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Anotace 

 

    Cílem předloţené práce bylo ověření základních parametrů metody stanovení těkavých 

mastných kyselin plynovou chromatografií. V dalším postupu jsem ověřoval základní 

parametry metody extrakce těkavých mastných kyselin z kapalných vzorků 

kompostovacích vod a z pevné fáze kompostu. V rámci bakalářské práce byla provedena 

částečná validace analytické metody.  

 

Klíčová slova: těkavé mastné kyseliny, plynová chromatografie, validace, pH, kompost 

 

 

 

 

Summary 

The aim of this submitted thesis was to verify the basic parameters of the method for 

determining the volatile fatty acids by gas chromatogramy. In another procedure I verified 

the basic parameters of the extraction method of volatile fatty acids from liquid samples of 

compost water and solid phase of compost. There was also done the partial validation of 

analytical method. 
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1. ÚVOD 

    Má bakalářská práce navazuje na bakalářskou práci Veroniky Hájkové (VŠB-TUO, 

Hornicko – geologická fakulta) z roku 2009. Práce Veroniky Hájkové pojednávala o 

přípravě analýzy těkavých mastných kyselin v pevných vzorcích metodou plynové 

chromatografie a byla zaměřena především na práci s plynovým chromatografem a 

zavedení a  optimalizace nové chromatografické metody. Nezabývala se však metodou 

vlastní extrakce těkavých mastných kyselin z pevných a kapalných vzorků. Má bakalářská 

práce se zabývá nejen chromatografickým stanovením těkavých mastných kyselin 

v kompostu a výluzích z kompostu,  ale je zaměřena hlavně na přípravu vzorku k analýze. 

Optimalizovanou metodu je moţné vyuţít při sledování průběhu kompostovacího procesu, 

a tím umoţnit nastavení optimálních podmínek pro tyto procesy. 

   Těkavé mastné kyseliny (TMK) jsou kyseliny organického charakteru s niţším počtem 

atomů uhlíků, které vznikají přirozenou činností mikroorganismů při některých dějích jako 

je například kvašení (mléčné a ethanolové). Těkavé mastné kyseliny vznikají v první fázi 

tvorby kompostu rozkladem bílkovin, tuků a polysacharidů. Dále se tvoří při acidogenezi a 

acetogenezi a jsou předstupni při vzniku metanu. Tyto kyseliny se vyznačují inhibičními 

účinky na přítomné mikroorganismy, pokud vznikají v nadbytku a mohou vést ke zhoršení 

procesu.  

Cílem mé bakalářské práce bylo: 

1. Ověření základních parametrů metody stanovení těkavých mastných kyselin 

plynovou chromatografií – konfirmace identity, kalibrační křivka, linearita, 

citlivost, pracovní rozsah metody 

2. Ověření základních parametrů extrakční metody těkavých mastných kyselin 

z kapalných vzorků kompostovacích vod – výtěţnost, přesnost a správnost, 

robustnost.  

3. Ověření základních parametrů extrakční metody těkavých mastných kyselin 

z pevné fáze kompostů – přesnost a správnost, dobu vyluhovatelnosti. 

Vyhodnocení nejistot měření pro oba postupy na základě získaných  dat. 
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2. TĚKAVÉ MASTNÉ KYSELINY 

    Deriváty uhlovodíků, které mají ve své molekule jednu nebo více karboxylových 

funkčních skupin -COOH, se nazývají TMK. Název karboxylová skupina vznikl 

kombinací názvu karbonyl a hydroxyl. Karboxylové kyseliny, společně se svými solemi 

tvoří nezbytnou součást všech ţivých organizmů. Karboxylové kyseliny jsou výrazně 

slabší ve srovnání s kyselinami minerálními (např.HCl) (Buchar et al., 1978). 

 

Klasifikace karboxylových kyselin (Karlson,1981): 

a) podle počtu karboxylových skupin (jednosytné, dvojsytné, vícesytné) 

b) podle stavby uhlíkového skeletu  (alifatické, cyklické) 

c) podle charakteru uhlovodíkových zbytků, na které se karboxylové skupiny váţou 

(nasycené, nenasycené) 

 

Těkavé mastné kyseliny jsou monokarboxylové (jednosytné) kyseliny s počtem uhlíků 1-6 

(Fikr,2005). 

 

 

Karboxylová funkční skupina: (viz.obr. 1) 

 

 

Obr. 1 Karboxylová funkční skupina (Karlson,1981) 

 

    Karboxylová funkční skupina je kombinací skupiny karbonylové a hydroxylové. Svými 

vlastnostmi se však karboxylová skupina  od obou těchto skupin liší. 

    Kyselost karboxylových kyselin je podle elektronové teorie způsobena přítomností 

karbonylové skupiny, která ovlivňuje disociaci hydroxylové skupiny. Karboxylové 

kyseliny tvoří  kromě bipolární struktury také mezomerní formu, ve které  dochází 

k výměně elektronových párů (viz. obr. 2) (Karlson,1981). 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soli
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organismus
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Obr. 2  Karboxylová funkční skupina (Červinka, 1991) 

 

    Karboxylová skupina má polární charakter a vytváří vodíkové můstky, které ovlivňují  

teplotu varu a teplotu tání (Buchar et al., 1978). 

2.1 Názvosloví 

   Princip tvorby názvu organických kyselin lze rozdělit do tří skupin: (viz. tabulka 1) 

a) systematické 

b) funkční 

c) triviální 

 

- příklad tvorby názvu  na jedné kyselině: 

Systematické názvosloví: podstatné jméno kyselina + název příslušného uhlovodíku 

s koncovkou– ová, např. kyselina etanová CH3COOH, 

Funkční názvosloví: podstatné jméno kyselina + název uhlovodíku bez karboxylové 

skupiny + koncovka karboxylová, -např. kyselina methankarboxylová CH3COOH, 

Triviální názvosloví: vţité názvy, např. kyselina octová CH3COOH 

 

Tabulka 1- Názvosloví těkavých mastných kyselin (www.wikipedia.cz) 
Triviální název Systematický název Latinský název Vzorec 

kyselina mravenčí Metanová kyselina acidum formicum HCOOH 

kyselina octová Etanová kyselina acidum aceticum CH3COOH 

kyselina propionová Propanová kyselina acidum propionicum CH3CH2COOH 

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

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

kyselina kapronová Hexanová kyselina acidum capronicum CH3(CH2)4COOH 
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2.2 Fyzikální vlastnosti karboxylových kyselin 

    První tři zástupci alifatických nasycených jednosytných karboxylových kyselin jsou 

kapaliny. Od čtyř uhlíků výše mají stále více olejovitou konzistenci a nepříjemný zápach. 

Počínaje kyselinou dekanovou CH3-(CH2)8-COOH jsou to jiţ látky pevné, bezbarvé, bez 

zápachu. První čtyři členy jsou s vodou mísitelné v jakémkoli poměru, ale s rostoucím 

počtem uhlíkových atomů klesá jejich rozpustnost ve vodě. Od kyseliny oktanové jsou ve 

vodě jiţ téměř nerozpustné. Teploty varu karboxylových kyselin jsou vysoké, protoţe 

kyseliny tvoří vodíkové můstky. Fyzikální vlastnosti alifatických nenasycených 

monokarboxylových kyselin jsou analogické s fyzikálními vlastnostmi nasycených 

karboxylových kyselin. Vícesytné karboxylové kyseliny jsou bílé krystalické sloučeniny 

(Buchar et al., 1978). 

     Alifatické monokarboxylové a dikarboxylové kyseliny se sudým počtem uhlíkových 

atomů mají vyšší bod tání neţ nejblíţší kyseliny s lichým počtem uhlíkových atomů.(viz 

obr. 3) (Červinka, 1991). 

 

 

 

Obr. 3 Body tání alifatických jednosytných kyselin (Červinka, 1991) 

 

    Niţší homology alifatických nasycených monokarboxylových kyselin jsou při normální 

teplotě kapaliny ostře kyselé vůně, při ochlazení krystalizují. Teplota varu karboxylových 

kyselin se zvyšuje s rostoucím počtem uhlíkových atomů. Teploty varu karboxylových 

kyselin jsou vzhledem k jejich relativní molekulové hmotnosti značně vysoké, coţ je 
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způsobeno  podobně jako u alkoholů tvorbou vodíkových vazeb. Molekuly karboxylových 

kyselin v kapalné fázi se asociují na dlouhé řetězce, zatímco při teplotách varu 

karboxylových kyselin se nacházejí převáţně jen ve formě dimérů (Buchar et al., 1978). 

    Na teplotu tání karboxylových kyselin má vliv kromě počtu uhlíkových atomů i jejich 

krystalická struktura. Teploty tání karboxylových kyselin se sudým počtem uhlíkových 

atomů (kde koncové uhlíkové atomy jsou v poloze trans) jsou důsledkem větších Wan der 

Waalsových sil vyšších neţ teploty tání karboxylových kyselin s lichým počtem 

uhlíkových atomů. Fyzikální vlastnosti nenasycených monokarboxylových kyselin jsou 

analogické fyzikálním vlastnostem nasycených karboxylových kyselin. Větší rozdíl je jen 

v teplotách tání. Jeden izomer (v důsledku cis-trans izomerie) nenasycených 

karboxylových kyselin s větším počtem uhlíkových atomů má totiţ niţší teplotu tání neţ 

nasycená kyselina se stejným počtem uhlíkových atomů. Např. teplota tání kyseliny 

stearové C14H35COOH je 70,5°C, teplota tání kyseliny olejové C17H33COOH (cis izomer) 

je jen 17°C (Buchar et al., 1978). 

Fyzikální vlastnosti karboxylových kyselin viz. tabulka 2. 

 

 
Tabulka 2 - Fyzikální vlastnosti karboxylových kyselin v závislosti na délce řetězce 

(Karlson,1981) 
Délka řetězce Skupenství Zápach 

Krátký řetězec (C1-C4) Těkavá kapalina Zapáchající 

Středně dlouhý řetězec  

(C5-C9) 

Hustá olejovitá kapalina 

 

Zapáchající 

Dlouhý řetězec (  >10) Pevná krystalická látka Bez zápachu 

 

2.2.1 Kyselina mravenčí ( - HCOOH) 

    Kyselina mravenčí (kyselina methanová) je nejjednodušší karboxylová kyselina. Je to 

bezbarvá ostře páchnoucí kapalina. Volně se nachází v těle mravenců, komárů a 

v některých rostlinách. Přítomnost kyseliny mravenčí byla dokázána i v krvi a svalech. Na 

vzduchu slabě dýmá. S vodou a alkoholem se mísí v libovolném poměru. Bezvodá 

kyselina mravenčí leptá pokoţku, působí antisepticky. Rozpouští se v ethanolu, 

diethyletheru a glycerolu (Pacák, 1989). 

    Chemické vlastnosti kyseliny mravenčí se odlišují od chemických vlastností ostatních 

kyselin, protoţe karboxylový uhlík není vázaný na uhlovodíkový zbytek jako u ostatních 
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kyselin, ale je spojený s atomem vodíku. Na rozdíl od ostatních karboxylových kyselin má 

kyselina mravenčí podobně jako aldehydy silné redukční vlastnosti (Pacák, 1989). 

    Další vlastnosti kyseliny mravenčí viz. tabulka 3. 

    Kyselina mravenčí má velký praktický význam, pouţívá se v textilním a koţedělném 

průmyslu (odvápňování kůţí), při výrobě esterů a dalších syntézách. Uţívá se v barvířském 

a gumárenském průmyslu a pro svoje baktericidní vlastnosti slouţí v potravinářství ke 

konzervování potravin (Pacák, 1989). 

 

Tabulka 3-Vlastnosti kyseliny mravenčí (Rabinovič, 1985) 
Veličina |Značka Hodnota 

Relativní hmotnost Mr 46,03 g.mol-1
 

Relativní hustota d 1,21964
20

 

Látkové mnoţství n 1,371420 mol 

Teplota tání tt 8,25 °C 

Teplota varu tv 100,7°C 

Standardní molární slučovací 

Gibbsova energie 

G0
 -346 J 

Molární teplo tání Ht 12,72 kJ.mol-1 

Molární výparné teplo H výp 22,24100,5  kJ.mol-1 

Molární spalné teplo při 

konstantním objemu 

Qp 262,8 kJ.mol-1
 

Relativní permitivita r 57,020  Fm-1
 

Elektrický dipólový moment  1,41 D C.m 

Dynamická viskozita  1,80420  Pa.s 

Povrchové napětí  37,620 N.m-1
 

 

Kde: 

d Horní indexy ukazují teplotu u kterého hustota materiálu je změřena a dolní indexy 

ukazují teplotu vody ke kterému to je porovnáno 

2.2.2 Kyselina octová (- CH3COOH) 

    Kyselina octová je nejvýznamnější karboxylovou kyselinou chemického průmyslu. 

Štiplavě páchne a leptá (Pacák, 1989).  

    Vyskytuje se v rostlinách ve formě esterů, často se nachází v kvasících a rozkládajících 

se látkách. Jako volná se vyskytuje ve svalech, moči a potu, V ţivočišném těle vzniká jako 
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meziprodukt látkové přeměny. Bezvodá kyselina octová je bezbarvá kapalina ostrého 

zápachu. Při 16° C tuhne na látku podobnou ledu, nazývá se ledová kyselina octová. 

S vodou, alkoholem a etherem se mísí v kaţdém poměru. Nemá redukční vlastnosti, 

naopak vůči oxidačním účinkům je odolná. Oblast pouţití je velmi rozsáhlá: textilní 

průmysl, výroba léčiv, syntetických látek, rozpouštědel. Pro potravinářské účely se 

kyselina octová vyrábí biologickou oxidací zředěných alkoholových roztoků. Získává se i 

při rozkladné destilaci dřeva. Nejnověji se však připravuje synteticky, a to oxidací 

acetaldehydu, který se získává z acetylenu Kučerovou metodou (Buchar et al., 1978). 

    Další vlastnosti kyseliny octové viz. tabulka 4. 

 

Tabulka 4- Vlastnosti kyseliny octové (Rabinovič,1985) 
Veličina Značka Hodnota 

Relativní hmotnost Mr 60,5 g.mol-1
 

Relativní hustota d 1,04925
20

 

Látkové mnoţství n 1,372020  mol 

Teplota tání tt 16,75 °C 

Teplota varu tv 118,1°C 

Standardní molární slučovací 

Gibbsova energie 

G0
 -392,5 J 

Molární teplo tání Ht 11,53 kJ.mol-1 

Molární výparné teplo H výp 22,24100,5 kJ.mol-1
 

Molární spalné teplo při 

konstantním objemu 

Qp 876,1 kJ.mol-1
 

Relativní permitivita r 6,1520 Fm-1
 

Elektrický dipólový moment  1,74 D C.m 

Dynamická viskozita  1,15520 Pa.s 

Povrchové napětí  27,820 N.m-1
 

Teplota vzplanutí tvzpl 38 °C 

Teplota vznícení tvzn na vzduchu 454°C 

Kritická teplota tkr 321,6 °C 

Kritický tlak pkr 5,79 Pa 

Specifická tepelná kapacita při 

konstantním tlaku 

cp 2,0117 J.kg-1K-1 

Standardní molární tepelná kapacita 

při konstantním tlaku 

Cp
0 123,4 J.kg-1K-1 

Standardní molární entropie S0 159,8 J.kg-1K-1 
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Standardní molární slučovací  H0 -487,0 J.kg-1K-1 

2.2.3 Kyselina propionová (-CH3CH2COOH) 

    V čistém stavu jde o bezbarvou kapalinu s dráţdivým zápachem. Vzniká při 

degradačních procesech cukerných roztoků. Vykazuje vlastnosti mastných kyselin 

(například tvorbu olejovité vrstvy při vysolování z vody a tvorbu  mýdlovité draselné 

soli.). Je mísitelná s vodou. Kyselina propionová vykazuje obecné vlastnosti 

karboxylových kyselin: můţe tvořit amidy, estery, anhydridy a chloridové deriváty 

(Buchar et al.,1978). 

