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Anotace 

Předmětem této bakalářské práce je vypracování literární rešerše k problematice 

chromatografických analýz těkavých organických sloučenin (VOCs - Volatile Organic 

Compounds), protoţe tyto látky jsou v ţivotním prostředí prakticky všudypřítomné a s těmito 

látkami se denně setkáváme v různých druzích zboţí. Jejich chemická povaha je velmi 

proměnlivá a jako hlavní negativní účinky jsou vedle tvorby troposférického ozonu prokázány 

i karcinogenní účinky, toxicita či přímá účast na destrukci ozonové vrstvy Země.  

 Koncentrace těkavých organických látek v ovzduší se oproti minulé dekádě zmenšila 

více jak o polovinu, přesto prokazatelný negativní vliv těchto látek na kvalitu ovzduší 

a ţivotní prostředí s důsledky pro lidské zdraví a biosféru, je řadí mezi stále přísněji 

regulované a omezované znečišťující látky. Proto je v současné době věnována zvýšená 

pozornost metodám jejich měření a stanovení. 
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Annotation  

Volatile organic compounds (VOCs) include a large and diverse group of carbonaceous 

matters with low molecular weight and high votality. These subtances are ever-present 

in the environment, and it´s chemical charakter is very various. Main negative effects are 

formation of tropospheric ozone, toxicity, carcinogenic effects and destruction of the ozone 

layer. 

 

Concentration of volatile organic compouds in air has declined more than half, 

in compare with last decade. Demonstreble negative impact of these substance on air quality 

and environment with implications for human health and the biosphere include these 

substance between more regulate and restriction pollutants. Therfore, it is curently 

an increased focus on methods of measuring and determination. 

 

Key words: volatile organic compounds, toxicity, biosphere, methods for determination 

of VOCs 
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Seznam zkratek 

2,4-DNPH - 2,4-dinitrophenylhydrazin 

2DGC  - dvojrozměrná plynová chromatografie 

Al2O3  - oxid hlinitý 

C10H16  - monoterpen 

C2H4O2 - kyselina octová 

CFCs  - plňe halogenované uhlovodíky 

CO2  - oxid uhličitý 

COCl2  - fosgen 

ECD  - detektor elektronového záchytu 

fg  - femtogram 

FID  - plamenoionizační detektor 

GC  - plynová chromatografie 

GC-MS   - plynová chromatografie - hmotonostní spektrometrie 

HaHCs  - halogenové uhlovodíky 

HCFCs - částečně halogenované uhlovodíky 

HFCs  - hydrofluorované uhlovodíky 

HPLC  - vysokotlaká kaplinová chromatografie 

CH2IBr - bromjodmethan 

CH2O2  - kyselina mravenčí 

CH3I  - methyljodid 

K2CO3  - uhličitan draselný 

KOH  - hydroxid draselný 

Kow  - rozdělovací koeficient 

LLE  - extrakce kapalina - kapalina 

LPME  - mikroextrakce kapalnou fází 

MS  - hmotnostní spektrometrie 

NaOH  - hydroxid sodný 

NMHCs - nemetanové uhlovodíky 

NOx  - oxidy dusíku 

O3  - ozon 

OH  - hydroxilový radikál 

OxHCs - kyslíkaté uhlovodíky 

PCE  - tetrachlorethylen 



PDD  - pulzní výbojový detektor  

PDMS  - polydimethyl - siloxan 

pg  - pikogram 

PID  - plamenoionizační detektor 

PLOT   - kapilární kolona (porous layer open tubular) 

RGD  - reduction gas detektor 

SBSE    - mikroextrakce na magnetickém míchadle 

SDME  - mikroextrakce jednou kapkou 

SiO2   - oxid křemičitý 

SPME   - mikroextrakce pevnou fází 

SPME-HPLC - mikroextrakce pevnou fází - vysokotlaká kapalinová chromatografie 

TCE  - trichlorethylen 

UN ECE - Evropská hospodářská komise 

US EPA - Agentura pro ochranu ţivotního prostředí  

UV  - ultrafialová oblast záření 

VOCs  - těkavé organické látky  

ZrO2  - oxid zirkoničitý
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Těkavé organické polutanty (VOCs), které jsou někdy uváděny jako nemetanové látky 

(NMOCs), existují pouze v plynné fázi. VOCs obecně obsahují jen tyto chemické prvky: 

uhlík, vodík (uhlovodíky), kyslík, síra a halogenové náhrady uhlovodíků. Kromě různých typů 

přírodních VOCs (jako terpeny, alkoholy, aceton a jiné ketony), mají VOCs široké pouţití 

v průmyslových procesech a například i v produktech pro domácnost. Mnoho skupin VOCs 

jsou zajímavé svou reaktivností v atmosféře, kde v přítomnosti slunečního záření reagují 

s oxidy dusíku a vytvářejí fotochemické oxidanty, které jsou příčinou vzniku troposférického 

ozonu, čímţ značnou mírou ovlivňují kvalitu ovzduší i velikost ozonové vrstvy. Studium 

vlastností a metod stanovení VOCs je velmi důleţité z hlediska studia atmosférické chemie, 

kvality ovzduší a environmentálního ovlivnění ekosystémů. Cílem této bakalářské práce bylo 

zpracovat literární rešerši k problematice chromatografické analýzy těkavých organických 

sloučenin. 
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2 TĚKAVÉ ORGANICKÉ POLUTANTY 

Těkavé organické látky (VOCs) zahrnují velkou a různorodou skupinu uhlíkatých 

látek s nízkou molekulovou hmotností a vysokou těkavostí. Definice Evropské hospodářské 

komise (United nations economic commision for Europe, UN ECE) charakterizuje VOCs, 

jako všechny organické sloučeniny antropogenního původu, kromě methanu, které mají 

v přítomnosti slunečního záření schopnost vytvářet fotochemické oxidanty reakcí s oxidy 

dusíku (NOX). Agentura pro ochranu ţivotního prostředí (United States environmental 

protection agency, US EPA) definuje VOCs jako látky, jejichţ tenze nasycených par při 20 °C 

je rovna nebo větší neţ 0,13 kPa (recetox.muni.cz). 

Při pokojové teplotě a atmosférickém tlaku se VOCs vyskytují většinou v plynném 

skupenství Tyto organické látky mají různou, ale vesměs nízkou akutní toxicitu. Díky jejich 

vysoké těkavosti nejsou organismy zpravidla exponovány vysokým koncentracím a jejich vliv 

na ekosystémy při jednorázové expozici je krátkodobý. K toxickému poškození můţe dojít 

pouze, pokud jsou organismy exponovány kontinuálně po dlouhou dobu, anebo při vysokých 

koncentracích v uzavřeném prostoru. VOCs mohou působit letální a subletální účinky 

v závislosti na koncentraci, době expozice a věku exponovaného organismu. Řada VOCs je 

při chronické expozici mírně karcinogenní a některé mohou způsobovat nevratnou 

neurotoxicitu (recetox.muni.cz). (Koppmann, 2007) (Hester, Harrison, 1995) (Wang, 1996). 

Jak uţ bylo zmíněno dříve, VOCs můţeme rozdělit podle původu, na přírodní (např. 

terpeny, alkoholy, aceton a jiné ketony) a antropogenní organické látky, které mají široké 

pouţití v průmyslových procesech, produktech pro domácnost i různých druzích zboţí. 

Do ovzduší jsou emitovány zejména pouţíváním barev a rozpouštědel, výrobou 

a zpracováním chemických produktů a spalováním pohonných hmot (recetox.muni.cz) 

(Koppmann, 2007; Hester, Harrison, 1995; Wang, 1996). 

2.1 Dělení těkavých organických látek  

Těkavé organické látky se dělí do tří skupin: nemethanové uhlovodíky (NMHCs), 

uhlovodíky obsahující kyslík (OxHCs) a halogenové uhlovodíky (HaHCs). 

Nemethanové těkavé uhlovodíky (NMHCs), jsou emitovány do ţivotního prostředí 

v průběhu výroby, úpravy a pouţití petrolejových olejů. Ve městech přispívají jako mobilní 

zdroje znečišťování největším mnoţstvím reaktivních emisí automobily. Do této skupiny 

VOCs patří alifatické a aromatické uhlovodíky (Nollet, 2006; Hester, Harrison, 1995). 
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Stupeň reaktivity NMHCs je velmi proměnlivý Například isoprene (2-methyl 

butadien), který je do prostředí emitován opadavou vegetací, má ţivotnost v atmosféře 

přibliţně dvacet minut, zde musíme brát však ohled na to, ţe je oxidován hydroxidovou 

skupinou. Monoterpen (C10H16), který je do prostředí vylučován z jehličnatých stromů, 

reaguje velmi rychle s OH skupinou a ozónem, jeho ţivotnost v atmosféře je tedy počítána 

v minutách. Ţivotnost 2-methylporpenu, 2-methylbutanu a xylenu, které se nacházejí 

v emisích dopravních prostředků, je přibliţně 30 minut, 7 hodin a 1,5 hodiny (Nollet, 2006) 

(Blake et al., 1999) (Hester, Harrison, 1995) (Koppmann, 2007). 

Mezi uhlovodíky obsahující kyslík (OxHCs) patří alkoholy, aldehydy a ketony, které 

se dostávají do atmosféry, jako produkty biogenních procesů a při fotochemických oxidacích. 

Stupeň zastoupení některých lehkých OxHCs (acetaldehyd, methanol, ethanol a aceton) je 

značný. Ačkoli je reaktivita acetaldehydů velmi vysoká, jejich ţivotnost v atmosféře je řádově 

aţ několik dní, coţ umoţňuje přenos těchto oxidantů v atmosféře na delší vzdálenost 

a znečištění nabývá tedy většího neţ jen regionálního významu (Nollet, 2006; Hester, 

Harrison, 1995; Koppmann, 2007). 

Halogenové uhlovodíky (HaHCs) zahrnují chlorofluorované uhlovodíky, tzv. tvrdé 

freony – plně halogenované (CFCs) a jejich sloučeniny, coţ jsou hydrochlorofluorované 

uhlovodíky tzv. měkké freony – částečně halogenované (HCFCs), a dále hydrofluorované 

uhlovodíky (HFCs). Poslední skupinou jsou chlorované uhlovodíky obsahující brom a jod - 

halony (CHCs), kam patří např. chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, 

trichlorethylen a perchlorethylen. Tyto látky jsou pouţívány jako odmašťovadla a látky pro 

suché čištění v oděvním průmyslu. Tvrdé freony - CFCs byly pouţívány jako hnací plyny, 

chladící média a jako napěňovaní přísada pro výrobu polyuretanové pěny. Tyto VOCs jsou 

v troposféře chemicky inertní, ale dochází k jejich rychlému rozkladu ve stratosféře, přičemţ 

dochází ke spotřebě stratosférického ozónu, jejich vlastní výskyt v atmosféře je ale dlouhý 

a také proto jsou freony povaţovány za významné skleníkové plyny (Nollet, 2006; Hester, 

Harrison, 1995; Koppmann, 2007). 

