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Anotace  

FARNÍKOVÁ, Jana. Stanovení kyseliny adipové v procesních vodách: diplomová 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového 

inženýrství, 2011, 73 s. včetně příloh. Vedoucí práce Ing. Zdeněk Lacný.  

Tato diplomová práce se zabývá problematikou analýzy kyseliny adipové 

v elektrárenských vodných suspenzích. Úvodní část je zaměřena na problematiku emisí 

síry, které vznikají při spalování tuhých paliv v elektrárnách a na jejich negativní účinky na 

životní prostředí. Dále byly zkoumány a ověřovány metody stanovení kyseliny adipové na 

základě literární rešerše a byly provedeny praktická měření jak standardu kyseliny, tak 

reálných vzorků dodaných elektrárnami skupiny ČEZ a.s.. V závěru diplomové práce je 

popsána navržená metoda, která byla prakticky odzkoušena, testována a validována.  
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This thesis deal with problems analyses adipic acids in power unit aqueous 

suspension. The beginning part is sight on problems sulfur emission, witch rising at 

combustion stiff firings in power unit and on their negative effects on environment. Further 

was examined and check method assessment adipic acids on the basis literary background 

research and was effected practical metering how standard acids, so real designs delivered 

power station insider ČEZ a.s.. At the close thesis is described method, which was 

practically well - tried, tested and validated.  
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1 Úvod  

Ovzduší patří mezi nejvýznamnější složky životního prostředí, a proto je jeho 

čistota velice důležitá. Velmi závažný problém ve vztahu k znečištění ovzduší představují 

emise oxidu síry, které se do ovzduší uvolňují při spalování tuhých paliv s obsahem síry. 

Oxidy síry, v důsledku svých toxikologických vlastností, působí přímo negativně na 

většinu živých organismů. Navíc po reakci se vzdušnou vlhkostí dávají vzniknout kyselým 

dešťům, které kromě jiného, výrazně ovlivňují pufrovací kapacitu půd se všemi z toho 

plynoucími negativními vlivy. Je tedy nanejvýš žádoucí omezit emise oxidu síry na 

minimum.  

Jedním ze způsobů, jak, snížit emise oxidu síry je zavedení odsiřovacího procesu. K 

nejrozšířenějším metodám odstraňování oxidů síry patří metoda mokré vápencové vypírky. 

Jedním z limitujících faktorů tohoto procesu je účinnost technologie, která je z hlediska 

efektivity nutná co možná nejvyšší. Za tímto účelem, se pro zvýšení účinnosti odsiřovacího 

procesu, využívá přídavku různých organických i anorganických aditiv do vlastní 

vápencové směsi. Jedním z možných aditiv, zvyšujících účinnost odsíření plynů je kyselina 

adipová. Vzhledem ke složitosti řízení odsiřovacího procesu je pro jeho optimální průběh 

nezbytný dostatek informaci o jednotlivých technologických proudech jak z hlediska 

množství, tak i koncentrací jednotlivých látek. V případě přídavku kys. adipové jsou pro 

udržení optimálních podmínek procesu desulfurizace, důležité údaje o koncentraci této 

látky v odsiřovací suspenzi.  

Odsiřovací suspenze je zpravidla připravována přímo v místě odsiřovací jednotky z 

technologické vody, hydroxidu vápenatého nebo uhličitanu vápenatého (vápenec) a 

příslušných aditiv (kyselina adipová). Většina elektráren ČR odebírá vápenec ve formě 

vápencového štěrku, který se v elektrárně drtí a poté mele za mokra v kulových mlýnech.  

Cílem diplomové práce je na základě literární rešerše, nalezení vhodné metody 

stanovení kyseliny adipové ve vodné odsiřovací suspenzi s přídavkem vápna, validace 

metody a její praktické ověření na reálných vzorcích. 
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2 Teoretická část  

2.1 Působení oxidu siřičitého na životní prostředí  

Oxid siřičitý patří mezi hlavní znečišťující látky ovzduší a vzniká spalováním 

tuhých paliv s obsahem síry. Po určitém čase SO2 přechází fotochemickou (nebo 

katalytickou) reakcí na oxid sírový. Ten je hydratován vzdušnou vlhkostí na aerosol 

kyseliny sírové. Reakce tohoto procesu probíhá takto:  

SO2 + ½ O2  SO3  (A) 

SO3 + H2O  H2SO4  (B) 

Aerosol kyseliny sírové může pak reagovat s alkalickými částicemi prašného 

aerosolu za vzniku síranů, které se postupně usazují na zemský povrch, nebo jsou 

vymývány srážkami. K okyselení srážkových vod (až na pH < 4) dochází v tom případě, 

kdy je v ovzduší nedostatek alkalických částic. Tímto způsobem dochází ke vzniku 

kyselých dešťů, které mohou způsobit rozsáhlá poškození lesních porostů, průmyslových 

plodin a úhyn vodních živočichů v důsledku snížení pH vod [1, 3].  

Oxid siřičitý má i negativní vliv na lidské zdraví. Při koncentraci 0,1 mgm
-3

 SO2 

dráždí oči a horní cesty dýchací. Koncentrace 0,25 mgm
-3

 vede ke zvýšení respiračních 

onemocnění u dětí i citlivých dospělých osob. Při koncentraci kolem 0,5 mgm
-3

 dochází 

k nárůstu úmrtnosti u starších a chronicky nemocných osob [1, 3].  

Oxid siřičitý se do ovzduší dostává jak antropogenní činností, tak neantropogenní 

činností, jako jsou například (např.) vulkanická činnost a lesní požáry. Hlavním 

antropogenním zdrojem emisí SO2 do ovzduší je spalování fosilních paliv v tepelných 

elektrárnách a v domácnostech. Při spalování tuhých paliv přejde asi 95 % síry na SO2 a u 

kapalných paliv je to téměř 100 %. Aby se množství emisí SO2 snížilo, je zapotřebí snížit 

spotřebu elektrické energie a zavést odsíření spalin v tepelných elektrárnách [2, 3].  

2.2 Odsíření spalin  

Do roku 1989 byly emise SO2 velkým problémem. Od roku 1990 docházelo 

k razantnímu poklesu emisí SO2 (o 90% v období let 1990 až 2006) díky zavádění 

odsiřovacích procesů, odlučovačů popílku a používaní paliv s nízkým obsahem síry [2].  
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Odsiřovací zařízení kouřových plynů je důležitou součástí každé moderní tepelné 

elektrárny spalující hnědé nebo černé uhlí. Většina fosilních paliv obsahuje určité množství 

síry, která v průběhu spalovacího procesu přechází do spalin jako SO2. Odsiřování spalin 

z energetiky je dnes, i přes značnou technickou náročnost, ve velkém měřítku metodou 

užívanou ke snižování sirných emisí. Náklady spojené s odsířováním spalin jsou vysoké, 

což se projevuje zvýšenými náklady na elektrickou energii [2, 5].   

Pro odsíření spalin existuje celá řada metod, založených na nejrůznějších 

chemických či fyzikálně-chemických principech. Tyto metody se dělí na regenerační a 

průtočné procesy odsíření spalin [5]:  

1) Regenerační procesy:  

Absorpční činidlo se zde regeneruje a vrací do procesu. Nejčastěji používané 

procesy jsou natriumsulfitový (vstupní surovinou procesu je NaOH nebo Na2CO3) a 

magnezitový (vstupní surovinou je MgO) [5].  

2) Průtočné procesy odsíření:  

a) Suchá vápencová metoda: spočívá v nastřikování jemně rozemletého 

vápence do spalin v kotli (nebo přidání mletého vápence do uhlí před 

mlýny).  

b) Polosuchá vápencová metoda: tato metoda spočívá ve vstřikování vodní 

suspenze vápna do reaktoru.  

c) Fluidní adsorpce oxidu siřičitého vápnem: spaliny z kotle po odsíření 

vstupují do fluidního reaktoru [2].  

d) Mokrá vápencová metoda:  

Principem je vypírání oxidu siřičitého vodnou suspenzi uhličitanu vápenatého a 

následná oxidace vzniklého siřičitanu na síran vápenatý, který se odděluje a dále 

zpracovává. Reakce probíhá při teplotě 60°C takto:  

 CaCO3 + SO2 + ½ O2 + 2 H2O ────> CaSO42H2O + CO2  (C) 

Vzniklý sádrovec se oddělí v hydrocyklonu, vypírá vodou, vysuší a briketuje. Dá se 

použít ve stavebnictví na výrobu stavebních materiálu (sádra nebo sádrokartonové desky). 

Schéma procesu odsíření je znázorněno na obrázku č. 1.   
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Obr.  1. Schéma mokré vápencové metody odsíření spalin.  

Průběh odsiřovacího procesu:  

Spaliny z kotle procházejí přes absorbér, ve kterém jsou v kontaktu s reakční 

vápencovou suspenzí. Kyselé složky spalin (SO2) jsou zachycovány zásaditou složkou 

(CaCO3), která je obsažená v reakční suspenzi za vzniku sádrovce (CaSO4 · 2H2O). 

Koncentrace CaCO3 v reakční suspenzi je udržována přidáváním čerstvé suspenze mletého 

vápence do nádrže s absorbérem. Důležité je měření hustoty suspenzí jak ve vlastním 

procesu odsiřování, protože reakční suspenze musí mít optimální hustotu pro daný 

odsiřovací proces, tak pro přípravu regenerační suspenze mletého vápence [26].  

Nevýhodou je tvorba usazenin síranu vápenatého, které způsobují komplikace při 

provozu. Prací roztok má vysoké pH, což se negativně projevuje na zvýšené tvorbě 

siřičitanu a z toho vyplývá nedostatečná oxidace na síran. Tyto nevýhody se řeší 

přídavkem anorganických nebo organických aditiv. Častěji se používají organická aditiva 

(organické kyseliny), jejichž disociační konstanta se pohybuje mezi konstantou kyseliny 

uhličité a siřičité [5, 6].  

Jedním z organických aditiv používaných při odsiřovacích procesech je kyselina 

adipová. Publikované výsledky provozních testů účinku kyseliny adipové na proces 

odsíření plynů mokrou vápencovou metodou z americké teplárny Rickenbacker Air 
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National Guard Base prokázaly, že se účinnost odsiřovacího procesu zvýšila z 55 % na 90 

až 97 % [7]. Obdobné pokusy se záměrem zvýšit účinnost odsíření probíhají i v ČR.  

2.3 Fyzikálně chemické vlastnosti látek používaných v procesu odsíření 

Základními látkami používanými v odsiřovacím procesu jsou: technická voda, 

hydroxid vápenatý nebo uhličitan vápenatý (vápenec) a aditivum. Většina elektráren ČR 

odebírá vápenec ve formě vápencového štěrku, který se v elektrárně drtí a poté mele za 

mokra v kulových mlýnech. Takto připravená suspenze se skladuje v míchací nádrži [27].  

2.3.1 Suspenze  

Tabulka č. 1. Fyzikálně chemické vlastnosti uhličitanu vápenatého.  

Uhličitan vápenatý CaCO3 

Strukturní vzorec 

 

Bod tání  825°C 

Hustota  2,93 g/ml při 25°C 

Rozpustnost  0,001 g ve 100 ml vody a ve zředěných 

kyselinách 

Molekulová hmotnost  100,09 g/mol 

Tabulka č. 2. Fyzikálně chemické vlastnosti hydroxidu vápenatého.  

