 298 s. 

 

• TOXNET [online]. [cit. 2009 – 03 - 21]. Dostupný na WWW: 

http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search 

 

• UCISIK, A. S. et al. Biological hydrolysis and acidification of sludge under anaerobic 

conditions: The effect of sludge type and origin on the production and composition of 

volatile fatty acids. Water research, 2008, vol. 42, p. 3729–3738 

 

• VOHLÍDAL, Ji ří. Chemické tabulky. Praha : SNTL, 1982. 333 s. 



 Veronika Hájková: Příprava analytické metody pro stanovení TMK v pevných vzorcích 

2009 57 

• WANG, G. et al. Response surface analysis to evaluate the influence of pH, 

temperature and substrate concentration on the acidogenesisof sucrose-rich wastewater. 

Biochemical Engineering Journal, 2005, vol. 23, p. 175–184 

 

 
 
 



 Veronika Hájková: Příprava analytické metody pro stanovení TMK v pevných vzorcích 

2009 58 

Seznam obrázk ů 
 

Obr. 1 Závislost molární hmotnosti na počtu uhlíku         

Obr. 2 Závislost hustoty na počtu uhlíku  

Obr. 3 Závislost rozpustnosti na počtu uhlíku 

Obr. 4 Závislost pKa na počtu uhlíku 

Obr. 5 Závislost teploty tání na počtu uhlíku    

Obr. 6 Závislost teplota tání na počtu uhlíku 

Obr. 7 Průběh separace jednotlivých kyselin 

Obr. 8 Opakovatelnost nástřiku o koncentraci G  

Obr. 9 Kalibrační závislost kyseliny octové 

Obr. 10 Kalibrační závislost kyseliny propionové 

Obr. 11 Kalibrační závislost kyseliny isomáselné 

Obr. 12 Kalibrační závislost kyseliny máselné 

Obr. 13 Kalibrační závislost kyseliny isovalerové 

Obr. 14 Kalibrační závislost kyseliny valerové 

Obr. 15 Kalibrační závislost kyseliny hexanové 



 Veronika Hájková: Příprava analytické metody pro stanovení TMK v pevných vzorcích 

2009 59 

Seznam tabulek  

Tabulka 1 Názvosloví karboxylových kyselin 

Tabulka 2 Fyzikálně-chemické vlastnosti těkavých organických kyselin 

Tabulka 3 Rozpustnost TMK ve vodě při T = 20oC 

Tabulka 4 Rozdělovací koeficient TMK  

Tabulka 5 Minimální, optimální a maximální pH pro růst mikroorganismů  

Tabulka 6 Přehled instrumentálních metod stanovení TMK 

Tabulka 7 Složení zásobního roztoku (Z) obsahujícího TMK 

Tabulka 8 Koncentrace TMK v kalibračních roztocích 

Tabulka 9 Jednotlivé kyseliny a odpovídající retenční časy 

Tabulka 10 Opakovatelnost nástřiku o koncentraci G 

Tabulka 11 Opakovatelnost nástřiku o koncentraci D 

Tabulka 12 Opakovatelnost nástřiku o koncentraci E 

Tabulka 13 Opakovatelnost nástřiku o koncentraci F 

Tabulka 14 Vstupní data pro testování kalibrace kyseliny octové 

Tabulka 15 Mandelův test kyseliny octové 

Tabulka 16 Vstupní data zpětné rekalkulace kyseliny octové 

Tabulka 17 Vstupní data pro testování kalibrace kyseliny propionové 

Tabulka 18 Mandelův test kyseliny propionové 

Tabulka 19 Vstupní data zpětné rekalkulace kyseliny propionové 

Tabulka 20 Vstupní data pro testování kalibrace kyseliny isomáselné 

Tabulka 21 Mandelův test kyseliny isomáselné 

Tabulka 22 Vstupní data zpětné rekalkulace kyseliny isomáselné 

Tabulka 23 Vstupní data pro testování kalibrace kyseliny máselné 

Tabulka 24 Mandelův test kyseliny máselné 



 Veronika Hájková: Příprava analytické metody pro stanovení TMK v pevných vzorcích 

2009 60 

Tabulka 25 Vstupní data zpětné rekalkulace kyseliny máselné 

Tabulka 26 Vstupní data pro testování kalibrace kyseliny isovalerové 

Tabulka 27 Mandelův test kyseliny isovalerové 

Tabulka 28 Vstupní data zpětné rekalkulace kyseliny isovalerové 

Tabulka 29 Vstupní data pro testování kalibrace kyseliny valerové 

Tabulka 30 Mandelův test kyselina valerové 

Tabulka 31 Vstupní data zpětné rekalkulace kyseliny valerové 

Tabulka 32 Vstupní data pro testování kalibrace kyseliny hexanové 

Tabulka 33 Mandelův test kyseliny hexanové 

Tabulka 34 Vstupní data zpětné rekalkulace kyseliny hexanové 

Tabulka 35  Parametry kalibrace TMK 

Tabulka 36 F-test ke stanovení linearity TMK 

Tabulka 37 Pracovní rozsahy TMK 

Tabulka 38 Výpočet nejistoty stanovení TMK 

 
 

 

 

 

 

      
          
 
  
  
 
 
 
 

 
 

 