Měkké freony HCFCs a hydrofluorované uhlovodíky HFCs jsou vyráběny jako 

náhrada tvrdých freonů. Oproti tvrdým freonům obsahují molekuly, díky nimţ jsou mnohem 

snadněji rozloţitelné atmosférickou oxidací, a tím se sníţil čas jejich setrvání v atmosféře 

i míra poškozování ozonové vrstvy. HCFCs jsou pouţívány jako kouřový dezinfekční 

prostředek pro pěstování a přepravu ovoce a zeleniny, v domácnostech jsou někdy pouţívány 

na hubení termitů (Nollet, 2006; Hester, Harrison, 1995). 
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Halony CHCs jsou pouţívány jako palivo. Jod obsahující organické směsi, jako 

například methyljodid (CH3I), bromjodmethan (CH2IBr) jsou látky které vznikají 

biologickými procesy v oceánu a jsou přeneseny do „mořské― atmosféry výměnou vody 

při jejím koloběhu. Kdyţ se organické látky obsahující jod dostanou do atmosféry, jsou z nich 

velmi rychle fotolýzou vytvořené hygroskopické aerosolové částice, které nepříznivě 

ovlivňují zemské klima (Nollet, 2006; Koppmann, 2007). 

2.2 VOCs v životním prostředí 

Těkavé organické látky hrají důleţitou roli v chemismu atmosféry díky své vysoké 

reaktivitě. Ta se uplatňuje především při procesech vedoucích k tvorbě tzv. sekundárních 

polutantů, z nichţ největší význam z hlediska ekosystémových a environmentálních rizik má 

troposférický ozón, resp. prekurzory tvorby ozónu. Na vzniku fotochemického smogu 

v niţších vrstvách atmosféry se mohou podílet VOCs s ţádným nebo jedním atomem chloru. 

Některé VOCs (jako chloroform) jsou v troposféře atakovány hydroxylovými radikály 

a rozloţeny dálen na fosgen (COCl2), který se rychle rozkládá nebo reaguje s dalšími 

atmosférickými polutanty. VOCs mohou být široce rozptýleny, rozpuštěny ve vzdušné 

vlhkosti a později být deponovány ve sráţkách. Výsledky experimentů ukazují spíše nepřímé 

účinky VOCs (metanických i nemetanických) na rostliny; jejich vliv na fyziologii je značný - 

tvorba fotooxidantů a podíl na změně klimatu prostřednictvím zvyšování koncentrací metanu 

v ovzduší (recetox.muni.cz; Lonneman, 1974; Wang, 1996). 

Typickými příklady VOCs, s nimiţ se běţně setkáváme v atmosféře, jsou například: 

trichlorethylen (TCE), trichloethan, tetrachlorethylen (PCE), methylenchlorid, chloroform, 

karbon tetrachlorid, benzen, toluen, 1,2-dichlorethen a bromodichlormethan (recetox.muni.cz; 

Berstch, 1974; Koppmann, 2007). 

Přírodní ekosystémy mohou být exponovány VOCs nejčastěji ze vzduchu. VOCs jsou 

však snadno transportovány přes všechny sloţky prostředí - půdu, vzduch, povrchové 

i podzemní vody. Většina VOCs je relativně rozpustná ve vodě a některé z nich zůstávají 

ve vodě po dlouhou dobu. Při úniku do vodního prostředí je moţná kontaminace vodních 

rostlin a ţivočichů i těch, kteří pijí kontaminovanou vodu. VOCs z vody postupně vytěkávají, 

takţe pokud není zdroj kontinuální, koncentrace ve vodě se rychle sníţí (recetox.muni.cz; 

Hester, Harrison, 1995). 

Další moţností expozice je únik nebo vylití materiálů obsahujících VOCs do půdy. 

VOCs se mohou sorbovat na organickou hmotu v sedimentech a půdě proporcionálně podle 

svého rozdělovacího koeficient (Kow). Čím větší Kow, tím větší potenciál VOCs 
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k bioakumulaci. Chlorované alkany, jako tetrachlorid uhlíku nebo chloroform nejsou snadno 

metabolizovatelné na oxid uhličitý a vodu, při jejich rozkladu vznikají toxické meziprodukty. 

Některé aromatické VOCs však podléhají mikrobiální degradaci a můţeme laicky říci, ţe se 

s nimi ekosystém poradí (recetox.muni.cz; Wang, 1996). 

Nejhorší následky by nastaly při úniku velkého mnoţství VOCs z převáţených 

rozpouštědel, podzemních zásobních nádrţí nebo z nezabezpečených skládek s nebezpečným 

odpadem. Na takovýchto místech můţe dojít ke kontaminaci půdy a podzemních vod.  

Moţnost přímého ovlivnění rostlinných společenstev terestrických ekosystémů 

imisními koncentracemi těkavých organických látek vyskytujícími se v ovzduší je v současné 

době málo probádaná. Mnoho VOCs vzniká jako produkty fyziologických procesů rostlin, 

ale také poţárů lesních a travních společenstev, jsou tedy látkami přirozeně se vyskytujícími 

v ovzduší. Celkové mnoţství takovýchto biogenních emisí VOCs několikanásobně převyšuje 

mnoţství emisí antropogenních, především z dopravy a průmyslu. Jsou to většinou terpeny 

ze skupiny nemetanických uhlovodíků (alfa- a beta-pinen) produkované ve významném 

mnoţství především jehličnatými dřevinami, v menší míře listnatými, a jejich produkce závisí 

hlavně na teplotě a koncentraci CO2 v ovzduší, má tedy úzký vztah k potenciální globální 

změně klimatu (recetox.muni.cz; Wang, 1996). 

Rostliny a ţivočichové produkují VOCs (isoprenoidy, kyslíkaté sloučeniny), 

uvolňování těchto plynných látek ovlivňuje chemické a fyzikální vlastnosti ovzduší. Také 

biogenní VOCs v přítomnosti NOx reagují za vzniku troposférického ozónu. Tyto reakce 

mohou také způsobovat sníţení koncentrací hydroxylového radikálu (OH) a tím vést 

k akumulaci metanu a dalších skleníkových plynů. Dalším následkem těchto reakcí je vznik 

částic sekundárního organického aerosolu, které jsou součástí PM10 v atmosféře 

s negativními účinky na lidské zdraví. Biogenní VOCs však mohou sehrát i úlohu v ochraně 

proti environmentálním stresorům, neboť novější experimenty ukazují, ţe rostliny produkující 

VOCs jsou méně poškozovány ozónem a zvýšenou teplotou (recetox.muni.cz; Adams, 2007)  

3 METODY STANOVENÍ VOCs 

3.1 Odběrové metody  

Plynné vzorky se většinou odebírají do plastových vaků, skleněných vzorkovnic 

nebo nádob vyrobených z nerezové oceli, které mohou být uvnitř vyloţeny sklem. Odběrové 

zařízení vstřikuje odebrané mnoţství vzorku přímo do kolony nebo jej předkoncentrovaný 

ukládá na kryogenní nebo pevný sorbent. Kazetu obsahující větší mnoţství pevných sorbentů 
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je moţné pouţít pro širší rozsah stanovovaných látek. Mnoho uhlovodíků OxHCs vyţaduje 

v průběhu derivatizaci. Derivatizační prvek můţe být nanesen na pevném sorbentu 

nebo rozpuštěn v organickém roztoku (Nollet, 2006; Mowrer, Lindskog, 1991). 

Obecně odebíráme vzorky pro analýzu VOCs do vzorkovacích nádob. Předem 

upravené vzorky se mohou odebírat nebo stanovovat ve „sběrných smyčkách―, kdy známé 

mnoţství vzorku vstřikujeme přímo do stanovovacího zařízení. Materiály z nádob a sběrných 

smyček, jsou k analýze vybrány podle svých vlastností, např. rozpustnosti. Teflonové 

a tedlarové plastové vaky můţeme pouţít pro stanovení všech druhů uhlovodíků. U těchto 

plastových vaků je však proměnlivá permeabilita, která můţe nepříznivě ovlivňovat uloţené 

vzorky, zvláště při delším skladování. Někdy mohou být v analyzovaném vzorku také 

rozpuštěny polymery právě z těchto vaků. Např.  Andino a Butler (1991) zjistili, ţe methanol 

uloţený v plastových vacích je stabilní aţ šest hodin, ale kdyby byl v těchto polymerech 

uloţen více jak dvacet pět hodin, došlo by k poklesu koncentrace vzorků o 10 aţ 15 %. Wang 

a kol. (1996) zjistili ztrátu 5,5 aţ 10% u 1,1-dichlorethanu, trichlorethylenu a toluenu 

v tedlarových polymerových vacích. Testování různých nádob a zařízení pro odběr vzorků 

odhalilo, ţe VOCs mají tendenci se sorbovat  na jejich povrch. Bylo zjištěno, 

ţe tetrachlomethan je stabilní v tedlarovém vaku po dobu padesáti sedmi dní. Martin a kol. 

(1999) vypozorovali, ţe monoterpeny byly v tedlarových pytlích stabilní více jak jeden týden, 

kdyţ byly uloţeny ve tmavé a vytápěné místnosti. Doskey a kol. (1996) vysledovali, ţe kvůli 

nízké rozpustnosti VOCs ve vodě, poklesla účinnost jejich přepravy v otevřených trubkových 

armaturách vyrobených z různých polymerů teflonu. Ztráty při průchodu (perfluoralkoxy) 

potrubím Teflon PFA, při délce času průchodu dvě minuty jsou například u tetrachlorethylenu 

20%, benzenu 5%, toulenu 11% a u dimethylbenzenu 20 %. 1,2-dimethylbenzen 

a tetrachlorethylen byly z analyzovaných vzorků nejvíce rozpustné ve vodě, přesto měly 

při průchodu potrubím největší ztráty. 

Stabilita stanovovaného plynného vzorku, který odebíráme do nádob z nerezové oceli, 

je závislá na vlhkosti a polaritě odebírané vzdušné matrice. Při relativní vlhkosti vzduchu 

okolo 10%, jsou molekuly vody schopny na vnitřním povrchu nádoby vytvořit 

monomolekulární vrstvu. Tato vrstva vytvoří aktivní ochranný plášť, zabraňující sorbci 

aktivních VOCs na vnitřních povrch nádoby a nedochází tedy k znehodnocení vzorku. 

