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Anotace 
Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení možnosti využití nového typu 

hmotnostního analyzátoru TOF ve spojení s plynovou chromatografií pro stanovení 

organických látek ve vodě. V případě stanovovaných PCB je práce zaměřena na srovnání 

parametrů analytických metod využívajících klasický MS kvadrupólový analyzátor a 

průletový analyzátor TOF. Dále je práce zaměřená na možnost využití plynové 

chromatografie a TOF analyzátoru pro stanovení látek, které v současnosti nepodléhajících 

pravidelnému sledování na základě legislativy a které jsou obvykle stanovovány pomocí 

jiných analytických technik. 

Klíčová slova: plynová chromatografie, polychlorované bifenyly, PCB, bisphenol A, BPA, 

TOF, BenchTOF-dx 

Summary 
This thesis focuses on assessing the possibility of using a new type TOF mass 

analyzer in conjunction with gas chromatography for the determination of organic 

substances in water. In the case of the determination of PCB, the  work is focused on the 

comparison of the parameters of the  analytical methods,  that exploit standard MS 

quadrupol analyzer and TOF flight analyzer. The thesis is focused on the possibility of 

using gas chromatography and TOF analyzer for the determination of substances that are 

currently not subject to regular monitoring on the basis of legislation and  that are usually 

determined by other analytical techniques. 

Keywords: gas chromatography, polychlorinated biphenyls, PCBs, bisphenol A, BPA, 

TOF, BenchTOF-dx 
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Seznam použitých zkratek 
 

GC Plynová chromatografie (gas chromatography) 

LC Kapalinová chromatografie 

PTV Programovatelná teplota nástřiku 

MS Hmotnostní spektrometrie (mass spektrometry) 

EI Ionizace elektronem (electron impact ionization) 

CI Chemická ionizace 

TOF Průletový analyzátor (time of flight) 

FID Plamenový ionizační detektor (flame ionization detector) 

ECD Detektor elektronového záchytu (electron capture detector) 

TCD Tepelně vodivostní detektor (thermal conductivity detector) 

FPD  Plamenový fotometrický detektor  

ED Endokrinní disruptory 

BPA Bisfenol A 

PCB Polychlorované bifenyly 

E1 Estron 

E2 17β – Estradiol 

E3 Estriol 

EE2 17α – Ethynylestradiol 

PFBBr 2,3,4,5,6 – Pentafluorobenzyl bromid  

SPE Extrakce pevnou fází (solid phase extraction) 
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1. ÚVOD 
Předmětem  této diplomové práce je ověření možnosti využití GC/TOF pro stanovení 

vybraných organických látek se zaměřením na látky potenciálně nebezpečné pro životní 

prostředí. Mezi významnou skupinu těchto organických látek patří endokrinní disruptory 

(ED). ED jsou chemické látky, které se vyskytují v přírodě a používají se při výrobě 

konzumních výrobků a jsou hojně využívány nejen v průmyslu. Vymezení látek řadících se 

mezi ED je poměrně široké a není zcela jednoznačné dané. Pro účely této diplomové práce 

byly vybrány polychlorované bifenyly (PCB), bisphenol A (BPA) a několik látek ze 

skupiny estradiolů a to konkrétně 17β – Estradiol a 17α – Ethynylestradiol. 

Cílem mé diplomové práce je posouzení možnosti využití nového typu hmotnostního 

analyzátoru TOF ve spojení s plynovou chromatografií pro stanovení organických látek, 

které mohou představovat problém z hlediska znečištění vod. V případě již rutinně 

stanovovaných látek PCB je cílem srovnání parametrů analytických metod využívajících 

klasický MS kvadrupólový analyzátor a  průletový analyzátor TOF nové unikátní 

konstrukce. V případě látek, které doposud nepodléhají pravidelnému sledování na základě 

legislativy je cílem zjistit, zda je plynová chromatografie s průletovým analyzátorem 

aplikovatelná pro stanovení těchto vybraných organických látek ve vodách. 

V teoretické části diplomové práce je proveden rozbor využívaných analytických 

metod, přístrojů a rovněž popis fyzikálně - chemických vlastnosti zvolených organických 

látek a jejich vlivu na organismus. Důraz je kladen na možnost stanovení endokrinních 

disruptorů plynovou chromatografii a TOF analyzátoru. Konkrétně je rozebíraná 

problematika možných rozdílů mezi plynovou chromatografii s kvadrupólovým 

analyzátorem a průletovým analyzátorem. Rovněž jsou rozebírány možnosti nezbytných 

úprav vzorků pro analýzu, derivatizace, vlastní podmínky stanovení a stručný úvod do 

problematiky identifikace látek na TOF. 
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V úvodu praktické části je uveden popis provedených experimentů a přípravy 

kalibračních roztoků z čistých látek, které se prvotně stanovovaly metodou GC/MS 

kvadrupólového typu a následně byly upraveny podmínky pro použití GC/TOF. Dále jsou 

v praktické části diplomové práce popsány a diskutovány některé problémy, které se 

vyskytly při řešení úkolů vyplývajících ze zadání této diplomové práce. Pro látky, u 

kterých byly nalezeny vhodné podmínky úpravy vzorků, a stanovení, byla provedena 

validace analytické metody. Konkrétně se jednalo o metody pro stanovení PCB a BPA ve 

vodě. 

Problematika zadání diplomové práce byla splněna a bylo provedeno ověření 

některých parametrů TOF deklarovaných výrobcem stejně jako ověření možností využití 

TOF pro analýzu organických látek ve vodách.   
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Chromatografie 
Chromatografie je separační metoda, při které se oddělují složky obsažené ve vzorku. 

Vzorek se dávkuje mezi dvě vzájemně nemísitelné fáze, stacionární a mobilní. Stacionární 

fáze je nepohyblivá, může to být pevná látka nebo film kapaliny zakotvený na pevné látce. 

Mobilní fází, která je pohyblivá, může být kapalina nebo plyn. [21] 

Vzorek se nanese na začátek stacionární fáze. Pohybem mobilní fáze přes fázi 

stacionární je vzorek touto soustavou unášen. Složky vzorku jsou stacionární fází 

retardovány podle své afinity k této fázi, a proto se při pohybu zdržují. Více jsou 

retardovány složky, které stacionární fáze poutá silněji, čímž dochází k postupné separaci 

složek. Nejdříve se ze stacionární fáze eluují složky, které jsou k stacionární fázi poutány 

slaběji. [1] 

2.1.1. Rozdělení chromatografie 
Postupů využívajících chromatografickou separaci je celá řada, proto je vhodné 

jejich rozdělení podle určitých kritérií do několika skupin. Tato kritéria mohou být např.: 

vlastní separační proces, použitá mobilní nebo stacionární fáze, účel použití 

chromatografie apod. 

Dle povahy separačního děje se chromatografie dělí na rozdělovací, adsorpční, 

iontově výměnnou, gelovou a afinitní chromatografii. Přehled chromatografických metod 

podle některých dalších kritérií je uveden v tab. 1.  

Tab. 1: Přehled chromatografických metod. 