    Další vlastnosti kyseliny propionové viz. tabulka 5. 

 

Tabulka 5 - Vlastnosti kyseliny propionové 
Veličina Značka Hodnota 

Relativní hmotnost Mr 74,08 g.mol-1
 

Relativní hustota D 0,9924
20

 

Látkové mnoţství N 1,387420 mol 

Teplota tání tt -20,8 °C  

Teplota varu tv 141,1 °C 

Molární spalné teplo při 

konstantním objemu 

Qp 1536,4 kJ.mol-1
 

Elektrický dipólový moment  1,75 D C.m 

Dynamická viskozita  1,10220 Pa.s 

Povrchové napětí  26,7 20 N.m-1
 

Kritická teplota tkr 388,5 °C 

Kritický tlak pkr 5,36 Pa 

 

2.2.4 Kyselina máselná (- CH3(CH2)2COOH) 

    Vázaná ve formě esteru na glycerol je součástí tuků. Je obsaţena v másle (aţ  3,5%), 

volná se nachází také v potu, mase a výkalech. Vzniká máselným kvašením cukrů a 

škrobů, kde kyselina mléčná účinkem mikrobů (Bacillus butyrilus) přechází v kyselinu 

máselnou. Příkladem je rozklad másla vlivem světla a tepla. Máslo poté ţlukne, silně 

zapáchá díky přítomnosti aldehydů a ketonů a je nepoţivatelné (Pacák, 1989). 

    Další vlastnosti kyseliny máselné viz. tabulka 6. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapalina
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vysolov%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%BDdlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Drasl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Estery
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anhydrid
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Acylchlorid&action=edit&redlink=1
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Tabulka 6- Vlastnosti kyseliny máselné (Rabinovič,1985) 
Veličina Značka Hodnota 

Relativní hustota d 0,9577 4
20

 

Látkové mnoţství n 1,3980
20 

mol 

Teplota tání tt -5,26 °C 

Teplota varu tv 163,5 °C 

Relativní permitivita r 2,9720 Fm-1
 

Elektrický dipólový moment  0,93 D C.m 

Dynamická viskozita  1,81415 Pa.s 

Povrchové napětí  27,820 N.m-1
 

Teplota vzplanutí tvzpl 38 °C 

Teplota vznícení tvzn na vzduchu 454 °C 

Kritická teplota tkr 355 °C 

Kritický tlak pkr 5,27 Pa 

 

2.2.5 Kyselina izomáselná (- C3H7COOH) 

    Jedná se o bezbarvou kapalinu (systematický název 2-methylpropanová), která je 

rozpustná v etanolu a ethyletheru a dalších organických rozpouštědlech (Rabinovič, 1985). 

    Další vlastnosti kyseliny isomáselné viz. tabulka 7. 

 

Tabulka 7 - Vlastnosti kyseliny isomáselné (Rabinovič.1985) 
Veličina Značka Hodnota 

Relativní hmotnost Mr 88,10 g.mol-1
 

Relativní hustota d 0,95044
20

 

Látkové mnoţství n 1,393020 mol 

Teplota tání tt -46,1 °C 

Teplota varu tv 154,7 °C 

Molární spalné teplo při 

konstantním objemu 

Qp 2164,8 kJ.mol-1
 

Relativní permitivita r 2,71 10 Fm-1
 

Elektrický dipólový moment  1,17 D C.m 

Dynamická viskozita  1,1330  Pa.s 

Povrchové napětí  25,2 20 N.m-1
 

Teplota vzplanutí tvzpl 38 °C 

Teplota vznícení tvzn na vzduchu 454 °C 
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Kritická teplota tkr 336 °C 

Kritický tlak pkr 4,05 Pa 

 

2.2.6 Kyselina valerová (- CH3(CH2)3COOH) 

    Kyselina valerová je obsaţena v kozlíku lékařském, její triviální pojmenování pochází 

právě z latinského názvu této rostliny, Valeriana officinalis. Jako ostatní karboxylové 

kyseliny, které mají ve své molekule niţší počet atomů uhlíku, má velmi nepříjemný 

dráţdivý zápach, zapáchá po zvířecích výkalech. Její soli se nazývají valerany. Pouţívá se 

při syntéze esterů. Její nestálé estery mohou nepříjemně páchnout. Pouţívají se v 

kosmetice a parfumerii. Valeran pentylnatý a ethylnatý se pouţívají jako přísady do jídel 

kvůli jejich ovocné příchuti (Pacák, 1989). 

    Další vlastnosti kyseliny valerové viz. tabulka 8. 

 
Tabulka 8- Vlastnosti kyseliny valerové (Rabinovič,1985) 

Veličina Značka Hodnota 

Relativní hustota d 0,93914
25

 

Látkové mnoţství n 1,408525 mol 

 

 

tt -33,83 °C 

Teplota varu tv 186,05 °C 

Molární teplo tání Ht 11,89 kJ.mol-1 

Molární spalné teplo při 

konstantním objemu 

Qp 2851,8 kJ.mol-1
 

Relativní permitivita r 2,6620 Fm-1
 

Dynamická viskozita  2,35915 Pa.s 

Kritická teplota tkr 378 °C 

Kritický tlak pkr 3,80 Pa 

 

2.2.7 Kyselina isovalerová (- C2 H5 CH(CH) 3COOH) 

    Jedná se o bezbarvou kapalinu (systematický název 2-methylbutanová), rozpustnou 

v etanolu a ethyletheru. Je málo rozpustná ve vodě (Rabinovič,1985). 

    Další vlastnosti kyseliny isovalerové viz. tabulka 9. 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kozl%C3%ADk_l%C3%A9ka%C5%99sk%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1_synt%C3%A9za
http://cs.wikipedia.org/wiki/Estery
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Tabulka 9 - Vlastnosti kyseliny isovalerové (Rabinovič,1985) 
Veličina Značka Hodnota 

Relativní hustota d 0,9414
20

 

Látkové mnoţství n 1,4051
20 

mol 

Teplota tání tt Menší neţ -80 °C 

Teplota varu tv 174°C 

 

2.2.8 Kyselina hexanová (- CH3(CH2)4COOH) 

    Bezbarvá kapalina, olejovitá ve formě glyceridu, obsaţena v másle, nemá technické 

vyuţití (Karlson, 1981). 

    Kapalina, která je málo rozpustná ve vodě. Rozpustná v diethyletheru a etanolu 

(Rabinovič,1985). 

   Další vlastnosti kyseliny hexanové viz. tabulka 10. 

 

Tabulka 10 - Vlastnosti kyseliny hexanové 
Veličina Značka Hodnota 

Relativní hmotnost Mr 116,16 g.mol-1
 

Relativní hustota d 0,92925
 

Látkové mnoţství n 1,416325 mol 

Teplota tání tt -3,9 °C 

Teplota varu tv 205,35 °C 

Molární spalné teplo  Qp 3476,9 kJ.mol-1
 

Teplota vznícení tvzn 340°C(na vzduchu) 

Teplota vzplanutí tvzpl 102°C 

 

 

2.3 CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

    Typickou chemickou vlastností karboxylových kyselin je jejich kyselost. Karboxylové 

kyseliny patří proto vedle sulfonových kyselin mezi nejkyselejší organické sloučeniny. 

Karboxylové kyseliny jsou dostatečně kyselé, aby byly schopny odštěpit vodíkový proton 

H
+
  molekule vody ve vodném prostředí, (viz obr.4) (Pacák,1989). 
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Obr. 4 Acidobazická reakce (Pacák,1989) 

 

Tabulka 11 - Hodnoty pKa některých karboxylových kyselin (Pacák,1989) 
Kyselina Vzorec pKa (disociační konst. kys.) 

Mravenčí HCOOH 3,77 

Octová CH3COOH 4,76 

Propionová CH3CH2COOH 4,88 

Benzoová C6H5COOH 4,20 

Šťavelová (COOH)2 1,231) 

Malonová CH2(COOH)2 2,831) 

 
1)

 pak se vztahuje na disociaci do prvého stupně, tedy na odštěpení jen jednoho protonu 

z molekuly. Hodnoty pak kyselin viz. tabulka 11. 

    Disociační konstanta kyselin charakterizuje protolytickou rovnováhu v roztocích kyselin 

a je odvozena od rovnováţné konstanty kyselin. Disociační konstanty kyselin se uvádí jako 

Ka nebo pKa . Mezi nimi platí vztah pKa = -log Ka. Disociační konstanty kyselin jsou 

uvedeny v tabulkách a slouţí k určení síly kyselin (Pacák,1989). 

    Čím menší je hodnota pKa, tím silnější je kyselina. Při reakci kyseliny s hydroxidem 

alkalického kovu dochází k neutralizaci a tvoří se sůl a voda. Jde o rovnováţnou reakci, 

výrazně posunutou ve směru vzniku soli a vody. V malé míře probíhá i hydrolýza soli 

(Pacák,1989). 

    Mimořádně důleţitou reakcí karboxylových kyselin je jejich esterifikace, kdy dochází 

k působení kyseliny na alkohol a vzniká ester kyseliny a voda. Zpětná reakce je 

označována jako hydrolýza esterů (Pacák, 1989). 

    Karboxylové kyseliny jsou konečnými produkty oxidace uhlovodíků podle schématu 

(viz. obr. 5) 

 

Obr. 5  Schéma oxidace uhlovodíků (Pacák, 1989) 
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2.4 Výskyt 

    Karboxylové kyseliny se ve volném stavu vyskytují v přírodě jen poměrně zřídka, např. 

kyselina mravenčí v těle mravenců, komárů a v některých rostlinách. Častěji se však 

vyskytují vázané, a to ve formě solí a esterů. Např. kyselina šťavelová se vyskytuje 

v přírodě velmi hojně- v rostlinách, nejčastěji v podobě draselných a vápenatých solí. 

Příjemnou chuť a vůni dodávají ovoci převáţně ovocné estery (estery karboxylových 

kyselin s menší molekulovou hmotností) (Buchar et al., 1978). 

    Jako těkavé mastné kyseliny jsou označovány první 6 nasycených monokarboxylových 

kyselin, jejichţ podrobné charakteristiky byly uvedeny výše. Tyto kyseliny se tvoří při 

kompostování a rozkladu organické hmoty za nepřístupu vzduchu. Vznikají také při výrobě 

bioplynu. Jejich výskyt můţe být neţádoucí, protoţe v některých biologických procesech 

jejich zvýšená tvorba můţe inhibovat činnost mikroorganismů, např. při procesu tvorby 

metanu (Buchar et al., 1978). 

    Methanizace je posloupnost procesů, kdy mikroorganismy postupně rozkládají 

organickou hmotu bez přístupu vzduchu. Rozklad zajišťují anaerobní mikroorganizmy. 

Konečným produktem přeměny je biomasa, plyny (methan, oxid uhličitý, vodík, sulfan, 

dusík) a nerozloţitelný organický zbytek (Buchar et al., 1978). 

    Analýza TMK je v případě plynové chromatografie doprovázena řadou neţádoucích 

jevů, které vyplývají zejména z vysoce polárního charakteru kyselin a projevují se zejména 

nesymetrickým tvarem chromatografických píků, tzv. chvostováním, a sorpci kyselin 

v nástřikovém prostoru a na začátku kolony. Adsorbované kyseliny jsou pak nespecificky 

uvolňovány v následných analýzách a mohou tak negativně zkreslovat výsledky analýz. 

Jednou z moţností, jak zabránit interakcím TMK se stacionární fázi chromatografické 

kolony je derivatizace mastných kyselin. Tato metoda je však zdlouhavá a vyţaduje 

extrakci kyselin vhodným rozpouštědlem ze vzorku. V současné době jsou vyvinuty 

chromatografické kolony, které umoţňují analýzu TMK přímo ve vodných vzorcích bez 

derivatizace a předchozí extrakce rozpouštědly. (Fursell and McCalley, 1997). 

    Z literatury vyplývá, ţe přídavkem kyseliny octové, kyseliny propionové a kyseliny 

máselné k substrátu při mikrobiální výrobě vodíku dochází k inhibici schopnosti smíšené 

mikrobiální kultury účinně rozkládat substrát a tím je sniţována produkce vodíku (Wang et 

al.,2008) 

Rozklad organické hmoty probíhá ve 4 stupních: 
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1. hydrolýza – při které dochází k přeměně makromolekulárních organických látek 

(bílkoviny, polysacharidy, tuk, celulóza) na nízkomolekulární látky rozpustné ve 

vodě (monosacharidy, aminokyseliny, mastné kyseliny, voda). Tuto přeměnu 

zajišťují anaerobní bakterie pomocí hydrolytických enzymů, které jsou 

produkovány fermentačními bakteriemi (www.oei.fme.vutrbr.cz). 

 

2. acidogeneze – ve které se produkty hydrolýzy  dále rozkládají na jednodušší 

sloučeniny (kyseliny, alkoholy, oxid uhličitý, vodík). Konečné produkty závisí na 

charakteru původního substrátu a prostředí. Při nízkém parciálním tlaku vodíku 

vzniká kyselina octová, oxid uhličitý a vodík, při vyšším se tvoří vyšší organické 

kyseliny, kyselina mléčná, etanol (www.oei.fme.vutrbr.cz). 

                                                                                                                 

3. acetogeneze – kdy dochází k oxidaci produktů acidogeneze  na kyselinu octovou, 

oxid uhličitý a vodík. Kyselina octová vzniká také acetogenní respirací oxidu 

uhličitého, vodík pak tvoří homoacetogenní mikroorganismy. Organismy, které 

produkují vodík jsou nezbytné, neboť rozkládají kyselinu propionovou, vyšší 

kyseliny neţ kyselina octová, alkoholy a některé sloučeniny aromatické 

(www.oei.fme.vutrbr.cz). 

 

4. methanogeneze – která je poslední fází procesu, účastní se jí methanogenní 

organismy, jejichţ  úkolem je rozklad jednouhlíkatých látek (methanol, kyselina 

mravenčí, methylamin, oxid uhličitý a uhelnatý), a také kyselinu octovou. Tyto 

organizmy jsou nejdůleţitější součástí procesu. Podle charakteru substrátu je lze 

rozdělit na pouze hydrogenotrofní nebo pouze acetotrofní (www.oei.fme.vutrbr.cz). 