Hydroxid vápenatý Ca(OH)2 

Strukturní vzorec  

Bod tání  580°C 

Bod varu  2850°C 

Rozpustnost  málo rozpustný ve vodě 

Molekulová hmotnost  74,10 g/mol 
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2.3.2 Kyselina adipová  

Kyselina adipová patří mezi nasycené vyšší dikarboxylové kyseliny. Je to bílá 

krystalická látka bez zápachu nebo bílý krystalický prášek. V tabulce č. 1 jsou uvedeny 

fyzikálně chemické vlastnosti kyseliny adipové a v tabulce č. 2 jsou uvedeny možné 

účinky na zdraví [8].  

Tabulka č. 3.  Chemické a fyzikální vlastnosti kyseliny adipové.  

Chemické a fyzikální vlastnosti  

Chemický název Kyselina hexandiová, kyselina  

Chemický vzorec C6H10O4 

Strukturní vzorec 

  

Molekulová hmotnost 146,14 g/mol  

Popis Bílé krystaly bez zápachu nebo bílý krystalický 

prášek 

Bod tání  Rozmezí bodu tání Mezi 151,5 a 154,0 °C 

Bod varu 205 °C  

Hořlavost  hořlavý  

Rozpustnost  Rozpustnost Málo rozpustná ve vodě (1,44 g/100 ml). Snadno 

rozpustná v ethanolu nebo methanolu (0,1 g/ml).  
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Tabulka č. 4.  Možné účinky na zdraví a ekologické informace.  

Možné účinky na zdraví   

Vdechování  podráždění sliznice, kašel, dušnost  

Styk s kůží  mírné podráždění  

Styk s očima  podráždění až poškození očí  

Ekotoxicita   

LC50 96 hod., ryby  97 mgl
-1

 

EC50 48 hod., dafnie  86 mgl
-1

  

IC 50 72 hod., řasy  >100 mgl
-1

  

Opatření na ochranu  

 životního prostředí  

zabránit kontaminaci povrchových a podzemních 

vod a půd. Nesmí se dostat do kanalizace.  

2.4  Principy analytických metod pro stanovení kyseliny adipové  

V analytické chemii je možno metody stanovení rozdělí do tří základních skupin:  

1) Klasické (chemické) analytické metody – jsou obvykle založeny na chemické 

reakci a lze je dále rozdělit na:  

 gravimetii (vážková analýza),  

 odměrnou analýzu (titrace neutralizační, srážecí, komplexotvorné a 

redoxní).  

2) Instrumentální analytické metody – k určení látky se používají různé přístroje a 

zařízení. Lze je dále dělit na metody:  

 separační,  

 optické,  

 elektrochemické,  

 radiometrické,  

 termické.  
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3) Metody biochemické – k určení látky využívají mikroorganismy, které 

chemicky mění určovanou látku [9].  

2.5 Klasické analytické metody  

2.5.1 Odměrné titrační stanovení  

Při odměrné titrační analýze se měří objem spotřebovaného titračního činidla 

spotřebovaného do bodu ekvivalence. Pro kvantitativní analytické stanovení je základem 

znalost chemické reakce mezi analytem A a činidlem R:  

xA + rR  AxRr  (D) 

Bod ekvivalence je detekován buď potenciometricky, nebo pomocí barevné změny 

vhodného indikátoru [13].   

a) Potenciometrická titrace 

Potenciometrie je elektrochemická metoda založená ne měření potenciálového 

rozdílu mezi referentní (srovnávací) a měrnou (indikační) elektrodou galvanického článku. 

Potenciál referentní elektrody je konstantní, naproti tomu potenciál měrné elektrody závisí 

na koncentraci (aktivitě) sledované látky [10, 11].  

Napětí elektrochemického článku je rovno rozdílu potenciálu obou elektrod:  

          (1) 

Kde: E1 je potenciál kladné elektrody,  

 E2 je potenciál záporné elektrody.  

Elektrochemické napětí článku je závislé pouze na potenciálu měrné elektrody, tedy 

na koncentraci (aktivitě) sledované látky. Vztah mezi potenciálem elektrody a aktivitou 

popisuje Nernstova rovnice:  

     
   

   
       (2) 

Kde:  E  je potenciál elektrody  [ ],  

 E
0
  - standardní elektrodový potenciál  [ ],  

 R  -  univerzální plynová konstanta  [JK
-1
mol

-1
],  

 T  - termodynamická teplota  [K],  
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 n  -  počet elektronů zúčastněných na reakci  [ ],  

 F  -  Faradayova konstanta  [Cmol
-1

],  

 ax  -  aktivita měřeného iontu.  [3,13] 

Elektrody používané v potenciometrii se dělí podle charakteru reakcí, které na 

elektrodách probíhají, na:  

 Elektrody prvého druhu – ustavuje se rovnováha mezi kovem M a jeho kationtem 

podle reakce (E):  

M
z+

 + ze
-
  M  (E) 

Příkladem mohou být kovové elektrody (měděná, stříbrná) i plynové elektrody 

(vodíková, jejíž schéma je znázorněno na obr. 2) [9]. 

 

Obr. 2.  Schéma vodíkové elektrody.  

 Elektrody druhého druhu – tvoří je kov M pokrytý vrstvou své málo rozpustné soli 

MX a tato sestava je ponořena do roztoku obsahujícího anion této málo rozpustné 

sloučeniny X
-
. Elektrodová reakce probíhá podle rovnice (F):  

MX + ze
-
  M + zX

-
  (F) 

Příkladem jsou kalomelová elektroda, argentochloridová elektroda a 

merkurosulfátová elektroda. V praxi jsou tyto elektrody používány jako referentní 

[9].  

 Elektrody oxidačně-redukční – poločlánek je tvořen inertní elektrodou s hladkým 

povrchem, která je ponořená do roztoku obsahující dvě redoxní formy určité látky. 
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Nejčastěji se používá platinová elektroda (plíšek, drátek) zatavená do nosné 

skleněné trubičky. Dalšími používanými materiály jsou např. zlato a uhlík [9,12].  

 Membránové elektrody – využívá se zde Donannova potenciálu na obou stranách 

polopropustné membrány, která odděluje dva roztoky. Membrána propouští jen 

jeden typ iontů. Jelikož různé membrány propouští různé ionty, je možno této 

vlastnosti využít k selektivnímu stanovení aniontů i kationtů v roztocích. Jedná se o 

iontově selektivní elektrody (ISE), která je tvořena membránou oddělující vnější 

měrný a vnitřní roztok. Potenciál ISE závisí na koncentraci sledovaného iontu 

v měrném roztoku.  

Nejvýznamnější membránová elektroda je skleněná elektroda, která je selektivní 

k vodíkovým iontům v širokém rozmezí pH a využívá se k měření pH roztoků. 

Skleněná elektroda bývá konstruována jako kombinovaná nebo samostatná (vz. 

obrázek č. 3) [10, 11, 12].  

 

Obr. 3.  Schéma kombinované skleněné elektrody.  

Při potenciometrických titracích se do analyzovaného roztoku ponoří měrná a 

srovnávací elektroda. Zaznamenává se závislost napětí na objemu titračního činidla a 

grafickým záznamem je titrační křivka, která má esovitý průběh. Bod ekvivalence 

odpovídá inflexnímu bodu titrační křivky. K vyhodnocení se požívají různé grafické a 

výpočtové metody [9].  
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b) Acidobazická titrace   

Základem těchto titrací jsou protolytické rovnováhy, při nichž dochází k výměně 

protonů mezi reagujícími částicemi. Podle použitého titračního činidla se rozlišují na 

acidimetrická stanovení (titračním činidlem je kyselina) a alkalimetrická stanovení 

(titračním činidlem je roztok hydroxidu). Během titrace dochází ke změně pH. Reakce 

mezi kyselinou (HA) a zásadou (BOH) probíhá podle rovnice (G):  

HA + BOH  BA + H2O  (G) 

Indikace bodu ekvivalence je možná díky acidobazickým indikátorům. Jsou to 

slabé organické kyseliny nebo zásady. Jejich zbarvení závisí na pH roztoku. Slabá kyselina 

HInd přechází odštěpením protonu ve svoji konjugovanou zásadu Ind
-
 podle reakce (H). 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny nejčastěji používané acidobazické indikátory [13, 14].   

HInd  H
+
 + Ind

-
  (H)  

Tabulka č. 5.  Nejčastěji používané acidobazické indikátory [6].  

 

Indikátor 

Barevná změna  

Funkční oblast pH Kyselá forma Zásaditá forma 

Methylová violeť  žlutá  fialová 0 – 1,8 

Krystalová violeť  žluto-zelená  modrá 0 – 2,0 

Dimethylová žluť červená  žlutá  2,9 – 4,1  

Methylová oranž  červená žlutá 3,1 – 4,4 

Bromkresolová zeleň žlutá  modrá  3,8 – 5,4  

Methylová červeň červená  žlutá  4,4 – 6,2 

Bromthymolová modř žlutá modrá 6,0 – 7,6  

Fenolftalein   bezbarvá  červená  8,2 – 10,0 

Thymolftalein  bezbarvá modrá 9,3 – 10,8 

Alizarinová žluť R žlutá  červená 10,2 – 11,8  
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2.6 Separační metody  

2.6.1 Kapalinová chromatografie – LC (Liquid Chromatography)  

Kapalinová chromatografie je separační metoda, umožňuje dělení organických 

méně těkavých kapalných i tuhých látek, které jsou rozpuštěné ve vodě, ve zředěných 

minerálních kyselinách nebo organických rozpouštědel. Mobilní fází je kapalina. 

Stacionární fází je film příslušné látky zakotvený na povrchu nosiče nebo pevný adsorbent. 

Přístroj, na kterém se provádí analýza, se nazývá kapalinový chromatograf [10, 12, 38]. 

Kapalinovou chromatografii dělíme podle upořádání stacionární fáze na:  

a) chromatografii v plošném uspořádání – stacionární fáze je umístěna 

v ploše,  

b) chromatografii v kolonovém uspořádání stacionární fáze je umístěna ve 

sloupci [10, 12].  

Dále se kapalinová chromatografie dělí podle principu separace na:  

a) klasickou, vysokoúčinnou (HPLC), ultraúčinnou (UPLC)  

b) vylučovací chromatografii  

c) iontově výměnnou chromatografii [10].  

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie – HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography):  

HPLC je jednou z nejvýznamnějších moderních analytických metod. Používá se 

k analýze organických látek (v oblasti farmacie, toxikologie, biochemie, v environmentální 

analýze a v řadě průmyslových aplikací). Touto metodou lze stanovit až 80% známých 

organických látek. Jednoduché schéma HPLC je znázorněno na obrázku č. 8 [10, 18].  

Vysoké účinnosti je dosaženo použitím stacionární fáze, která je tvořena velmi 

malými částicemi pravidelného tvaru o velikosti < 10 µm. Se snižující se velikostí částic se 

zvyšuje odpor náplně kolony, proto je průtok mobilní fáze kolonou zajištěn vysokým 

tlakem [10, 19].  

Mobilní fáze – je tvořena směsi rozpouštědel a její vlastnosti (např. polaritu) lze 

ovlivnit složením, úpravou pH atd.  
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Schéma a uspořádání kapalinového chromatografu:  

 

Obr.  4. Schéma uspořádání kapalinového chromatografu.  