Typ 
chromatografie 

Mobilní 
fáze 

Stacionární 
fáze 

Název 
chromatografie Zkratka 

Anglický 
název 

Plynová 
 

Plyn 
 

kapalina plynová rozdělovací GLC gas- liquid 

pevná látka plynová adsorpční GSC gas- solid 

Kapalinová 
 
 
 
 

Kapalina 
 
 
 

 

Kapalina 
 
 

kapalinová 
rozdělovací LLC liquid – liquid 

gelová permeační GPC gel-permeation 

papírová PC Paper 

tenkovrstvá TLC thin layer 

pevná látka 
 

kapalinová adsorpční LSC liquid – solid 

iontově výměnná IEC ion exchange 

tenkovrstvá TLC thin layer 
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Jednou z nejrozšířenějších chromatografických metod je plynová chromatografie. 

2.2. Plynová chromatografie 
Plynová chromatografie (GC) je dnes velmi používanou metodou v oblasti analytické 

a organické chemie. Historicky relativně jednoduchá instrumentace ve spojení s vývojem 

nových nástřikových technik, kapilárních kolon a nových citlivých detektorů zajistila 

plynové chromatografii široké využití. GC se stala silným analytickým nástrojem hlavně v 

kombinaci s jinými metodami, např. s hmotnostní spektrometrií (GC/MS). 

Nejen díky tomuto vývoji a širokým možnostem kombinací detektorů se plynová 

chromatografie rozšířila do nejrůznějších oborů. Používá se především ke kvalitativní a 

kvantitativní analýze neznámých vzorků, ale v menší míře i k preparačním účelům, k 

dělení složitých směsí a vstupně/výstupní kontrole průmyslové výroby. Významnou roli 

hraje v rutinních analýzách znečištěné vody, půdy a vzduchu, případně ke stanovení 

pesticidů v potravě. Neméně důležitou se stala GC i pro klinickou a soudní toxikologii, 

zvláště při identifikaci drog v lidském těle. Další použití si našla v průmyslu 

farmaceutickém, zpracování ropy a přírodních zdrojů a soudní analýze. [1] 

GC je metoda vhodná pouze pro analýzu látek, které nepodléhají termické degradaci 

působením tepla a jsou relativně jednoduše převoditelné do plynné fáze. Zároveň musí být 

stanovované látky kompatibilní s mobilní i stacionární fázi např.: z hlediska polarity, 

sorpčních vlastností apod. Skupinu látek, které lze analyzovat plynovou chromatografií, 

proto netvoří pouze těkavé organické látky, ale i látky, které lze vhodnými chemickými 

postupy upravit tak, aby splňovaly kritéria aplikovatelnosti GC. Chemické postupy, 

kterými se látky převádějí na těkavější, případně tepelně odolnější se nazývají derivatizace. 

Derivatizace je v GC používána především pro zvýšení těkavosti, tepelné stability a 

odstranění některých nežádoucích fyzikálně chemických vlastností stanovovaných látek. 

[5]  
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2.2.1. Princip plynové chromatografie 
V GC jsou jednotlivé složky separovány na základě rozdílných interakcí se 

stacionární fází a jsou postupně vymývány mobilní fází (inertním plynem). Sám nosný 

plyn by neměl interagovat se složkami a stacionární fází a slouží pouze k transportu složek 

kolonou. Složky vycházející z kolony jsou postupně detekovány a signál, který odpovídá 

jejich obsahu, případně koncentraci v nosném plynu je samočinně zaznamenávám jako 

funkce objemu na čase. [24] GC využívá chromatografický děj ke kvalitativnímu a 

kvantitativnímu určení analytu. Hlavními výhodami GC jsou: rychlé provedení analýzy, 

účinná separace a malé množství vzorku potřebného k analýze. [5] 

2.2.2. Plynový chromatograf 
Hlavními částmi plynového chromatografu jsou: zdroj nosného plynu, čistící 

zařízení, regulační systém, dávkovač, kolona, detektor, termostat a vyhodnocovací 

zařízení. Schéma plynového chromatografu jde vidět na obrázku 1. 

 
Obrázek 1: Schéma plynového chromatografu. 
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2.2.2.1. Zdroj nosného plynu 

Zdrojem nosného plynu může být tlaková láhev, v dnešní době je také používám 

generátor nosného plynu. Jako nosný plyn se používají vodík, dusík, helium nebo argon. 

Hlavní roli při výběru plynu hraje potřeba netoxicity, bezpečnost práce a také nižší cena. 

Nosný plyn má být vysoké čistoty, bez vlhkosti a nemá obsahovat kyslík, do přívodu 

nosného plynu se proto zařazují sušičky a absorbéry kyslíku. [1, 2, 4] 

2.2.2.2. Dávkovací zařízení 

Slouží k zavedení vzorku do proudu nosného plynu. Existuje několik různých typů 

dávkovacích systémů pro GC analýzu. V GC se využívá pro dávkování plynů split a 

splitless nástřik, nástřik přímo na kolonu (on - column), nástřik s programovatelnou 

změnou teploty. Nejčastěji se v praxi používají tyto typy nástřiku: 

• Nástřik split, při kterém je nadávkovaný vzorek odpařen v proudu nosného plynu a 

část rozpouštědla je převedena přímo na začátek kolony. Zbývající část vzorku je pak 

odfouknuta mimo kolonu. 

 
Obrázek 2: Reálné zobrazení split/splitless nástřiku. [39] 

• Nástřik splitless je nástřik bez děliče toku, u kterého bývá splitovací ventil uzavřen, 

takže všechen vzorek jde na hlavu kolony. Po určitém čase se splitter otevře a z 

nástřikového prostoru je odstraněn zbytek rozpouštědla a komponent vzorku, které 

nebyly převedeny na kolonu. Nástřik bez děliče toku lze tedy použít 

ke zkoncentrování vzorku na chladném začátku kolony a právě z toho důvodu se na 

kolonu nadávkuje i větší množství vzorku. 
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Obrázek 3: Diagram split/splitless nástřiku. [39] 

• Nástřikem přímo na kolonu (On – column) je vzorek nadávkován přímo na kolonu 

za použití mikrostříkačky s kapilárou. Při využití tohoto způsobu převedení vzorku na 

kolonu se pak v praxi velmi často vkládá, mezi nástřik a vlastní analytickou kolonu, 

kousek inertní křemenné kapiláry, ta prodlužuje životnost vlastní analytické kolony. 

 
Obrázek 4: Schéma nástřiku přímo na kolonu (On - column). [39] 
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• Při programovatelné teplotě nástřiku (PTV) se průběžně mění teplota injektoru. 

Teplota injektoru se nejdříve drží blízko teploty varu rozpouštědla a po nadávkování 

vzorku je teplota programem okamžitě zvýšená, dokud se nedosáhne požadované 

maximální teploty. Ta je stejně vysoká jako při isotermním nástřiku. Na hlavě kolony 

nejprve dojde k oddestilování rozpouštědla. Jednotlivé analyty vzorku se na začátku 

kolony zakoncentrují do tenkého filmu a při rychlém zvýšení teploty se odpaří a jsou 

převedeny na kolonu. Tento nástřik je vyráběn ve dvou provedeních a to s klasickým 

septem na vstupu nebo jako bez septový. 

 
Obrázek 5: Diagram PTV. [39] 

• Multi mode inlet (MMI) je nový typ nástřiku, který sdružuje PTV, split/ splittless 

nástřik. 
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2.2.2.3. Kolony 

Jsou nejdůležitější části chromatografu, uvnitř kolon je umístěna stacionární fáze, 

kde dochází k separaci vzorku. Kolony obsahují tenkou vrstvu netěkavé chemické látky 

(stacionární fáze), která je zachycena na stěnách kolony nebo je zakotvena na inertním 

nosiči, který je součástí kolony. Analyty zachycené ve stacionární fázi jsou postupně 

uvolňovány zvyšující se teplotou. [7] 

Kolony používané v plynové chromatografii mohou být náplňové nebo kapilární. 