    Acetotrofní methanogenní bakterie ovlivňují tvorbu  více neţ dvou třetin methanu 

v bioplynu, rozkládají kyselinu octovou na methan a oxid uhličitý. Mají niţší rychlost růstu 

(doba generace je několik dní) (www.oei.fme.vutrbr.cz) 

    Hydrogenotrofní methanogenní bakterie – produkují methan z oxidu uhličitého a 

vodíku. Rostou rychle, doba generace je 6 hodin. V anaerobním procesu mají funkci 

samoregulátoru. Odstraňují z procesu vodík, který nejvíce ovlivňuje acetogenní bakterie. 

Pro ně je přítomnost hydrogenotrofních organismů nezbytná (www.oei.fme.vutbr.cz). 

 

              Faktory ovlivňující anaerobní procesy: 

http://www.oei.fme.vutrbr.cz/
http://www.oei.fme.vutbr.cz/
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a) teplota – čím je vyšší teplota, tím je rychlejší průběh procesů. Čím je teplota 

vyšší, tím více jsou bakterie citlivé na výkyvy teplot (www.oei.fme.vutrbr.cz). 

b) pH –  hodnota pH v oblasti 6,5-7,5 je nejvhodnější pro růst bakterií, při 

hodnotách pod 6 a nad 8 je činnost bakterií značně inhibována 

(www.oei.fme.vutbr.cz). 

S anaerobními procesy je spojený anaerobní rozklad. Schéma anaerobního rozkladu je 

blíţe popsáno na obr. 6 

 

Obr. 6- Schéma anaerobního rozkladu (www.oei.fme.vutbr.cz) 

 

2.5 Využití 

    Mnohé kyseliny a jejich deriváty hrají významnou roli v biochemických procesech 

ţivých organizmů. Také průmyslový význam karboxylových kyselin je značný, protoţe 

jsou výchozími surovinami při výrobě nejrůznějších esterů, plastů, syntetických vláken a 

řady jiných sloučenin. Výroba karboxylových kyselin je často zaloţena na oxidaci 

vhodných uhlovodíků (Pacák,1989). 

2.6 Analytické stanoven 

    Těkavé mastné kyseliny jsou v současné době stanovovány především těmito metodami: 

 

1.Plynová chromatografie 

http://www.oei.fme.vutbr.cz/
http://www.oei.fme.vutbr.cz/
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2. Elektroforéza 

3. Izotachoforéza  

4. Kapalná chromatografie 

 

2.6.1 Plynová chromatografie 

    Plynová chromatografie (GC) je  analytická a separační metoda, zejména v oblasti 

těkavých a polotmavých látek. Je zaloţena na rovnováţné distribuci látek mezi stacionární 

a mobilní fázi, které jsou vzájemně nemísitelné. Mobilní fázi tvoří inertní plyn 

(www.chemi.muni.cz). 

    Chromatografie umoţňuje dělení směsi na jednotlivé sloţky. Sloţky jsou ve vzorku 

identifikovány (kvalitativně) a změřeny (kvantitativně). Plynová chromatografie je jednou 

z chromatografických technik. Je také označována zkratkou (GC). Plynová chromatografie 

se pouţívá u směsí, které jsou z hlediska teploty stálé a zároveň těkavé (nebo  mohou být 

na těkavé látky přeměněny). Plynová chromatografie je díky své citlivosti, jednoduchosti a 

účinnosti běţnou a velmi pouţívanou chromatografickou technikou. Je to velmi důleţitý 

nástroj uţívaný v chemii (www.chemi.muni.cz). 

Její výhody spočívají v : (www.chemi.muni.cz) 

1.) rychlém a jednoduchém  provedení analýzy 

2.) účinnosti separace látek 

3.) velmi malém mnoţství vzorku potřebného k analýze 

Schéma chromatografu, na kterém se plynová chromatografie provádí je na obr. 7.  

 

 

Obr. 7- Zjednodušené schéma plynového chromatografu (www.chemi.muni.cz). 

 

http://www.chemi.muni.cz/
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Pouţití: 

    Plynová chromatografie se pouţívá pro stanovení (analýzu) jednotlivých látek různého 

typu (nejvíce se vyuţívají analýzy organických sloučenin). Vyuţívá se v mnoha směrech 

průmyslu, jako jsou například: chemický průmysl, farmaceutický průmysl a petrochemický 

průmysl. Plynovou chromatografii můţeme vyuţít při kontrole jiţ hotových výrobků, v 

technologickém procesu. S postupem času se plynová chromatografie mnohem více 

vyuţívá při sledování kvality ţivotního prostředí. Tato metoda je z hlediska pouţití takřka 

neomezená (www.chemi.muni.cz). 

2.6.1 Elektroforéza 

    Elektroforéza je další v hodnou analytickou technikou pouţitelnou pro stanovení TMK. 

Můţe být definována z hlediska analytické metody jako separace směsi ionogenních látek 

(anionů nebo kationů) v roztoku při průchodu elektrického proudu na samostatné zóny 

jednotlivých látek. Jedná se o princip rozdělení původní homogenní zóny určitého vzorku 

na jednotlivé zóny jeho sloţek, které jsou rozdílné v rychlosti pohybu jednotlivých látek 

v elektrickém poli (Boček,1987). 

    Nejjednodušší elektroforetickou technikou je zónová elektroforéza, kde dochází 

k migraci vzorku v prostředí základního elektrolytu, kde jeho sloţení zaručuje konstantní 

homogenní elektrické pole v celé separační kapiláře. Zóny jednotlivých látek migrují 

konstantní rychlostí (kaţdá má ale svou rychlost) a postupně se od sebe vzdalují 

(Boček,1987).  

 

 

Obr. 8 - Schéma zónově elektroforetické separace látek (Boček,1987) 

    Obr.8 znázorňuje schéma zónově elektroforetické separace látek. Celá separační 

kapilára mezi elektrodami je naplněna jedním základním elektrolytem B, (a) počátek 

separace, (b,c) stav separace v časových okamţicích t´ a 2t´ (Boček,1987). 
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Obr. 9 podrobněji popisuje schéma kapilární elektroforézy. 

 

Obr. 9 - Schéma kapilární elektroforézy 

 

2.6.2 Izotachoforéza 

    Izotachoforéza je zvláštním typem kapilární elektroforézy. Jedná se o metodu 

elektromigrační, která je prováděna v kapiláře. Tato kapilára nám umoţňuje dělení anionů 

nebo kationů a to podle efektivní pohyblivosti. Izotachoforéza poskytuje  kvalitativní 

sloţení vzorku. Nejvýznamnějším typem izotachoforézy je kapilární izotachoforéza 

(Boček,1987).  

 

 

Obr. 10 - Schéma izotachoforetické separace látek (Boček,1987) 

 

    Obr. 10 znázorňuje schéma izotachoforetické separace látek. Vzorek je umístěn mezi 

zóny vedoucího a koncového elektrolytu L a T, (a) počátek separace, (b) stav po ukončení 

separace v čase t´, (c) stav v čase 2t´ (Boček,1987). 
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2.6.2.1 Kapilární izotachoforéza 

    Izotachoforéza je metoda vhodná pro kvalitativní analýzu předem zvolených látek. Je 

Naopak je nevhodná pro identifikaci neznámých sloţek vzorku. . Izotachoforeza se 

pouţívá  pro analýzu látek,  v rozpouštědle (nejčastěji ve vodě) snadno ionizovatelných.. 

Daná látka musí být v pouţitém rozpouštědle rozpustná (Boček,1987). 

2.6.3 Kapalinová chromatografie 

    Kapalinová chromatografie (LC) je analytická separační metoda. Je to fyzikálně- 

chemická metoda, při níţ dochází k dělení kapalin (roztoků). V kapalinové chromatografii 

se vyuţívá rozdělení sloţky na dvě nestejnorodé fáze. Tyto fáze jsou dvojího typu- 

pohyblivá a nepohyblivá. Pohyblivou fází je kapalina (www.docs.google.com). 

3. VALIDACE ANALYTICKÝCH METOD   

    Validace analytických metod znamená ověřování vhodnosti, správnosti a spolehlivosti 

vypracované analytické metody pro zamýšlený účel  ( ČSN EN ISO 17025:2005). 

    Termín validace se týká analytické metody, analytického postupu, standardního 

analytického postupu, přístrojů, počítačových programů atd. (Kvalimetrie 9, 1999). 

Analytický systém: (Kvalimetrie 9, 1999) 

    Zahrnuje analytickou techniku, charakterizaci metody, postupu analýzy a podrobný 

popis postupu. Patří zde metodika vzorkování i postupy vyhodnocování analytických 

výsledků. 

Analytická technika: (Kvalimetrie 9, 1999) 

    Zahrnuje nejvhodnější vědecký princip pro řešení daného problému. Kaţdá analytická 

metoda je zaloţena na určitých přírodních zákonech a na empirické zkušenosti analytiků.  

Kaţdá analytická technika  poskytuje určitý druh informací, záleţí na jejím výběru, aby 

cílový zákazník obdrţel co nejúplnější informaci. 

Analytická metoda: (Kvalimetrie 9, 1999) 

    Jedná se o konkrétní přizpůsobení analytické techniky pro daný účel. Je důleţité zvolit 

vhodnou metodu, která poskytuje spolehlivou a ekonomicky přijatelnou informaci. 

Analytický postup: (Kvalimetrie 9, 1999) 

http://www.docs.google.com/
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    Obsahuje písemné pokyny pro pouţití analytické metody. Protoţe nelze zajistit 

jednotlivé detaily postupu a jeho interpretaci různými laboratořemi na národní nebo i 

mezinárodní úrovni, je vyvíjena snaha sjednotit analytické postupy tak, aby byla moţná 

jednoznačná interpretace písemných analytických postupů. V poslední době se zavádí 

pojem standardní pracovní postup. 

 

Standardní pracovní postup (SOP): (Kvalimetrie 9, 1999) 

    Obsahuje soubor pracovních pokynů, které musí být splněny.  

Standardní pracovní postupy mají tyto účely: 

1. Sjednocují postup analýzy: sniţuje se tak pravděpodobnost hrubé chyby analytika. 

2. Jsou základem vzájemného uznávání dat (MAD), neboť lze předpokládat, ţe stejný 

SOP vede ke shodným výsledkům. 

3. Smluvní: zákazníkovi se nabízí činnost ve standardizované podobě. 

4. Rekonstrukční: Dojde-li ke sporu o výsledek není potřeba hledat chybu, je-li 

dodrţován SOP. To však klade zvýšené nároky na zavedení systému kontroly 

dodrţování SOP. 

 

    Validace analytických metod jsou vyuţívány v chemických laboratořích. Základním 

poţadavkem na tyto analytické metody je poskytování přesných a správných výsledků. Je 

to proces, při němţ se určuje vhodnost pouţití daného analytického systému pro získání 

relevantních dat. Při validaci hledáme vztah mezi poţadavky na výsledek a vlastnostmi 

metody. Není však vyloučeno, ţe i validovaná metoda neposkytne očekávané výsledky, 

pokud jsou poţadavky na výsledek špatně definovány nebo jsou nerealistické (Kvalimetrie 

9, 1999). 

Základní prvky validace jsou tyto (Kvalimetrie 9, 1999) 

konfirmace identity 

specifičnost a selektivita 

mez detekce a stanovitelnosti 

kalibrace 

správnost 

přesnost 

robustnost 
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citlivost 

pracovní rozsah 

linearita 

    Nejistota měření je dalším parametrem, který nám vypovídá o přesnosti a správnosti 

metody. Charakterizuje rozptyl hodnot, které by mohly být důvodně přisuzovány k měřené 

veličině a zahrnuje v sobě zdroje chyb (náhodné chyby a systematické chyby) díky kterým 

můţe dojít k ovlivnění výsledku analýzy (Kvalimetrie 9, 1999), (BP Hájková, 2009). 

    Pro zpracování validačních dat se v dnešní době vyuţívají statistické softwary, které 

jsou výhradně vytvořeny pro validace analytických metod (Effivalidation; Validace metod-

QM program), nebo lze vyuţít více běţné statistické programy (QC expert), MS Excel 

(Kvalimetrie 9, 1999), (Hájková, 2009). 

    Důleţitý je pro validaci validační plán (viz. obr. 11) 

 

Validované parametry 

   Zjišťování validačních parametrů se děje podle pevného a předem dohodnutého 

protokolu, nazvaného validační plán (www.eqa.cz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11-  Validační plán (www.eqa.cz) 
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3.1 Konfirmace identity 

    Konfirmace identity znamená, ţe měřená odezva analytického signálu by mohla být 

přiřazena svému danému analytu a ţe nepochází od interferujících sloţek. Musí se určit, 

jestli analytická odezva (signál), přiřazený dané sloţce (analytu), této sloţce (analytu) 

skutečně odpovídá a zda neodpovídá jiným chemickým, fyzikálním či biologickým 

rušivým vlivům. Je také zapotřebí určit zda nedochází ke koincidenci signálů. Konfirmace 

identity se pouţívá v kvantitativní, také i v kvalitativní analýze. Vyuţívá se hlavně 

v instrumentální analytické chemii, chromatografii, spektrální analýze. Také u prověření 

metod POCT, coţ znamená  - reflektometrická analýza testovacími prouţky (www.eqa.cz). 

3.2 Specifičnost a selektivita 

    Selektivita je určitá vlastnost analýzy, stanovení a postupu, kdy je určení analytu 

v určitém vzorku závislé na výskytu omezeného mnoţství daných příměsí za podmínek 

reakce, které jsou určeny. Selektivita se mění s obsahem, (mnoţstvím, koncentrací) analytu 

a někdy i v závislosti na nastavení parametru metody (souvislost s robustností). Mírou 

selektivity je nám známý, vyjádřený vliv matrice-vyjádřený vliv matrice kvantitativním 

způsobem. Dále nám specifičnost metody udává rozsah, kde můţe být analyt stanoven v 

komplexní směsi, bez toho aby došlo k interferenci s dalšími sloţkami dané směsi 

(www.eqa.cz). 

Specifická metoda: (postup)  

   Specifičnost představuje schopnost metody měřit pouze to, co je v úmyslu měřit. 

Specifičnost je schopnost stanovit analyt jednoznačně v přítomnosti sloţek (nečistot, 

produktů rozkladu, matrice atd.), jejichţ přítomnost lze očekávat (Kvalimetrie 9, 1999). 

   Specifická metoda je  metoda či postup, která není ovlivněna matrici vzorku., např 

metoda neutronové aktivační analýzy, enzymové metody, apod. Základním předpokladem 

je vţdy , ţe stanovení jakéhokoliv analytu v matrici je vţdy ovlivněno systematickou 

chybou, která  zvyšuje hodnotu nejistoty výsledku stanovení (Kvalimetrie 7, 

1999;Kvalimetrie 9, 1999). 

Selektivní metoda: (postup) 

    Jedná se o postup, při kterém je určení analytu v dané matrici  závislé na přítomnosti  

interferencí.  Selektivní metody se mění v závislosti na koncentraci stanovovaného analytu,  

http://www.eqa.cz/
http://www.eqa.cz/terminologie/Text/Terminologie.htm
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na koncentraci ostatních komponentů matrice, a také  na nastavení parametrů metody. 