1 – zdroj mobilní fáze 

2 – čerpadlo 

3 – nástřikový prostor - autosampler 

4 – kolona 

5 – detektor 

6 – odpadní nádoba 

7 – vyhodnocovací data stanice- PC 

Čerpadla – musí být vysokotlaká. Nejčastěji se používají pístová čerpadla.  

Dávkování vzorku na kolonu – je prováděno pomocí dávkovacího ventilu se 

smyčkou. Na obrázku č. 6 je ukázka dávkovacího ventilu, kde P je čerpadlo, C – kolona, 

W – odpad, S – vzorek [10, 19].  

 

Obr. 5.  Dávkování vzorku se smyčkou.  
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Kolony – nejčastěji se vyrábějí z nerezové oceli, ze skla nebo 

z polyetheretherketonu (PEEK). Kolony jsou dlouhé od 20 mm do 500 mm a jsou 

naplněny stacionární fází. Na obrázku č. 7 je ukázka kolon používaných v HPLC 

chromatografii [10, 19].  

 

Obr. 6.  Koly v HPLC.  

Detektor – slouží ke stanovení separovaných látek.  

V HPLC se používají tyto detektory: spektrofotometrické, fluorimetrické, 

refraktometrické, elektrochemické a hmotnostní.  

Signál z detektoru je zapisován pomocí chromatografického softwaru zapisovače. 

Výsledkem analýzy je tzv. chromatogram [10, 19].  

2.6.2  Iontová chromatografie – IC (Ion Chromatography)  

Při iontové chromatografii dochází k zachycování separovaných iontů na 

stacionární fázi tvořené iontoměničem. Ion iontoměniče je vyměněn za ion obsažený v 

mobilní fázi nebo ve vzorku [10, 11].  

Stacionární fáze (iontoměnič, ionex) obsahuje kyselou nebo bazickou funkční 

skupinu. Katexy jsou iontoměniče s kyselou funkční skupinou (karboxylová kyselina) 

nesoucí záporný náboj, anexy obsahují bazickou funkční skupinu (aminoskupinu) a jsou 

nositelem kladného náboje. Jako mobilní fáze se používají vodné tlumivé roztoky, jejichž 

ionty jsou v dynamické rovnováze s ionty stacionární fáze [15, 16].  

Roztok látky AC tvoří mobilní fázi. Do kolony se dávkuje látka BC a prostupuje 

kolonou spolu s mobilní fázi. Iontoměnič je ve styku s iontem A
+
, který je vytěsňován 

iontem B
+
. Poté je ion B

+
 opět vytěsněn iontem A

+
 a takto postupuje dále kolonou. Anion 
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C
-
 se iontové výměny neúčastní [10]. Princip iontové chromatografie je znázorněn na 

obrázku č. 4. 

Nejčastěji používaným detektorem u iontové chromatografie je vodivostní detektor. 

Používají se také UV, refraktometrické, vodivostní a elektrochemické detektory [17].  

 

Obr. 7.  Princip iontové chromatografie.  

Iontový chromatograf se skládá z těchto hlavních částí:  

 autosampler,  

 vysokotlaká pumpa,  

 generátor eluentu,  

 předkolona a kolona,  

 supresor,  

 detektor.  
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Obr. 8.  Schéma iontového chromatografu.  

2.6.3 Plynová chromatografie – GC (Gas Chromatography)  

Separace složek směsi v plynové chromatografii je dána rozdělením složek mezi 

plynnou mobilní a kapalnou stacionární fázi. Analyzovaná směs prochází ve formě par v 

proudu mobilní fáze kolonou. Stacionární fáze v koloně má tendenci zadržovat jednotlivé 

složky vzorku. Mobilní fáze má naopak tendenci vymývat složky vzorku z kolony. Nosný 

plyn (mobilní fáze) nereaguje se složkami vzorku ani se stacionární fází [10, 18].  

Směs látek je dávkována do proudu nosného plynu a po převedení do plynné fáze je 

unášena nosným plynem kolonou, kde dochází k rozdělení směsi na jednotlivé složky 

(analyty). Vzhledem k rozdílným afinitám jednotlivých složek vzorku ke stacionární fázi 

dochází při průchodu vzorku kolonou k brždění jednotlivých složek. Složky vzorku, jejichž 

afinita je malá, procházejí kolonou rychleji a složky, které mají velkou afinitu, procházejí 

kolonou pomaleji. Separované složky po průchodu kolonou vstupují do detektoru, kde 

dochází k jejich identifikaci. Výstupem je záznam zvaný chromatogram [10, 38].  

Plynovou chromatografii lze použít pro kvantitativní a kvalitativní stanovení 

těkavých organických látek s bodem varu zhruba pod 800°C a s počtem uhlíkových atomů 

v molekule do 100. Analyzované látky nesmí v průběhu analýzy podléhat tepelné 

degradaci. Netěkavé látky a látky, které jsou za vysokých teplot degradovány, lze 

analyzovat pomocí derivatizačních technik [10, 38].  
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Plynovou chromatografii lze podle typu stacionární fáze a principu dělení rozdělit 

na dvě skupiny, a to na: 

1) Plynová adsorpční chromatografie – GSC (Gas Solid Chromatography).  

Stacionární fázi zde tvoři pevná látka. Rozdělení látek mezi stacionární a mobilní 

fázi je umožněno adsorpci látky z plynné fáze na povrch tuhého adsorbentu.  

2) Plynová rozdělovací chromatografie – GLC (Gas Liquid 

Chromatography).  

Stacionární fáze je zde tvořena kapalinou, která je ukotvena na pevném inertním 

nosiči [10].  

Instrumentace a popis plynového chromatografu:  

Plynový chromatograf je znázorněn na obr. 9 a skládá se z těchto částí:  

 zdroj nosného plynu,  

 zařízení pro regulaci nosného plynu,  

 nástřikový prostor,  

 chromatografická kolona umístěna v chromatografické peci,  

 detektor, 

 vyhodnocovací zařízení [10, 20].  

 

Obr. 9.  Schéma plynového chromatografu.  

Zdroj nosného plynu - nosný plyn slouží v plynové chromatografii jako transportní 

médium. Je to inertní plyn, který nereaguje se složkami obsaženými ve vzorku, ani se 
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stacionární fází. Jako nosný plyn se používá vodík, helium, dusík a argon a je obvykle 

uchováván v tlakové láhvi. Průtok plynu se reguluje pomocí regulačního systému. Vlhkost 

a nečistoty v nosném plynu (např. kyslík a uhlovodíky) jsou zachycovány sušící trubicí a 

čistícím zařízením, protože nečistoty a vlhkost přispívají k poškození stacionární fáze a ke 

snížení účinnosti [10, 20].  

Nástřikový prostor (injektor) - je to uzavřený prostor na vstupu do plynového 

chromatografu, který má vlastní vyhřívání. Slouží pro vpravení vzorku do plynového 

chromatografu a do separační kolony. Nástřik vzorku se provádí ručně pomocí 

mikrostříkačky nebo automaticky pomocí dávkovače [10].  

Nástřikový prostor se dělí na dvě kategorie:  

1) nástřik pro náplňové kolony – je jednoduchý, veškerý průtok je zaváděn na 

kolonu  

2) nástřik pro kapilární kolony – používají se buď s vypařením, nebo bez 

vypaření vzorku. Tento nástřik lze provést několika způsoby:  

a) dávkování přímo do kolony – on column nástřik.  

b) dávkování s děličem vzorku – split nástřik.  

c) dávkování bez děliče vzorku – splitless nástřik.  

d) dávkování s programově zvýšenou teplotou vypařování vzorku – PTV 

(Programmable Temperature Vaporizer) nástřik [10].  

 

Obr. 10.  Schéma split/splitles injektoru.  

Kolony - v plynové chromatografii se používají dva typy kolon:  
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1) Náplňové - jsou to skleněné nebo kovové trubice délky 1 – 5 m, o průměru 

2 – 6 mm. Jsou naplněny sorbentem nebo nosiči pokrytými kapalnou 

stacionární fází [10, 16].  

2) Kapilární - jsou to otevřené kapiláry, které mají stacionární fázi ukotvenou 

na vnitřní stěně, nebo jsou naplněny stacionární fází v celém svém 

objemu. Jsou buď ocelové, nebo jsou vyrobené z taveného křemene 

[10, 16].  

Stacionární fáze - je to polymer, který je nanesen na vnitřním povrchu kapiláry. 

Nejčastěji se jako stacionární fáze používají: polysiloxany, polyethylenglykoly a 

polyestery [10, 20].  

Detektory - separované látky přivádí nosný plyn do detektoru, který reaguje na 

změny složení mobilní fáze a převádí je na elektricky měřitelné velečiny. Signál detektoru 

je funkcí koncentrace nebo množství složky vstupující do detektoru. Detektory jsou 

posuzovány z hlediska jejich selektivity, citlivosti, šumu signálu a odezvy [10,11].  

Detektory se dělí z hlediska principu detekce na:  

1) Tepelně vodivostní (TCD – Thermal Conductivity Detector),  

2) Ionizační detektory:  

 Plamenový ionizační detektor – FID (Flame Ionization 

Detector): Je to nejcitlivější detektor v plynové chromatografii pro detekci 

uhlovodíků. Schéma FID detektoru je znázorněno na obr. 11.  

 

Obr. 11.  Schéma FID detektoru.  

 Plamenový ionizační detektor s alkalickým kovem – AFID (Alkali Flame 

Ionization Detector): je podobný jako FID, ale v blízkosti plamene je 

umístěna alkalická sůl.  
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 Bezplamenový ionizační detektor s alkalickým kovem – TID (thermonic 

Ionization Detector): zdrojem iontů alkalických kovu je elektricky 

vyhřívaná sůl alkalického kovu.  

 Plamenový fotometrický detektor – FPD (Flame Photometric Detector).  

 Fotoionizační detektor – PID (Photoionization Detector): ionizaci látek 

způsobuje ultrafialové záření.  

 Detektor elektronového záchytu – ECD (Electron Capture Detector): patří 

mezi nejpoužívanější detektory.  

 Hmotnostní spektrometrický detektor – MSD (Mass Spectrometry 

Detector): ionty jsou v hmotnostním spektru analyzovány kvadrupólovým 

analyzátorem.  

3) Infračervený detektor IR (Infra Red Detector): nepatří mezi běžně 

používané detektory.  

4) Atomově emisní detektor – AED (AtomicEmission Detector): detektor 

indukuje atomové emisní spektra prvků obsažených ve vzorku po zahřátí 

na vysokou teplotu [10,11].  

Derivatizační techniky:  

Derivatizace se v analytické chemii používá za účelem umožnění kvalitativní i 

kvantitativní analýzy. Z hlediska kvality se jedná o takovou změnu vlastnosti cílového 

analytu, která umožní jeho chromatografické odlišení od ostatních sloučenin přítomných 

v analyzovaném vzorku. Z hlediska kvantity se jedná zejména o zvýšení stability analytu 

za podmínek analýzy a zlepšení odezvy v daném analytickém systému. Derivatizační 

techniky používané v chromatografii lze rozdělit na on-line a off-line, podle toho zda 

zařízení kde probíhá  derivatizační reakce je součásti separačního systému či nikoliv.     