Náplňové kolony jsou trubice, které jsou naplněné sorbentem nebo nosičem pokrytým 

kapalnou fází. Současná GC používá zpravidla kapilární kolony, které jsou tvořené 

kapilárou z taveného křemene, která je z venku potažena filmem polymeru, jenž jí dodává 

pružnost a chrání jí před zlomením nebo mechanickým poškozením. Uvnitř kolony je 

zakotvena stacionární fáze, přičemž její tloušťka ovlivňuje např. kapacitu kolony. 

Nejčastěji se používají kapilární kolony o průměru 0,53 mm; 0,32 mm; 0,25 mm a 

v poslední době s rozvojem tzv. fast chromatografie i průměrů 0,1 mm. Délka kolony je 

zpravidla v rozmezí 10 – 100 m. [1, 7] 

Jedno z možných schémat rozdělení kolon je zobrazeno na obrázku 6. Kapalinová 

chromatografie není předmětem diplomové práci, a proto není na obrázku dále rozdělena. 

 
Obrázek 6: Rozdělení kolon v chromatografii. 
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2.2.2.4. Detektory 

Slouží k detekci látek unášených nosným plynem z kolony. Jeho hlavním úkolem je 

poskytnout rozdílné signály při průchodu samotného nosného plynu a při průchodu 

nosného plynu obsahujícího eluovanou složku. [3] Přítomnost složky je indikována 

měřením určité vlastnosti plynu přicházejícího z kolony, která závisí na druhu a 

koncentraci nebo obsahu složek. Nejběžnějšími detektory v GC se obvykle rozdělují do tří 

skupin podle toho, zda kromě odezvy na příslušný analyt poskytují i další, např. strukturní 

informace. Prvou skupinu tvoří neselektivní detektory (FID, PID eventuálně TCD). 

Druhou skupinou jsou semiselektivní detektory (ECD, NPD, chemiluminiscenční 

detektor). Třetí a poslední skupinou jsou selektivní detektory, které poskytují informace i o 

struktuře detekované látky. Patří mezi ně IR MS, MS/MS, TOF detektory. 

• Plamenový ionizační detektor (FID) Analyty vystupující z kolony vstupují do FIDu 

a prochází plamenem vodík/vzduch. Spalováním analytů vznikají ionty a elektrony. 

V důsledku tohoto děje dochází ke snížení odporu a průchodu proudu mezi dvěma 

elektrodami v detektoru. Zesílením toho proudu je produkován signál. Jednotlivé 

konstrukce FID se od sebe liší hlavně úpravou a geometrií elektrod. Schéma 

plamenově ionizačního detektoru je na obrázku 7. 

 
Obrázek 7: Schéma plamenově ionizačního detektoru. [39] 
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• Detektor elektronového záchytu (ECD) V tomto detektoru je emitováno radioaktivní 

záření beta. To se používá k ionizaci nosného plynu, ze kterého vznikají kationty a 

pomalé elektrony. Jako zdroj záření se používá 3H nebo 63Ni. Nosný plyn vstupující do 

detektoru je radioaktivním zářením ionizován a mezi elektrodami prochází ionizační 

proud. Obsahuje-li nosný plyn sloučeninu, která může zachytávat pomalé elektrony, 

dojde z důvodu vzniku aniontů k poklesu ionizačního proudu. Tento pokles je po 

zesílení zaznamenán. 

• Tepelně vodivostní detektor (TCD) někdy nazývaný katarometr. Jeho podstatou je 

měření změny teploty elektricky vyhřívaného vlákna, které je umístěno v proudu 

nosného plynu. S konstantním průtokem nosného plynu zůstává konstantní teplota 

žhaveného vlákna. Obsahuje-li plyn eluovanou složku s jinou tepelnou vodivostí než 

jakou má nosný plyn, změní se teplota vlákna a tím i jeho elektrický odpor. 

• Plamenový fotometrický detektor (FPD) je selektivní pro látky obsahující síru a 

fosfor. Podobě jako u FID je vzorek přiváděn a spalován v plamenu vodík/vzduch. 

Světelná kvanta jsou zaznamenána fotoelektrickým násobičem, před který je umístěn 

interferenční filtr, který propouští pouze záření určité vlnové délky. [4, 7] 

• Infračervený detektor (IR) je univerzálně selektivní detektor s plynule měnitelnou 

vlnovou délkou, která se nastaví tak, aby se dosáhla čím vyšší selektivita a čím nižší 

mez detekce. Používají se zejména v kapalinové chromatografii, ale lze je použít i 

v plynové chromatografii, pokud mají používané kyvety potřebnou délku. [15] 

• MS detektror Tento typ detekce a jednotlivých detektorů patřících do této kategorie 

je popsán samostatně v kapitole 2.3.2.2. 

2.2.2.5. Vyhodnocovací zařízení 

Zpracovává signál z detektoru, vykresluje chromatografickou křivku neboli 

chromatogram a provádí vyhodnocení naměřených chromatografických dat. V dnešní době 

se výhradně používají PC a softwarové programy dodávané spolu s přístrojem. 
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2.3. Hmotnostní spektrometrie (MS) 

2.3.1. Princip MS 
Hmotnostní spektrometrie (MS) je analytická metoda sloužící k převedení molekul 

na nabité částice (ionty). Vzniklé ionty se separují podle poměru jejich hmotnosti a náboje 

m/z. [29] MS je velmi účinná identifikační technika, která je široce používána k řešení 

analytických problémů v organické chemii, biochemii i při analýze anorganických 

materiálů a povrchů tuhých látek. Těžištěm analytického využití MS je především stopová 

analýza organických látek s důrazem na zjištění jejich struktury. [4, 5] 

2.3.2. Hmotnostní spektrometry 
Hmotnostní spektrometr se skládá z těchto hlavních částí: vstupu, iontového zdroje, 

hmotnostního analyzátoru, detekčního zařízení a vakuového systému.  

Vstup umožňuje zavedení vzorku analyzované látky z prostředí vnějšího do prostoru 

iontového zdroje, ve kterém dochází k většině fragmentačních reakcí. Iontový zdroj slouží 

k převedení analyzované látky do ionizovaného stavu. Hmotnostní analyzátor slouží jako 

disperzní prvek a umožňuje rozdělit směs iontů o různých poměrech  m/z, kde m je 

hmotnost iontů a z je počet elementárních nábojů, které nesou ionty, produkované 

v iontovém zdroji. Detekční zařízení s příslušnou elektronikou, na které je směrován proud 

iontů po průchodu hmotnostním analyzátorem, poskytuje signál úměrný počtu 

dopadajících iontů. Signál se elektronicky zesiluje tak, aby byl vhodný pro převedení do 

počítače, a pomocí vhodného programu se mění do formy hmotnostních spekter. [4, 5] 
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2.3.2.1. Iontový zdroj 

U klasické MS se veškeré informace hmotnostního spektrometru týkají pouze částic 

nesoucích náboj, ionizace látky je zcela nezbytným předpokladem analýzy. Energetická 

náročnost ionizace závisí na typu analyzované látky, pro většinu organických látek se 

pohybuje prahová ionizační energie v intervalu 7 – 16 eV. Podle množství dodané energie 

je obvyklé dělit ionizační techniky na tzv. měkké a tvrdé. U měkkých ionizačních technik 

je energetický přebytek dodaný ionizované molekule malý a fragmentace je proto nízká. U 

tvrdých ionizačních technik je dodaná energie postačující k rozsáhlejší fragmentaci 

primárně vzniklého iontu. [5] Měkká ionizace se nejčastěji používá výhradně pro zjištění 

molekulového píku. Tvrdá ionizace se naopak používá na určení struktury látky. 