Selektivita metod se stanovuje s ohledem na  cíle analýzy  poţadovaných 

zákazníkem.Selektivita či specifičnost metody úzce souvisejí se zjišťováním správnosti 

metody a s návazností výsledků na základní jednotku mol. Dochází k ověřování správnosti 

stanovení analytu a při ověřování dochází k vybírání metody, které mají největší 

selektivitu, která se blíţí metodě specifické (www.aix-lin.upol.cz;Kvalimetrie 7, 1999). 

 

3.3 Mez detekce a stanovitelnosti 

    Mez detekce je  nejniţší mnoţství analytu ve vzorku, které je analytik schopen ještě 

zjistit  pouţitou metodou, ale které není nutně kvantifikovatelné jako exaktní hodnota. Je 

jednou z důleţitých metrologických charakteristik analytického stanovení. Je to nejniţší 

obsah, který můţe být měřen s rozumnou statistickou jistotou. Je-li  snaha o poskytování  

spolehlivých dat, musí být  vyloučena  moţnost uvádění přítomnosti analytu, který ve 

skutečnosti není ve vzorku přítomen. Mez detekce určuje , ţe je-li výsledek měření 

koncentrace analytu niţší neţ je tato hranice, pak je jeho koncentrace ve vzorku označena 

pojmem nedetekován (Kvalimetrie 9, 1999).   

   Konstrukce a citlivost měřícího systému má vliv na mez detekce. V praxi dochází 

k odhadu meze detekce pouţitím několika způsobů: (Kvalimetrie 9, 1999) 

nalezením koncentrace 

výpočtem ze signálu  

výpočtem z variability signálů slepých pokusů ve formě směrodatné odchylky 

výpočtem jako trojnásobek směrodatné odchylky koncentrace na úrovni přibližně 

prvního kalibračního bodu 

   Výpočty meze detekce a stanovitelnosti jsou pro validaci a verifikaci metody nezbytné 

(Kvalimetrie 9, 1999;BP Hájková, 2009). 

 

   Mez stanovitelnosti analytické metody postupu je  nejniţší mnoţství analytu ve vzorku, 

které lze pouţitím zvolené metody  stanovit jako exaktní hodnotu se stanovenou přesností 

(www.aix-lin.upol.cz;Kvalimetrie 7, 1999). 

 

http://www.aix-lin.upol.cz/
http://www.aix-lin.upol.cz/


Tomáš Měrka: Metoda stanovení TMK v kompostu 

24 

 

3.4 Kalibrace (pracovní rozsah) 

    Jedná se o rozsah koncentrací při nichţ je moţné dosáhnout přijatelné správnosti a 

přesnosti. Pracovní rozsah je rozsáhlejší neţ lineární rozsah. Měřením vzorků o různé 

koncentraci analytu se stanoví pracovní rozsah. Zpravidla se pouţije statisticky ověření 

kalibrace metody (Kvalimetrie 9, 1999;BP Hájková). 

 

3.5 Správnost metody 

    Jedná-li se o těsnost shody mezi výsledkem analýzy a skutečnou hodnotou nebo o 

těsnost shody mezi výsledkem analýzy a přijatou referenční hodnotou, mluvíme o definici 

správnosti. Mírou správnosti je odchylka (chyba) výsledků od skutečné hodnoty.                    

Zjišťuje se zpravidla podle certifikovaného referenčního materiálu (Kvalimetrie 9, 

1999;BP Hájková, 2009;DP Česlarová, 2006). 

   Jedná se o další základní validační parametr (ISO Guide 30). Dá se také říct, ţe je to 

těsnost shody mezi výsledkem analýzy a přijatou referenční metodou (ČSN ISO 5752). 

Mírou správnosti je odchylka, vychýlení výsledků od skutečně hodnoty (Kvalimetrie 7, 

1997). 

3.6 Přesnost metody 

    Přesnost metody je určena opakovatelností, dále je také určena mezilehlou přesností a 

reprodukovatelností. Směrodatnou odchylkou můţeme určit přesnost metody. Směrodatná 

odchylka se počítá z výsledků, které byly získány za různých podmínek. Z výsledků analýz 

se zjišťuje  opakovatelnost za daných podmínek opakovatelnosti, to znamená pouţitím 

stejného přístroje, provedených stejnou osobou (v krátkém časovém intervalu a v totoţné 

laboratoři). Analýza dalších vzorků probíhá bezprostředně za sebou. Kdyţ se analýza 

uskuteční v totoţné laboratoři, ale za vyuţití různých přístrojů, v odlišných časových 

odstupech, pak mluvíme o tzv. mezilehlé přesnosti. Přesnost metody má několik sloţek: 

opakovatelnost, reprodukovatelnost v rámci laboratoře a mezilaboratorní 

reprodukovatelnost (Kvalimetrie 9, 1999;BP Hájková, 2009). 

    Přesnost závisí pouze na rozdělení náhodných chyb a nemá vztah ke skutečné nebo 

specifikované hodnotě. Přesnost měření můţe být vyjádřena kvantitativně jako výběrová 

http://www.eqa.cz/terminologie/Text/Terminologie.htm#Nahodna_chyba
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směrodatná odchylka, rozpětí, mezikvantilové rozpětí, apod. V ČSN ISO 5725 (www.aix-

lin.upol.cz;Kvalimetrie 7, 1999;Kvalimetrie 9,1999). 

3.7 Robustnost 

    Robustnost metody definuje míru vlivu malých změn parametrů charakterizujících 

analytický postup na přesnost a správnost analytického postupu Vypovídá o schopnosti 

metody poskytovat přijatelné výsledky měření i v případě, ţe dojde k malým odchylkám 

od měřicího postupu či sloţení vzorku. Mezi běţné a přitom podstatné vlivy okolí patří 

kolísání času, tlaku, vlhkosti, změny chemického prostředí (např. pH roztoků), jejich 

homogenita či změny ve sloţení směsných rozpouštědel, změny matrice vzorků, záměna 

laborantů a další. Čím je metoda robustnější, tím je její spolehlivost vyšší. V praxi je 

robustnost zjišťována experimentálně pomocí vnášení malých změn do dané metodiky a 

zkoumání jejich důsledků (Kvalimetrie 9, 1999). 

3.8 Citlivost metody 

    Rozdíl v koncentraci analytu vyjadřuje citlivost metody. Tento rozdíl odpovídá 

nejmenšímu zjistitelnému rozdílu, který se dá určit vhodnou odezvou signálu metody. Je 

vyjádřena jako směrnice lineární kalibrační křivky. Jedná se o podíl změny odezvy 

měřicího zařízení (výstupního signálu měřicího přístroje) a odpovídající změny podnětu 

(vstupního signálu) (Kvalimetrie 9,1999). 

    Při kvadratické závislosti se citlivost mění (obvykle klesá) s koncentrací (Kvalimetrie 9, 

1999;BP Hájková, 2009). 

3.9 Pracovní a lineární rozsah 

    Pracovní a lineární rozsahy jsou dalšími charakteristikami patřící k základním prvkům 

validace. Určuje se rozsah koncentrací analytu a vlastností, kde je metoda pouţívána. 

Omezujícím faktorem ze strany nízkých koncentrací mohou být mez detekce anebo 

stanovitelnosti. Omezení na straně s vysokými koncentracemi jsou způsobena různými 

vlivy (záleţí na odezvě přístroje). Uvnitř pracovního rozsahu se můţe nacházet oblast 

lineární odezvy. Je zde závislost velikosti signálu na koncentraci analytu nebo jiné 

vlastnosti na lineárním průběhu. Stanovení pracovního a lineárního rozsahu je prospěšné 

http://www.aix-lin.upol.cz/
http://www.aix-lin.upol.cz/
http://www.eqa.cz/terminologie/Text/Terminologie.htm#Signal


Tomáš Měrka: Metoda stanovení TMK v kompostu 

26 

 

pro plánování způsobu kalibrace. Vztah odezvy přístroje s koncentrací nemusí být 

dokonale lineární na to, aby byla metoda účinná (Kvalimetrie 9, 1999). 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

    Analýzu těkavých mastných kyselin jsem prováděl v kapalné a pevné fázi. Svou 

bakalářskou prací jsem navázal na bakalářskou práci Veroniky Hájkové, která připravila 

chromatografickou metodu stanovení TMK. Cílem mé bakalářské práce bylo ověřit 

metodu extrakce TMK z reálných vzorků kompostů a kompostovacích vod. Kyseliny zde 

byly extrahovány z pevné fáze do fáze kapalné. Před pouţitím chromatografické metody 

jsem ověřil linearitu kalibrační křivky, protoţe jsem pouţil jiný nástřikový prostor neţ byl 

pouţit ve zmíněné předchozí práci. Poté jsem provedl částečnou validaci poţadovaných 

parametrů: výtěţnost, přesnost, robustnost a nejistotu měření. Důleţitým parametrem byla 

doba extrakce kyselin z pevné fáze.  

4.1  Použitý materiál a chemikálie 

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 

Kyselina šťavelová puriss, p.a. 

Kompost (pevná fáze, kapalná fáze) 

Demineralizovaná voda 

Destilovaná voda 

Indikátorový pH papír 
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4.2 Použité přístroje 

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 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 

Odstředivka 

Třepačka 

Běţné laboratorní nádobí 

 

4.3 Chromatografická metoda 

Podmínky GC/FID analýzy 

 

Nosný plyn  dusík čistoty ECD 

Průtok  konstantní průtok 1,8 ml.min
-1

 

Objem nástřiku 0,2 aţ 1μL 

Split   Split/splitless 

Teplota nástřiku 240°C 

Teplotní program 80°C po dobu 1 min., nárůst 20°C/min na teplotu 120°C, nárůst      

6°C/min na teplotu 205°C, doba zdrţení 2min 

Teplota detektoru 260°C 
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4.4 Kalibrace plynového chromatografu 

    Pro kalibraci byly připraveny standardní roztoky kyselin o známých koncentracích 

v demineralizované vodě o pH 3. Okyselení bylo provedeno kyselinou šťavelovou. 

Zásobní roztok o nejvyšší koncentraci byl pouţit i pro další kroky, např. výtěţnost. 

Hodnoty A aţ F znázorněné v tabulce 12 jsou hodnoty koncentrace kalibračních vzorků 

(mg/ml). 

 

Tabulka 12 - Vstupní údaje pro kalibraci 
 c (mg/ml) A B C D E F 

Kyselina 

octová 

3,8440 0,2921 0,1922 0,1153 0,0769 0,0384 0,0192 

Kyselina 

propionová 

3,6400 0,2766 0,1820 0,1092 0,0728 0,0364 0,0182 

Kyselina 

máselná 

3,5680 0,2712 0,1784 0,1070 0,0714 0,0357 0,0178 

Kyselina 

isomáselná 

3,4720 0,2639 0,1736 0,1042 0,0699 0,0347 0,0174 

Kyselina 

valerová 

3,4120 0,2593 0,1706 0,1024 0,0682 0,0341 0,0171 

Kyselina 

isovalerová 

3,3440 0,2541 0,1672 0,1003 0,0669 0,0334 0,0167 

Kyselina 

hexanová 

2,4880 0,1891 0,1244 0,0746 0,0498 0,0249 0,0124 

 

4.5 Analýza TMK v kapalné fázi 

    Kapalnou fázi z kompostu tvořila prolívací voda. Vzhledem k počáteční vysoké 

koncentraci byly vzorky ředěny v poměru 1:10. Do 50ml baňky jsem nalil  destilovanou 

vodu a pomocí digitální pipety přidal 5ml vzorku  kapalné fáze, obsah v baňce jsem doplnil 

demineralizovanou vodou po rysku. Z této baňky jsem přenesl alikvotní podíl  do vialek 

s víčkem, opatřených teflonovým septem o objemu 4 ml. Vzorky ve vialkách jsem okyselil 

kyselinou šťavelovou na poţadované pH. V našem případě to byla úprava  na pH 3. Po 

okyselení vzorků jsem pomocí injekční stříkačky odebral alikvotní podíl okyseleného 

vzorku a přes filtr (viz obr. 12) jsem vzorek přefiltroval do menších příslušně označených 
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vialek určených pro chromatografickou analýzu. Takto připravené vzorky byly pouţity 

k GC analýze. Vzorky byly zpracovávány duplicitně.  

 

 

Obr. 12 - Teflonový stříkačkový filtr ( foto Měrka T., 2010) 

 

 

4.5.1 Ověření výtěžnosti 

    Do 100 ml odměrných baněk naplněných z části demineralizovanou vodou jsem přidal 

2,5 a 5 ml standardního  roztoku TMK o známých koncentracích, viz. tab. 12. S takto 

připravenými modelovými vzorky jsem zacházel shodným postupem jako v kap. 4.5 

s cílem zjistit výtěţnost TMK v modelových vzorcích.    

 Postup při určení výtěţnosti byl takový, ţe jsem měl připraveny 2 různé  standardní 

roztoky z dat 5.3.2010 a 10.3.2010.  

1. Vzal jsem 2,5ml roztoku o dané koncentraci (viz. tabulka 38) a přidal jsem jej do 

100ml destilované vody a běţně jsem tento vzorek připravil okyselením na pH 3 

pomocí kyseliny šťavelové. Posléze byly tyto vzorky změřeny na GC/FID. 

2. Vzal jsem 5ml roztoku o dané koncentraci (viz. tabulka 39) a přidal jsem jej do 

100ml destilované vody a opět jsem tento vzorek okyselil na pH 3 pomocí kyseliny 

šťavelové. Posléze byly tyto vzorky opět změřeny na GC/FID. Poté jsem hodnoty 

porovnával s hodnotami předešlými.  

 

 

4.5.2 Přesnost a správnost 

    Správnost metody jsem v tomto případě ověřil výtěţností modelových příkladů.  
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Přesnost metody je dána opakovatelností a kratším časovým intervalem při testování 

vzorků. Přesnost metody pro jednotlivé kyseliny jsem provedl dosazením hodnot do vzorce 

pro výpočet směrodatné odchylky. 

 

m

i
ii xx

m 1

2
2,1, )(

2
1

 

Kde: 

 

σ  směrodatná odchylka 

m  počet vzorků (v mém případě jich bylo 10) 

x i,1  první stanovení i-tého vzorku 

x i, 2  druhé stanovení i-tého vzorku 

 

V následujícím textu 5.3.2 uvádím hodnoty R a RMAX. R je rozdíl výsledků dvou 

paralelních stanovení. RMAX je dovolená diference, která je zjištěna z většího počtu 

paralelních měření (Eckschlager,1988). Pokud následující paralelní měření nepřesahují 

hodnotu RMAX, můţe být výsledek povaţován za vyhovující. 

 

R= x i,1 - x i, 2  

RMAX = 2,77 . σ 

 

Pokud byla splněna podmínka R ≤ RMAX , určil jsem průměr obou paralelních 

stanovení a uvedl ho jako výsledek analýzy (x).  

 

V případě, ţe R > RMAX , ve sloupci průměr stanovení neuvádím ţádnou hodnotu 

neboť nebylo provedeno třetí měření, které je potřeba pro určení výsledku analýzy (x) .  
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4.5.3 Ověření úpravy pH- robustnost 

Ověření úpravy pH roztoku kyselin je z hlediska validace metody ověření robustnosti 

metody. Reálný kapalný vzorek jsem upravil okyselením na různé hodnoty pH – 6,4,3,2. 