Derivatizace v plynové i kapalinové chromatografii by měla vést ke zvýšení 

těkavosti a zlepšení stability separovaných látek. Alifatické karboxylové kyseliny 

neobsahují chromofor a vykazují v ultrafialové oblasti spektra nízké hodnoty absorbance. 

Proto se do molekuly zavede některý z chromoforů [21, 22, 38].  

Derivatizační techniky můžeme rozdělit podle místa derivatizace na tři kategorie: 

 Předkolonová derivatizace (pre-column) - chemická reakce probíhá před kolonou.  
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 Derivatizace na koloně (on-column) - chemická reakce probíhá přímo v koloně.  

 Postkolonová derivatizace (post-column) - chemická reakce probíhá za kolonou a 

používá se spíše u HPLC [21].  

Nejčastější derivatizační postupy v plynové chromatografii jsou:  

 Silylace – dochází k nahrazení aktivních vodíkových atomů alkylsilyl skupinami 

(používá se např. trimethylchlorsilan). Patří mezi nejpoužívanější postupy při 

analýze vzorků [23, 24].  

 Acylace – dochází k nahrazení reaktivního vodíku acylem (nejčastěji se používá 

např. acetanhydrid). Acylační činidla se na rozdíl od silylačních zaměřují na vysoce 

polární, multifunkční sloučeniny (např. sacharidy a aminokyseliny) a velkou 

výhodou je i zavedení elektron-odstupujících skupin, a tím dojde k zlepšení detekce 

během analýzy [23, 24].  

 Alkylace – dochází k nahrazení aktivního vodíku alkylovou skupinou (nejčastěji 

methylem). Používá se nejčastěji k úpravě sloučenin, které obsahují kyselý vodík 

(např. fenoly, karboxylové kyseliny, …). Alkylační činidla lze použít samostatně, 

nebo mohou být použity ve spojení s acylačními, či silylačními činidly [23, 24].  

 Esterifikace – reakce kyseliny s alkoholem v přítomnosti katalyzátoru za vzniku 

esteru. Alkylační činidla jsou dostupná v několika sestavách, které umožňují vznik 

esterů [24].  

 Cyklizace – analyt se dvěma funkčními skupinami (v polohách 1,2-; 1,3 nebo 1,4) 

alkylového řetězce kondenzuje s vhodným činidlem za vzniku cyklického derivátu. 

Jako cyklizační činidla se používají např. fosgen, alkyl/aryl boronát, různé 

aldehydy a ketony [25].  

2.6.4  Validace analytické metody   

Je to proces, kterým se používá k ověřování vhodnosti, správnosti a spolehlivosti 

vypracované analytické metody pro zamyšlený účel. Důležitý je výběr validačních 

parametrů a získání dostatečného množství dat, aby bylo možné posoudit, zda je metoda 

(či systém) vhodná pro zamyšlený účel [21].  
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2.7 Možnosti uplatnění metod pro stanovení kyseliny adipové  

Metody popsané výše v teoretické části byly prakticky vyzkoušeny a ne všechny 

splňují podmínky pro stanovení, které by nemělo být ovlivněno proměnnými parametry 

výchozích vzorků – mírně kolísající pH, proměnný podíl pevné fáze, vysoké a proměnné 

obsahy vápníku, chloridů, síranů a dalších iontů. Z hlediska reálných vzorků obsahujících 

proměnné množství pevné fáze, by stanovení mělo být schopné postihnout kyselinu 

adipovou jak ve vodě, tak i v pevném podílu nejlépe v jednom analytickém kroku.  

Navržená metoda:  

Navržená metoda vychází ze schopnosti karboxylových kyselin reagovat 

s chlormravenčany v přítomnosti organických bázi a alkoholu na stabilní těkavé deriváty 

snadno stanovitelné pomocí GC.  

Princip navržené metody:  

Provádí se přímá derivatizace ve vodném roztoku, včetně pevné fáze s následnou 

jednoduchou izolací produktů a plynově chromatografickou detekcí. Homogenizovaný 

vzorek suspenze je v přítomnost organické báze a alkoholu derivatizován pomocí 

speciálního činidla. Produkt je jednostupňově vyextrahován do hexanu a podroben analýze 

na plynovém chromatografu s plamenovým ionizačním detektorem [22].  
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3 Experimentální část  

3.1  Plán experimentů 

V rámci diplomové práce byly plánovány a zkoušeny tyto metody stanovení 

kyseliny adipové:  

1. odměrné titrační stanovení,  

2. iontová chromatografie,  

3. kapalinová chromatografie,  

4. plynová chromatografie.  

3.2  Reálné vzorky – výchozí parametry  

Pro měření byly použity vzorky vodné odsiřovací suspenze s přídavkem vápna, 

které byly dodány několika elektrárnami skupiny ČEZ a.s.. Vzorky byly jak s obsahem 

kyseliny adipové, tak i čisté, případně po průchodu technologickým procesem a spotřebě 

kys. adipové.  

Vzorky vodné suspenze obvykle obsahovaly do 4 hm. % pevného podílu a 

vykazovaly pH v neutrální oblasti. Další charakterizace byla prováděna pouze orientačně 

s ohledem na testované techniky stanovení kyseliny adipové. Ze zjištěných výsledků 

vyplynula skutečnost velmi proměnného složení, kdy např. koncentrace aniontů (chloridy, 

sírany apod.) ve vzorcích byly v rozsahu miligramů až gramů na litr suspenze. Tato 

skutečnost jednoznačně ukazuje na použití vstupních chemikálii maximálně technické 

čistoty. Zároveň však tato okolnost determinuje použití analytických technik stanovení 

kyseliny adipové.  

3.3  Vlastní provedení analytických zkoušek   

Naplánované analytické metody stanovení kyseliny adipové byly ověřovány na 

základě literárních poznatků. Zkoumaly se možnosti aplikace jednotlivých metod na reálné 

vzorky. Na základě výsledků byl proveden návrh vhodného analytického postupu, 

zpracování metodiky a její ověření.  
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3.4  Příprava roztoku zásobního standardu kyseliny adipové 

Zásobní roztok standardu kyseliny adipové o koncentraci 0,05 M byl připraven 

navážením 0,7307 g pevné kyseliny adipové na analytických váhách a rozpuštěním 

navážky v demineralizované vodě a doplněním na objem 100 ml v odměrné baňce. 

Zásobní roztok byl připraven nejméně 24 hodin před použitím, a to vzhledem ke špatné 

rozpustnosti kyseliny ve vodě. Pro urychlení rozpouštění byla použita ultrazvuková lázeň. 

Před měřením se odměrná baňka doplnila na přesný objem. Zásobní roztok byl používán 

pro přípravu jednotlivých pracovních standardů.  

3.4.1  Odměrné titrační stanovení – potenciometrická titrace 

Přístroje a zařízení  

 analytické váhy,  

 váženka,  

 lžička, 

 pH metr GRYF 208L (viz. obrázek č. 12),  

 

Obr. 12. pH metr.  

 stojan na upevnění byrety,  

 byreta (25 ml),  

 odměrná baňka (100 ml),  

 kádinky (150 ml a 50 ml),  

 nálevka,  

 automatická pipeta,  

 laboratorní magnetické míchadlo (viz. obrázek č. 13) s michadélkem,  
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 skleněná kombinovaná elektroda.  

 

Obr. 13. Magnetická míchačka IKA Big Squid.  

Chemikálie  

 standard kyseliny adipové o koncentraci 7307,0 µg/ml,  

 kyselina sírová (H2SO4) o koncentraci 0,05 mol/l,  

 hydroxid sodný (NaOH) o koncentraci 0,1 mol/l,  

 demineralizovaná voda.  

Provedení potenciometrické titrace pro standard kyseliny adipové  

Automatickou pipetou bylo postupně napipetovalo 5, 10 a 15 ml standardu kyseliny 

adipové o koncentraci 7307,0 µg/ml do kádinek o objemu 150 ml. K odpipetovaným 

roztokům byla přidána demineralizovanou vodou na celkový objem cca. 50ml. Provedlo se 

okyselení směsi přídavkem 5 ml kyseliny sírové o koncentraci 0,05 M. Do kádinky se 

vložilo michadélko a kádinka se umístila na magnetickou míchačku. Do roztoku v kádince 

se ponořila měřící skleněná kombinovaná elektroda a po zapnutí magnetického míchadla, 

se změřilo se pH roztoku bez přídavku NaOH. Poté se postupně z byrety přidával 

konstantní objem 0,5 ml 0.1M NaOH. Měřilo se pH roztoku, jehož hodnota byla odečtena 

vždy po ustálení.  

Přesná koncentrace odměrného roztoku NaOH se stanovovala titrací na kyselinu 

šťavelovou. 

Provedení potenciometrické titrace pro reálné vzorky  

Pro měření byly použity vzorky vodné odsiřovací suspenze s obsahem kyseliny 

adipové č. CNT 2933/10, 2935/10 a 2734/10 dodané z provozů ČEZ a.s.. 
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Vzorek, který obsahoval pevnou fází, se přefiltroval na membránových filtrech 0,45 

µm. Pro stanovení se do 150 ml kádinky odpipetovalo 10 ml vzorku. Vzorek byl doplněn 

demineralizovanou vodou na celkový objem cca. 50ml. Roztok byl dále okyselen 

přídavkem 5 ml kyseliny sírové o koncentraci 0,05 M. Další postup byl identický, jako při 

titraci standardů. Z naměřených dat byl sestrojen graf vyjadřující závislost pH na celkovém 

objemu přidaného hydroxidu a provedeno vyhodnocení bodu ekvivalence obvyklým 

postupem.  

3.4.2 Acidobazická titrace s vizuální koncovkou 

Acidobazická titrace s vizuální koncovkou byla ověřována pro dva indikátory – 

methylčerveň a fenolftalein. Pro unifikaci postupu byl zvolen obdobný postup jako u 

potenciometrické titrace. Alikvótní objem standardu kyseliny adipové (20ml) byl titrován 

roztokem 0.1M NaOH na příslušný indikátor. Stanovení přesné koncentrace roztoku NaOH 

nebylo prováděno, neboť účelem pokusu bylo pouze ověření vizuální detekce bodu 

ekvivalence. Reálné vzorky, které obsahovaly pevnou fází, byly přefiltrovány na 

membránových filtrech 0,45 µm. Pro stanovení se do kádinky odpipetoval alikvót 20 ml 

vzorku a byla provedena titrace. Obdobné pokus byl proveden i pro nefiltrované vzorky. 

Byla hodnocena zřetelnost barevného přechodu.  

3.4.3 Měření pomocí iontové chromatografie 

Přístroje a zařízení  

 filtrační zařízení schopné filtrace pod 0,45 µm,  

 iontový chromatograf:  

a) v aniontovém,  

b) v kationtovém režimu,  

- generátor eluentu,  

- supresor,  

- CRD (odstraňování karbonátu),  

- vhodná kolona,  

- sampler,  

 laboratorní magnetické míchadlo,  

 odměrné sklo,  
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 mikropipety,  

 filtry – membránový stříkačkový filtr,  

 vialky,  

 cartridge v H
+
 cyklu,  

 analytické váhy.  

Chemikálie  

 demineralizovaná voda,  

 standard kyseliny adipové.  