Nejběžnější a nejčastěji používané typy ionizace jsou:  

• Elektronová ionizace (EI) Energetickým procesem vedoucím k tvorbě iontů je 

interakce molekul analyzované látky M s tokem urychlených elektronů. Děje, ke 

kterým při této interakci dochází, jsou uvedeny v rovnicích (1) a (2). Jako zdroj 

elektronů se nejčastěji používá elektricky žhavené rheniové nebo wolframové vlákno. 

[5, 6] 

M e → M ∙ 2e      (1) 

M e → M ∙      (2) 

• Chemická ionizace (CI) Primárním zdrojem je proud urychlených elektronů, jejich 

energie není přenášená na ionizovanou molekulu přímo, ale zprostředkovaně přes 

reakční medium, kterým bývá obyčejně vhodný přídavný plyn. Za tlaku okolo 100 Pa, 

který zvyšuje pravděpodobnost reakce molekul vzorku, plynu a urychlených 

elektronů, dojde k ionizaci plynu, který reaguje se vzorkem za vzniku iontů. U 

methanu, který je nejběžnějším používaným reakčním médiem dojde k těmto reakcím. 

[5, 6] 

CH e → CH ∙ 2e      (3) 

CH ∙→ CH H ∙      (4) 
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2.3.2.2. Hmotnostní analyzátory 

Slouží k rozlišení iontů produkovaných v iontovém zdroji podle poměru jejich 

hmotnosti a náboje, m/z. [5] Většina iontů nese jeden elementární náboj, proto se obvykle 

uvádí, že v separátorech jsou ionty rozdělovány podle hmotnosti. Hmotnostní analyzátory 

se dělí na: 

• Magnetický hmotnostní analyzátor je nejstarší a z hlediska rozsahu a rozlišení velmi 

kvalitní disperzní prvek, umožňující prostorové rozdělení monoenergetického svazku 

iontů podle hodnoty m/z. Disperguje ionty, které procházejí mezi dvěma pólovými 

nástavci elektromagnetu. Urychlené ionty pak opisují dráhy o rozdílných poloměrech. 

[5] 

• Kvadrupólový analyzátor obsahuje čtyři rovnoběžné kovové tyče kruhového nebo 

hyperbolického průřezu, připojené ke stejnosměrnému a vysokofrekvenčnímu 

střídavému napětí, viz Obrázek 8. Ionty, které jsou vypuzovány z iontového zdroje do 

prostoru mezi tyčemi, se dostanou do střídavého elektrického pole, kde začnou 

oscilovat. Při vhodném nastavení hodnot stejnosměrného napětí na tyčích kvadrupólu, 

amplitudy a frekvence radiofrekvenčního pole, je předurčena trajektorie drah, po 

kterých se budou mezi tyčemi pohybovat ionty s určitou hodnotou m/z. Ostatní ionty 

se dostanou na nestabilní dráhy a zachytí se na tyčích kvadrupólu nebo stěnách 

přístroje a tedy k detektoru neprojdou. Hlavní výhodou kvadrupólového analyzátoru je 

možnost rychle měnit hodnoty napětí vkládaných na tyč a tak ovlivňovat, které ionty 

projdou k detektoru. Kvadrupólový analyzátor se často používá u hmotnostních 

spektrometrů určených pro spojení s plynovou a kapalinovou chromatografií či 

s kapilární elektroforézou. [1, 5] Mezi nevýhody kvadrupólu patří nižší rozlišení hmot, 

značná nestabilita v určení hmot (m/z) v závislosti na materiálu tyčí a v důsledku 

jejich teplotní roztažnosti. 
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Obrázek 8: Uspořádání hmotnostního spektrometru s kvadrupólem. 

• Iontová past (Ion – trap) má jen tři elektrody, z nichž dvě krajní jsou uzemněny a 

prostřední, prstencová, je napojena na zdroj vysokofrekvenčního napětí s proměnnou 

amplitudou. Ionty jsou pastí zachycovány a pohybují se v jejím prostoru po kruhových 

dráhách. Ionty mohou být v iontové pasti zadržovány milisekundy, ale i podstatně 

déle, poté postupně podle vloženého napětí opouštějí iontovou past podle m/z. [1, 2] 

• Průletový analyzátor (TOF) je v principu nejjednodušším a nejrychlejším 

hmotnostním analyzátorem, tvořeným pouhou evakuovanou trubicí dlouhou obvykle 1 

– 2 m. K časovému rozdělení iontů s rozdílným m/z dochází na základě různé doby 

letu z iontového zdroje do detektoru. Nezbytnou podmínkou je, aby byl celý vzorek 

iontů v úzké disperzi počáteční startovní linie akcelerován najednou a všechny ionty 

měly stejnou počáteční energii, čímž se zajistí dostatečně přesné měření doby letu. 

Ionty s odlišným m/z, vystupující z iontového zdroje, mají při stejné kinetické energii 

rozdílnou rychlost, proto se hmotnější ion pohybuje pomaleji a dorazí k detektoru 

později. Pro kinetickou energii platí vztah E = ½ mv2
. 

Časová diference a dosažitelné rozlišení závisí na délce dráhy, kterou ionty v trubici 

TOF urazí. [1, 5] Výhodou TOF je, že na detektor vstupují všechny ionty a při správné 

konstrukci nedochází po dráze letu k jejich diskriminaci. Nevýhodou je složité řešení 

zabezpečení vstupu iontu do letové trubice. Dalším problémem je nezbytnost 

zabezpečit konstantní dráhu letu tj. eliminace tepelné roztažnosti letové trubice nebo 

nutnost časté nebo současné kalibrace hmot. 
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2.3.2.3. Zařízení pro detekci dopadajících iontů 

Zařízení pro detekci převádějí tok dopadajících iontů na tok elektronů. Výběr typu 

detektoru závisí na uvažované aplikaci. Detektory používané v MS je možné rozdělit na 

detektory pro přímá měření a na násobičové detektory. 

• Elektronnásobičové detektory dynodového typu bývají s diskrétním dynodovým 

polem a s kontinuální dynodou. První typ se skládá ze série kovových vhodně 

tvarovaných destiček (dynod), elektricky propojených přes vhodné odpory tak, že po 

vložení vysokého napětí mezi první a poslední řadu dynod jsou elektrony urychlovány 

směrem k následující dynodě a nakonec zachyceny kolektorem. Druhý typ je tvořen 

zakřivenou trubici z olovnatého skla s vysokým elektrickým odporem, pokrytou na 

vnitřní stěně vrstvičkou oxidu berylnatého nebo hlinitého. [5] 

• Fotonásobičové detektory jsou ve srovnání s elektronnásobičem konstrukčně 

složitější, mají však vyšší citlivost a menší životnost. Vnitřek fotonásobiče není ve 

styku s vnitřním prostředím hmotnostního spektrometru. Při detekci jsou ionty předem 

konvertovány na pomocné kovové elektrodě na elektrony. Ty po dopadu na stínítko 

poskytují fotony, jež vstupují do fotonásobiče. [5] 

2.4. Průletový analyzátor – analyzátor doby letu (TOF) 
Analyzátory typu TOF patří ke speciálním typům hmotnostních analyzátorů. Přesto, 

že byl první funkční přístroj sestrojen již v 50-tých letech minulého století [40], k rozvoji a 

uplatnění v laboratořích dochází teprve v posledních letech. Důvodem jsou především 

vysoké nároky na technické řešení a to paradoxně přes principiální jednoduchost zařízení. 