Příprava vzorků aţ na tento krok probíhala stejně jako v bodě 4.5. 

 

 

4.6 Analýza TMK v pevné fázi 

V této části jsem zpracovával reálné vzorky kompostů, které byly odebírány během 

jeho vyzrávání. TMK byly extrahovány z pevné fáze do vodného roztoku. Komposty byly 

skladovány v plastových kbelících v chladničce při 5°C, aby se eliminovala další 

mikrobiální činnost. Z těchto jednotlivých kbelíků jsem odebíral určité mnoţství vzorku do 

skleněných lahví o objemu 3 litry. Odebrané mnoţství vzorku kompostu bylo dáno tak, aby 

poměr pevné a kapalné vodné fáze byl 1:16, to znamená, ţe mnoţství kompostu bylo dáno 

vlhkosti vzorku.  Mnoţství vzorku kompostu jsem odváţil na váhách s přesností na 0,1g.. 

Odváţené  mnoţství vzorku kompostu jsem vsypal do tmavé skleněné láhve a přidal jsem 

odpovídající mnoţství kapalné fáze – demineralizovanou vodu. Jednotlivé údaje jsou 

shrnuty v tabulce 13. Označené skleněné láhve jsem dal do třepačky. Zde jsem  vzorky 

nechal třepat 20 hodin (viz. obr. 13). 

 

 
 

Obr. 13 - Třepačka( foto Měrka T. 2010) 
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Tabulka 13 - Údaje pevné fáze 
Označení Sušina   Vlhkost(%) Pevný 

vzorek    

(g) 

Pevný 

vzorek 

(g)    

 

Voda(ml) 

Vzorek 1 72,83 27,17 245,4 145,4 903,1 

Vzorek 2 76,69 23,31 286,0 186,0 876,0 

Vzorek 3 50,03 49,97 23,74 133,3 1000,0 

Vzorek 4 72,36 27,64 27,64 241,2 905,9 

Vzorek 5 75,82 24,18 24,18 275,7 882,9 

 

 

    Po uplynulé době jsem z těchto skleněných lahví odebral část  kapalné fáze do 

centrifugační zkumavky (viz. obr 14). Vzorky byly odstředěny na odstředivce (viz obr. 15) 

po dobu 10 min. při 3000 otáčkách za minutu. 

 

 

Obr. 14 - Centrifugační zkumavky( foto Měrka T. 2010) 

 

 

 
 

Obr. 15 - Odstředivka( foto Měrka T. 2010) 
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    V odstředivce se pevná fáze  vzorku usadila na dno zkumavky. Vzorek ve zkumavce po 

odstředění má jinou barvu. Po odstředění jsem přelil kapalnou fázi  do vialky o objemu 4 

ml a upravil jsem pH na hodnotu 3 za pouţití kyseliny šťavelové.  Okyselení  jsem 

prováděl za pomocí indikátorového pH papíru. Úprava pH je nutná pro získání kyselin 

v nedisociované formě. Vialky jsem uzavřel víčkem s teflonovovým těsněním a nechal stát 

po dobu 10 min. Po této době došlo k usazení pevné fáze, která se vyloučila z roztoku po 

okyselení, zřejmě jde o huminové kyseliny, které se ve vzorku rovněţ vyskytují. Posléze 

jsem z těchto vialek pomocí stříkačky  odebral alikvotní mnoţství, které jsem přes 

teflonový stříkačkový filtr převedl do vialek určených pro chromatografickou analýzu. 

Tyto vialky jsem poté umístil do plynového chromatografu, kde bylo mnoţství TMK ve 

vzorku analyzováno. 

 

4.6.1 Ověření vyluhovatelnosti 

Postup byl stejný jako v předchozím bodě, ale byla zkrácena doba na třepačce. Vzorky 

byly třepány po dobu 2, 4 a 20 hod. s cílem zjistit, jaká je doba potřebná k vyluhování 

TMK z pevné fáze do vodné.  

 

5. VÝSLEDKY A DISKUZE 
 

5.1 Konfirmace identity 

    Konfirmace identity je základním validačním parametrem. Má bakalářská práce 

navazuje na bakalářskou práci Bc. Veroniky Hájkové. Konfirmace identity nebyla v mé 

bakalářské práci provedena, protoţe jsem při chromatografické analýze dosáhl shodných 

výsledků jako uvádí Hájková, vzhledem k tomu, ţe z hlediska chromatografické separace 

nedošlo ke změně parametrů metody. Retenční časy jednotlivých kyselin se neliší od 

retenčních časů stanovených v práci Hájkové. Sled kyselin odpovídá rovněţ katalogovým 

parametrům kolony DB-Waxetr. Z toho důvodu se lze domnívat, ţe chromatografické píky 

odpovídají separovaným kyselinám.  
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5.2 Kalibrace 

    Kalibraci jsem měřil v několika časových intervalech. Výsledné odezvy byly 

v některých případech aţ o 50% odlišné, proto se v této situaci doporučuje připravit vţdy 

nový roztok. 

5.2.1 Kyselina octová 

 

Tabulka 14 - Vstupní data pro testování kalibrace kyseliny octové 
X Y1 Y2 Y 

19,2 7,03934 5,69048 6,36491 

38,4 13,19269 11,42041 12,30655 

76,9 23,46765 32,25720 32,25720 

115,3 62,51186 63,82468 63,16827 

192,2 90,70557 104,37126 97,538415 

292,1 176,17564 161,43184 168,80374 

 

V tabulce 14 jsou obsaţena vstupní data, která slouţí k vyhodnocení kalibrace 

stanovení kyseliny octové. Hodnota X je koncentrace jednotlivých kalibračních roztoků 

určena v mg/l. Hodnotami Y1 a Y2 rozumíme naměřené odezvy jednotlivých 

chromatografických píků pro danou koncentrační úroveň. Hodnota Y je průměrnou 

hodnotou odezvy. Obr. 16 znázorňuje kalibrační závislost s odpovídajícím korelačním 

koeficientem R
2
 a rovnici kalibrační závislosti.   
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Obr. 16- Kalibrační závislost kyseliny octové 

 

Korelační koeficient(R
2
) v případě u kyseliny octové byl 0,9923. 

 

 

Statistické testy: 

 

Normalita rozdělení reziduí (Kolmogorovův 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 tohoto testu bylo 

potvrzení normality rozdělení reziduí, ţe vybraný kalibrační model je správný. 

Rozsah 1 ano 

 

 

Test linearity (Mandelův test): 

   Tento test linearity byl proveden Mandelovým testem.Viz. tabulka 15. 

 
Tabulka 15- Mandelův test kyseliny octové 

 s(linear) s(kvadr) F FKRIT n linearita 

Rozsah 1 7,750 7,358 2,093 5,118 12 ano 
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Kde: 

 

s (linear)  reziduální směrodatná odchylka pro lineární kalibrační závislost 

s (kvadr)   reziduální směrodatná odchylka pro kvadratickou kalibrační závislost 

F   vypočtená hodnota F kritéria 

Fkrit    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 proloţených dat lze testovat zpětným odsazením hodnot signálů kalibračních 

vzorků  do kalibračních závislostí  a výpočtem daných koncentrací. Tabulka 16 obsahuje 

opětovně vypočtené hodnoty nezávisle proměnné pro jednotlivé kalibrační body. 

Tabulka 16- Vstupní data zpětné rekalkulace kyseliny octové 
 X správ. Y prům. m X výp. IS X R% 

F 19,2 6,365 2 28,41 23,51 148 

E 38,4 12,31 2 38,32 23,22 99,79 

D 76,9 27,86 2 64,27 22,60 83,58 

C 115,3 63,17 2 123,2 22,01 106,8 

B 192,2 97,54 2 180,5 22,60 93,92 

A 292,1 168,8 2 299,4 26,98 102,5 

 

 

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%   výtěţnost = X vyp./ X správ · 100 
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  Při statistickém hodnocení provedeném v programu kalibrace bylo potvrzeno, ţe 

kalibrační křivka pro kyselinu octovou je lineární a korelační koeficient je 0,9923. 

Z tabulky zpětné rekalkulace dat bylo zjištěno, ţe data se pohybují v rozmezí 10%, kromě 

nejniţší kalibrační úrovně, kde byla zjištěna velmi vysoká odchylka. Znamená to, ţe tyto 

nízké hodnoty jsou zatíţeny daleko vyšší nejistotou měření neţ vyšší koncentrační úrovně. 

Tato odchylka byla zjištěna jako nejvyšší pro kyselinu octovou ze všech studovaných 

kyselin. Je to dáno tím, ţe je z nich nejvíce ve vodě rozpustná, je nejvíce polární, takţe lze 

předpokládat nejvyšší interakce se stacionární fází. 

 

5.2.2 Kyselina propionová 

 
Tabulka 17- Vstupní data pro testování kalibrace kyseliny octové 

X Y1 Y2 Y 

18,2 9,20655 8,75806 8,98231 

36,4 22,11127 20,42966 21,27046 

72,8 - 54,51672 54,51672 

109,2 105,03764 107,59085 106,31424 

182,0 151,13754 169,65964 169,65964 

276,6 286,46362 259,95297 273,20830 

    

V tabulce 17 jsou obsaţena vstupní data, jako u kyseliny octové. Tato vstupní data 

slouţí k vyhodnocení kalibrace stanovení kyseliny propionové. Hodnota X je koncentrace 

jednotlivých kalibračních roztoků uvedena v mg/l. Hodnotami Y1 a Y2 rozumíme 

naměřené odezvy jednotlivých chromatografických píků pro danou koncentrační úroveň. 

Hodnota Y je průměrnou hodnotou odezvy. Obr. 17 nám znázorňuje kalibrační závislost 

s odpovídajícím korelačním koeficientem R
2
 a rovnici kalibrační závislosti. 
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Obr. 17- Kalibrační závislost kyseliny propionové 

 

Korelační koeficient(R
2
) v případě u kyseliny propionové byl 0,9945. 

 

Statistické testy: 

Normalita rozdělení reziduí (Kolmogorovův test): 

Rozsah 1 ano 

 

Test linearity (Mandelův test): 

   Tento test linearity byl opět proveden Mandelovým testem.Viz. tabulka 18. 

 

Tabulka 18 - Mandelův test kyseliny propionové 
 s(linear) s(kvadr) F FKRIT n linearita 

Rozsah 1 10,89 11,15 0,5860 5,318 11 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 

Fkrit    kritická hodnota F kritéria (jednostranný test, hladina významnosti 0,05) 
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n    počet bodů kalibrační závislosti 

linearita   výsledek testu ve formě Ano/Ne 

 

Zpětná rekalkulace kalibračních vzorků: 

     Kvalitu proloţených dat lze opět testovat zpětným odsazením hodnot signálů 

kalibračních vzorků  do kalibračních závislostí  a výpočtem daných koncentrací. Tabulka 

19 obsahuje opětovně vypočtené hodnoty nezávisle proměnné pro jednotlivé kalibrační 

body. 

 
Tabulka 19 - Vstupní data zpětné rekalkulace kyseliny propionové 

 X správ. Y prům. m X výp. IS X R% 

F 18,2 8,982 2 21,77 20,18 119,6 

E 36,4 21,27 2 33,86 19,83 93,02 

D 72,8 54,52 1 66,56 25,66 91,43 

C 109,2 106,3 2 117,5 18,63 107,6 

B 182,0 160,4 2 170,7 19,06 93,80 

A 276,6 273,2 2 281,7 22,61 101,8 

 

Kde: 

 

X správ.   hodnota koncentrace kalibračního vzorku přenesená z datové tabulky(mg/l) 

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%   výtěţnost = X vyp./ X správ · 100 

 

    Při statistickém hodnocení kyseliny propionové provedeném v programu kalibrace bylo 

potvrzeno jako u kyseliny octové, ţe kalibrační křivka je lineární. Korelační koeficient je 

v tomto případě 0,9945. Z tabulky (27) zpětné rekalkulace dat bylo zjištěno, ţe data se 

pohybují v rozmezí 10%. Nejvyšší odchylka byla zaznamenána při nejniţší koncentraci 

kyseliny propionové. Znamená to, ţe tyto nízké hodnoty jsou zatíţeny daleko vyšší 



Tomáš Měrka: Metoda stanovení TMK v kompostu 

41 

 

nejistotou měření neţ vyšší koncentrační úrovně. Ve srovnání s kyselinou octovou však 

tento rozdíl nebyl tak vysoký.  

 

5.2.3 Kyselina isomáselná 

 

Tabulka 20 - Vstupní data pro testování kalibrace kyseliny isomáselné 
X Y1 Y2 Y 

17,4 14,85568 12,56604 13,71086 

34,7 31,86637 29,17218 30,51928 

69,9 - 73,01431 73,01431 

104,2 137,16463 138,56873 137,86668 

173,6 - 213,09183 213,09183 

263,9 357,49283 324,08966 340,79124 

 

    V tabulce 20 jsou obsaţena vstupní data, jako u předchozích kyselin.Tato vstupní data 

slouţí k vyhodnocení kalibrace stanovení kyseliny isomáselné. Hodnota X je koncentrace 

jednotlivých kalibračních roztoků uvedena v mg/l. Hodnotami Y1 a Y2 rozumíme 

naměřené odezvy jednotlivých chromatografických píků pro danou koncentrační úroveň. 

Hodnota Y je průměrnou hodnotou odezvy. Obr. 18 nám znázorňuje kalibrační závislost 

s odpovídajícím korelačním koeficientem R
2
 a rovnici kalibrační závislosti. 

 

Obr. 18- Kalibrační závislost kyseliny isomáselné 
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Korelační koeficient(R
2
) v případě u kyseliny isomáselné byl 0,9947. 

 

 

Statistické testy: 

Normalita rozdělení reziduí (Kolmogorovův test): 

Rozsah 1 ano 

 

 

Test linearity (Mandelův test): 

   Tento test linearity byl opět proveden Mandelovým testem.Viz. tabulka 21. 

 

Tabulka 21 - Mandelův test kyseliny isomáselné 
 s(linear) s(kvadr) F FKRIT n linearita 

Rozsah 1 13,27 13,88 0,2204 5,318 11 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 

Fkrit    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 proloţených dat lze opět testovat zpětným odsazením hodnot signálů 

kalibračních vzorků  do kalibračních závislostí  a výpočtem daných koncentrací. Tabulka 

22 obsahuje opětovně vypočtené hodnoty nezávisle proměnné pro jednotlivé kalibrační 

body. 

 

Tabulka 22 - Vstupní data zpětné rekalkulace kyseliny isomáselné 
 X správ. Y prům. m X výp. IS X R% 

F 17,4 13,71 2 19,45 19,02 111,8 

E 34,7 30,52 2 32,21 18,66 92,82 
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D 69,9 73,01 1 64,48 24,13 92,25 

C 104,2 137,9 2 113,7 17,53 109,1 

B 173,6 213,09183 1 163,3 17,94 94,07 

A 263,9 340,8 2 267,8 21,23 101,5 

 

Kde 

 

X správ.   hodnota koncentrace kalibračního vzorku přenesená z datové tabulky(mg/l) 

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%   výtěţnost = X vyp./ X správ. · 100 

 

    Při statistickém hodnocení kyseliny isomáselné provedené v programu kalibrace bylo 

potvrzeno jako u předchozích kyselin, ţe kalibrační křivka je lineární. Korelační koeficient 

je v tomto případě 0,9947. Z tabulky zpětné rekalkulace dat bylo zjištěno, ţe data se 

pohybují v rozmezí 10%. Nejvyšší odchylka byla zaznamenána při nejniţší koncentraci 

kyseliny isomáselné,ale rozdíl uţ není tak velký jako u předešlých kyselin. Přesto je nutno  

vzít v úvahu, ţe tyto nízké hodnoty jsou zatíţeny vyšší nejistotou měření neţ vyšší 

koncentrační úrovně. 