Nicméně, v případě, ţe jsou plynné vzorky s vyšší vlhkostí pod tlakem, můţe docházet 

ke kondenzaci vzdušné vlhkosti. Tato kondenzovaná vzdušná vlhkost se nám při analýze 

vypařuje, coţ můţe mít za následek rozdělení polárních molekul VOCs a následné zvýšení 

koncentrace měřených vzorků (Nollet, 2006; Lawrimore, 1995). 
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Methanol, ethanol, acetaldehyd a aceton mají v ocelových nádobách při relativní 

vzdušné vlhkosti matice alespoň 10% stabilitu nejméně čtyři dny. Batterman a kol. (1998) 

vypozorovali ztráty u C4-C9 n-aldehydu, benzaldehydu a monoterpenu, tyto látky byly 

odebrány do elektricky leštěného ocelové nádoby, vzduchová matrice byla vlhká, ţivotnost 

těchto analytů byla přibliţně poloviční a to osmnáct dní. Přitom 19% ztrát vzniká při prvních 

šedesáti minutách skladování. U VOCs, které jsou lehce oxidovatelné ozonem nebo jsou 

postiţeny špatným sloţením analyzačního systému, Greenberg a kol. (1992)zjistili, 

ţe v ocelových nádobách s vlhkou matrici obsahující ozón, jsou tyto látky nedetekovatelné uţ 

po devadesáti minutách. Fukui a Doskey (1998) pouţili data koncentrace při exponenciálním 

rozpadu ozónu, ke stanovení teoretické stability biogenních VOCs v ošetřeném ocelové 

nádobě, při obsahu ozónu 50 g/m
3
. Z experimentu vyplynulo, ţe trans-3-hexen-1-ol, tran-3-

hexenylacetát, acyklické a monocyklické monoterpeny byly nejméné stabilní a k většině 

jejich ztrát došlo v prvních šedesáti minutách skladování. V literatuře, jsou z hlediska stability 

odebraných vzorů, upřednostňovány nádoby se skleněnou vnitřní vloţkou, před ošetřenými 

ocelovými nádobami. Nicméně, je známo ţe, ozón je v nádobách se skleněnou vloţkou 

stabilní, ale můţe docházet k jeho rychlému zničení, jiţ na kovových površích odběrového 

sytému, ještě neţ se dostane do odběrové nádoby. Ţivotnost vzorků VOCs tedy určuje celý 

odběrový systém (Nollet, 2006; Helmig et al., 1997)  

Výsledky analýz VOCs mohou být někdy nepříznivě ovlivněny neodbornými 

technikami, které se pouţívají k čištění nádob a zařízení pro odběr vzorků. Metody čištění 

jsou však jen zřídka publikovány. Kdyţ chceme označit nádobu k odběru, jako „čistou―, 

musíme nejprve zohlednit oblast, odkud je vzorek s VOCs odebírán. Pro odběry mimo 

městské lokality, je tato „mez čistoty― vyšší, neţ u vzorků z oblastí urbanizovaných. 

Vzorkovací nádoby-jsou čištěny několika přetlakovými evakuačními cykly, pomocí čistého 

vlhkého vzduchu. K nejnáročnějšímu čištění ošetřených ocelových nádob, dochází 

při převzetí od výrobce, protoţe uvnitř zůstávají látky, které se pouţívají k pasivování 

vnitřních stěn nádob. Nollet (2006) pouţívá následující čistící postupy: při obdrţení nádob 

od výrobce vyhřívají nádoby v otevřené atmosféře při teplotě 105°C po dobu sedmi dnů. 

Nádoby jsou poté připojeny do automatického systému, kde jsou evakuovány při pokojové 

teplotě a tlaku 130 Pa, přitom jsou naplněny vlhkým stlačeným vzduchem. Tento cyklus je 

opakován stokrát a poté jsou nádoby při odběru vzorků evakuovány pod tlakem 1,3 Pa. Tento 

čistící cyklus se ukázal být vhodný pro vzorky z nejčistších oblastí. Po odběrech vzorků jsou 

nádoby vystaveny při pokojové teplotě třem evakuačním cyklům. Po konečném evakuačním 

cyklu, můţe být do nádob vstříknuta voda, která se pouţívá, jako pomocná sloţka, 
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při stanovování ve velmi suchých oblastech. Vzhledem k tomu, ţe se v nádobách mohou 

usazovat organické aerosoly, je důleţité pouţívat v odběrovém systému tzv. in-line filtry. 

Detekované hladiny VOCs, mohou být tedy ovlivněny výparem organických látek při zahřátí 

v čistícím procesu. 

Odběr vzorků VOCs do nádob lze provádět metodou pasivní nebo aktivní. Pasivní 

metoda je velmi jednoduchá a minimalizuje odběrové plochy pro zachytávání vzorků, tuto 

metodu vyuţívá i technika evakuované komory, pro vyplnění polymerických vaků. Umístění 

vaků do komory a její evakuace je předpisově kontrolována, mnoţství odebraného vzorku 

do pytlů, je určeno stupněm evakuace komory. Při pasivním plnění vaků, dochází ke kontrole 

pomocí dávkovacích ventilů nebo kapiláry otevírací trubice. Rossner a kol. (2002) pouţili 

deaktivovanou kapiláru různé délky a parametrů vyrobenou z tavného křemene, jako variantu 

ostré hrany, která slouţí ke kontrole clony toku, pro pasivní plnění vaků. Při kritické velikosti 

dávkovacího otvoru, se tedy pouţívá jako regulátor toku a dávkovací frekvence je 

proměnlivá, podle rozdílu tlaku vzduchu a tlaku v nádobách pro odběr vzorků. Pro tvorbu 

strategie odběru, u pasivní metody, je velmi důleţitý, nejen vlastní odběr cílového vzorku, 

ale také odhad změny koncentrací VOC v našem analytu. Proměnlivost tlaku toku řadiče, je 

zde k dispozici, pro udrţení konstantního tlaku, během pasivního plnění nádob (Nollet, 2006; 

Helmig et al., 1997; Helán, 2005). 

Při aktivním systému sběru vzorků se pouţívají čerpadla s membránami a ventily, 

vzorek je poté pod tlakem dopravován do sběrných nádob. Pro mnoho analýz VOCs se 

pouţívají membrány a ventily z vitonu, teflonu nebo z teflonu potaţeným neoprénem. 

Automatizované odběrové zařízení, pouţívané Doskeym a Bialkem (2001) je tvořeno, 

membránovým čerpadlem z vitonu, měřícími ventily ve tvaru vlnovky, trojcestnými ventily, 

které jsou uloţeny na dvou pozicích, dále vícepolohovým ventilem a ventilem, který je 

ovládán digitální sekvencí. Pro zachycení větších částic z proudu vzduchu se pouţívá filtr, 

s velikostí ok 5 μm, který je povrchově ošetřen vrstvičkou skla. Tlak v nádobách je sledován 

vakuovým tlakoměrem a všechna potrubí, kterými odebírané mnoţství plynu prochází, jsou 

uvnitř vyloţeny sklem. Největší vrstva skla se musí vkládat do potrubí z nerezové oceli, 

protoţe jejich vnitřní povrchy jsou větší, neţ povrch ostatních nerezových armatur. Ventily 

v odběrovém zařízení jsou elektricky ovládané a čtyř-intervalová posloupnost je kontrolována 

digitální sekvencí. Během automatizovaného odběrového procesu, jsou trojcestné 

nebo vícepolohové ventily nastaveny proti směru proudění plynu z čerpadel a dochází 

k odběru do předevakuovaných kanystrů. Po odebrání vzorku se ventily přesunou na další 

pozici, kde jsou opět připraveny k odběru (Nollet, 2006; Helán, 2005). 
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Rychlost a druh proudění kapalin a plynů, pouţívaného při odběru vzorků, lze ovlivnit 

dosimetrem, který má schopnost udrţovat konstantní průtok a v průběhu průchodu média 

zabránit vodě kondenzovat v systému. Membránová čerpadla by měla být připevněna 

k vstupnímu (kritickému) otvoru šikmo aby jejich ústí směřovalo směrem dolů, to by mělo 

vést k minimalizaci kondenzace v čerpací hlavě, která způsobuje poškození membrán 

a ventilů. Někdy můţe docházet ke kondenzaci vodních par také při vyrovnávání tlaku plynu 

přicházejícího z čerpadla, ale tento problém můţe nastat, jen při odběru vzorků z velmi 

vlhkého prostředí. Aby se zabránilo kondenzaci vody v nerezových potrubích ventilů, musí 

být přívod odebíraného media na nejniţší pozici systému nebo umístíme před čerpadlo 

k vstupnímu otvoru vlnovkové měřící ventily, které budou kontrolovat vstup toku 

do čerpadla, stejně jako u pasivního odběrového systému. Doba průtoku látky systémem se 

mění, v závislosti na rozdílu tlaku mezi proudem odběrové látky a odběrovou nádobou, proto 

mohou být naměřené hodnoty VOCs ovlivněny a znehodnoceny proměnlivou dobou 

průchodu vzorků systémem. Jak bylo dříve zmíněno, u některých VOCs dochází ke ztrátám 

koncentrace uţ po dvou minutách a proto můţe proměnlivá doba průchodu způsobit velké 

nepřesnosti v měření. Odběrem vzorku z ovzduší ve výšce 3 metry, v pěti jedno-hodinových 

intervalech, bylo provedeno srovnání Doskeym a Bialkem (2001), mezi aktivním a pasivním 

systémem sběru. U obou systémů byly pouţity průtokové regulátory s diferenciací tlaku, 

u aktivního systému byl pouţit princip „kritického― otvoru. Průtok oběma systémy byl 

nastaven na 200 ml/min a 100 ml/min a nádoby o objemu 6 litrů byly plněny na tlak 88 

a 203 kPa v jedno-hodinových měřících intervalech. Naměřené hodnoty byly velmi podobné 

u obou systémů pro vzorkované plyny směsi acetylenu, alkanů, alkenů, aromatických látek 

a OxHCs (Nollet, 2006; Rossner et al., 2002). 

3.1.1  Odběr na pevný sorbent 

Tenax, první sorbent pouţívaný pro odběr VOCs vzorků, se i nadále pouţívá pro sběr 

některých skupin těkavých látek díky své nízké schopnosti zadrţovat vodu, protoţe velké 

mnoţství vody ve vzorku můţe nepříznivě ovlivnit analýzu. Tenax je pouţíván převáţně 

pro extrakci halogenových úhlovodíků (HaHCs) a skupinu uhlovodíků C4-C12. Rozměry 

tenaxového lůţka sorbentu, rychlost a celkový průtok vzduchu se volí podle těkavosti 

odebíraných analytů. Sorbent nanesený na lůţku většinou obsahuje 0,5 g materiálu 

umoţňující průtok 500 ml/min. Objem odebíraných vzorků je omezen na 1-2 litry, 

aby nedocházelo k znehodnocení analytů.  
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Dnes jsou široce pouţívány pro sběr vzorků VOCs uhlíkové pevné sorbenty. Uhlíkový 

sorbent je pouţíván pro vzorkování do ocelových a skleněných nádob při teplotě 315-350 °C 

za pouţití inertních plynů (dusíku nebo helia). Kazeta se sorbetem je umístěna v těsné 

blízkosti otvoru skladovacích nádob, aby se zabránilo kontaminaci vzorku.  

Vícevrstvé uhlíkaté materiály jsou koncipovány tak, ţe vysoce těkavé látky projdou 

proudem vzduchu aţ do poslední vrstvy. Typickým příkladem jsou molekulární síta, které 

patří mezi nejlépe absorbující materiál. Absorpční síto je pouţíváno např. k analýze vzorků 

C4-C14 NMOCs, a to při průtokové rychlosti 250-500 ml/min, obsahem vrstvy 650 mg 

uhlíkaté báze (Nollet, 2006; Doskey et al., 1999). 