K hlavním problémům, které byly nutno vyřešit pro nasazení analyzátorů typu TOF do 

praxe, patří: 

1. Dostatečně rychlá elektronika, 

2. Řešení iontového zdroje ve vztahu k letové trubici, 

3. Stabilita měření hmot a hmotnostní rozlišení, 

4. Možnosti zpracování signálu. 

  



Jan Otoupalík: Možnosti GC/TOF pro stanovení vybraných organických látek ve vodách. 

2013  17 

2.4.1. Problematika elektroniky ve vztahu k rychlosti sběru dat 
Z principu fungování spojení GC/TOF vyplývá požadavek, aby elektrický signál, 

který je vyvoláván dopadem iontů na vlastní detektor, bylo možno snímat velmi vysokou 

rychlostí. Tento požadavek vyplývá jednak ze skutečnosti, že rozdíly v době letu 

jednotlivých iontů v letové trubici jsou v řádu nanosekund, jednak i z požadavku 

vykreslení chromatografického píku. Obvykle se pro kvantitativní požadavky uvádí 

minimum 15 datových bodů přes chromatografický pík. 

V současnosti se při použití kapilárních kolon dosahuje šířky píku přibližně 0,1 s. Pro 

kvalitní hmotnostní spektrum je nutné pro každý bod píku (minimálně jich je 15), nasnímat 

všechny hmoty v dostatečném počtu a v co nejširším rozsahu. Toto klade vysoké nároky na 

rychlost převodu analogového signálu na digitální a objem zpracovávaných dat tak 

dosahuje řádu Gb. Schopnost snímat spektra ve vysoké rychlosti a širokém rozsahu hmot 

pak určuje kvalitu přístroje. Zjednodušeně lze konstatovat, že kvalitnější přístroje mají 

vyšší rychlost snímání dat. Celé problematika je značně složitá a její rozbor přesahuje 

zaměření diplomové práce. Praktický dopad vlivu rychlostí snímání dat je patrný z obrázku 

9, který byl převzat z firemní literatury fy. LECO. 

 
Obrázek 9: Rychlost sběru dat na TOF. 
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2.4.2. Extrakce iontu z iontového zdroje 
I když jsou analyzátory typu TOF zařazeny mezi hmotnostní spektrometry, ve 

skutečnosti je měřenou veličinou čas (doba letu), za který částice o určité energii proletí 

danou dráhu. Při reálných rozměrech zařízení jsou změny doby v době letu extrémně malé 

a jakékoliv odchylky vedou k chybným výsledkům. Ve velmi zjednodušeném přiblížení je 

tedy nutné všem iontům vzniklých v iontovém zdroji zabezpečit stejnou kinetickou energii 

a je nutné je „seřadit“ na jednotnou startovací linii, přičemž v ideálním stavu je šířka této 

startovací linie na úrovni rozměru iontů s velmi úzkou disperzí šířky. Čas letu je pak měřen 

od chvíle, kdy ionty opustí tuto linii. V praxi je samozřejmě ideální stav nedosažitelný. 

Způsob řešení vypuzování iontů z iontového zdroje a zajištění jednotné „startovací linie“ je 

předmětem technického „ now-how“ jednotlivých firem vyrábějících TOF a iontové 

zdroje. V praxi se používá více postupů. Jedním z nich je dosažení tohoto efektu za použití 

laseru k ionizaci. Velmi krátké intenzívní pulzy laseru umožňují vytvoření a vypuzení 

iontů ve velmi krátkém časovém úseku t. Tímto je zabezpečeno zahájení a ukončení 

procesu v krátkém časovém okamžiku, čímž je zabezpečen stejný okamžik startu, úzká 

disperze a stejný obsah energie. 

Mnohem složitější situace nastává např. v případě, že se používá ionizace nárazem 

elektronů. Pří této ionizaci vzniká oblak iontů, který je dispergován jak z hlediska pozice, 

tak i energie. Tento oblak iontů je nutné energeticky sjednotit a z iontového zdroje vypudit 

ve stejně krátkém časovém úseku. Za účelem kontroly startovacího časového intervalu se 

používají elektrické pulsy. Proces ionizace je upraven tak, že ionty vznikají při stejném 

napěťovém potenciálu extrakční mřížky a repelleru (elektrody, které jsou součástí 

iontového zdroje). Prudkou změnou tohoto potenciálu v určitém čase se dosáhne vypuzení 

iontů ze zdroje se stejným startovním časem obdobně jako u laserové ionizace. Zařízení 

zabezpečující vypuzování iontů na základě generování elektrických pulsů se nazývá 

„pulser“. K eliminaci disperzity ve startovacím čase a kinetické energii slouží i použití tzv. 

reflectronu, což lze zjednodušeně vysvětlit jako jakési zrcadlo, odrážející letící ionty a 

prodlužující dobu letu, viz obrázek 10. 
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Obrázek 10: Typy TOF. 

Je zřejmé, že při elektronové ionizaci jsou extrahovány pouze ionty, které jsou 

v iontovém zdroji přítomné v okamžiku pulsu. Reálné přístroje obsahují navíc ještě další 

zařízení, které slouží k urychlení extrahovaných iontů na správnou rychlost vhodnou pro 

vstup iontů do letové trubice. Mezi další nezbytnou elektroniku pak patří zařízení 

zajišťující eliminaci odchylky dráhy letu od osy letové trubice. Většina doposud 

vyráběných TOF měla tzv. non – ortogonální vstup do iontového zdroje, který eliminoval 

problémy jednotlivých podmínek pro všechny iony. Na druhé straně však toto řešení bylo 

částečně na úkor citlivosti a kvality výsledných dat. Novým způsobem řešení je 

ortogonální vstup použitý na TOF firmy Almsco, který umožnuje dosáhnout některých 

vhodnějších parametrů. 

2.4.3. Stabilita měření hmot a hmotnostní rozlišení 
Přístroje typu TOF se obvykle rozdělují do dvou skupin a to na přístroje pracující v 

režimu „přesné hmoty“ a přístroje pracující v režimu „vysokého rozlišení“ hmot. Z teorie 

MS vyplývá, že požadavek na dosažení přesné hmoty je do jisté míry protichůdný proti 

požadavku na vysoké rozlišení, viz obrázek 13. Rozdělení a obvyklé parametry jsou 

uvedeny v tabTab. 3. 3. 
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Ať již TOF analyzátor patří do kterékoliv uvedené kategorie, je nutné zabezpečit, aby 

nedocházelo ke změně délky dráhy letu vlivem např. teplotní roztažnosti materiálů 

použitých na konstrukci letové trubice. Způsob řešení tohoto problému se liší podle 

producenta konkrétního zařízení. K přiřazení doby letu k jednotlivým hmotám tzv. 