5.2.4 Kyselina máselná 

 

Tabulka 23 - Vstupní data pro testování kalibrace kyseliny máselné 
X Y1 Y2 Y 

17,8 11,42911 10,60550 11,01730 

35,7 27,47890 25,42695 26,45293 

71,4 - 65,84161 65,84161 

107,0 126,16010 127,82877 126,99443 

178,4 - 201,04865 201,04865 

271,2 339,78650 307,76056 323,77353 

       

    V tabulce 23 jsou obsaţena vstupní data, jako u předchozích kyselin.Tato vstupní data 

slouţí k vyhodnocení kalibrace stanovení kyseliny máselné. Hodnota X je koncentrace 
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jednotlivých kalibračních roztoků uvedena v mg/l. Hodnotami Y1 a Y2 rozumíme 

naměřené odezvy jednotlivých chromatografických píků pro danou koncentrační úroveň. 

Hodnota Y je průměrnou hodnotou odezvy. Obr. 19 nám znázorňuje kalibrační závislost 

s odpovídajícím korelačním koeficientem R
2
 a rovnici kalibrační závislosti. 

 

Obr. 19 - Kalibrační závislost kyseliny máselné 

 

 

 
Korelační koeficient(R

2
) v případě u kyseliny máselné byl 0,9950. 

 

Statistické testy: 

Normalita rozdělení reziduí (Kolmogorovův test): 

Rozsah 1 ano 

 

Test linearity (Mandelův test): 

   Tento test linearity byl opět proveden Mandelovým testem.Viz. tabulka 24. 

 

Tabulka 24 - Mandelův test kyseliny máselné 
 s(linear) s(kvadr) F FKRIT n linearita 

Rozsah 1 13,05 12,77 1,350 5,592 10 ano 
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Kde: 

 

s (linear)  reziduální směrodatná odchylka pro lineární kalibrační závislost 

s (kvadr)   reziduální směrodatná odchylka pro kvadratickou kalibrační závislost 

F   vypočtená hodnota F kritéria 

Fkrit    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 proloţených dat lze opět testovat zpětným odsazením hodnot signálů 

kalibračních vzorků  do kalibračních závislostí  a výpočtem daných koncentrací. Tabulka 

25 obsahuje opětovně vypočtené hodnoty nezávisle proměnné pro jednotlivé kalibrační 

body. 

 

Tabulka 25 - Vstupní data zpětné rekalkulace kyseliny máselné 
 X správ. Y prům. m X výp. IS X R% 

F 17,8 11,02 2 21,85 20,58 122,7 

E 35,7 26,45 2 34,43 20,21 96,45 

D 71,4 65,84 1 66,54 26,08 93,20 

C 107,0 126,2 2 115,7 25,73 108,1 

B 178,4 190,4 1 168,1 19,43 94,21 

A 271,2 323,8 2 276,8 22,99 102,21 

 

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%   výtěţnost = X vyp./ X správ. · 100 
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    Při statistickém hodnocení kyseliny máselné provedené v programu kalibrace bylo 

potvrzeno jako u předchozích kyselin, ţe kalibrační křivka je lineární. Korelační koeficient 

je v tomto případě 0,9950. Z tabulky zpětné rekalkulace dat bylo zjištěno, ţe data se 

pohybují v rozmezí 10%. Nejvyšší odchylka byla zaznamenána při nejniţší koncentraci 

kyseliny máselné. Znamená to, ţe tyto nízké hodnoty jsou zatíţeny vyšší nejistotou měření 

neţ vyšší koncentrační úrovně.  

5.2.5 Kyselina isovalerová 

 

Tabulka 26 - Vstupní data pro testování kalibrace kyseliny isovalerové 
X Y1 Y2 Y 

16,7 14,69058 12,80657 13,75 

33,4 33,04988 30,20661 31,63 

66,9 58,98586 75,92139 67,45 

100,3 143,27950 144,05232 143,7 

167,2 201,36229 222,30740 211,8 

254,1 373,69775 338,53833 356,1 

 

     V tabulce 26 jsou obsaţena vstupní data, jako u předchozích kyselin.Tato vstupní data 

slouţí k vyhodnocení kalibrace stanovení kyseliny isovalerové. Hodnota X je koncentrace 

jednotlivých kalibračních roztoků uvedena v mg/l. Hodnotami Y1 a Y2 rozumíme 

naměřené odezvy jednotlivých chromatografických píků pro danou koncentrační úroveň. 

Hodnota Y je průměrnou hodnotou odezvy. Obr. 20 nám znázorňuje kalibrační závislost 

s odpovídajícím korelačním koeficientem R
2
 a rovnici kalibrační závislosti. 
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Obr. 20 - Kalibrační závislost kyseliny isovalerové 

 

 
Korelační koeficient(R

2
) v případě u kyseliny isovalerové byl 0,9934. 

 

Statistické testy: 

Normalita rozdělení reziduí(kolmogorovův test): 

Rozsah 1 ano 

 

Test linearity (Mandelův test): 

   Tento test linearity byl opět proveden Mandelovým testem.Viz. tabulka 27. 

 

Tabulka 27 - Mandelův test kyseliny isovalerové 
 s(linear) s(kvadr) F FKRIT n linearita 

Rozsah 1 15,03 15,45 0,4713 5,118 12 ano 

 

 

Kde: 
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s (linear)  reziduální směrodatná odchylka pro lineární kalibrační závislost 

s (kvadr)   reziduální směrodatná odchylka pro kvadratickou kalibrační závislost 

F   vypočtená hodnota F kritéria 

Fkrit    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 proloţených dat lze opět testovat zpětným odsazením hodnot signálů 

kalibračních vzorků  do kalibračních závislostí  a výpočtem daných koncentrací. Tabulka 

28 obsahuje opětovně vypočtené hodnoty nezávisle proměnné pro jednotlivé kalibrační 

body. 

 

Tabulka 28 - Vstupní data zpětné rekalkulace kyseliny isovalerové 
 X správ. Y prům. m X výp. IS X R% 

F 16,7 13,75 2 20,66 19,08 123,7 

E 33,4 31,63 2 33,06 18,73 98,99 

D 66,9 67,45 2 57,91 18,19 86,57 

C 100,3 143,7 2 110,8 17,75 110,4 

B 167,2 211,8 2 158,1 18,24 94,53 

A 254,1 356,1 2 258,1 21,64 101,6 

 

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%   výtěţnost = X vyp./ Y prům. · 100 

    Při statistickém hodnocení kyseliny isovalerové provedené v programu kalibrace bylo 

potvrzeno jako u předchozích kyselin, ţe kalibrační křivka je lineární. Korelační koeficient 
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je v tomto případě 0,9947. Z tabulky zpětné rekalkulace dat bylo zjištěno, ţe data se 

pohybují v rozmezí 10%. Nejvyšší odchylka byla zaznamenána při nejniţší koncentraci 

kyseliny isovalerové. Znamená to, ţe tyto nízké hodnoty jsou zatíţeny vyšší nejistotou 

měření neţ vyšší koncentrační úrovně.  

 

5.2.6 Kyselina valerová 

 

Tabulka 29 - Vstupní data pro testování kalibrace kyseliny valerové 
X Y1 Y2 Y 

17,1 11,20409 10,83822 11,02 

34,1 28,95143 26,41072 27,68 

68,2 52,27114 70,47831 61,37 

102,4 136,43362 138,35330 137,4 

170,6 194,13760 217,54056 205,8 

259,3 368,82932 335,02985 351,9 

 

    V tabulce 29 jsou obsaţena vstupní data, jako u předchozích kyselin.Tato vstupní data 

slouţí k vyhodnocení kalibrace stanovení kyseliny valerové. Hodnota X je koncentrace 

jednotlivých kalibračních roztoků uvedena v mg/l. Hodnotami Y1 a Y2 rozumíme 

naměřené odezvy jednotlivých chromatografických píků pro danou koncentrační úroveň. 

Hodnota Y je průměrnou hodnotou odezvy. Obr. 21 nám znázorňuje kalibrační závislost 

s odpovídajícím korelačním koeficientem R
2
 a rovnici kalibrační závislosti. 
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Obr. 21 - Kalibrační závislost kyseliny valerové 

 
Korelační koeficient(R

2
) v případě u kyseliny valerové byl 0,9929. 

 

Na grafu je osa X zastoupena hodnotami koncentrace-Concentration(amt) a osa Y 

zastoupena hodnotami odezvy-Response(rsp). 

 

Statistické testy: 

Normalita rozdělení reziduí (Kolmogorovův test): 

Rozsah 1 ano 

 

 

Test linearity (Mandelův test): 

   Tento test linearity byl opět proveden Mandelovým testem.Viz. tabulka 30. 

 

Tabulka 30 - Mandelův test kyseliny valerové 
 s(linear) s(kvadr) F FKRIT n linearita 

Rozsah 1 15,48 15,56 0,8967 5,118 12 ano 

Kde: 
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s (linear)  reziduální směrodatná odchylka pro lineární kalibrační závislost 

s (kvadr)   reziduální směrodatná odchylka pro kvadratickou kalibrační závislost 

F   vypočtená hodnota F kritéria 

Fkrit    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 proloţených dat lze opět testovat zpětným odsazením hodnot signálů 

kalibračních vzorků  do kalibračních závislostí  a výpočtem daných koncentrací. Tabulka 

31 obsahuje opětovně vypočtené hodnoty nezávisle proměnné pro jednotlivé kalibrační 

body. 

 

Tabulka 31 - Vstupní data zpětné rekalkulace kyseliny valerové 
 X správ. Y prům. m X výp. IS X R% 

F 17,1 11,02 2 22,37 20,06 130,8 

E 34,1 27,68 2 34,19 19,72 100,3 

D 68,2 61,37 2 58,11 19,18 85,20 

C 102,4 137,4 2 112,1 18,70 109,4 

B 170,6 205,8 2 160,6 19,21 94,16 

A 259,3 351,9 2 264,3 22,85 101,9 

 

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%   výtěţnost = X vyp./ Y prům. · 100 
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    Při statistickém hodnocení kyseliny valerové provedené v programu kalibrace bylo 

potvrzeno jako u předchozích kyselin, ţe kalibrační křivka je lineární. Korelační koeficient 

je v tomto případě 0,9929. Z tabulky zpětné rekalkulace dat bylo zjištěno, ţe data se 

pohybují v rozmezí 10%. Nejvyšší odchylka byla zaznamenána při nejniţší koncentraci 

kyseliny valerové. Znamená to, ţe tyto nízké hodnoty jsou zatíţeny vyšší nejistotou měření 

neţ vyšší koncentrační úrovně.  

 

5.2.7 Kyselina hexanová 

 

Tabulka 32- Vstupní data pro testování kalibrace kyseliny hexanové 
X Y1 Y2 Y 

12,4 10,61405 10,69400 10,65 

24,9 27,73827 25,48919 26,61 

49,8 - 68,35641 68,36 

74,6 131,72838 134,27655 133,0 

124,4 189,99315 213,35359 201,7 

189,1 361,92770 328,78030 345,4 

 

    V tabulce 32 jsou obsaţena vstupní data, jako u předchozích kyselin.Tato vstupní data 

slouţí k vyhodnocení kalibrace stanovení kyseliny hexanové. Hodnota X je koncentrace 

jednotlivých kalibračních roztoků uvedena v mg/l. Hodnotami Y1 a Y2 rozumíme 

naměřené odezvy jednotlivých chromatografických píků pro danou koncentrační úroveň. 

Hodnota Y je průměrnou hodnotou odezvy. Obr. 22 nám znázorňuje kalibrační závislost 

s odpovídajícím korelačním koeficientem R
2
 a rovnici kalibrační závislosti. 
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Obr. 22 - Kalibrační závislost kyseliny hexanové 
 

 
Korelační koeficient(R

2
) v případě u kyseliny hexanové byl 0,9946. 

 

 

Statistické testy: 

Normalita rozdělení reziduí (Kolmogorovův test): 

Rozsah 1 ano 

 

Test linearity (Mendelův test): 

   Tento test linearity byl opět proveden Mendelovým testem.Viz. tabulka 26. 

 

Tabulka 33 - Mandelův test kyseliny hexanové 
 s(linear) s(kvadr) F FKRIT n linearita 

Rozsah 1 13,74 13,94 0,7505 5,318 11 ano 

 

 

 

Kde: 
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s (linear)  reziduální směrodatná odchylka pro lineární kalibrační závislost 

s (kvadr)   reziduální směrodatná odchylka pro kvadratickou kalibrační závislost 

F   vypočtená hodnota F kritéria 

Fkrit    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 proloţených dat lze opět testovat zpětným odsazením hodnot signálů 

kalibračních vzorků  do kalibračních závislostí  a výpočtem daných koncentrací. Tabulka 

34 obsahuje opětovně vypočtené hodnoty nezávisle proměnné pro jednotlivé kalibrační 

body. 

 

Tabulka 34 - Vstupní data zpětné rekalkulace kyseliny hexanové 
 X správ. Y prům. m X výp. IS X R% 

F 12,4 10,65 2 14,91 13,76 120,3 

E 24,9 26,61 2 23,39 13,52 93,96 

D 49,8 68,36 1 45,58 17,50 91,53 

C 74,6 133,0 2 79,94 12,71 107,2 

B 124,4 201,7 2 116,4 12,99 93,60 

A 189,1 345,4 2 192,8 15,43 102,0 

 

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%   výtěţnost = X vyp./ Y prům. · 100 

    Při statistickém hodnocení kyseliny hexanové provedené v programu kalibrace bylo 

potvrzeno jako u předchozích kyselin, ţe kalibrační křivka je lineární. Korelační koeficient 

je v tomto případě 0,9946. Z tabulky zpětné rekalkulace dat bylo zjištěno, ţe data se 



Tomáš Měrka: Metoda stanovení TMK v kompostu 

55 

 

pohybují v rozmezí 10%. Nejvyšší odchylka byla zaznamenána při nejniţší koncentraci 

kyseliny hexanové. Znamená to, ţe tyto nízké hodnoty jsou zatíţeny vyšší nejistotou 

měření neţ vyšší koncentrační úrovně.  