Postup měření  

Použití IC pro stanovení kyseliny adipové v dané matrici probíhalo na dvou 

systémech. Prvý systém byl bez chemické suprese a využíval boratoglukomátový eluent, 

kolonu IC-Pak HR a UV a vodivostní detekci. Druhý systém byl založen na supresním 

provedení s hydroxidovým eluentem, l kolonou Dionex AS19 a vodivostním detektorem. 

Na obou systémech byly provedeny pokusy s injektáži vodného roztoku kys. adipové – 

standardu. Dále byly provedeny pokusy s reálným vzorkem, který byl před analýzou 

upraven filtrací přes stříkačkový 0,45m filtr. Jelikož ve všech případech byl u reálných 

vzorků pík kyseliny adipové překryt interferencemi, které znemožňovaly jeho identifikaci, 

byly provedeny pokusy s odstraněním interferencí za pomocí iontoměničů běžně 

používaných pro čištění vzorků v IC. Přítomné interference se nepodařilo jednoduše 

eliminovat. Vzhledem ke komplexnosti matrice by bylo nutné uplatnit několikastupňové 

čištění, které však nelze použít z důvodů složitosti metody a značné závislosti na 

konkrétním složení vzorků.   

3.4.4 Měření pomocí HPLC  

Přístroje a zařízení  

 kapalinový chromatograf včetně detektoru,  

 laboratorní třepačka, 

 odměrné sklo, 

 mikropipety,  
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 iontoměnič,  

 zařízení pro extrakci na pevné fázi,  

 filtry – membránový stříkačkový filtr,  

 vialky, septa.  

Chemikálie:  

 demineralizovaná voda,   

 standard kyseliny adipové.  

Postup měření  

U této metody se nepodařilo najít vhodné podmínky umožňující bezpečné 

provedení experimentu. Z důvodu možného poškození HPLC tato metoda nebyla prakticky 

provedena. 

3.4.5 Plynová chromatografie 

Požadavky na vybavení laboratoře: 

1. plynový chromatograf s nástřikem kapalných vzorků (split/splitless), včetně všeho 

potřebného příslušenství  

2. laboratorní třepačka (viz. obrázek č. 14),  

 

Obr. 14. Třepačka IKA VORTEX Lab Dancer.  

3. odměrné baňky a kádinky,   

4. mikropipety,  

5. filtry – membránový stříkačkový filtr,  

6. vialky, septa, stojánek na vialky.   

Chemikálie:  

1. demineralizovaná voda,  

2. standard kyseliny adipové o c = 7,307 10
-3

 g/ml,  
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3. hexan (čistota 95%), pyridin (čistota 98-99,98%), chlormravenčan, alifatický 

alkohol (1-butanol) (čistota 99,5%).  

3.4.6 Navržená metoda a její provedení  

Kalibrační standardy  

Kalibrační standardy o 6 neekvidistantních koncentračních úrovních byly 

připraveny rozřeďováním zásobního standardu demineralizovanou vodou. Standardy byly 

připraveny tak, aby koncentrační úrovně odpovídaly očekávanému rozsahu koncentrací v 

reálných vzorcích nebo definovanému pracovnímu rozsahu GC.   

Příprava kalibračních standardů na minimálně 6 koncentračních úrovních byla 

provedena odpipetováním objemů zásobního standardu kyseliny adipové dle tabulky č. 6 

do 10 ml odměrné baňky a doplněním na objem demineralizovanou vodou.  

V rámci testu linearity kalibrační křivky byly obdobně připraveny i standardy o 

jiných koncentračních úrovních.  

Tabulka č. 6. Kalibrační tabulka.  

 V (standardu kys. adipové) [µl] c(vypočtená) [µgml
-1

]  

1.  140  102,30 

2.  700 511,49 

3.  1400  1022,98 

4. 2050 1497,35 

5.  2100 1534,47 

6. 2200 1607,54 

Výpočet koncentrace:  

  
 (                   ) 

  

  
   (                   )    

          
  

Derivatizace a extrakce: 

Podmínky a objemy jednotlivých činidel byly stanoveny na základě rozboru 

publikovaných údajů o použití této derivatizační techniky.  
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Tabulka č. 7. Podmínky derivatizace a extrakce.  

Látka  Objem [µl] 

Vzorek  850 

Pyridin  50 

Derivatizační činidlo (methylchloroformát) 60 

1- butanol  40 

Hexan  1000 

Provedení derivatizace a extrakce:  

Do 4 ml šroubovací vialky bylo odpipetováno 850 µl vzorku, ke kterému se přidal 

odpipetovaný objem organické báze, alkoholu, chloroformátu a obsah se opatrně protřepal. 

Nakonec se přidal odpipetovaný objem hexanu a vialka se uzavřela septem. Obsah se poté 

protřepával na mikrotřepačce. V průběhu protřepávání bylo nutné provést opakované 

odplynění uvolněním uzávěru vialky. Pomocí injekční stříkačky s jehlou se oddělila 

hexanová vrstva (horní vrstva), která se převedla do 2 ml chromatografické vialky a 

provedla se chromatografická analýza.  

Podmínky analýzy na plynovém chromatografu Agilent HP6890 :  

Nosný plyn N2 

Průtok 1.0 ml/min 

Teplota pece  40 °C po dobu 2 min 

Nárůst 25 °C/min do 240 °C 

Výdrž 0 min  

Kolona HP5 30 m x 0.25 x 0.25  

Injektor Splitless, 100°C 

Detektor FID 300°C  
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Provedené testy  

1. Linearita kalibrační křivky: 

Byla testována linearita kalibrační křivky v předpokládaném koncentračním 

rozsahu. Test byl proveden pro kalibrační křivku procházející počátkem a čtyři nezávislé 

kalibrace v různých koncentračních úrovních.  

2. Určení vlivu doby derivatizace:  

Do 5 odměrných baněk o objemu 10 ml bylo automatickou pipetou postupně 

napipetováno 400 µl standardu kyseliny adipové (o c = 7,307 10
-3

 g/ml) a baňky byly 

doplněny demineralizovanou vodou na přesný objem. S takto připravenými roztoky byl 

proveden postup analýzy za podmínek popsaných v tabulce 7. Jednotlivé vialky se poté 

protřepávaly 5, 10, 15, 20 a 25 minut. V tabulce č. 8 jsou uvedeny závislosti koncentrace 

kyseliny adipové na časové prodlevě. Pro ověření naměřených dat byl pokus proveden 

opakovaně. Tabulka naměřených hodnot je uvedena ve výsledcích (tabulka č. 19) a grafy 

jsou uvedeny v přílohách (graf č.7).  

3. Stanovení opakovatelnosti:  

Roztoky pro opakovatelnost byly připraveny odpipetováním 400 µl zásobního 

standardu do 5 odměrných baněk o objemu 10 ml a doplněním po rysku 

demineralizovanou vodou. Poté se provedla derivatizace a extrakce podle následujícího 

postupu:  

Do 4 ml šroubovací vialky bylo odpipetováno 850 µl vzorku, ke kterému se přidal 

odpipetovaný objem (uvedený v tabulce č. 7) organické báze, alkoholu, chloroformátu a 

obsah se opatrně protřepal. Nakonec se přidal odpipetovaný objem hexanu a vialka se 

uzavřela septem. Obsah se protřepával na mikrotřepačce 25 minut. V průběhu protřepávání 

bylo nutné provést opakované odplynění uvolněním uzávěru vialky. Pomocí injekční 

stříkačky s jehlou se oddělila hexanová vrstva (horní vrstva), která se převedla do 2 ml 

chromatografické vialky a provedla se chromatografická analýza. Tabulka naměřených 

hodnot je uvedena v příloze (tabulka č. 22 - 27). Tato série testů byla prováděna 

opakovaně.  

4. Vliv změny množství chemikálií pro derivatizaci:  

Pro tuto sérii testů byly použity dva standardy, kde první standard byl připraven 

postupným odpipetováním 1400 µl standardu kyseliny adipové do 7 odměrných baněk o 
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objemu 10 ml, standard číslo dvě byl připraven postupným odpipetováním 2050 µl 

standardu kyseliny adipové do 7 odměrných baněk o objemu 10 ml. Derivatizace a 

extrakce byly provedeny stejným způsobem, jak je to popsáno v postupu pro 

opakovatelnost s tím rozdílem, že se do každé vialky přidal jiný objem činidel. Tyto 

objemy jsou uvedeny v tabulce č. 8. Hodnoty naměřené pro vzorek zpracovaný postupem 

dle tab. 7 a dobou derivatizace 25 minut sloužily jako vztažné. Výsledky jsou uvedeny 

v tabulce č. 20 a 21.   

Tabulka č. 8. Objemy použitých činidel.  

Č. vzorku Činidla V [µl] 

 

1 

 

Pyridin 40 

1-butanol 40 

methylchloroformát 60 

hexan 1000 

 

2 

Pyridin 50 

1-butanol 50 

methylchloroformát 60 

hexan 1000 

 

3 

Pyridin 50 

1-butanol 40 

methylchloroformát 50 

hexan 1000 

 

4 

Pyridin 60 

1-butanol 50 

methylchloroformát 50 

hexan 1000 

 

5 

Pyridin 40 

1-butanol 50 

methylchloroformát 50 

hexan 1000 

 

6 

Pyridin 40 

1-butanol 30 

methylchloroformát 50 

hexan 1000 
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5. Reprodukovatelnost:  

Reprodukovatelnost byla zkoumána v rozmezí 2 – 3 měsíců, kdy byly 

zpracovávány opakovaně série vzorků pro určení opakovatelnosti. Výsledky jsou uvedeny 

v tabulce č. č. 22 - 27 v příloze.   
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4 Výsledky a diskuse  

4.1  Výsledky odměrného titračního stanovení  

4.1.1  Potenciometrické stanovení kyseliny adipové  

Tabulka č. 9. Naměřené hodnoty pH 5 ml standardu kyseliny adipové o  

c = 7,307 10
-3

 g/ml.  

Objem NaOH [ml] pH vzorku  Objem NaOH [ml] pH vzorku  

0 1,89 7 4,4 

0,5 1,92 7,5 4,6 

1 1,97 8 4,81 

1,5 2,02 8,5 5,02 

2 2,08 9 5,3 

2,5 2,14 9,5 5,58 

3 2,26 10 6,1 

3,5 2,36 10,5 10,5 

4 2,52 11 11,2 

4,5 2,73 11,5 11,45 

5 3,06 12 11,6 

5,5 3,55 12,5 11,73 

6 3,88 13 11,81 

6,5 4,16   
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Tabulka č. 10. Naměřené hodnoty pH 10 ml standardu kyseliny adipové o  

c = 7,307 10
-3

 g/ml.  

Objem NaOH  

[ml] 

pH 

vzorku 

Objem NaOH 

[ml] 

pH 

vzorku  

Objem NaOH  

[ml] 

pH  

vzorku  

0 1,92 7 3,92 14 5,6 

0,5 1,95 7,5 4,06 14,5 5,84 

1 2 8 4,2 15 6,2 

1,5 2,06 8,5 4,32 15,5 8,84 

2 2,13 9 4,45 16 10,85 

2,5 2,21 9,5 4,53   

3 2,3 10 4,62   

3,5 2,4 10,5 4,74   

4 2,55 11 4,84   

4,5 2,74 11,5 4,94   

5 2,98 12 5,05   

5,5 3,3 12,5 5,16   

6 3,56 13 5,3   

6,5 3,76 13,5  5,44   
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Tabulka č. 11. Naměřené hodnoty pH 15 ml standardu kyseliny adipové o  

c = 7,307 10
-3

 g/ml.  