„kalibraci hmot“ se pak obvykle používá látka poskytující ionty o známé m/z, která je přes 

pomocný ventil dávkována do TOF analyzátoru při jeho ladění tj. přípravě na měření. 

Některé firmy řeší stabilitu a přesnost měření hmot (zejména u high resolution) přidáváním 

této látky i v průběhu analýzy a kontinuálně upřesňují nastavení tak, aby se dosáhlo 

přesných hmot. Význam obou parametrů je zejména pro interpretaci výsledků. Nástin 

významu diskutovaných parametrů je uveden na obrázku 11 a 12. 

 
Obrázek 11: Rozlišovací schopnost hmotnostního spektrometru. 
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Obrázek 12: Rozlišení nominální a monoisotopické hmoty na HR. 

2.4.4. Zpracování signálu 
Jednou z vyznaných předností GC/MS přístrojů je možnost identifikace komponent 

podle naměřeného hmotnostního spektra. Za několik desítek let vývoje těchto přístrojů 

byly vyvinuty rozsáhlé knihovny GC/MS hmotnostních spekter, které zahrnují tisíce látek 

(NIST011, Willey 9th edice). Všechny tyto knihovny jsou téměř výlučně tvořeny spektry 

naměřenými na kvadrupólových GC/MS přístrojích. Z hlediska využitelnosti získaných 

strukturních dat pro identifikaci látek je proto velmi důležité, aby hmotnostní spektrometr 

jakéhokoliv typu poskytoval spektra, která jsou identické se spektry kvadrupólových 

systémů a bylo je tak možné použít pro identifikaci látek. Právě kvalita spekter přístrojů 

typu TOF, které mají díky své rychlosti pro akvizici spekter vynikající předpoklady, byla 

doposud jedním z hlavních limitujících faktorů ve využití GC/MS – TOF pro identifikaci a 

screening neznámých látek. [36] U komerčně dostupných přístrojů byla doposud 

interpretace dat řešena většinou na základě převodu databáze buď naměřených spekter 

nebo databázovaných spekter do speciálního vyhodnocovacího programu. 
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2.4.5. Hmotnostní detektor firmy Almsco BenchTOF-dx 
BenchTOF-dx hmotnostní analyzátor patří mezi jeden z nových stolních detektorů 

typu TOF, určených primárně k připojení na plynový chromatograf. Jedná se o 

konstrukčně unikátní přístroj nové generace. Unikátnost přístroje spočívá zejména 

v systému přímé extrakce iontů z iontového zdroje. Tuto skutečnost naznačuje koncovka 

dx v názvu přístroje, což je zkratkou pro „direct extraction.“ Další specifickou vlastností 

tohoto detektoru je skutečnost, že je koncipován jako otevřená platforma, v důsledku čehož 

je hardwarově i softwarově kompatibilní s více plynovými chromatografy a to konkrétně 

GC firem Agilent Technologies, Thermo Fisher, Scientific a Shimadzu. Z hlediska 

vlastností HS (high speed) jako analyzátoru pro GC je významný především trojúhelník 

parametrů, které se navzájem ovlivňují. Těmito parametry jsou citlivost, rychlost snímání 

spekter a jejich kvalita, viz obrázek 13. 

 
Obrázek 13: Parametry HS analyzátoru. 

Právě kombinací těchto vlastností posouvá HS BenchTOF-dx možnosti GC/MS 

přístrojů na úroveň, kterou zatím není schopen nabídnout žádný jiný přístroj obdobné 

kategorie. 
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Vysoká citlivost BenchTOF-dx je dána unikátním technickým řešením klíčových 

komponent včetně integrovaných algoritmů pro zpracování dat. Jedním z hlavních prvků je 

iontový zdroj dx, který díky přímé ortogonální extrakci iontů a navazující iontové optice, 

minimalizuje ztráty iontů a zajišťuje jejich vysokou průchodnost systémem. Další 

důležitou komponentou přístroje je nízkošumový detektor typu Multi Channel Plate 

(MCP). Parametrem, kterým se v dnešní době charakterizuje citlivost MS je odstup signálu 

do šumu pro nástřik definovaného množství octafluornaftalenu (OFN). U hmotnostního 

spektrometru BenchTOF-dx výrobce garantuje minimální citlivost 1000:1 pro 1 pg OFN 

při poměru S/N 10:1 v režimu plného skenu (rozsah 10 – 800 amu), kdy šum je definován 

jako RMS m/z 272. Pro detektory kvadrupólového typu v režimu „single ion monitoring“ 

dosahuje tato hodnota cca 10:1 pro 20 pg v nástřiku. Je však nutné podotknout, že tento 

parametr může být zavádějící, neboť je u různých výrobců interpretován z různých 

primárních dat. BenchTOF-dx vykazuje tuto hodnotu pro reálná měření. Další významné 

parametry BenTOF-dx jsou uvedeny v tab. 2. 

Tab. 2: Významné parametry BenchTOF-dx. 

Parametr  

Hmotnostní rozlišení  
 
>2500 (FWHM) pro 1-1000 amu 

Rozsah hmot 
 
1-1000amu 

Přesnost hmoty   
 
< 0.00005 (abs) 

Extrakce iontů z IZ 
 
ne-ortogonální přímá extrakce iontů z iontového zdroje pro  
dosažení maximální citlivosti 

Stabilita hmotnostní osy  
 
<0.1 amu(abs)/30 dní 

Vyhřívání iontového zdroje  
 
>350°C 

Vyhřívání GC – MS interface   
 
>400°C 

Rychlost snímání spekter  
 
10 000 spekter/sec (rozsah 1000 amu) 

Rychlost záznamu dat na HD 
 
až 560 spekter /sec (rozsah 1000amu), s rozlišením 
0.01amu pro vysoce selektivní zpracování dat 

Zpracování dat 

 
dynamická real-time kompenzace pozadí již v průběhu 
analýzy pro měřený rozsah hmot a vytvoření druhého 
datového souboru 
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BenchTOF-dx je kvalitativně novým přístrojem posouvajícím doposud běžné 

parametry komerčních přístrojů tohoto typu na novou vyšší úroveň. Zároveň díky výrazné 

automatizaci procedur nutných k nastavení přístroje před měřením zkracuje celkovou 

potřebnou dobu měření. Nicméně se v žádném případě nejedná o přístroj, který by byl 

snadno obsluhovatelný nekvalifikovaným personálem. 

2.5. Plynová chromatografie – hmotnostní spektrometrie 
(GC/MS) 
Hlavním účelem zapojení GC do série k hmotnostnímu spektrometru je vytvořit 

analytickou metodu, která poskytuje informace jak o identitě, tak i o struktuře a kvantitě 

látky. 