    Porovnáním dat s výsledky ověření kalibrace v bakalářské práci Veroniky Hájkové bylo 

zjištěno, ţe došlo ke zpřesnění měření nejniţších kalibračních úrovní, coţ se projevilo při 

zpětné rekalkulaci dat z vypočtených kalibračních křivek, kdy v mém případě nastává 

zvýšení vysoké odchylky na pouze na první kalibrační úrovni, zatímco v předchozí práci 

byla vysoká odchylka (nad 20%) i na druhé kalibrační úrovně. Zlepšení parametrů 

kalibrační křivky je přisuzováno změně injektoru. V původní bakalářské práci Veroniky 

Hájkové byl pouţit PTV nástřik, který má velmi malý objem. V našem případě, kdy je jako 

rozpouštědlo pouţívána voda, dochází při vypaření vzorku v injektoru k tvorbě velkého 

objemu par, který je vyšší neţ objem injektoru. To můţe vést k výsledkům se špatnou 

reprodukovatelností, zejména v oblasti nízkých koncentrací. V mé bakalářské práci byl 

pouţit klasický split/splitless injektor, jehoţ liner (skleněná vsuvka) má větší objem neţ 

liner pro PTV nástřik, proto je pro velký objem vodní páry vhodnější.  

5.2.8 Pracovní rozsah 

    Jedná se o rozsah v rámci kalibračních křivek, u kterých byla prokázána linearita. Pokud 

dojde k naměření vyšší koncentrace, doporučuje se ředění aţ na hodnotu, kdy se vejdeme 

do daného rozsahu. Pracovní rozsah byl zjištěn pomocí software Validace analytických 

metod verze 3.2 32, autor Ing. O. Mestek. Mez detekce a stanovitelnosti jsem 

nestanovoval, protoţe ověřením jiţ stanovených parametrů jsem zjistil, ţe jsou vhodné i 

pro tuto metodu. Pracovní rozsahy TMK (viz tabulka 35). 

 

Tabulka 35 - Pracovní rozsahy TMK 
Název kyseliny Počátek pracovního rozsahu 

(mg/l) 

Konec pracovního rozsahu 

(mg/l) 

Kyselina octová 19,2 298 

Kyselina propionová 18,2 280 

Kyselina isomáselná 17,4 265 

Kyselina máselná 17,8 275 

Kyselina isovalerová 16,7 375 

Kyselina valerová 17,1 260 

Kyselina hexanová 12,4 190 
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5.2.9 Linearita a citlivost 

   Linearitu jsem testoval pomocí softwaru Validace analytických metod verze 3.2 32, 

autor Ing. O. Mestek. Pouţil jsem shodná data, jako u testování kalibrační závislosti. 

Tabulky 36 a 37 obsahují vypočtené parametry kalibrace. 

 
Tabulka 36 - Parametry kalibrace TMK 

Parametr Hodnota Interval spolehlivosti 

Kyselina octová 

a -10,66 8,162 

b 13,19269 0,05281 

r 0,9923 - 

s 7,751 - 

Kyselina propionová 

a -14,01 11,06 

b 1,019 0,07557 

r 0,9945  

s 10,50  

Kyselina isomáselná 

a -11,90 14,83 

b 1,317 0,1027 

r 0,9947  

s 13,27  

Kyselina máselná 

a -14,49 14,42 

b 1,225 0,09724 

r 0,9945  

s 12,91  

Kyselina isovalerová 

a -16,04 15,83 

b 1,442 0,1177 

r 0,9934  

s 15,03  

Kyselina valerová 

a -20,49 16,30 

b 1,409 0,1188 

r 0,9929  

s 15,48  

Kyselina hexanová 

a -17,4 15,35 

b 1,881 0,1484 

r 0,9946  

s 13,74  

 

 

 
Tabulka 37- F-test ke stanovení linearity TMK 

F Fkrit. n linearita 

Kyselina octová 

2,094 5,118 - ano 

Kyselina propionová 

0,782 5,118 - ano 
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Kyselina isomáselná 

0,220 5,318 - ano 

Kyselina máselná 

0,507 5,318 - ano 

Kyselina isovalerová 

0,897 5,118 - ano 

Kyselina valerová 

0,471 5,118 - ano 

Kyselina hexanová 

0,751 5,318 - ano 

 

    Linearita kalibrační křivky byla potvrzena pouţitím f-testu ve všech případech 

Programem kalibrace. 

 

5.3 Analýza TMK v kapalné fázi 

5.3.1 Ověření výtěžnosti    

    Výtěţnost je podíl stanoveného mnoţství analytu na jeho celkovém mnoţství ve vzorku. 

Výtěţnost by se měla pohybovat v rozmezí 60-130% (Kvalimetrie 9,1999). Tyto hodnoty 

se potvrdily pro všechny kyseliny s výjimkou kyseliny octové. Hranice výtěţnosti, která je 

vyţadována, je 130%. Vyšší výtěţnost kyseliny octové je neznámá z důvodu analytické 

problematiky určení těkavých mastných kyselin. Tabulka 38 a 39 obsahuje ověření 

výtěţnosti z 5.3.2010 a 10.3.2010. Porovnání výtěţností (viz tabulka 40 a 41). 

 

 
Tabulka 38 - Ověření výtěžnosti z 5.3.2010 

 1. 

(2,5ml) 

Připravená 

koncentrace 

(mg/ml) 

GC 

Naměřená 

koncentrace 

(mg/ml) 

Výtěţnost 

(%) 

2. 

(5ml) 

Připravená 

koncentrace 

(mg/ml)    

GC 

Naměřená 

koncentrace 

(mg/ml) 

Výtěţnost(%) 

Kyselina 

octová 

0,0985 0,117 118,599 0,197 0,260 131,766 

Kyselina 

propionová 

0,0952 0,094 98,543 0,1904 0,194 102,010 
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Kyselina 

isomáselná 

0,0888 0,078 87,920 0,1776 0,151 85,145 

Kyselina 

máselná 

0,0884 0,083 93,810 0,1768 0,168 95,009 

Kyselina 

isovalerová 

0,0885 0,074 83,393 0,177 0,145 82,110 

Kyselina 

valerová 

0,0863 0,082 95,169 0,1726 0,166 96,264 

Kyselina 

hexanová 

0,0985 0,089 102,472 0,1746 0,169 96,920 

 

Tabulka 39 - Ověření výtěžnosti z 10.3.2010 

 

1. 

(2,5ml) 

Připravená 

koncentrace 

(mg/ml) 

GC 

Naměřená 

koncentrace 

(mg/ml) 

Výtěţnost(%) 

2. 

(5ml) 

Připravená 

koncentrace 

(mg/ml) 

GC 

Naměřená 

koncentrace 

(mg/ml) 

Výtěţnost(%) 

Kyselina 

octová 

0,0961 0,117 121,44 0,1922 0,260 135,06 

Kyselina 

propionová 

0,091 0,102 111,91 0,182 0,194 106,72 

Kyselina 

isomáselná 

0,0892 0,100 111,63 0,1784 0,151 84,76 

Kyselina 

máselná 

0,0868 0,090 103,84 0,1736 0,168 96,76 

Kyselina 

isovalerová 

0,0853 0,098 114,89 0,1706 0,145 85,19 

Kyselina 

valerová 

0,0836 0,088 105,70 0,1672 0,166 99,37 

Kyselina 

hexanová 

0,0622 0,074 118,97 0,1244 0,159 127,81 
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Tabulka 40 - Porovnání výtěžností (2,5ml) 

Kyselina 
1. (2,5ml)-5.3.2010 

(%) 

2.(2,5ml)-10.3.2010 

(%) 

Rozdíl 

výtěţností(%) 

Kyselina octová 118,599 121,440 2,841 

Kyselina propionová 98,543 111,910 13,367 

Kyselina isomáselná 87,920 111,630 23,710 

Kyselina máselná 93,810 103,840 10,03 

Kyselina isovalerová 83,393 114,890 31,497 

Kyselina valerová 95,169 105,700 10,531 

Kyselina hexanová 102,472 118,97 16,498 

 

Tabulka 41- Porovnání výzěžností 

Kyselina 
1. (5ml)-5.3.2010 

(%) 

2.(5ml)-10.3.2010 

(%) 

Rozdíl 

výtěţností(%) 

Kyselina octová 131,766 135,06 3,294 

Kyselina propionová 102,010 106,72 4,71 

Kyselina isomáselná 85,145 84,76 0,385 

Kyselina máselná 95,009 96,76 1,751 

Kyselina isovalerová 82,110 85,19 3,08 

Kyselina valerová 96,264 99,37 3,106 

Kyselina hexanová 96,920 127,81 30,89 

 

 

5.3.2 Přesnost a správnost (reprodukovatelnost a opakovatelnost) 

    Přesnost je shoda mezi na sobě nezávislými výsledky zkoušek, které byly získány za 

předem daných podmínek. Přesnost se obvykle stanovuje pro dané podmínky, které jsou 

v praxi různorodé.  Dvě nejbliţší míry přesnosti jsou opakovatelnost a reprodukovatelnost. 

Opakovatelnost je těsnost shody mezi výsledky následných měření stejné měřené veličiny, 

která byla prováděna za stejných podmínek (Kvalimetrie 9, 1999). Opakovatelnost měření 

jsem určil z  analýz osmi extraktů TMK  z jednoho vzorku.  Přesnost je obvykle uváděna 

ve formě směrodatné odchylky. Hodnoty v tabulkách pro jednotlivé kyseliny byly pouţity 

pro výpočet směrodatné odchylky dosazením do vztahu: 

 

s=  

 

Kde: 
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 x  naměřená koncentrace 

x  průměrná hodnota naměřených koncentrací 

n  počet měření 

s  směrodatná odchylka   

 

    U všech kyselin byla splněna kritéria pro přesnost s výjimkou čtvrtého měření (u čtvrté 

analýzy vyšly hodnoty u všech kyselin odlehlé od naměřených hodnot zbylých sedmi 

analýz).  Zde zjištěné hodnoty překračují povolenou odchylku od průměru měření. Čtvrtá 

analýza vzorků tudíţ nesplňuje kritéria pro přesnost měření. Příčina vyšších hodnot čtvrté 

analýzy je neznámá. 

    Správnost vyjadřuje blízkost výsledků ke skutečné hodnotě. Při stanovení správnosti 

jsem vycházel z výtěţnosti TMK, protoţe jsem neměl k dispozici referenční materiál. 

Podle tabulek 38 a  39 se výtěţnost pohybuje od 82-127%, coţ potvrzuje podmínky pro 

správnost metody.  

    Tabulky 42-48 obsahují naměřené hodnoty koncentrací kyselin z reálných vzorků, dále 

stanovený průměr, směrodatnou odchylku a koeficient opakovatelnosti. 

 

 

Tabulka 42 - Koncentrace kyseliny octové ve vzorcích vod 
Kyselina octová Naměřená 

koncentrace 

(mg/l) 

1.měření  288,45 

2.měření  289,96 

3.měření  293,27 

4.měření  311,67 

5.měření  290,73 

6.měření  290,51 

7.měření  291,97 

8.měření  289,80 

Průměr 293,3 

Směrodatná odchylka (s) 7,564 

Koeficient opakovatelnosti 20,97 

 

 

 
Tabulka 43 - Koncentrace kyseliny propionové ve vzorcích vod 

Kyselina propionová Naměřená 

koncentrace 

(mg/l) 

1.měření  53,95 

2.měření  54,65 

3.měření  54,38 
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Tabulka 44 - Koncentrace kyseliny máselné ve vzorcích vod 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 45 - Koncentrace kyseliny isomáselné ve vzorcích vod 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.měření  62,60 

5.měření  54,13 

6.měření  54,11 

7.měření  54,43 

8.měření  54,23 

Průměr 55,32 

Směrodatná odchylka (s) 2,955 

Koeficient opakovatelnosti 8,190 

Kyselina máselná Naměřená 

koncentrace 

(mg/l) 

1.měření  24,33 

2.měření  24,66 

3.měření  24,47 

4.měření  29,64 

5.měření  24,43 

6.měření  24,40 

7.měření  24,48 

8.měření  24,39 

Průměr 25,10 

Směrodatná odchylka (s) 1,839 

Koeficient opakovatelnosti 5,098 

Kyselina isomáselná Naměřená 

koncentrace 

(mg/l) 

1.měření  14,67 

2.měření  14,75 

3.měření  14,81 

4.měření  16,85 

5.měření  14,74 

6.měření  14,70 

7.měření  14,72 

8.měření  14,68 

Průměr 15,00 

Směrodatná odchylka (s) 0,7533 

Koeficient opakovatelnosti 2,088 
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Tabulka 46 - Koncentrace kyseliny valerové ve vzorcích vod 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 47- Koncentrace kyseliny isovalerové ve vzorcích vod 

 

 

 

 

 

 

     

 

Tabulka 48- Koncentrace kyseliny hexanové ve vzorcích vod 

 

 

 

 

 

 

 

Kyselina valerová Naměřená 

koncentrace 

(mg/l) 

1.měření  13,40 

2.měření  13,42 

3.měření  13,51 

4.měření  17,04 

5.měření  13,47 

6.měření  13,42 

7.měření  13,47 

8.měření  13,38 

Průměr 13,89 

Směrodatná odchylka (s) 1,275 

Koeficient opakovatelnosti 3,533 

Kyselina isovalerová 

 

 

 

Naměřená 

koncentrace 

(mg/l) 

1.měření  15,46 

2.měření  15,61 

3.měření  15,62 

4.měření  17,64 

5.měření  15,50 

6.měření  15,52 

7.měření  15,62 

8.měření  15,55 

Průměr 15,82 

Směrodatná odchylka (s) 0,7392 

Koeficient opakovatelnosti 2,049 

Kyselina hexanová 

 

 

 

Naměřená 

koncentrace 

(mg/l) 

1.měření  10,01 

2.měření  10,07 

3.měření  10,06 

4.měření  12,21 

5.měření  10,13 

6.měření  10,06 

7.měření  10,06 

8.měření  10,03 

Průměr  10,33 

Směrodatná odchylka (s) 0,7624 

Koeficient opakovatelnosti 2,113 
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5.3.3 Ověření robustnosti-pH 

    Organické kyseliny ve vodných roztocích disociují (odštěpují H
+
). V této disociované 

formě je nelze extrahovat. Proto jsem všechny vzorky okyselil kyselinou šťavelovou na pH 

3, aby se zabránilo disociaci přítomných kyselin a bylo je moţné extrahovat. Ověření 

robustnosti metody jsem provedl u dvou vzorků. Naměřené hodnoty v tabulce ukazují, ţe 

nejvyšší výtěţnostTMK ze vzorku je  při hodnotě okyselení vzorků na pH 2 aţ 3. Při těchto 

hodnotách pH jsou TMK nejméně disociované, a tedy nejlépe zjistitelné. Vyšší hodnoty 

pH se projevily jako nevhodné pro stanovení TMK. Při pH 2 se neprokázala přítomnost 

kyseliny máselné, izomáselné, isovalerové a hexanové. Pro pH 3, 4 a 6 se neprokázala také 

kyselina propionová (viz. tabulka 49) . Ve vzorku č. 2 se opět neprokázala přítomnost 

kyseliny máselné, izomáselné, isovalerové a hexanové při pH 2,3,4 a 6. Kyselina 

propionová se nepotvrdila pro pH 6 (viz. tabulka 50). 

    Jelikoţ měření probíhalo na reálných vzorcích, nemusely zde být nutně zastoupeny 

všechny sledované kyseliny, avšak vzhledem k povaze kyselin a největšímu stupni 

disociace u kyseliny octovémůţeme předpokládat, ţe hodnota pH 2-3 nejlépe splňuje 

podmínky pro analýzu všech TMK. 