Mnoho karbonylových sloučenin můţe být efektivně zachycováno za pouţití 

silikagelu s 2,4-dinitrophenylhydrazinem (2,4-DNPH). Karbonyly při záchytu na sorbentu 

reaguji s činidlem a vytváří nám odpovídající 2,4-dinitrophenylhydrazin. Před odběrem 

vzorků je silikagel čištěn vysokotlakou kapalinovou chromatografií (HPLC), kdy je 

proplachován methanolem a acetonitrilem. Na silikagelu nanesený 2,4 DNPH je 

při kapalinové chromatografii dvakrát překrystalizován methanolem a následně rozpuštěn 

v acetonitrilu, obsaţený koncentrovaný roztok kyseliny fosforečné (H3PO4) je pouţit 

k impregnaci kazet s činitelem. Kazety jsou poté sušeny uloţením v exsikátoru, kde jsou 

překryty filtračním papírem obsahující 2,4 DNPH, aby se zabránilo jejich kontaminaci. 

Vzorkovací systém, dále zahrnuje čerpadlo, které udrţuje tok asi 0,5-2 l/min, přičemţ objem 

vzorků vzduchu se pohybuje okolo 60 l (Nollet, 2006). 

Pro odběr plynů z aerosolů kyseliny mravenčí (CH2O2) a octové (C2H4O2) pouţil 

Nollet (2006) difusní denudery (filtry oddělující z aerosolů plynnou fázi), na kterých byl 

nanesen hydroxid draselný (KOH) a hydroxid sodný (NaOH). Vzorky byly sbírány 

v mnoţství přibliţně 9 l/min po dobu 3 aţ 4 hodin. Ke stejnému účelu pouţil tyto filtry s KOH 

i Kawamura a kol. (1985). Standardní filtr se umisťuje před denuder, na němţ je naneseno 

KOH, aby se zabránilo hromadění kyseliny mravenčí a octové. Standardní filtr slouţí tedy 

jako ochrana denuderu, před zahlcením těmito kyselinami. Andreae a kol. (1987) pouţili 

k zachycení kyseliny mravenčí, octové a pyruvátu u kvantitativního sběru (2,4-14 m
3
) 

vzdušného aerosolu rychlo-průtočný filtr (denuder) s K2CO3 v glycerolu. U pouţití denuderu 

s K2CO3  je zde však bylo podezření, ţe napomáhá oxidaci některých aldehydů 

a proxyacetylnirátů, k vytváření kyseliny octové a mravenčí. Studie techniky odběru 

organických kyselin prokázala, ţe kyselina octová vzniká, při průchodu vzdušného proudu 

na filtru impregnovaném K2CO3, na filtru impregnovaném KOH však vznik kyselin prokázán 

nebyl. 
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Mnoho technik bylo také pouţito pro odstranění ozonu (O3) ze vzorkovaného proudu 

vzduchu, aby se zabránilo rozkladu reaktivních VOCs, jiţ při samotném odběru. Byly 

zveřejněny studie, kdy u sorbetů Tenaxu a grafitizovaného uhlíku, docházelo ke ztrátám 

monoterpenů, bylo to však jen u systému, kde nebyla pouţita „pračka― pro odstranění ozónu. 

U Tenaxových sorbentů byly dále hlášeny ztráty VOC, např. Pellizzari a kol. (1975) 

zaznamenali ztrátu cyklohexanu a styrenu, při reakci s ozónem. Roberts a kol. (1983) 

vypozorovali při reakci Tenaxu s ozónem tvorbu monoaromátů, n-alkanů a aldehydů a bylo 

zjištěno, ţe sorbety z grafitizovaného uhlíku jsou při reakci s ozonem stabilnější (Nollet, 

2006). 

3.1.2 Kondenzační metoda odběru 

Impingery, které zachycují analyty do čistících roztoků, byly pouţity jako první 

metody pro tento způsob odběrů vzorků. V dnešní době jsou jako nejnovější a neúčinnější 

zařízení pouţívány nubelizátory a „čistící cívky―, které se pouţívají pro sběr různých skupin 

kyslíkatých uhlovodíků (OxHCs). Nebulizátor zachytává kyselinu octovou, mravenčí 

a puryvát čerpáním vzduchu přes trysku nubelizátoru rychlostí toku okolo 8 l/min. Pracovní 

proces nebulizátoru začíná sáním čistícího vodného roztoku z nádrţky do trysky, kde je 

vzorek atomizován na malé kapičky a vytváří mlhu. Díky velkému povrchu vytvořené mlhy, 

jsou ze vzdušného vzorku efektivně extrahovány organické kyseliny. Čistící roztok je 

z nádrţky dávkován v mnoţství asi 2 ml/min. Mlha vytvořená tryskou naráţí na hydrofobní 

membránu, která propouští jen plyn a vytváří kapičky, které stékají zpět do roztoku a jsou 

znovu atomizovány (Nollet, 2006; Pellizzari et al., 1975) 

 „Čistící cívky― obsahují vodní směs roztoku 2,4-dinitrophenylhydrazinu (2,4-DNPH) a 

acetonitrilu, roztok je okyselený na pH 2,5 a byl navrţen tak, aby podle jednoho z Henryho 

zákonů měly karbonylové sloučeniny rozpustnost podobnou nebo vyšší neţ formaldehyd. 

Lee a kol (1996). pouţily tuto metodu čistící cívky pro měření vzdušných koncentrací 

z letadla u formaldehydu, glykolaldehydu, glyoxalu a methylglyoxalu. Pouţívané odběrové 

zařízení má tři části: vstupní, celopyrexová desetispirálová cívka (vnitřní průměr cívky je 

0,2 cm a průměr spirály je 2 cm) a skleněná nádrţ, která leţí pod cívkou a slouţí pro separaci 

plynu a kapaliny. Vstup do zařízení je velmi malý, je vyroben z malého kousku teflonové 

hadičky, aby se minimalizovala sorpce na jejím povrchu. Vzduch vstupuje dírkovanou hadicí 

do dozimetru. Pro řízení toku čistícího roztoku se pouţívají peristaltická čerpadla, které 

dávkují roztok (rychlostí 0,3ml/min) přes teflonovou hadičku (průměr 0,05 cm) do sací 

nádobky. Pro vytvoření toku vzduchu (2,3 l/min) a jeho kontrolu se pouţívá měchové 
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čerpadlo s průtokoměrem, které vhání vzduch do skleněné odběrové cívky. Doba odběru je 

obvykle dvacet minut. 

 Kondenzační sběrače jsou pouţívány pro odběr vzorků formaldehydu, kyseliny 

mravenčí a octové. Kondenzační sběrače jsou vyrobeny z chromu a mědi. K samotnému sběru 

kondenzátu slouţí cirkulující ethylenglykolové destičky, na nichţ je teplota stále udrţována 

pod teplotou rosného bodu, proto dochází ke kondenzaci par. Proto abychom dosáhli 

stejnoměrného smáčeni desek kondenzátem, musíme důkladně očisti povrch desek a to 

ponořením do vařící vody, umytím saponátem a opláchnutím deionizovanou vodou. 

Ethylenglykolové destičky jsou nakloněny do sběračů, z nichţ kondenzát putuje 

do odměrných válců, ve kterých se hromadí rychlostí 10-15 ml/h, tato rychlost je ekvivalentní 

k odběrovému tempu vzorkovaného vzduchu, jehoţ rychlost se pohybuje okolo 10 l/min 

(Nollet, 2006). 

3.2 Příprava vzorků 

Systém přípravy vzorků, je navrţen tak, aby byl kompatibilní s odběrovými 

analytickými metodami. Pro odběry vzorků vzduchu, který obsahuje jen malé mnoţství 

těkavých organických látek (menší neţ detekční limit), se odběry provádí 

do předkoncentrovaných nádoby, (nádoby které jiţ obsahují známou koncentraci stanovované 

látky). Tyto vzorky jsou odebírány metodou kondenzace nebo se zachycením na sorbent. 

Pro vzorky obsahující vysoké koncentrace VOCs, tedy u vzorků, které nepotřebují 

předkoncentraci, je důleţité aby odebíraný vzorek putoval přímo do sběrné smyčky, kde je 

sorbován. VOCs shromáţděné na pevném sorbentu mohou být zpracovány tepelnou extrakcí 

s následnou kryogenní předkoncentrací a poté injektovány do analytického měřícího přístroje. 

Některé kyslíkaté uhlovodíky shromáţděné na pevných sorbetech se vymývají a poté přímo 

injektují do přístroje pro měření. Analyty shromáţděné v čistících roztocích další přípravu 

pro měření nevyţadují. Vlastní příprava tedy závisí na druhu těkavé organické látky a na 

metodě jejího odběru (Nollet, 2006; Helán, 2005). 

Přípravy vzorků někdy vyţadují řízení obsahu vody a oxidu uhličitého z důvodu 

narušení analýzy. Pokud je pouţit přímý odběr vzorků, je nutné odstranit ze vzorku vzduchu 

ozon, který by po vstupu do kryogenní pasti mohl reagovat s VOCs, zhášet heliový plamen 

v plamenoionizačním detektoru (FID) nebo by mohl mít rušivý vliv na detektoru 

elektronového záchytu (ECD). U přímého vzorkování byla při tepelné extrakci v kryogenní 

pasti zjištěna reakce některých druhů VOCs s ozónem, proto je velmi důleţité odstranit ozon 

ze vzorku vzduchu, aby nedocházelo k ovlivnění měření (Nollet, 2006). 
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 Pro odstranění nadměrného mnoţství vlhkosti ze vzorku je pouţívána permeabilní-

membránová sušička , která se skládá z Nafionu (kopolymer tetrafluorethylenu a monomer 

fluorsulfonylu) a koaxiálů v nerezových trubicích. Při průchodu vzorku trubicí s Nafionem je 

voda pohlcována sušidlem a celý vzorek je zahříván na 100 °C. Nicméně nafionová sušička 

nemusí být vhodná pro všechny analytické reţimy VOCs. Je známo ţe nafionová sušička 

můţe nepříznivě ovlivňovat vzorek, např. u kyslíkatých uhlovodíků dochází k přeskupení 

a odstranění monoterpenů C5-C6. Pro odstranění vlhkosti z předkoncentrovaných VOCs je 

pouţíván Tenax a grafitizovaný uhlík, kde se pouţívají hydrofobní sorbentová lůţka. 

U vzorků VOCs předkoncentrovaných kryogenním způsobem se pouţívá pro odstranění 

nadměrné vody ze vzorku, „hadička― ochlazená na -50 °C, která na svém povrchu přemění 

nadměrnou vlhkost v krystalky ledu. Pro zachycení ozónu obsaţeného ve vzorku se nejčastěji 

pouţívají odlučovače s nasorbovaným uhličitanem sodným (Na2CO3), siřičitanem sodným 

(Na2SO3), thiosíranem sodným (Na2S3O3)a jodidem draselným (KI.) Odlučovače ozónu také 

běţně pracují na principu zahřívání vzorku na 50 °C. Pro odstranění oxidu uhličitého jsou 

pouţívány  odlučovače s NaOH. V případě plynové chromatografie s FID je nejlepší vynechat 

při přípravě vzorků sušiče a lapače a zmenšit vlastní mnoţství vzorku, aby se zabránilo 

ucpávání ledem a zhášení plamene detektoru (Nollet, 2006; Rossner et. al, 2002) 

3.3 Zakoncentrování a separace vzorků 

Koncentrace VOCs ve stanovovaných vzorcích jsou většinou velmi malé, proto jsou 

kryogenicky předkoncentrované ve sklem vyloţené trubici (16 x 0,216 cm). Trubice je 

naplněna silikagelem, který má tloušťku 9 cm Tyto trubice jsou ponořeny do tekutého argonu 

(kryogenní pasti), který má teplotu -185 °C. Poté jsou vzorky z pasti tepelně uvolněny 

desorbcí a to tak, ţe se na dobu dvou minut nahradí tekutý argon vařící vodou. 