Objem 

NaOH  

[ml] 

pH 

vzorku 

Objem 

NaOH 

[ml] 

pH 

vzorku  

Objem 

NaOH  

[ml] 

pH  

vzorku  

0 1,95 8,5 4,06 17 5,36 

0,5 1,98 9 4,16 17,5 5,44 

1 2,02 9,5 4,25 18 5,54 

1,5 2,08 10 4,31 18,5 5,68 

2 2,14 10,5 4,39 19 5,85 

2,5 2,22 11 4,46 19,5 6,1 

3 2,3 11,5 4,54 20 5,59 

3,5 2,42 12 4,6 20,5 10,26 

4 2,54 12,5 4,66 21 11 

4,5 2,72 13 4,75 21,5 11,3 

5 2,96 13,5  4,81 22 11,46 

5,5 3,22 14 4,86 22,5 11,59 

6 3,42 14,5 4,95 23 11,66 

6,5 3,6 15 5,02 23,5 11,77 

7 3,75 15,5 5,1 24 11,8 

7,5 3,86 16 5,18   

8 3,96 16,5  5,26   
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4.1.2  Měření pH reálných vzorků a standardu  

Tabulka č. 12. Naměřené hodnoty pH vzorku č. CNT 2933/10.  

Objem NaOH  

[ml] 

pH vzorku  

č. 2933 

Objem NaOH  

[ml] 

pH vzorku  

č. 2933 

0 1,73 7 9,68 

0,5 1,78 7,5 9,83 

1 1,84 8 10,09 

1,5 1,92 8,5 10,27 

2 2,04 9 10,34 

2,5 2,14 9,5 10,36 

3 2,26 10 10,4 

3,5 2,45 10,5 10,44 

4 2,78 11 10,44 

4,5 3,76   

5 7,4   

5,5 8,2   

6 8,94   

6,5 9,51   
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Tabulka č. 13. Naměřené hodnoty pH vzorku č. CNT 2935/10.   

Objem NaOH  

[ml] 

pH vzorku  

č. 2935 

0 1,85 

0,5 1,96 

1 1,98 

1,5 2,05 

2 2,12 

2,5 2,24 

3 2,36 

3,5 2,55 

4 2,95 

4,5 4,26 

5 7,46 

5,5 8,32 

6 8,9 

6,5 9,47 

7 9,76 

7,5 9,9 

8 10,04 

8,5 10,26 

9 10,37 

9,5 10,44 

10 10,46 
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Tabulka č. 14. Naměřené hodnoty pH vzorku č. CNT 2734/10.   

Objem NaOH  

[ml] 

pH vzorku  

č. 2734 

0 2,21 

0,5 2,26 

1 2,34 

1,5 2,45 

2 2,56 

2,5 2,74 

3 2,98 

3,5 3,57 

4 4,58 

4,5 6,66 

5 7,4 

5,5 7,76 

6 7,98 

6,5 8,13 

7 8,25 

7,5 8,36 

8 8,45 

8,5 8,53 

9 8,6 

9,5 8,68 

10 8,74 
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Tabulka č. 15. Naměřené hodnoty pH standardu kyseliny adipové (10 ml) o  

c = 7,307 10
-3

 g/ml.  

Objem NaOH  

[ml] 

 

pH vzorku  

Objem NaOH  

[ml] 

 

pH vzorku  

0 1,88 10,5 4,82 

0,5 1,93 11 4,93 

1 1,99 11,5 5,05 

1,5 2,05 12 5,16 

2 2,12 12,5 5,29 

2,5 2,22 13 5,43 

3 2,31 13,5 5,59 

3,5 2,45 14 5,83 

4 2,64 14,5 6,18 

4,5 2,94 15 6,85 

5 3,19 15,5 10,32 

5,5 3,46 16 11 

6 3,72 16,5 11,28 

6,5 3,88 17 11,45 

7 4,05   

7,5 4,17   

8 4,3   

8,5 4,42   

9 4,52   

9,5 4,61   

10 4,7   
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Výhody metody:  

Odměrné stanovení je z hlediska pořizovacích nákladů nejméně finančně náročnou 

metodou a je také nejjednodušší na provedení. Velkou výhodou je i relativně krátký čas 

analýzy [28]. Z tohoto hlediska není rozhodující, zda se určení bodu ekvivalence realizuje 

vizuálně nebo potenciometricky. Rozdíl v metodách pro určení bodu ekvivalence je v 

oblasti citlivosti, meze detekce a interferencí. Tyto skutečnosti byly při praktickém 

ověřování potvrzeny.  

Nevýhody metody:  

K umožnění titračního stanovení se nejdříve musí provést filtrace. Nefiltrované 

vzorky neumožňují použití potenciometrické ani vizuální detekce bodu ekvivalence. Právě 

filtrace však představuje problém. U reálných vzorků s podílem pevné fáze není možné 

provést filtraci pod 0,45m v jednom kroku z důvodů rychlého zanesení membránových 

filtrů. Na nevhodně zvolených filtrech navíc může docházet k nežádoucím sorpcím nebo 

iontově výměnným procesům analytu. Předfiltraci je proto lépe provádět na filtrech ze 

skleněných vláken, které vynikají inertností filtrační membrány. Nevýhodou je však vyšší 

pořizovací cena. K dalším nevýhodám patří, že metoda nepostihuje kyselinu adipovou 

přítomnou v pevném podílu. Údaje o distribuci kyseliny adipové mezi pevný a kapalný 

podíl suspenze v reálných vzorcích jsou neznámé. 

Nízká citlivost vyplývající z obtížného určení bodu ekvivalence patří mezi 

v literatuře publikované údaje. Zatímco pro suspenze po přidání kyseliny adipové je 

provedení metody v reálných vzorcích omezeně možné, u roztoků, kde již došlo k poklesu 

koncentraci je metoda nevhodná z důvodů ploché acidobazické titrační křivky. Dle 

literárních poznatků je tvar acidobazické titrační křivky (viz. graf č. 3 v příloze) silně 

závislý na koncentraci iontů Ca
2+

 v roztoku, jejichž vysoké koncentrace znemožňují 

stanovení [28]. V reálných suspenzích odsiřovacích směsí vysoký obsah iontů vápníku lze 

z hlediska používaných chemikálií předpokládat.  

Literární údaje o plochém průběhu titrační křivky se při ověřování nepotvrdily, 

neboť průběh křivky byl oproti publikovaným údajům zcela odlišný. Na základě měření 

reálných vzorků se prokázalo, že se u potenciometrických titrací reálných vzorků 

pravděpodobně titruje jiná látka, než je kyselina adipová (graf č. 2 a č. 1 v příloze), neboť 

je zřetelný rozdíl mezi titračními křivkami standardu a reálných vzorků. Tento rozdíl 

v konečném efektu zabraňuje přesnému vyhodnocení bodu ekvivalence a určení 
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koncentrace kys. adipové v reálných vzorcích elektrárenské suspenze. Proto je toto měření 

nevhodné pro použití.  

4.2  Diskuse k iontové chromatografii  

Výhody metody: 

Jednoznačná identifikovatelnost analytu, přesnost, správnost a citlivost analýzy. 

Nejsou potřebné velké objemy vzorku (1-5 ml přefiltrovaného vzorku). Výhodou je i 

relativně krátký čas analýzy [29, 30]. Z dat získaných analýzou čistých standardů lze 

uvedené skutečnosti potvrdit.  

Nevýhody metody:  

Metoda je poměrně finančně náročná. Jsou kladeny vysoké požadavky na 

kvalifikovaný personál. Přístroje pro IC nejsou v laboratořích tak rozšířené jako zařízení 

pro plynovou chromatografii. Z praktického hlediska k nevýhodám metody patří: 

a) Kolony pro aniontovou chromatografii vykazují různou odolnost vůči kationtům 

s vyšším oxidačním číslem. Při praktickém ověření v řadě případu rušila 

přítomnost ostatních aniontů, které ve vysokých koncentracích znemožňovaly 

kvantifikaci. Je nezbytné vzorek přefiltrované suspenze upravit na kolonce 

s iontoměničem a nahradit kationty v roztoku za H
+
. U reálných vzorků je 

problematický odhad kapacity iontoměniče pro odstranění interferencí ve vztahu 

k obsahu kationtu v upravovaném objemu roztoku  - vysoké koncentrace Ca
2+

  a 

dalších iontů [29, 30].  

b) Kationtové uspořádání iontové chromatografie je mnohem citlivější na odstranění 

všech kationtů. Navíc jde o jednoúčelové uspořádání IC, které oproti obvykle 

používaným přístrojovým konfiguracím používá jiný typ kolon, jiný typ supresoru 

a eluentu. Změna obvyklé konfigurace iontového chromatografu na tuto variantu 

je možná, avšak finanční náročnost je silně odvislá od typu přístroje [31, 32].  

Jednotlivá měření reálných vzorků prokázala nevhodnost této metody a to tím, že 

během stanovení na IC chromatografu docházelo k deformaci signálu a nedalo se 

jednoznačně určit množství kyseliny adipové ve vzorku (viz. graf č. 4 v příloze). Jelikož se  

u měření standardu kyseliny adipové deformace signálu neprojevovala (viz. graf č. 5 

v příloze), lze konstatovat, že se jedná o interference látek přítomných v reálných vzorcích. 

Tato skutečnost potvrzuje nutnost detailní identifikace interferujících látek a nezbytnost 
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čištění reálných vzorků. Vzhledem k výrazně proměnnému složení těchto vzorků je však 

pravděpodobné, že by bylo nutné ke každému vzorku (nebo sérii vzorku) přistupovat 

individuálně a upravovat postup stanovení.  

4.3  Vysokoúčinná kapalinová chromatografie  

Výhody metody:  

K obecným výhodám použití kapalinové chromatografie patří jednoznačná 

identifikovatelnost analytu a při správném postupu a dobře odladěné metodice přesnost, 

správnost a citlivost analýzy. Technika HPLC  je poměrně dostupná [33].  

Nevýhody metody:  

Problematika aplikace HPLC je do značné míry podobná stanovení pomocí iontové 

chromatografie. V literatuře jsou popsány především postupy vyžadující předchozí úpravu 

vzorků na iontoměničích. Nevýhodou těchto postupů je několikastupňové čištění vzorku. I 

u tohoto postupu je nutná filtrace a metoda není vhodná pro vzorky s podílem pevné fáze.  

Izolace kyseliny adipové v pevné fázi by bylo nutné řešit dalším postupem a provádět dvě 

stanovení. Na základě izolačního postupu má vzorek výrazně kyselý charakter a při 

analýze na HPLC dochází k poškození kolon. Izolace na iontoměničích vyžaduje 

specializované náročné postupy v dobře vybavených laboratořích s vysoce fundovaným 

personálem. Časová náročnost [33].  

Dílčí pokusy provedené se stanovením kyseliny adipové na kolonách s reverzní fázi 

C18 neposkytovaly dostatečně průkazné výsledky z hlediska odezvy, tvaru píků a stability 

retenčních časů. Tato metoda nebyla dále prověřována.  