Základním problémem spojení obou zařízení je jejich nekompatibilita. Zatímco MS 

vyžaduje vysoké vakuum z důvodů zabezpečení volné dráhy iontů a zabránění jejich 

zpětné rekombinaci v důsledku srážek s dalšími přítomnými částicemi, GC separace 

naopak probíhá v prostředí s vysokým přebytkem částic. Pro úspěšné provedení GC/MS 

analýzy je tedy potřeba dosáhnout stavu, kdy do MS vstupují z GC pouze zájmové analyty, 

zatímco nosný plyn (mobilní fáze) je odstraněn. Tohoto se dosahuje pomocí tzv. interface 

MS. Praktické řešení interface se liší podle konkrétního výrobce. V prvých GC/MS se 

většinou používalo principu nadkritické trysky (jet separator). V současnosti, kdy vakuová 

technika umožňuje vysoké čerpací výkony (turbomolekulové pumpy) a v GC se téměř 

výhradně používají kapilární kolony, je upřednostňováno zavedení celého množství plynu 

vystupujících z GC do iontového zdroje. Nicméně takto konstruované GC/MS jsou 

limitovány rozsahem průtoku v GC (max. 1 – 2 ml/min) a dále minimálním čerpacím 

výkonem 300 l/min u vakuové pumpy. 

Tlak na výstupu kolony plynového chromatografu je zhruba atmosférický, ale 

iontové zdroje pracují optimálně za vysokého nebo velmi vysokého vakua. Zvýšená 

přítomnost nosného plynu v iontovém zdroji a v hmotnostním analyzátoru dochází 

k výraznému poklesu citlivosti a zhoršení charakteru spekter (ztráta rozlišení, vyšší signál 

pozadí, změna poměrného zastoupení jednotlivých iontů aj.) Zvýšený tlak také výrazně 

zkracuje životnost některých součástí. Prvotním předpokladem úspěšného spojení GC/MS 

je dostatečně výkonný čerpací systém, který je schopný s rezervou odčerpat nadbytek 

nosného plynu z prostoru ionizace. [5] 
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Skutečná aplikační šíře této analytické metody, pronikla skoro do všech oblastní 

chemické analýzy. GC/MS je v zásadě omezena pouze požadavkem dostatečné těkavosti 

analyzované látky a rozsahem MS. S výhodou je GC/MS používána pro analýzu 

komplikovaných směsí látek, u kterých je identifikace jednotlivých komponent pouze na 

základě porovnání retenčních časů nemožná, a pro komplexní vzorky obsahující neznámé 

složky. V ekologii se GC/MS používá pro stopovou i ultrastopovou analýzu organických 

polutantů ve vzorcích vod, půd i ovzduší. [5] 

Historický vývoj MS techniky vedl k různé konstrukci prakticky používaných 

přístrojů. Podle řešení problematiky MS detekce pak konkrétní přístroje mají různé 

parametry, viz tab. 3. 

Tab. 3: Obvyklé parametry GC/MS systémů dostupných pro analýzu reziduí. 

  

Typ 
hmotnostního 
analyzátoru 

hmotnostní 
rozlišení 

rychlost snímání 
(akvizice) detekční limity 

ionty 
separovány v 
elektrickém 

nebo 
magnetickém 

poli 
  
  

  
kvadrupól 

  

  
0,5 amu šírky píku 

(R = 2m) v 10% 
výšky píku 

  
15-33 scans/s 

pro hmotnostní rozsah 
300 amu 

  
pg - fg 

  
    

iontová past 
  

1 amu šířky píku 
(R = m) v 10 % 

výšky píku 

19 scans/s 
pro hmotnostní rozsah 

300 amu 
pg - fg 

  

sector víc než 80,000 
 

0,15 s/decade fg (SIM mode) 

  
v 10 % výšky 

píku      

ionty 
separovány 
na základě 

energie 
v letové 
trubici  

 
hs - TOF 

  
1,400 FWHN 

  
1-500 spekter/s 

  
pg 
  

 
hr – TOF 

 

 
7,000 FWHN 

 

 
1-20 spekter/s 

 

 
pg 
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2.6. TOF ve spojení s dalšími analytickými technikami 
Samotný hmotnostní analyzátor typu TOF by měl omezené použití. Teprve ve 

spojení s dalšími technikami jako jsou GC nebo HPLC vzniká silný analytický nástroj. Je 

však nutno konstatovat, že špatně provedený výběr přístroje může znemožnit zamýšlenou 

analýzu. Proto je potřeba vždy vyzkoušet vhodnost přístroje a jeho možnosti pro konkrétní 

aplikaci. Hrubé hranice uplatnitelnosti je možno vytýčit pomocí zkoumání analytů 

vyznačujících se specifickými fyzikálně-chemickými vlastnostmi. 

2.7. Hmotnostní spektra 
Hmotnostní spektrum je primárním informačním výstupem z MS, a za určitých 

podmínek v principu umožňuje určit strukturu analyzované látky. Hmotnostní spektra se 

většinou programově převádějí do normalizovaného tvaru, kdy se na svislou osu vynáší 

relativní intenzita iontového proudu v procentech a na vodorovnou osu hodnota m/z. 

Hodnota 100% pak přísluší nejintenzivnějšímu píku ve spektru tzv. hlavnímu píku. Většina 

programů pro vyhodnocování hmotnostních spekter zobrazuje píky v čárové formě. 

Nejedná se o skutečné tvary zobrazené iontovou optikou a snímané detektorem, ale o 

programově redukovaná data, ve kterých je reálný pík zaměněn za úsečku. Poloha úsečky 

na ose m/z odpovídá maximu píku a délka jeho relativní intenzitě. [5] 

Podoba hmotnostního spektra je do značné míry závislá na použité ionizační 

technice. Z tohoto důvodu jsou v současnosti dodržovány konvenční zásady pro MS 

spektrometry. Výsadní postavení má ionizace EI, která obvykle poskytuje hmotnostní 

spektra s dostatečným zastoupením strukturně významných částí. Interpretace EI spekter 

nejčastěji zahrnuje identifikaci molekulárního iontu, analýzu izotopického složení 

molekulárního iontu a významných fragmentovaných iontů. 
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Zatímco hlavní pík má funkci v podstatě normovací, pak druhý významný pík ve 

spektru - pík molekulární - naznačuje svou polohou, jaká je molekulární hmotnost 

zkoumané látky a má význam při určování jejího atomárního složení. Molekulární pík 

tvořený molekulárním iontem odpovídá složení daného analytu. Přítomnost jednoho nebo 

více těžkých isotopů v molekule analytu se pak v molekulárním píku (M) projevuje 

přírůstkem molekulární hmotnosti. Označují se jako M+1, M+2, atd. Spolu s molekulárním 

píkem tvoří tzv. skupinu molekulárního píku a jejich relativní intenzity se dají využít 

k výpočtu pravděpodobného atomárního složení odpovídající molekuly. Identifikace 

molekulárního iontu umožňuje určit molekulovou hmotnost analyzované látky. 

Molekulární iont je ion s nejvyšší hmotností ve spektru, ion s nepárovým elektronem a 

koresponduje s ostatními ionty ve spektru. Tato skutečnost však neplatí vždy, neboť 

některé molekulární ionty jsou natolik nestabilní, že podléhají rychlé následné fragmentaci 

a nejvyšší hodnoty m/z mají píky prvního relativně stálého fragmentu. Identifikace 

molekulového píku může být ztížená i koncentračními poměry, kdy lze v některých 

případech zaznamenat v hmotnostním spektru i píky o vyšší m/z než přísluší 

molekulovému píku. 