Zakoncentrované vzorky, jsou poté vedeny k plynovému chromatografu spojovací trubicí 

(0,53 x 1,2 m), která je uloţena v nerezové trubce, ohřáté na 60 °C. Spojovací linka je 

propojena s kolonou skleněnou trubicí. Teplota a výplň převodové trubice jsou rozhodujícími 

faktory pro kvantitativní předání VOCs do plynového chromatografu. Teplota 60 °C 

ve spojovací trubici, slouţí k omezení vlhkosti vzorku, který putuje k chromatografu, jako 

výplň spojovací trubice se většinou pouţívá deaktivovaný silikagel, protoţe je flexibilní 

a relativně inertní k většině VOCs. Výsledky srovnání spojovacích trubic naznačují, ţe díky 

většímu výrobnímu povrchu skleněných trubic, je v nich zapotřebí vyšší teploty oproti 

trubicím nerezovým (Nollet, 2006). 
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Vzhledem ke sloţitosti environmentálních, biologických a dalších vzorků je nezbytnou 

součástí většiny metod, kromě zakoncentrování, také předběţná frakcionace extraktu, které 

dosahujeme pomocí různých druhů extrakcí a mikroextrakcí.  

3.4 Extrakční metody 

Extrakce je strukturně selektivní separační metoda, která v jednoduchém provedení 

dělí vzorek na dvě části (Popl, 1986). Extrakci můţeme charakterizovat také jako dělicí 

metodu zaloţenou na distribuci sloţek mezi dvě fáze, buď tuhou a kapalnou, nebo mezi dvě 

kapalné, v podstatě nemísitelné fáze. Její dělicí schopnost je podmíněna selektivní 

rozpustností látek (solutů) v rozpouštědlech (solventech). Přechod částice z tuhé fáze 

do roztoku nebo z jedné kapalné fáze do druhé je způsoben interakcí molekul rozpouštědla 

s molekulami rozpouštěné látky. Selektivita působení rozpouštědla na solut závisí na povaze 

sil, které se uplatňují při rozpouštění. Volba vhodného rozpouštědla pak závisí na znalosti 

typu těchto interakci a je důleţitá nejen pro extrakční dělení, ale i pro výběr stacionární a 

mobilní fáze v rozdělovací chromatografii (Churáček, 1990). 

Při rozpouštění látek se uplatňují následující typy interakcí (Churáček, 1990): 

1. Disperzní interakce jsou velmi slabé a uplatňují se při rozpouštění nepolárních látek 

v nepolárních kapalinách. Zdrojem síly těchto interakcí je rychlá změna krátce existujících 

dipólů, jeţ vznikají při pohybu elektronů v molekule. 

2. Při interakci dipól—dipól se uplatňují jiţ větší síly, jejichţ působením se molekuly 

rozpouštědla (např. vody) určitým způsobem orientují v prostoru, asociují, takţe molekula 

solutu musí tyto přitaţlivé síly mezi molekulami solventu překonat. 

3. Indukční interakce nastává tehdy, kdyţ se nepolární molekuly s elektrony přiblíţí 

k polárním molekulám (dipól). Důsledkem indukční interakce je obecně solvatace, 

např. hydratace. Schopnost tvořit solváty mají tzv. aktivní rozpouštědla. 

4. Tvorba vodíkových můstků je velmi silná interakce a můţe se uplatnit mezi dvěma 

různými molekulami (intermolekulární) nebo uvnitř téţe molekuly (intramolekulární). Atom 

vodíku tvořící můstek musí být vázán na atom fluoru, kyslíku nebo dusíku (výjimečně na 

atom uhlíku). 

3.4.1 Headspace extrakční techniky 

Nákladná rozpouštědla mohou být nahrazena pouţitím headspace analýzy. Nezbytným 

předpokladem je však těkavost analytu. Technika zahrnuje jednoduchou přípravu vzorku a 



Martin Paszko: Chromatografické analýzy těkavých organických látek v ţivotním prostředí 

2010  15 

 

do samotného analyzátoru (GC) jsou dávkovány pouze páry, díky čemuţ nedochází k 

akumulaci netěkavých komponent v chromatografu. Headspace analýzu lze dělit na: 

Statický headspace 

Základním poţadavkem této metody je dosaţení rovnováhy mezi analyzovaným 

vzorkem a plynnou fází v uzavřeném systému.  

Do nádobky o objemu asi 20 ml opatřené pryţovým septem se umístí 10 ml vzorku 

vody a nádobka se nechá temperovat v termostatu po určitou dobu. Teplota temperace závisí 

na bodu varu analytu. Zpravidla platí, ţe čím je bod varu vyšší, tím vyšší bude teplota 

temperace. U vzorků vody se zřídka temperuje na teplotu vyšší neţ 80 °C. Doba temperace 

má být taková, aby systém dosáhl rovnováhy. Tuto dobu je třeba stanovit experimentálně, 

ale nebývá delší neţ 60 minut. Po ustanovení rovnováhy se odebere plynotěsnou injekční 

stříkačkou určitý objem (běţně 1-2 ml) plynné fáze a analyzuje se v plynovém chromatografu 

(Popl, 1992). 

Dynamický headspace 

Technické provedení dynamického headspace (extrakce plynem nebo tzv. purge and 

trap) spočívá ve vytěsnění těkavých sloţek plynem, nejčastěji heliem nebo dusíkem. Vzorek 

se umístí buď do promývačky opatřené fritou, nebo účelově konstruované nádobky. Uvolněný 

analyt se zachytí na sorpční kolonce. Podle typu náplně dochází na kolonce k adsorbci 

nebo absorbci. Po skončení sorpce se kolonka spojí s plynovým chromatografem a zahřívá se 

na vhodnou teplotu (desorbuje se) a desorbované látky jsou unášeny na začátek chladné 

chromatografické kolony (Popl, 1992). 

 Nejjednodušším a patrně nejpouţívanější způsobem je otevřený systém. Vodný vzorek 

se umístí do malé promývačky. Vzorkem se nechávají procházet bublinky inertního plynu, 

které s sebou unášejí analyt. Při průchodu sorpční kolonkou je analyt zachycen a plyn odchází 

do atmosféry (Popl, 1992). 

 Způsob uzavřeného systému má všechny prvky jako předcházející varianta s tím 

rozdílem, ţe extrahující plyn neodchází do atmosféry, ale je čerpadlem cirkulován zpět 

do promývačky. Uzavřený systém můţe pracovat buď způsobem konzervačním, kdy všechen 

analyt je z vody vytěsněn a zachycen na sorpční kolonce, nebo způsobem rovnováţným 

(equilibračním), kdy dojde k průniku analytu s největší retencí ze sorpční kolonky a v systému 

se ustaví rovnováhy dvou systémů (Popl, 1992). 
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3.4.2 Sorpční extrakce 

Sorpční extrakce jsou techniky pouţívané k extrakci a zakoncentrování analytů 

ze vzorků na sorbent bez pouţití rozpouštědel. Sorbenty mohou být plastické nebo vysoce 

pevné pórovité sorbenty, polymer-kapalné sorbenty se chovají tuţší kapalina a jsou velmi 

podobné organickým rozpouštědlům. Analyty mohou být na sorbent absorbovány, 

adsorbovány nebo obojí, v závislosti na pouţitém sorbentu. 

Techniky mikroextrakce na tuhou fázi (SPME) a mikroextrakce na magnetickém míchadlem 

(SBSE) jsou nejčastěji pouţívány pro stanovení VOCs ve vodách (Nollet, 2007). 

Mikroextrakce na tuhou fázi 

Mikroextrakce tuhou fází (solid phase microextraction, SPME), je jednoduchá 

a účinná sorpčně - desorpční technika zakoncentrování analytu, která nevyţaduje rozpouštědla 

nebo komplikované aparatury. Principem je expozice malého mnoţství extrakční fáze 

nadbytkem vzorku. Analyty jsou sorbovány na SPME vlákně dokud není dosaţeno 

rovnováhy. Mnoţství extrahovaného analytu záleţí na hodnotě rozdělovacího koeficientu. 

Volbou vhodného typu vlákna se dosáhne reprodukovatelných výsledků i pro nízké 

koncentrace analytů (Helán, 2005). 

Tuto sorpčně - desorpční techniku vyvinul Janusz Pawliszin na Universitě of Waterloo 

Ontario v Kanadě. Je pouţitelná v kombinaci s náplňovými i kapilárními kolonami v plynové 

chromatografii. Lze ji pouţít ve spojení plynové chromatografie s hmotnostním 

spektrometrem a také ve spojení split/splitless nebo pro přímý nástřik na kolonu. 

Mikroextrakce na tuhé fázi můţeme kombinovat také s vysokotlakou kapalinovou 

chromatografií, čímţ se rozšířilo pouţití SPME i do dalších oblastí jako je např. stanovení 

tenzidů ve vodách nebo farmakologicky aktivních látek v biologických tekutinách (Helán, 

2005). 

Postup extrakce je následující: křemenné vlákno pokryté sorpční vrstvou je spojeno 

s ocelovým pístem a umístěno v duté ocelové jehle, která vlákno chrání před mechanickým 

poškozením. Při sorpci analytu  je vlákno zataţeno dovnitř jehly, která propíchne septum 

v zátce zkumavky. Posunutím pístu se vlákno vysune do kapalného vzorku, popřípadě 

do prostoru nad jeho hladinou. Analyt se sorbuje do vrstvy pokrývající vlákno. Po dosaţení 

sorpční rovnováhy (obvykle 2 - 30 minut) se vlákno opět zasune dovnitř jehly a spolu s ní je 

vytaţeno ze zkumavky se vzorkem (Helán, 2005). 
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Extrakce na magnetickém míchadle 

Extrakční metoda na magnetickém míchadle (stir bar sorptive extraction, SBSE) je 

metoda pracující na stejném principu jako metoda SPME. Tato technika byla vyvinuta v roce 

1999. Hlavním prvkem této extrakční metody je magnetické míchadlo ve skleněné trubičce, 

vnějšího průměru 1,2 mm a délky 10 – 40 mm, pokryté na povrchu vrstvou 

polydimetylsiloxanu (PDMS) o tloušťce 1 mm. Obdobně jako u SPME se po expozici 

vzorkovače celé zachycené mnoţství převádí tepelnou desorpcí na plynově 

chromatografickou kolonu. Vzhledem k tomu, ţe objem sběrné fáze je v uvedeném rozsahu 

délek míchadla od 55 do 219 l (coţ je podstatně více neţ u SPME s typickým objemem 

0,5 l), mnoţství látek zachycené tímto koncentrátorem jsou větší, coţ umoţňuje dosaţení 

lepších mezí postřehu. Tato zařízení jsou rovněţ komerčně dostupná pod názvem Twister, 

od německé firmy Gerstel (Helán, 2002). 