4.4  Diskuse k plynové chromatografii  

Výhody metody:  

Plynová chromatografie jakožto instrumentální metoda se vyznačuje obdobnými 

výhodami jako IC nebo HPLC tj. jednoznačná identifikovatelnost analytua při správném 

postupu a dobře odladěné metodice přesnost, správnost a citlivost analýzy. Plynový 

chromatograf s plamenoionizační detekcí je poměrně běžně dostupný ve většině laboratoří 

zabývajících se kontrolou životního prostředí [34, 35]. Mezi standardně rozšířené přístroje 

lze již v současnosti zařadit i plynový chromatograf s hmotnostní detekcí GC/MS. Použití 
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hmotnostní detekce dále zvyšuje jednoznačnou identifikovatelnost a snižuje riziko 

plynoucí z případné koeluce interferujících látek. 

Nevýhody metody:  

Mezi nevýhody aplikace GC pro vzorky se složitou matricí patří poměrně 

komplikovaný postup přípravy vzorků v případě klasických izolačních technik. Obvyklé je 

i používání velkých množství rozpouštědel a nezbytnost používat bezvodé prostředí pro 

derivatizaci. Všechny tyto uvedené skutečnosti kladou vysoké nároky na vybavení 

laboratoře a personál. Samotné provedení metody je časově náročné: vzorek se musí 

vyextrahovat, odpařit, derivatizovat, mnohdy re extrahovat a poté analyzovat. Častá je i pro 

reálné vzorky, nutnost upravit postup individuálně.  

V literatuře jsou popsány především postupy vyžadující předchozí izolaci kyseliny 

adipové a její následnou derivatizaci. Nevýhodou těchto postupů je skutečnost, že 

derivatizace je většinou prováděna ve striktně bezvodém prostředí, což jak již bylo obecně 

uvedeno, vyžaduje specializované náročné postupy v dobře vybavených laboratořích 

s vysoce fundovaným personálem. Aplikace speciálních bezvodých chemikálií je 

nevýhodná i z ekonomického hlediska. Pro tyto postupy je nezbytné zařízení umožňující 

extrakci kapalina-kapalina a zařízení pro odpařování rozpouštědel [34, 35]. Klasické 

postupy izolace a derivatizace využívající bezvodé prostředí nebyly testovány.  

4.5  Výsledky a diskuse metody přímé derivatizace ve vodném prostředí  

4.5.1  Kalibrace a linearita  

Naměřená data pro různé koncentrační úrovně standardů byla hodnocena pomocí 

standardních testů používaných pro validaci analytických metod. Bylo zjištěno, že odezva 

detektoru (tabulka č. 16) vykazuje lineární závislost v rozsahu 146 – 1497 mg/l. Jelikož 

kalibrace pomocí chromatografického softwaru příslušného GC byla nastavena na variantu 

kalibrační křivky procházející počátkem (bodem 0) a výsledný korelační koeficient byl ve 

všech případech nejméně 0.99, lze kalibrační křivku extrapolovat i pod spodní mez 

testovaného rozsahu. Naopak nad horní rozsah testovaného intervalu koncentrací již testy 

linearity kalibrační křivky nevyhovovaly. Vzorky o vyšší koncentraci je proto potřeba 

vhodně ředit, tak aby se vždy pracovalo v oblasti lineární kalibrační křivky. Příklad 

kalibrační křivky je uveden v příloze (graf č. 6).  
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Tabulka č. 16. Kalibrační tabulka pro test linearity.  

 Koncentrace [mg/l]  Plocha píku  

1.  146 11,73322 7,91691 26,05005 

2.  438 - - 52,83116 

3.  511 81,25178 58,14383 - 

4. 585 - - 82,98429 

5. 731 - - 75,08537 

6.  1022 127,15170 119,47330 - 

7. 1497 202,44427 119,47330 - 

Testovaná závislost: Y=A.x + b  

Normalita rozdělení – Kolmogorovův test: ano 

Tabulka č. 17. Mandelův test 

Analyt Testovaný  

rozsah 

[mg/l] 

S(linear) S(kvadr) F F krit n linearita 

kyselina adipová 146 - 1497 21,52 21,94 0,5781 4,965 13 ano 

Tabulka č. 18. Homogenita rozptylu dat 

Analyt S(x min) S(x max) F F krit n1/n2 Homogenita 

kyselina adipová 9.650 58.67 37,66 98.50 2/3 ano 

Hodnoceno programem kalibrace v.2.0.Autor Oto Mestek. 

Z nastavení podmínek kalibrace – kalibrační křivka procházející počátkem. Viz. 

přiložený graf č. 6 kalibrační křivky.  

Popis: do programu byla vložena koncentrace standardu jako osa x a  plocha 

příslušného píku z kalibrace jako osa y. To bylo provedeno pro několik kalibrací.  
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4.5.2  Testy parametrů metodiky přímé derivatizace  

1. Vliv doby derivatizace:  

Výsledky testů uvedené v tabulce č. 19 a grafu č. 7 v přílohách.  

Tabulka č. 19. Závislost koncentrace kyseliny adipové na době protřepávání vzorku.  

čas [min] Naměřená koncentrace – bez 

protřepávání 

 [µg/ml] 

Naměřená koncentrace 

intenzívní protřepávání 

 [µg/ml] 

5 162,86 165,15 

10 178,15 196,41 

15 199,06 257,74 

20 241,91 256,53 

25 199,59 258,47 

Vypočtená koncentrace kys. adipové:  

  
 (                   ) 

  
  

   (                   )    

          
 

  
                  

    
 = 292,28 µgml

-1
  

Na základě naměřených dat lze konstatovat, že doba derivatizace výrazně ovlivňuje 

naměřenou koncentraci kyseliny adipové ve vzorku. Zjištěný fakt je v rozporu s literárními 

poznatky, kdy je uváděno, že derivatizace sloučenin s COOH skupinou ve vodném 

prostředí za pomocí chlormravenčanu probíhá velmi rychle. Důvodem odlišného chování 

může být komplexnost matrice. Z hlediska praktického provedení metody zjištěný fakt 

znamená nutnost dodržení přesného času derivatizace u všech zpracovávaných vzorků a 

standardu. V opačném případě mohou vzniknout velmi hrubé chyby stanovení koncentrace 

kyseliny adipové. Doba derivatizace je tedy jedním z faktorů ovlivňujících robustnost 

metody. Zároveň bylo testováno, zda je postačující po promíchání reakční směsi ponechat 

vzorky v klidu, nebo jestli je nutné jejich intenzívní protřepávání. Lepších výsledků bylo 

dosaženo při intenzívním protřepávání vzorků. Vzhledem k naměřeným okolnostem byla 

dodržována doba derivatizace 25 min za intenzívního třepání. 
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2. Vliv změny množství chemikálií:  

Tabulka č. 20. Vliv změny množství chemikálií pro pokus č. 1. 

Vztažená koncentrace c = 1022,98 µg/ml 

Č. vzorku Činidla V [µl] c1 µg/ml 

 

1-1 

Pyridin 40  

223,8 

240 

1-butanol 40 

methylchloroformát 60 

hexan 1000 

 

1-2 

Pyridin 50  

365,1 1-butanol 50 

methylchloroformát 60 

hexan 1000 

 

1-3 

Pyridin 50  

546,47 1-butanol 40 

methylchloroformát 50 

hexan 1000 

 

1-4 

Pyridin 60  

630,93 1-butanol 50 

methylchloroformát 50 

hexan 1000 

 

1-5 

Pyridin 40  

526,37 1-butanol 50 

methylchloroformát 50 

hexan 1000 

 

1-6 

Pyridin 40  

778,66 1-butanol 30 

methylchloroformát 50 

hexan 1000 

Vypočtená koncentrace pro standard č. 1:  

  
 (                   ) 

  

  
   (                   )    

          
   µg/ml98,1022

10

ml 1,4µg/ml 7307,0
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Tabulka č. 21. Vliv změny množství chemikálií pro pokus č. 2.  

Vztažená koncentrace c = 1497,35 µg/ml  

Č. vzorku Činidla V [µl] c2 µg/ml 

 

2-1 

Pyridin 40  

906,18 1-butanol 40 

methylchloroformát 60 

hexan 1000 

 

2-2 

Pyridin 50  

2269,51 1-butanol 50 

methylchloroformát 60 

hexan 1000 

 

2-3 

Pyridin 50  

1603,15 1-butanol 40 

methylchloroformát 50 

hexan 1000 

 

2-4 

Pyridin 60  

1484,13 1-butanol 50 

methylchloroformát 50 

hexan 1000 

 

2-5 

Pyridin 40  

564,6 1-butanol 50 

methylchloroformát 50 

hexan 1000 

 

2-6 

Pyridin 40  

1235,24 1-butanol 30 

methylchloroformát 50 

hexan 1000 

Vypočtená koncentrace standardu č. 2 :  

  
 (                   ) 

  

  
   (                   )    

          
 =  µg/ml35,1497

10

ml 2,05µg/ml 7307,0



 

Provedené testy neprokázaly jednoznačnou závislost naměřené koncentrace na 

množství konkrétní chemikálie vstupující do reakce. Neprokázalo se ani podobné chování 



50 

 

pro identické pokusy na různých koncentračních úrovních. Nelze tedy jednoznačně určit 

optimální množství jednotlivých reakčních složek. Je pouze nezbytné zabezpečit, aby 

konstantní množství přidávaného derivatizačního činidla (chlormravenčanu) bylo 

v nadbytku oproti stechiometrickému reakčnímu poměru vyplývajícímu z reakčního 

schématu. Zde je nutné vzít v úvahu i množství interferencí schopných reagovat 

s derivatizačním činidlem. Proto musí být metoda ověřena pro každou konkrétní matrici.  

3. Opakovatelnost, reprodukovatelnost a správnost měření 

Tabulka č. 22. Naměřené hodnoty 5. 10. 2010 – 2. měření. 

č. standardu  c (µg/ml) 

 

1. 

a 341,76 

b 331,33 

 

2. 

a 233,04 

b 229,26 

 

3. 

a 346,75 

b 339,30 

 

4. 

a 267,16 

b 278,99 

 

5. 

a 242,31 

b 241,14 

 

Sx 38,944 

AVG 289,73 

sr 0,1344 

 

Tabulka č. 23. Naměřené hodnoty 5. 10. 2010 – 2. měření.  