     Obr. 23 a 24 znázorňuje závislost koncentrace kyseliny octové a kyseliny valerové na 

pH roztoku. Vstupní hodnoty byly pouţity z tabulky č. 49 

 

Tabulka 49 - Ověření robustnosti metody pro 1. vzorek 
 Naměřené hodnoty kyselin (mg/l) 

 pH2 pH3 pH4 pH6 

Kyselina octová 43,6550 43,0187 42,9184 42,7713 

Kyselina propionová 20,7609 - - - 

Kyselina máselná - - - - 

Kyselina isomáselná - - - - 

Kyselina valerová 21,1005 21,0645 21,04701 20,9971 

Kyselina isovalerová - - - - 

Kyselina hexanová - - - - 

 

 
Tabulka 50 - Ověření robustnosti metody pro 2. vzorek 

 Naměřené hodnoty kyselin (mg/l) 

 pH2 pH3 pH4 pH6 

Kyselina octová 45,9261 45,8385 44,424 43,6270 

Kyselina propionová 20,9171 20,9019 20,7202 - 

Kyselina máselná - - - - 

Kyselina isomáselná - - - - 

Kyselina valerová 21,05644 21,0275 21,0548 20,9654 

Kyselina isovalerová - - - - 

Kyselina hexanová - - - - 
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Obr. 23 - Závislost koncentrace kyseliny octové na pH 

 

 
Obr. 24 - Závislost koncentrace kyseliny valerové na pH 
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5.4 Analýza TMK v pevné fázi 

5.4.1 Ověření vyluhovatelnosti 

    Při ověřování vyluhovatelnosti výsledky jednoznačně ukázaly, ţe doba vyluhovatelnosti 

2-4 hodiny je nedostačující. Doba výluhu 20 hodin naopak vyhovuje, ale doporučuje se 

ověření doby vyluhovatelnosti 24 hodin a následné porovnání obou výluhů. Tato doba se 

obvykle dodrţuje při přípravě výluhů z odpadů. Po 24 hodinách by se jiţ nemělo do výluhu 

uvolňovat další mnoţství kyselin, čímţ nebude docházet ke zvyšování jejich koncentrací 

ve výluhu. Testování výluhu po 24 hodinách jsem jiţ neprovedl z časových důvodů.  

    Obr. 25 znázorňuje graf závislosti koncentrace TMK na době vyluhovatelnosti. Tabulka 

51 obsahuje naměřené koncentrace TMK. Z této tabulky vyplývá ověření výluhovatelnosti. 

 

 
Tabulka 51 - Ověření vyluhovatelnosti 

 Naměřené koncentrace za daný čas (mg/l) 

 2 hodiny 4 hodiny 20 hodin 

 1.stanov. 2.stanov. 1.stanov. 2.stanov. 1.stanov. 2.stanov. 

Kyselina octová 111,5174 111,56357 152,50990 151,49272 280,34044 279,36440 

Kyselina 

propionová 
26,54508 26,59623 33,81529 33,60322 52,72378 53,24815 

Kyselina 

máselná 
11,63404 11,64492 12,50172 12,46496 14,56863 14,57207 

Kyselina 
isomáselná 

17,43205 17,49558 20,38240 20,36930 24,05046 24,08101 

Kyselina 

valerová 
12,18750 12,18479 13,27675 13,23240 15,45054 15,35907 

Kyselina 

isovalerová 
13,08093 13,03089 13,20394 13,22961 13,44704 13,37774 

Kyselina 

hexanová 
- - - 9,84803 9,94176 10,03302 

 

 

 



Tomáš Měrka: Metoda stanovení TMK v kompostu 

66 

 

 

Obr. 25 - Závislost koncentrace kyselin na době vyluhovatelnosti 

 

 

5.4.1 Přesnost a správnost (reprodukovatelnost a opakovatelnost) 

    Opakovatelnost, přesnost a správnost je blíţe popsána v bodě 5.3.2. Hodnoty 

směrodatné odchylky a RMAX byly vypočteny ze vztahu v kapitole 4.5.2, kde je podáno i 

vysvětlení.    U kyselin byla splněna kritéria pro přesnost s výjimkou prvního měření všech 

kyselin a druhého měření u kyseliny octové a propionové. Zde zjištěné hodnoty překračují 

povolenou odchylku od průměru měření. Příčina vyšších hodnot odchylek je neznámá. 

    Z porovnání hodnot RMAX (koeficientu opakovatelnosti) výluhu pevné fáze a kapalné 

fáze vyplývá, ţe u výluhů z pevné fáze se projevuje daleko vyšší odchylka měření. 

    V tabulkách 52-58 jsou obsaţeny naměřené koncentrace reálných vzorků, průměr 

stanovení. Pod tabulkami jsou spočteny směrodatné odchylky a hodnoty RMAX (dovolená 

diference).  
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Tabulka 52 - Koncentrace kyseliny octové v reálných vzorcích 

KYSELINA OCTOVÁ 

Paralelní měření 
Naměřená koncentrace 

vzorku č.1 (mg/l) 
Naměřená koncentrace 

vzorku č.2 (mg/l) 
x(průměr stanovení) 

(mg/l) 

1 260,089 184,570 - 

2 222,299 126,997 - 

3 361,085 352,079 356,582 

4 460,670 454,297 457,483 

5 75,982 91,088 83,535 

6 112,912 130,271 121,591 

7 145,578 156,162 150,870 

8 56,511 52,292 54,401 

9 78,695 80,227 79,461 

10 299,409 299,316 299,362 

 

σ = 27,9007 

RMAX= 2,77 . σ 

RMAX= 2,77 . 27,9007 

RMAX= 77,2849 

 
Tabulka 53 - Koncentrace kyseliny propionové v reálných vzorcích 

KYSELINA PROPIONOVÁ 

Paralelní měření 
Naměřená koncentrace 

vzorku č.1 (mg/l) 

Naměřená koncentrace 

vzorku č.2 (mg/l) 

x(průměr stanovení) 

(mg/l) 

1 76,742 57,399 - 

2 80,489 63,271 - 

3 22,753 21,971 22,362 

4 22,882 22,794 22,838 

5 36,376 38,754 37,565 

6 29,548 29,711 29,629 

7 85,041 89,239 87,140 

8 22,801 22,754 22,777 

9 25,105 25,246 25,175 

10 118,313 120,666 119,489 

 

σ = 5,9164 

RMAX= 2,77 . σ 

RMAX= 2,77 . 5,9164 

RMAX= 16,3884 

 

 

 
Tabulka 54 - Koncentrace kyseliny isomáselné v reálných vzorcích 

KYSELINA ISOMÁSELNÁ 

Paralelní měření 
Naměřená koncentrace 

vzorku č.1 (mg/l) 

Naměřená koncentrace 

vzorku č.2 (mg/l) 

x(průměr stanovení) 

(mg/l) 
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1 28,638 17,313 - 

2 16,570 21,971 19,270 

3 13,138 13,188 13,163 

4 13,636 13,646 13,641 

5 16,115 15,684 15,899 

6 14,654 14,870 14,762 

7 14,670 14,025 14,347 

8 11,043 11,158 11,100 

9 12,342 12,354 12,348 

10 14,415 14,902 14,658 

 

σ = 2,8136 

RMAX= 2,77 . σ 

RMAX= 2,77 . 2,8136 

RMAX= 7,7936 

 
Tabulka 55 - Koncentrace kyseliny máselné v reálných vzorcích 

KYSELINA MÁSELNÁ 

Paralelní měření 
Naměřená koncentrace 

vzorku č.1 (mg/l) 

Naměřená koncentrace 

vzorku č.2 (mg/l) 

x(průměr stanovení) 

(mg/l) 

1 47,926 29,513 - 

2 22,405 21,337 21,871 

3 26,374 25,364 25,869 

4 59,235 59,749 59,492 

5 22,985 22,261 22,623 

6 22,984 23,914 23,449 

7 27,950 27,460 27,705 

8 18,690 18,997 18,843 

9 19,210 19,252 19,231 

10 48,537 49,055 48,796 

 

σ = 4,1440 

RMAX= 2,77 . σ 

RMAX= 2,77 . 4,1440 

RMAX= 11,4788 

Tabulka 56 - Koncentrace kyseliny isovalerové v reálných vzorcích 

KYSELINA ISOVALEROVÁ 

Paralelní měření 
Naměřená koncentrace 

vzorku č.1 (mg/l) 

Naměřená koncentrace 

vzorku č.2 (mg/l) 

x(průměr stanovení) 

(mg/l) 

1 36,150 23,433 - 

2 18,195 17,598 17,896 

3 15,576 15,463 15,519 

4 17,840 17,786 17,813 

5 19,315 19,092 19,203 

6 20,106 20,739 20,422 

7 15,396 15,043 15,219 

8 13,561 13,776 13,668 
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9 15,710 15,695 15,702 

10 13,743 13,872 13,807 

 

σ= 2,9085 

RMAX= 2,77 . σ 

RMAX= 2,77 . 2,9085 

RMAX= 8,0565 

 

 
Tabulka 57 - Koncentrace kyseliny valerové v reálných vzorcích 

KYSELINA VALEROVÁ 

Paralelní měření Naměřená koncentrace 

vzorku č.1 (mg/l) 

Naměřená koncentrace 

vzorku č.2 (mg/l) 

x(průměr stanovení) 

(mg/l) 

1 55,759 31,397 - 

2 20,710 20,340 20,525 

3 19,627 22,175 20,901 

4 24,073 19,831 21,952 

5 24,414 22,652 23,533 

6 21,491 21,239 21,726 

7 21,142 20,961 21,051 

8 22,322 21,041 21,681 

9 23,330 23,174 23,252 

10 21,929 22,119 22,024 

 

σ = 5,6282 

RMAX= 2,77 . σ 

RMAX= 2,77 . 5,6282 

RMAX= 15,5901 

 

Tabulka 58 - Koncentrace kyseliny hexanové v reálných vzorcích 

KYSELINA HEXANOVÁ 

Paralelní měření 
Naměřená koncentrace 

vzorku č.1 (mg/l) 

Naměřená koncentrace 

vzorku č.2 (mg/l) 

x(průměr stanovení) 

(mg/l) 

1 128,629 36,918 - 

2 12,483 12,240 12,362 

3 12,883 12,603 12,743 

4 12,644 12,924 12,784 

5 41,373 40,032 40,702 

6 38,750 38,012 37,881 

7 38,286 37,957 38,121 

8 38,306 38,041 38,173 

9 38,316 38,555 38,435 

10 37,996 37,995 37,995 

 

σ= 20,5105 
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RMAX= 2,77 . σ 

RMAX= 2,77 . 20,5105 

RMAX= 56,8140 

 

5.5 Nejistota měření 

5.5.1 Odhad nejistoty měření pro pevnou fázi 

    Pro výpočet nejistoty měření pro pevnou fázi jsem pouţil stanovení vzorků z pevné fáze 

(viz. tabulka 52, 53, 54, 55, 56, 57 a 58). Výsledky nejistot měření pro kapalnou fázi viz 

tabulka 59. 

 

    Měření nejistoty zahrnuje výpočet: 

1. standardní nejistoty – relativní směrodatná odchylka měření 

2. kombinované nejistoty – sloučené sloţky standardní nejistoty 

3. rozšířené nejistoty – součin kombinované nejistoty a koeficientu rozšíření (k). 

Pokud je zvolen koeficient rozšíření = 2, pak jde o nejistotu na hladině spolehlivosti 

95%. 

Relativní směrodatná odchylka: 

 

2

1

2d

x
ba

u

d

i i

ii

r  

 

Kde: 

i

ii

x
ba )(

 relativní rozdíl duplicitních analýz 

d  počet duplicitních stanovení 

 

 

standardní nejistota  ur 

kombinovaná nejistota ur(c) 
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rozšířená nejistota pro koeficient rozšíření 2: 

U= k . ur(c) . 100   

5.5.2 Odhad nejistoty měření pro kapalnou fázi 

    Odhad nejistoty měření pro kapalnou fázi jsem vypočetl dosazením do vzorce pro 

výpočet standardní nejistoty ( ru ). Nejistotu měření jsem spočetl ze směrodatných odchylek 

(viz tabulka 42-48). Výsledky nejistot měření pro kapalnou fázi viz tabulka 59. 

ru = s  - 
ix
s

 

Kde: 

s  směrodatná odchylka 

ix  průměr naměřených hodnot 

rozšířená nejistota pro koeficient rozšíření je 2 

5.5.3 Výsledky odhadu nejistot měření pro pevnou a kapalnou fázi 

Tabulka 59 – Výsledky nejistot měření pro kapalnou a pevnou fázi 

 Nejistota měření pro pevnou fázi 

(%) 
Nejistota měření pro kapalnou fázi (%) 

Kyselina octová 12% 15% 

Kyselina propionová 4% 5,8% 

Kyselina máselná 4% 3,5% 

Kyselina isomáselná 13% 1,4% 

Kyselina valerová 2% 2,4% 

Kyselina isovalerová 14% 1,4% 

Kyselina hexanová 2% 1,4% 
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6. Závěr 

    Bakalářská práce byla zaměřena na stanovení TMK v kompostu. Cílem bylo ověřit 

metodu extrakce TMK z reálných vzorků kompostů a kompostovacích vod. Pracoval jsem 

se vzorky komponovacích vod a s výluhy z pevné fáze kompostů. Dalším cílem byla 

částečná validace poţadovaných parametrů. Při analýze byla provedena následující 

zjištění: 

 Konfirmace identity nebyla provedena, přiřazení retenčních časů jednotlivým 

TMK bylo provedeno na základě analýzy standardních roztoků TMK a srovnáním 

s katalogovým záznamem chromatogramu pro pouţitou kolonu. 

 Kalibrační křivky byly statisticky testovány, byla prokázana linearita, tím byl 

určen pracovní rozsah. 

 Mez detekce a stanovitelnosti byla odvozena z poměru signal/šum 

 Při zpětné rekalkulaci hodnot z kalibrační křivky byla zjištěna vyšší nejistota 

měření u první koncentrační úrovně kalibrační křivky ve srovnání s ostatními. 

 Při stanovení výtěţnosti TMK bylo zjištěno, ţe kromě kyseliny octové se 

výtěţnost  ostatních kyselin pohybuje v poţadovaném rozmezí 60-130%. Kyselina 

octová je v této analýze nejvíce problematická z hlediska svých chemických 

vlastností. 

 Při stanovení robustnosti metody byl testován vliv pH na výtěţnost kyselin 

z reálných vzorků. Bylo dosaţeno nejlepších výsledků při okyselení vzorků na 

hodnotu pH 2 aţ pH 3, při vyšších hodnotách pH se TMK projeví méně nebo 

vůbec. 

 Optimální doba vyluhovatelnosti TMK byla 20 hodin, doporučuje se čas  24 hodin 

i delší. 

 Všechny validované parametry dosahovaly hodnot, které nepřekračovaly 

poţadované meze pro potvrzení přesnosti a správnosti metody. 

 Byly zjištěny hodnoty nejistot měření pro jednotlivé kyseliny a matrice (kapalnou i 

pevnou). 

     Zvolená metoda je pouţitelná pro daný účel za daných podmínek. 
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