3.4.3 Membránové extrakční techniky 

Dělení směsi při membránové extrakci (separaci) probíhá na základě rozdílů v pohybu 

jednotlivých sloţek při transportu přes omezující rozhraní, kterým je polopropustná 

(semipermeabilní) membrána. Hnací silou je gradient chemických potenciálů. 

Membrány se zhotovují z organických polymerů (celulosa a její estery, polyamidy, 

teflon, metakrylát, polyuretan atd.). Iontově výměnné membrány obsahují vhodné nabité 

skupiny. U polymerních filmů lze zajistit poţadovanou tloušťku, velikost, tvar a distribuci 

pórů a tak získat membránu pro právě určité pouţití. Jsou vyvíjeny i tepelně velmi odolné 

anorganické membrány na bázi ZrO2, Al2O3, SiO2 apod. (Pertile, 2006). 

Ultrafiltrace 

Od běţné filtrace se liší pouze velikostí částic, které jsou separovány. Filtrace 

se pouţívá pro částice větší neţ 1, ultrafiltrace pro částice 2 aţ 1 000 nm. Pouţívá se 

k oddělování makromolekulárních látek a koloidů z roztoku. Molekuly rozpouštědla jsou 

působením zvýšeného tlaku tlačeny přes membránu. Makromolekuly a koloidy větší neţ 

otvory v membráně neprocházejí (Pertile, 2006). 

Dialýza 

Dialýzou oddělujeme objemnější organické molekuly od rozpuštěných 

nízkomolekulárních anorganických solí. Rozdíl koncentrací mezi vzorkem a rozpouštědlem 

nutí rozpuštěnou nízkomolekulární látku přecházet do čistého rozpouštědla. Látka s niţší 

relativní molekulovou hmotností přechází rychleji neţ s vyšší. Proces je pomalý a urychluje 
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se kontinuálním nebo periodických odvodem roztoku, do kterého látky difundují (Pertile, 

2006). 

Obrácená osmóza 

Membrána pro obrácenou (reverzní) osmózu obsahuje póry a cestu přes ni si najdou 

jen molekuly rozpouštědla. Z roztoku obsahujícího rozpuštěné molekuly i ionty tak lze oddělit 

čisté rozpouštědlo. Na protlačení rozpouštědla přes membránu je třeba pracovat s vysokým 

tlakem. Pouţívá se k získávání čistého rozpouštědla (odsolování mořské vody) 

nebo k zahušťování roztoků. Jestliţe místo zvýšeného tlaku vodný roztok zahříváme, prochází 

membránou vodní pára a v chladnějším prostředí kondenzuje. Jde o membránovou destilaci 

(Pertile, 2006). 

Elektrodialýza 

V elektrodialýze pouţíváme iontově výměnných membrán. Pohyb přes membránu 

urychluje stejnosměrné elektrické pole. Přes anex mohou pronikat pouze aniony a přes katex 

pouze kationy. V elektrodialyzéru se proto odsoluje voda průnikem iontů soli přes iontově 

výměnné membrány (Pertile, 2006). 

3.4.4 Extrakce rozpouštědlem 

Extrakce kapalina-kapalina  

Extrakce  kapalina - kapalina (liquid-liquid extraction, LLE) je rovnováţná technika 

zaloţena na rozdělování rozpuštěné látky mezi dvě nemísitelná rozpouštědla. Je velmi 

důleţité, aby jejich vzájemná mísitelnost byla pokud moţno zanedbatelná a aby extrahovaná 

látka byla co nejméně rozpustná v rozpouštědle, z něhoţ se extrahuje, a co nejrozpustnější 

v rozpouštědle do něhoţ se extrahuje.I kdyţ je moţná kombinace dvou libovolných 

nemísitelných kapalin, je v praxi nejčastější extrakce vodného roztoku do organického 

rozpouštědla. Pro posouzení vzájemné mísitelnosti kapalin a rozpustnosti látek je 

nejdůleţitějším parametrem rozpouštědel jejich permitivita . Čím bliţší hodnoty permitivita 

látky mají, tím jsou navzájem rozpustnější (Kalous, 1987; Sommer, 2000). 

Extrakční děj lze rozdělit do tří následujících kroků. Nejdříve se musí v roztoku 

vytvořit taková forma extrahovatelné látky, která je vhodná z hlediska účinnosti a selektivity 

extrakce. Poté se obě fáze uvedou do styku a po určité době se ustanoví rozdělovací 

rovnováha. V třetím kroku dojde k různým interakcím mezi extrahovanou látkou 

a rozpouštědlem nebo látkami přítomnými v rozpouštědle (Kalous, 1987; Sommer, 2000). 
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„Online LLE― se uskutečňuje opakovaným dávkováním vodných vzorků 

do organického rozpouštědla s následným protřepáváním směsi. Po extrakci je separace fází 

dosáhnuta pouţitím semipermeabilní membrány nebo fázového separátoru sendvičového 

typu. Organická fáze se zachycenými analyty je vedena do převodníku na dávkování velkých 

objemů a část s objemem 100 aţ 500 l je dávkováno do plynového chromatografu (Straková, 

1996; Sommer, 2000). 

Nevýhodou LLE je pouţití velkého mnoţství toxického rozpouštědla s vysokou 

čistotou a tendence vzorku přejít protřepáváním na emulzi.LLE je stále ještě vyuţívaná 

k analýze VOCs – halogenových uhlovodíků, fenolů a chlorovaných pesticidů (Straková, 

1996; Sommer, 2000). 

Nadkritická fluidní extrakce 

Superkritická fluidní extrakce (supercritical - fluid extraction) je metoda vyuţívající 

k extrakci analytů z matrice nadkritickou (superkritickou) tekutinu, kterou je ve většině 

případů oxid uhličitý v nadkritickém stavu (teplota > 31 °C a tlak > 73 atm čili 7 149 kPa). 

Prakticky se pracuje s tlaky 40 aţ 70 MPa a teplotami 60 aţ 150 °C. V tomto stavu má CO2 

vlastnosti kapaliny i plynu a to poskytuje ideální podmínky pro rychlé extrakce s maximální 

výtěţností. Regulací tlaku a teploty lze měnit sílu a hustotu nadkritické kapaliny a tím se 

dosahuje vlastností organických rozpouštědel v rozsahu od chloroformu přes dichlormetan 

po hexan. Protoţe je CO2 nepolární, přidává se při extrakci polárních látek k nadkritické 

kapalině polární rozpouštědlo (tzv. modifikátor). Vhodnou kombinací hodnot tlaku, teploty 

a modifikátoru můţe nadkritický CO2 rozpustit širokou oblast polárních i nepolárních 

sloučenin (Pertile, 2006). 

Nadkritický oxid uhličitý je proto ideálním rozpouštědlem pro extrakci vzorků dále 

analyzovaných jinými metodami instrumentální analýzy (GC, HPLC, optické metody, atd.). 

Je nepolární, a proto rozpouští nepolární a málo polární sloučeniny. Vzorek musí být suchý, 

aby se zabránilo tvorbě emulzí. Pouţití oxidu uhličitého má velké výhody. Kritický bod oxidu 

uhličitého je snadno dosaţitelný. Je to plyn netoxický, bezpečný a levný. Změnami teploty 

a tlaku v extraktoru lze měnit rozpouštěcí sílu oxidu uhličitého a řídit tak selektivitu extrakce. 

Nadkritický oxid uhličitý rychle proniká přes vzorek. Rozpuštěný analyt se snadno jímá 

a koncentruje, protoţe oxid uhličitý se lehce odpařuje (Pertile, 2006). 

Pro náhradu mnohých zdlouhavých klasických extrakcí hovoří kromě výše uvedených 

výhod také rychlost, která mnohahodinové aţ vícedenní extrakce zkracuje na minuty aţ 

desítky minut. 
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Zařízení je moţné navíc přímo spojit s analyzátorem a kombinovat například s GC 

a HPLC (Pertile, 2006). 

Mikroextrakce kapalnou fází  

Obecný princip mikroextrakce kapalnou fází ( liquid phase microextraction, LPME) je 

zaloţený na difuzi mezi vodným roztokem vzorku a organickým rozpouštědlem 

(extrahovadlem). Extrakce by však měla být podpořena vysokým rozdělovacím koeficientem. 

LPME poskytuje všechny výhody klasické LLE: moţný aţ 100-ní transfer analytů, 

široké pouţití, lehké přizpůsobení metody-ovlivnění selektivity (výběrem rozpouštědla 

nebo směsi rozpouštědel, úpravou pH nebo yontové síly roztoku), nevyţaduje náročnou 

aparatůru, jednoduchost, rychlost, oddělení látek od rušivých látek v matrici, moţnost 

analyzovat vzorky s vyšší koncentrací suspendovaných látek. Výhodou LPME je pouţití 

malého mnoţství rozpouštědla, bývá menší neţ 2 ml, přičemţ objem vzorků (například vody) 

se můţe pohybovat od několika mililitrů aţ po několik litrů. Technika LPME je vlastně 

kombinací extrakce a předkoncentrace. Výhodou je moţnost vynechání dalšího kroku 

zakoncentrace analytů z extrakčního činidla, které je často příčinou nízkých výtaţností 

analytů získaných při makroextrakci. Dnes je moţno kombinovat i s technikou dávkování 

velkých objemů. Pro kvantitativní analýzu se doporučuje pouţívání vnitřních standartů 

(Kotiánová, 2000). 

Bylo vyvinuto několik druhů mikroextrakcí kapalnou fází – například kontinuální 

mikroextrakce (CFME), sloupcová mikroextrakce nebo mikroextrakce pomocí jedné kapky 

(SDME). 

Mikroextrakce jednou kapkou  

Mikroextrakce jednou kapkou (single drop microextraction, SDME) je „téměř― 

bezrozpouštědlová technika. Jedná se o jednoduchou, levnou a rychlou metodu 

zakoncentrování analytu. Principem je interakce malého mnoţství extrakční fáze s nadbytkem 

vzorku. K extrakci analytu ze vzorku dochází sorpcí do kapky o objemu několika mikrolitrů. 

V SDME dochází k rozdělení extrahované látky mezi dvě nemísitelné fáze. Její dělící 

schopnost je dána selektivní rozpustností látek v rozpouštědle. Mnoţství extrahovaného 

analytu závisí na hodnotě rozdělovací konstanty. U SDME odpadá proces desorpce analytu 

z extrakční fáze. SDME pouţívá pro kaţdou analýzu vţdy nové rozpouštědlo (vscht.cz) 

Při SDME je septum vzorkovací nádoby propíchnuto jehlou stříkačky, poté je 

mikrokapka rozpouštědla vysunuta z jehly do plynného prostoru nad vzorkem (headspace 

SDME). Po uplynutí doby sorpce je mikrokapka rozpouštědla (objem mikrokapky 2 l) 
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vtaţena zpět do jehly. Ze vzorkovací nádoby je jehla přemístěna do nástřikového prostoru 

plynového chromatografu. 

U SDME lze ovlivnit selektivitu extrakce typem rozpouštědla a objemem kapky. Také 

míchání vzorku, úprava pH, teplota vzorkovací nádobky a dostatečný dlouhý čas extrakce 

ovlivňuje výsledky u obou metod extrakce, Mezi výhody techniky SDME patří její vysoká 

citlivost, coţ umoţňuje minimalizaci vzorku a extrakci analytu z vysoce znečištěných vzorků 

(vscht.cz). 