č. standardu c (µg/ml)  

1. 331,61 

2. 221,57 

3. 347,67 

4. 236,82 

5. 196,70 

 

Sx 59,137 

AVG 257,11 

sr 0,2300 
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Tabulka č. 24. Naměřené hodnoty 14. 10. 2010  

č. standardu c (µg/ml) 

1. 218,86 

2. 270,60 

3. 305,22 

4. 284,70 

5. 196,42 

 

Sx 38,815 

AVG 254,72 

sr 0,1524 

Tabulka č. 25. Naměřené hodnoty 21. 10. 2010 

č. standardu c (µg/ml) 

1. 202,81 

2. 243,69 

3. 257,14 

4. 254,90 

5. 302,94 

 

Sx 31,608 

AVG 246,20 

sr 0,1284 

Tabulka č. 26. Naměřené hodnoty 27. 10. 2010   

č. standardu c (µg/ml) 

1. 393,6 

2. 237,2 

3. 272,6 

4. 251,03 

5. 193,4 

 

Sx 72,367 

AVG 280,92 

sr 0,2576 
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Tabulka č. 27. Naměřené hodnoty 11. 11. 2010 

č. standardu c (µg/ml) 

1. 322,16 

2. 236,45 

3. 226,88 

4. 239,28 

5. 227,66 

 

Sx 40,381 

AVG 255,69 

sr 0,1579 

Opakovatelnost reálných vzorků 

Tabulka č. 28. Naměřené hodnoty reálných vzorků:   

č. vzorku  c (µg/ml) 

2734/10 a 456,3 

2734/10 b 474,12 

 

Sx 8,91 

AVG 465,21 

sr 0,019153 

Tabulka č. 29. Naměřené hodnoty reálných vzorků:   

č. vzorku  c (µg/ml) 

2762/10 a 396,11 

2762/10 b 363,88 

 

Sx 16,115 

AVG 379,995 

sr 0,042408 

Tabulka č. 30. Naměřené hodnoty reálných vzorků:   

č. vzorku  c (µg/ml) 

2935/10a 437,5 

2935/10b 422,6 

 

Sx 7,45 

AVG 430,05 

sr 0,017324 
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Naměřené hodnoty byly zpracovány pomocí statistických softwarů pro validaci 

analytických metod. Pomocí příslušných testů byla testována „správnost“ metody pro 

několik koncentračních úrovní. Jelikož neexistuje certifikovaný referenční materiál, byla 

za vztažnou hodnotu považována vypočtená koncentrace kyseliny adipové v roztoku. 

Výsledky hodnocení jsou uvedeny v tabulce č. 31. Lze konstatovat, že na žádné 

z testovaných koncentračních úrovní nevykazují naměřené hodnoty významnou odchylku 

od vztažných hodnot. Metoda je tedy schopná poskytovat dostatečně validní data.  

Tabulka č. 31. Správnost metody.   

Název sloupce: kyselina adipová 

Testovaná hodnota: 292,28 585,00 146,00 

Rozdíl: Nevýznamný Nevýznamný Nevýznamný 

Vypočtený: -1,98 -1,07 0,34 

Teoretický: 2,05 2,26 2,26 

Pravděpodobnost: 0,03 0,16 0,37 

Vyhodnoceno programem QCExpert.  

Hodnocení opakovatelnosti probíhalo na základě opakovaných měření sérií 

standardů vždy ve stejný den. Naměřená data jsou uvedena v jednotlivých tabulkách. Pro 

každé měření byly vypočteny základní statistické údaje. Pomocí validačního programu 

byla stanovena obecná závislost opakovatelnosti (viz. tabulka č. 33 v přílohách).  Při 

měření reálných vzorků byla opakovatelnost vyhodnocována na základě paralelních 

stanovení. Získané hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách č. 26 – 28.  

Lze konstatovat, že navržená a testovaná metoda vykazuje opakovatelnost jak pro 

standardy, tak i pro reálné vzorky. Nicméně je žádoucí úroveň opakovatelnosti dále zlepšit, 

neboť v některých dílčích případech je směrodatná odchylka značná.  

Obdobným způsobem, avšak za podmínek reprodukovatelnosti byla vyhodnocena 

obecná reprodukovatelnost metody (viz. tabulka č. 34 v přílohách). I pro 

reprodukovatelnost lze konstatovat, že metoda je reprodukovatelná a není zatížená 

soustavnou chybou měření.  

Ostatní validační údaje 

Tabulka č. 32. Mez stanovení - mez detekce a mez kvantifikace  

Sloučenina Detekční limit 

[mg/l] 

Mez kvantifikace 

[mg/l] 

kyselina adipová 1 4 
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Dolní mez detekce závisí na základě odstupu signál – šum, konkrétního stanovení, 

stanoveno pro standard na základě odstupu signál:šum (S/N) 3:1 a FID detektor.   

Horní mez v závislosti na ředění vzorku. 

Mez kvantifikace je stanovena podle obvyklých pravidel jako 4 násobek meze 

detekce. 

Konfirmace identity analytu:  

Provedeno na GC/MS HP 5971A na základě porovnání retenčních časů a 

příslušného hmotnostního spektra standardu oproti spektru sloučeniny vzniklého derivátu z 

databáze NIST.  
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5 Závěr  

V rámci této diplomové práce byl proveden průzkum možností stanovení kyseliny 

adipové v suspenzích s obsahem vápníku používaných pro odsíření. U některých 

analytických metod bylo ověřeno jejich praktické použití a rozpracovány jejich výhody a 

nevýhody.  Následně byla navržena a ověřena metoda stanovení kyseliny adipové 

využívající přímé derivatizace a plynové chromatografie. K přednostem navržené metody 

patří, že pro provedení nejsou potřebné velké objemy vzorku (1-2 ml vzorku), rozpouštědel 

a chemikálií (do 1 ml). Dle literárních poznatků [36] a reálně naměřených vzorků postup 

postihuje i kyselinu adipovou přítomnou v pevné fázi. Výhodou je i relativně krátký čas 

analýzy. Metoda využívá plynový chromatograf, který lze využít i pro další analýzy a který 

je poměrně rozšířenou a dostupnou technikou. Pro přípravu vzorku se používají pouze 

základní operace jako je dávkování kapalin, třepání a oddělování dvou kapalných fází.  Při 

aplikaci navržené metody se eliminuje nebezpečí zničení kolony interferencemi ze vzorku. 

Metoda však má i některé negativní stránky. Vyžaduje kvalifikovaný personál a klade 

vyšší náročnost na preciznost přípravy – práce s malými objemy, homogenizace suspenze, 

izolace extraktu. Vzhledem k pomalému rozpouštění kyseliny adipové ve vodě, je rovněž 

nutné připravovat vodné roztoky standardu s časovým předstihem.  Existuje i možnost dále 

upravit parametry metody například použitím pufrů pro sjednocení pH vzorku. K dalším 

možným směrům vylepšení patří i možnost použití jiných derivátu chlormravenčanů pro 

vlastní derivatizaci, jakož i otázka použití jiného alkoholu do reakční směsi. Ověření vlivu 

těchto faktoru přesáhlo časové možnosti této diplomové práce. 
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8 Seznam použitých symbolů a zkratek  

EC50 - koncentrace vodného výluhu odpadu nebo roztoku odpadu rozpustného ve vodě, 

která způsobí 50% inhibici pohyblivosti (imobilizaci) perlooček ve srovnání s 

kontrolou v podmínkách určených jednotlivými metodikami testů (v ml.l
-1

 nebo 

mg.l
-1

) [37].  

IC50 - koncentrace vodného výluhu odpadu nebo roztoku odpadu rozpustného ve vodě, 

která způsobí 50% inhibici hustoty buněk řas, růstové rychlosti řas nebo růstu 

kořene semen Sinapis alba ve srovnání s kontrolou v podmínkách určených 

jednotlivými metodikami testů (v ml.l
-1

 nebo mg.l
-1

) [37].  

LC50 - koncentrace vodného výluhu odpadu nebo roztoku odpadu rozpustného ve vodě, při 

které uhyne 50 % zkušebních organismů v podmínkách určených jednotlivými 

metodikami zkoušek (v ml.l
-1

 nebo mg.l
-1

) [37].  

IC  Iontová chromatografie (Ion Chromatography)  

LC  Kapalinová chromatografie (Liquid Chromatography)  

HPLC  Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (High Performance Liquid 

Chromatography)  

GC  Plynová chromatografie (Gas Chromatography)  

UV  Ultrafialové záření  

PEEK  Polyetheretherketon  

 

c  koncentrace  [moll
-1

, g·dm
-3

]  

E potenciál elektrody [ ]  

V   objem [l] 

Sx směrodatná odchylka  [ ] 

AVG  průměr [ ] 

Sr relativní směrodatná odchylka [ ] 
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9 Přílohy  

9.1  Seznam příloh:  

Příloha I: Titrační křivky standardů kyseliny adipové o objemech 5, 10 a 15 ml. 

Příloha II: Titrační křivky vzorku a standardu kyseliny adipové (10 ml  

 c = 7,307 10
-3

 g/ml).  

Příloha III: Titrační křivka kyseliny adipové a maleinové.  

Příloha IV: Graf č. 4. Chromatogram reálného vzorku měřeného pomocí IC.  

Příloha V: Graf č. 5. Chromatogram standardu kyseliny adipové měřeného pomocí 

IC.  

Příloha VI: Graf č. 6. Kalibrační křivka standardu kyseliny adipové o  

 c = 7,307 10
-3

 g/ml.   

Příloha VII: Graf č. 7. Určení vlivu doby derivatizace.   

Příloha VIII: Tabulka č. 31. Opakovatelnost. 

Příloha IX: Tabulka č. 32. Vnitrolaboratorní reprodukovatelnost. 
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Příloha I:  

Graf č. 1. Titrační křivky standardů kyseliny adipové o objemech 5, 10 a 15 ml.  

 

 

Příloha II:  

Graf č. 2. Titrační křivky vzorku a standardu kyseliny adipové (10 ml c = 7,307 10
-3

 g/ml).   
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Příloha III:  

Graf č. 3. Titrační křivka kyseliny adipové a maleinové [28].  

 

Příloha IV:  
Graf č. 4. Chromatogram reálného vzorku měřeného pomocí IC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Příloha V:  

Graf č. 5. Chromatogram standardu kyseliny adipové měřeného pomocí IC.  
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Příloha VI:  

Graf č. 6. Kalibrační křivka standardu kyseliny adipové.  
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Příloha VII:  

Graf č. 7. Určení vlivu doby derivatizace.  

 

 

Příloha VIII:  

Tabulka č. 33. Opakovatelnost.  

opakovatelnost        

1 341,76 602,35 148,12 

2 331,33 648,23 156,18 

3 233,04 524,16 144,89 

4 229,26 480,64 156,34 

5 346,75 581,76 139,15 

6 339,3 488,34 130,14 

7 267,16 656,78 141,28 

8 278,99 477,68 158,75 

9 242,31 560,98 144,64 

10 241,14 601,15 160,19 

 

X 292,1 562,2 148 

s 42,76 67,13 9,80 

k. vl. rep.  118,5 186,1 27,16 

Sx 0,15 0,12 0,07 
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Závislost opakovatelnosti na obsahu analytu:  

s = a + b*X  

a = -4,279  

b = 0,1322 

Příloha IX:  

Tabulka č. 34. Vnitrolaboratorní reprodukovatelnost.  

č. vzorku Naměřená data  

1 341,76 331,61 218,86 202,81 322,16 

2 331,33 221,57 270,6 243,69 236,45 

3 233,04 347,67 305,22 257,14 226,88 

4 229,26 236,82 284,7 254,9 239,28 

5 346,75 196,7 196,42 302,94 227,66 

6 339,3         

7 267,16         

8 278,99         

9 242,31         

10 241,14         

 

X 292,1 266,9 255,2 252,3 250,5 

s 42,76 68,19 45,79 35,77 40,43 

k. vl. rep. 118,5 189 126,9 99,15 112,1 

Sx 0,15 0,26 0,18 0,14 0,16 

Závislost vnitrolaboratorní reprodukovatelnosti na obsahu analytu:  

s = a + b*X  

a = 8,769  

b = 0,1436  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