3.5 Chromatografické metody 

Chromatografické metody můţeme charakterizovat jako rozdělení látek probíhající 

na základě postupného ustanovení řady fázových rovnováh jednotlivých sloţek dělené směsi 

mezi dvě vzájemně nemísitelné fáze, které jsou vůči sobě v pohybu (Joska, 1990). Tyto 

metody umoţňují dělení velmi sloţitých směsí, ale také identifikaci a kvantitativní stanovení 

jednotlivých látek (Pertile, 2006; Chung, 2007). 

V chromatografii se vzorek vnáší mezi dvě fáze. Jedna je nepohyblivá a nazývá se 

stacionární fáze. Přes ní se pohybuje druhá, která se nazývá mobilní fáze. Pohybem mobilní 

fáze je vzore touto soustavou unášen. Sloţky vzorku, které lnou ochotněji ke stacionární fázi 

neţ k fázi mobilní, se proto při pohybu zdrţují více neţ jiné sloţky, které se ke stacionární 

fázi poutají hůře. Tímto způsobem se od sebe postupně separují jednotlivé sloţky (Pertile, 

2006; Chung, 2007). 

Chromatografické metody můţeme účelně rozdělit do skupin podle jejich povahy, 

například podle povahy mobilní fáze, uspořádání stacionární fáze nebo podle povahy děje, 

který převládá při separaci. V další části své práce se budu zabývat pouze plynovou 

chromatografií, protoţe je to nevhodnější metoda ke stanovení široké skupiny VOCs. 

Stanovení VOCs plynovou chromatografií 

Mezi chromatografickými metodami zaujímá plynová chromatografie (GC, Gas 

Chromatography) velmi významné místo. Jako analytická metoda umoţňuje identifikovat 

a stanovit plyny, dále všechny látky, které lze definovaným způsobem převést v páry, 

a některé málo těkavé látky po převedení na těkavé deriváty nebo tuhé látky po pyrolitickém 

rozkladu (Kalous, 1987).V průběhu let se plynová chromatografie stala jednou 

z nejrozšířenějších metod analytické chemie. V některých odvětvích, jako je například 

analýza plynů, dosahuje 95 % pouţití. Z hlediska aparatury a aplikačních moţností byl 



Martin Paszko: Chromatografické analýzy těkavých organických látek v ţivotním prostředí 

2010  22 

 

základy plynové chromatografie poloţeny jiţ vletech 1952 – 1956. (Smolková, 1991; Štulík et 

al., 2004). 

Separace v plynové chromatografii probíhá v kapilární nebo náplňové koloně, která 

obsahuje stacionární (nepohyblivou) fázi (sorbent) a mobilní (pohyblivou) fázi (nosný plyn, 

interní plyn či eluent). Rozdílné analyty mají rozdílnou afinitu k sorbentu. Různé analyty 

vykazují různou distribuci mezi sorbetem a eluentem nebo adsorpci na sorbentu. Rozdílné 

analyty jsou rozdílně zadrţovány a rozdílně zpoţďovány (retardovány). Touto technikou 

můţeme dělit všechny látky, které lze zahřátím na pracovní teplotu kolony převést na fázi 

plynnou (Pertile, 2006; Sommer, 2000). 

Dělení probíhá v zařízení zvaném plynový chromatograf a mobilní fází je zde plyn. 

Vzorek se dávkuje do proudu plynu, který jej dále unáší kolonou. Proto se mobilní fáze nazývá 

nosný plyn. Tuhé vzorky se předem rozpustí v těkavých kapalinách. Látky s vysokým bodem 

varu se převedou na deriváty s niţším bodem varu. Pro stanovení těkavých látek ve vzorcích lze 

pouţít tzv. ,,head space― metodu neboli analýzu rovnováţné plynné fáze. Vzorek se umístí 

do uzavřené skleněné lahvičky a vyhřeje se na zvolenou teplotu (např. ve vodní lázni). Těkavé 

látky přejdou do plynné fáze a oddělí se tím od matrice z biologického materiálu. Aby vzorek 

mohl být transportován, musí se ihned přeměnit na plyn. V koloně se sloţky separují na základě 

různé schopnosti poutat se na stacionární fázi. Sloţky opouštějící kolonu indikuje detektor. 

Signál z detektoru se vyhodnocuje a výsledkem chromatografické procesu je graficky záznam 

tzv. chromatogram, který představuje závislost signálu detektoru na čase nebo na mnoţství 

plynu prošlého kolonou (Pertile, 2006; Kalous, 1987; Štulík et al., 2004). 
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Obrázek 1: Schéma plynového chromatografu (převzato Pertile, 2006) 

 

Významnou část chromatografu tvoří kolona, ve které probíhá vlastní separace 

stanovovaných látek, proto další část mé práce bude věnována právě kolonám. Kolona je část 

chromatografu, ve které je umístěna stacionární fáze. Je umístěna v tzv. peci, která je 

temperována na určitou teplotu. Teplota je v plynové chromatografii důleţitá proměnná. 

Pokud je teplota v koloně konstantní, jedná se o isotermální analýzu. Naproti tomu 

pro analýzu vzorků multikomponentních směsí látek s rozdílnými body varu je vhodné pouţít 

teplotního gradientu. To znamená, ţe teplota kolony během analýzy se bude měnit podle 

vytvořeného teplotního programu. Výhodou pouţití teplotního gradientu je zlepšení tvaru 

chromatografických píků (zúţené signály, vyšší citlivost) a výrazné zkrácení doby analýzy. 

V koloně nastává separace sloţek. Kolony menšího vnitřního průměru poskytují vyšší 

účinnost separace, kolony většího průměru mají naopak vyšší kapacitu (jsou schopny 

separovat větší mnoţství vzorku) (Pertile, 2006; Sommer, 2000). 

V plynové chromatografii pouţíváme tři druhy kolon, jsou to kolony kapilární, 

náplňové a mikronáplňové. V oblasti VOCs je nejčastěji pouţívána kapilární kolona. 

Kapilární kolony byly dříve skleněné nebo z oceli. Dnes jsou výhradně křemenné 

s polyamidem. Vyuţívají jako nosiče stacionární fáze své vnitřní stěny. Pro většinu aplikací 

postačuje délka kapiláry 30 m. Vnitřní průměr kapiláry bývá 0,2 aţ 0,75 mm. Soudobý trend 

k urychlení analýzy vede k sniţování délky a průměru kapiláry (např. 2 m x 0,05 mm) 
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(Pertile, 2006). Při jedno i více-rozměrové chromatografii je velmi často pouţívána (Porous 

Layer Open Tubular, PLOT) kapilární kolona, která má na vnitřní stěně tenkou vrstvičku 

pórovitého materiálu (například oxidu hlinitého), která slouţí jako sorbent. Pro stanovení 

VOCs se nejčastěji pouţívá jedno-rozměrová plynová chromatografie s PLOT kolonou 

nebo s kolonou z tavného křemene, naplněné siloxanem (Pertile, 2006). 

Navrţení jednotného systému analýzy plynovou chromatografií, která bude dostatečně 

oddělovat celý komplex směsi VOCs je velmi těţké, protoţe např. ethen, acethylen a ethan je 

obtíţné oddělit i ve 100 metrové siloxanové koloně, separace v koloně této délky, však trvá 

aţ 70 minut. PLOT kolony mohou zcela stanovit C2-C3 NMHC, ale stanovení C6-C12 NMHCs 

je u této kolony špatné. Pokud je vzorek analyzován odděleně, v 60 metrové siloxanové 

koloně, která je součástí plynového chromatografu a PLOT kolona je součástí chromatografu 

dalšího, můţe být analýza dokončena přibliţně za 45 minut. Pro stanovení 

předkoncentrovaných vzorků C2-C3 a C4-C12 NMHCs se pouţívá kapilární kolona z tavného 

křemene (30 m x 0,53 mm), která je naplněna filmem dimethylsiloxanu (PDMS) vrstvě 1 μm 

a PLOT kolona s vrstvou aluminy. Pracovní teplota pro PDMS kolonu je -50 °C po dobu 

2 min., pak se teplota zvyšuje o 8°C/min na 210 °C, poté o 20 °C/min na 250 °C na dobu 

5 min. Pracovní teplota pro kolonu s aluminou je -50 °C po dobu 2 minut, pak se teplota 

zvyšuje po 10 °C/min na 200 °C na dobu 5 min (Nollet, 2006; Lee et al., 1993). 

Pro rychlost a komplexnost chromatografické separace, byla vyvinuta metoda 

dvourozměrné plynové chromatografie (two dimension gas chromatography, 2DGC). 

V konvekční dvourozměrné chromatografii pouţíváme ke zlepšení separace sloţitých směsí 

dvě kolony různé polarity. Vzorek stanovované látky prochází nejprve předkolonu a poté 

duální analytickou kolonou, tok do jednotlivých kolon je řízen přepínacím ventilem.Tento 

způsob separace je pouţíván například ke stanovení lehkých nepolárních NMHCs, OxHCs 

a monoaromátů. C2-C3 NMHCs rychle prochází polární před-kolonou, poté mohou být 

kryogenně zachyceny nebo separovány v koloně s polydimethylsiloxanem PDMS. Krátká 

SLOT kolona je chlazena na -120 °C a proto můţe účinně separovat C2-NMHC. Lehké OxHC 

jako např. acetaldehyd, aceton, methakrolein, vinyl metyl keton, metel etyl keton a C6-C12 

NMHCs jsou eluovány aţ po C2-C5 NMHCs, protoţe ty jsou kryogenně analyzovány v menší 

kapilární koloně z deaktivovaného tavného křemene, která je ochlazena na -150°C a poté jsou 

tepelně přeneseny do druhé kolny s PDMS. Deaktivovaný tavný křemen je vybrán 

pro kryogenní záchyt, protoţe usnadňuje tepelnou extrakci polárních analytů. Nicméně, 

monoaromáty nemusí být  v PDMS koloně odděleny od některých C6-C12 OxHC. Pro lepší 
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rozlišení OxHCs v PDMS koloně, je důleţité odstranění vody z plynného vzorku (Nollet, 

2006; Kelly et al., 1993; Koppmann, 2007). 

Vysokorychlostní chromatografie kombinuje kolony se zvláštní úpravou selektivity 

a konvekční dvourozměrnou plynovou chromatografií, v podstatě se jedná o rychlou 

dvourozměrnou chromatografii. Tato rychlá chromatografie však v nejuţším časovém 

intervalu před injektáţí a rychlým ohřevem vyţaduje kryogenní analýzu. Důleţité je 

ze vzorku odstranit vodu a oxid uhličitý. Má-li být celková analýza úspěšná, měla by teplota 

v kryogenní koloně dosahovat, minimálně 100°C pod bod varu stanovované látky. Dosáhnout 

takové teploty u nejlehčích NMHCs je velmi sloţité. Namísto toho jsou některé úseky PLOT 

kolony pouţity ke změření některých analytů. Ve vysoko-rychlostní chromatografii 

pouţíváme dvě sériově spojené kolony s odlišnou polaritou stacionární fáze k úpravě 

selektivity separace. Selektivita je také upravována změnou relativní délky kolony 

nebo změnou tlaku na spojném bodu kolon (Nollet, 2006; Sacks et al., 1994; Klemp et al., 

1994). 

3.6 Detekce VOCs 

 Detektory pro plynovou chromatografii (GC) jsou vybírány na základě jejich 

citlivosti a selektivity pro určité skupiny VOCs. Pro stanovení VOCs plynovou 

chromatografii pouţíváme detektory plameno-ionizační (FID), foto-ionizační.(PID), detektor 

elektronového záchytu (ECD), pulzní-výbojový detektor (PDD) a detektor oxidu uhelnatého 

(RGD). Pro potvrzení molekulární struktury a hmotnosti, můţeme do systému plynové 

chromatografie zařadit různé hmotnostní spektrometry. Detektory s jednotnou vlnovou 

délkou 190-600 nm, UV a diodové detektory se pouţívají např. pro stanovení karbonylů, 

jako 2,4-dinitrophenyldrazon deriváty (Nollet, 2006; O´Hara et al., 1988). 

3.6.1 Plameno-ionizační detektor  

 Nejčastěji pouţívaný detektor pro GC je detektor plameno-ionizační (flameionization 

detector, FID). Tento detektor je citlivý na hmotnost látek a na všechny druhy organických 

látek reaguje s přibliţně stejnou citlivostí. Citlivost FID je středně vysoká (4 pg uhlíku).FID je 

tzv. destruktivní detektor (Nollet, 2006; Scott, 1996). 

Nosný plyn se před vstupem do hořáku mísí s vodíkem, molekuly plynu jsou 

ionizovány v kyslíkovodíkovém plameni. Nosný plyn se před vstupem do hořáku mísí 

s vodíkem. (Pertile, 2006). 
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 Ionizované spaliny jsou poté vedeny mezi elektrody a vytvořené ionty z organických 

látek zvyšují průchod elektrického proudu mezi elektrodami. Odezvy detektoru jsou 

přímosměrné efektivní hmotnosti atomů uhlíku (v podstatě počet CH2 skupin v molekule). 

Pokud je citlivost FID dostatečná pro cílové analyty a byly určeny jejich účinné uhlíkaté 

atomy, detektor můţe být kalibrován z jednoho vzorku nasycených uhlovodíků (Nollet, 2006; 

Bayerman, 1987). 

 

Obrázek 2: Schéma plameno-ionizačního detektoru (převzato Pertile, 2006) 

 

3.6.2 Detektor elektronového záchytu 

 Detektor elektronového záchytu (elektron capture detector, ECD) je selektivní 

detektor, který reaguje především na sloučeniny s funkčními skupinami s vysokou 

elektronovou příslušností. ECD je nejvíce citlivý na halogenové uhlovodíky (HaHC), dusíkem 

substituované uhlovodíky, vysoce substituované kyslíkaté uhlovodíky (OxHC) a některé 

aromatické sloučeniny. Detekční limit detektoru pro halogenové uhlovodíky je 0,08 g/m
3
, 

pro tetrachlormethan a trichlormethan je detekční limit 3,3 g/m
3
. Některé HaHC mohou být 

z ovzduší odebírány přímo do smyček a bez předkoncentrace vpuštěny do GC-kolony, kde je 

pro detekci pouţit detektor elektronového záchytu. ECD musí být kalibrován pro kaţdou látku 

zvlášť, protoţe vzorky vstupují do kolony ve směsi a mohou se řádově lišit. Citlivost můţe 

být pro mnohé HaHC aţ na 10 ng. Nosným plynem pouţívaným v tomto detektoru je dusík 

nebo směs argonu a methanu. U plynu vystupujícího z kolony je kontrolována teplota 

i rovnoměrný výtok (Nollet, 2006; Scott, 1996). 
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 Princip práce detektoru je zaloţen na sníţení ionizačního proudu, zdrojem ionizující 

energie (β záření) je radioaktivní zářič, obsahující 
3
H nebo 

63
Ni. Nejprve dochází ke kolizi 

molekul nosného plynu se zářením β a dochází k ionizaci molekul vzorku, přitom se 

z molekul vzorku uvolňují pomalé elektrony, které zachytí elektronegativní záření a tím 

sniţují ionizační proud. Tento detektor je kromě halogenů, citlivý také na sloučeniny 

obsahující fosfor, kyslík, síru, olovo, nitrosloučeniny a areny (Pertile, 2006, Scott, 1996). 

 

 

 

Obrázek 3: Schéma detektoru elektronového záchytu 

 

3.6.3 Fotoionizační detektor  

 Ve fotoionizačním detektoru (photoionization detector, PID) způsobuje ionizaci 

ultrafialové záření (UV), které rozštěpí (ionizují) molekuly vzorku na pozitivně a negativně 

nabité částice a ty mohou být snadno kvantifikovány. K ionizaci dochází při absorbci 

vysokoenergetického UV záření, které způsobuje excitaci molekul, jejíţ výsledkem je 

dočasné odštěpení elektronů a vytvoření kladně nabitých iontů. Měřený plyn se tak stane 

nositelem náboje, který je v podobě elektrického proudu snímán mezi elektrodami detektoru. 

Takto vzniklý proud je zesílen a konvertován na zobrazení koncentrace v jednotkách ppm 

(g/m
3
) nebo i ppb (g/dm

3
). Selektivita detektoru je značně ovlivněna volbou vhodné vlnové 

délky. PID lze pouţít také k získání informací o molekulární struktuře látek. Citlivost 

fotoinizačního detektoru je aţ stokrát větší neţ citlivost detektoru plamenoionizačního. 

Nejčastěji je tento detektor pouţíván k měření aromatických a některých olefinických VOCs 

(Nollet, 2006; Bayerman, 1987; Scott, 1996). 
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Obrázek 4: Schéma fotoionizačního detektoru (převzato Pertile, 2006) 

 

3.6.4 Pulzní výbojový detektor  

 Pulzní výbojový detektor (pulsed discharge detector, PDD)pouţívá dva reţimy 

a to reţim elektronového záchytu a heliové fotoionizace. Při práci v reţimu elektronového 

záchytu je PDD selektivním detektorem pro sledování sloučenin s vysokou elektronovou 

afinitou jako jsou freony (HaHC), chlorované pesticidy a další halogenované sloučeniny. 

Pro tento typ látek je minimální detekovatelné mnoţství na úrovni femtogramů (fg) 

nebo pikogramů (pg). PDD je v citlivosti a charakteristice odezvy srovnatelný 

s konvenčnímím radioaktivním ECD detektorem a můţe pracovat při teplotách do 400 °C. 

Pro práci v tomto reţimu je jako doplňující přísada přiváděno helium nebo methan proti 

proudu z výstupu kolony (Nollet, 2006). V reţimu heliové fotoionizace pracuje PDD jako 

univerzální, nedestruktivní a vysoce selektivní detektor. Jeho odezva na anorganické 

i organické sloučeniny je lineární v širokém rozsahu. Odezva na vázané plyny je pozitivní 

(nárůst stávajícího proudu) s minimálním detekovaným mnoţstvím v oblasti mg/m
3
(Nollet, 

2006; Scott, 1996). 

V oblasti petrochemického a rafinérského průmyslu, kde můţe být pouţití plamene 

a vodíku problematické, je PDD v reţimu heliové fotoionizace výbornou náhradou plameno-

ionizačního detektoru (FID). Navíc, pokud je k heliu (výbojový plyn) přidáván jako 

doplňující přísada vhodný vzácný plyn jako je argon, krypton nebo xenon, můţe PDD 

pracovat jako specifický fotoionizační detektor pro selektivní stanovení alifatických 

sloučenin, aromátů, aminů a řady dalších látek (Nollet, 2006; Scott, 1996). 
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Obrázek 5: Schéma pulzního výbojového detektoru (převzato Scott, 1996) 

 

3.6.5 RGD detektor 

 RGD detektor (reduction gas detector) byl pouţíván pro měření vybraných kyslíkatých 

uhlovodíků, jako např. acetaldehyd, aceton a isopren, který patří mezi olefinické sloučeniny. 

Vzorky v koloně byly redukovány na pevný oxid rtuťnatý nebo páry rtuti, ty vyzařovaly UV 

záření, které bylo detekováno. Teplota detektoru musela být udrţována na 200 °C. Detektor 

byl zvláště citlivý pro detekci acetaldehydu a acetonu (Nollet, 2006; Greenberg et al., 1993). 

 

   
 

 

Obrázek 6: RGD detektor (převzato www.srigc.com) 
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3.6.6. Hmotnostní spektrometrie 

Hmotnostní spektrometrie (mass spektrometry, MS)je fyzikálně-chemická metoda, která 

vyuţívá separace urychlených ionizovaných částic (iontů) ve vakuu, a to podle jejich 

hmotnosti při jejich průchodu magnetickými a elektrickými poli. Hmotnostní spektrometrie je 

způsob detekce, který se pouţívá pro potvrzení molekulární struktury, tak i mnoţství 

stanovované látky. Detektory u této metody musí být kalibrovány zvlášť na ednotlivé látky 

(Nollet, 2006; Warneke, 2003; Bayerman, 1987). 

  

 

Obrázek 7: Schéma hmotnostního spektrometru (převzato www.tomcat.jcu.cz) 

 

Vzorek se nejprve musí ionizovat, coţ často vede k fragmentaci molekuly a vzniklé 

ionty se posléze dělí pomocí elektromagnetického pole. Získáme pak spektrum jednotlivých 

hmotností dělených nábojem. Dělení probíhá ve vakuu a jsou k dispozici tři moţnosti. První 

moţností je urychlování elektrickým polem, takţe fragmenty s menším poměrem m/z doletí 

k detektoru dříve, záznam tedy závisí na času letu iontu, a název tohoto typu spektrometru je 

tedy Time-of-flight (TOF). Druhá moţnost vyuţívá magnetismus, neboť se dráha nabité 

částice v magnetickém poli zakřivuje přímo úměrně intenzitě magnetického pole. Nejčastěji 

dráhu iontu upravuje proměnlivé magnetické pole mezi tzv. kvadrupólem. Třetí moţností 

hmotnostního analyzátoru je analyzátor typu iontová past. Který byl pouţit pro identifikaci 

směsi C6 OxHC a pro emise monoterpenů z travních rostlin (Nollet, 2006). 
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4 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat literární rešerši k problematice 

chromatografické analýzy těkavých organických sloučenin. V jednotlivých kapitolách jsem 

nejprve VOCs charakterizoval a rozdělil do skupin podle chemické povahy, poté jsem se 

zabýval metodami stanovení – odběrem a přípravou vzorků, extrakčními metodami, 

chromatografickými metodami a detekcí. Mezi nejobsáhlejší kapitoly mé práce patří plynová 

chromatografie, protoţe je to důleţitá a velmi často pouţívaná metoda, ke stanovení široké 

skupiny VOCs. Vypracování této bakalářské práce pozitivně přispělo k rozšíření mého 

povědomí o méně známých znečišťujících látkách. Také doufám, ţe mi tato práce bude 

oporou při zpracování diplomové práce, při mém dalším působení na této škole.
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