Počítačové vyhodnocení hmotnostních spekter je v případě spekter po ionizaci 

nejběžnějším a nejrychlejším postupem navržení struktury, který je zcela nezbytný při 

zpracování výsledků analýzy složitých směsí látek, kdy je nutno identifikovat velký počet 

složek. Nejčastěji je celý proces založen na počítačovém porovnání získaného spektra se 

standardními knihovnami spekter. Všechny komerční systémy GC/MS obsahují počítačové 

vybavení s knihovnou spekter. V současnosti jsou nejčastěji používány knihovny 

organických sloučenin po elektronové ionizaci NIST nebo Wiley. Kromě těchto knihoven 

vznikají menší, specializovanější databáze spekter, které jsou zaměřené například na 

léčiva, návykové látky, pesticidy nebo organometalické sloučeniny. Neméně důležitá je i 

tvorba vlastních (uživatelských) databází spekter a to zejména pro látky, které jsou v dané 

laboratoři analyzovány. [5] 

Nicméně pouhé porovnání naměřených spekter oproti databázi je  často nedostatečné 

zejména proto, že v případě koeluce může snadno dojít k desinterpretaci a ztrátě informací. 

Trendem současnosti je proto vývoj sofistikovaných softwarových nástrojů umožňujících 

dekonvoluci naměřených chromatogramů a identifikaci příslušných MS spekter. 
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2.7.1. Stručný úvod do vyhodnocování naměřených dat 
Jak vyplývá z teorie hmotnostní spektrometrie organické látky se při dodání 

dostatečného množství energie štěpí. Normalizace podmínek ionizace umožňuje 

porovnávat a databázovat spektra. Vzhledem k počtu doposud známých organických látek 

je zřejmé, že není možné všechny spektra postihnout v jedné databázi, a proto vznikají 

specializované databáze. Na základě těchto databází pak komerční přístroje provádějí 

automatizované vyhledávání identity látek v naměřeném vzorku. V současnosti je 

nejpoužívanější knihovna NIST (National Institute of Standards and Technology, knihovna 

spekter organických sloučenin po ionizaci elektronem a po chemické ionizaci) nebo 

knihovna MS spekter Wiley. 

V případě automatizovaného vyhledávání však může nastat problém, neboť spektra 

jednotlivých organických látek mohou být velmi podobná a může dojít k překryvu látek 

v chromatogramu. V současnosti se pro identifikaci překrývajících se látek používají 

sofistikované softwarové nástroje. Proces se obvykle označuje jako dekonvoluce. 

K takovým to softwarům patří např. AMDIS 32 nebo v případě BenchTOF-dx software 

TargetView. Přesto je nezbytné v řadě případů provádět interpretaci manuálně. Zde je 

nutné dodržet několik zásad, které jsou formulovány do pravidel. 

Pravidlo sudého počtu elektronů – fragmentace iontů se sudým počtem elektronů 

(EE+)- přednostně vznikají opět ionty se sudým počtem elektronů, vznik kation – radikálů 

při fragmentaci iontů se sudým počtem elektronů vyžaduje energeticky velmi nevýhodné 

rozdělení elektronového páru. 

Dusíkové pravidlo – Základní formulace (platí pro Mr a OE+), platí pro běžné 

organické prvky (C, H, N, O, F, Si, S, Cl, Br, I) 

• lichá Mr = lichý počet dusíků v molekule 

• sudá Mr = sudý počet dusíků v molekule 

Obvyklý postup při interpretaci naměřených MS spekter je: 

• Shromáždění všech dostupných informací o vzorku (spektroskopických, 

chemických a historie vzorku) a ověření přiřazení m/z 

• nalezení molekulárního iontu, určení logických neutrálních ztrát, určení 

přítomnosti Cl apod., 
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• za použití izotopických odezev odhadnout možné elementární složení a typy 

vazeb, 

• vyznačení významných iontů, M-1, M-2, hlavní odezvy a hlavní skupiny 

píků. 

Na základě těchto poznatku pak musí analytik interpretovat naměřené hmotnostní 

spektrum a verifikovat identifikaci naměřené sloučeniny. 

2.8. Endokrinní disruptory a jejich výskyt ve vodách 
Endokrinní disruptory (ED) jsou třídou látek exogenního původu, které mohou 

způsobovat interakci s endokrinním systémem. Tato interakce se odehrává na úrovni 

syntézy, sekrece, transportu a eliminace daného hormonu. Napodobují či blokují receptory 

nebo mění rychlost hormonální syntézy a metabolismu. 

ED jsou různé chemické látky, přírodní i syntetické hormony, přírodní součásti 

rostlin, látky používané při výrobě plastických hmot a různých konzumních výrobků, 

případně jiné průmyslově využívané látky a také odpady. 

Hlavními zdroji ED jsou výpusti čistíren odpadních vod, ať už komunálních, 

průmyslových nebo zemědělských. Ve splaškových odpadních vodách se koncentrace ED 

pohybuje obvykle v rozmezí od 1 ng.l-1 do 80 ng.l-1. Koncentrace vybraných estrogenů 

sledovaných na různých ČOV jsou uvedeny v tab. 4. Účinnost odstranění ED se na 

různých ČOV liší a závisí především na složení přitékajících vod, typu čistírny, 

technologických parametrech a teplotě. [17] 

Tab. 4: Koncentrace vybraných estrogenů v odtocích z různých ČOV. [17] 

  Koncentrace v odtocích ze sledovaných ČOV [ng/l] v zemích 

látka V. Británie Francie Německo Itálie Švédsko  Kanada 

Estron 1 až 80 4,3 až 7,2 < ms až 70 5 až 30 5,8 < ms až 48 

Estradiol 1 až 50 4,5 až 7,2 < ms až 3 3 až 8 1,1 < ms až 64 

Ethynyl - estradiol < ms až 7 2,7 až 4,5 < ms až 15 x 4,5 < ms až 42 

Bisfenol A x x 16 13 až 36  490 X 

ms – mez stanovení, x – hodnoty nejsou k dispozici 
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Dalším významným zdrojem je splach ze zemědělských půd. Městské a zemědělské 

odpadní vody jsou kontaminovány obzvláště přírodními a syntetickými steroidními 

hormony (z moči člověka, domácích zvířat, hnojiv). Moč žen obsahuje estriol, estradiol, 

estron, v případě použití hormonální antikoncepce, také ethynylestradiol. 

Hodnoty estrogenních steroidů vylučovaných močí jsou uvedeny v tab. 5. 

Vody z průmyslové výroby jsou kontaminovány především směsí chemických látek, 

které často obsahují alkylfenoly. Vody ze zemědělství jsou kontaminovány také pesticidy. 

Povrchové a odpadní vody a sedimenty patří k nejsledovanějším a nejvíce prozkoumaným 

formám z hlediska endokrinní disrupce. [14] 

Za nejčastější původce estrogenní aktivity jsou požadovány steroidní hormony, 

některé jsou syntetizovány v těle živočichů, jako jsou estron (E1), 17β - estradiol (E2) a 

estriol (E3). Ostatní látky vykazující estrogenní aktivitu, které nejsou přirozenou součástí 

endokrinního systému, se označují jako environmentální nebo též exogenní estrogeny. [17] 

Podle původu se rozdělují na fytoestrogeny, které jsou přírodního původu, 

mykroestrogeny, ty jsou produktem některých plísní a xenoestrogeny, které jsou 

antropogenního zdroje. 

Fytoestrogeny se nachází v mnoha druzích rostlin, např.: v obilninách, luštěninách, 

listové zelenině či některém ovoci. Mezi xenoestrogeny patří průmyslově vyráběné 

produkty nebo jejich metabolity, jako např.: některé pesticidy, bisfenol A (BPA), některé 

ftaláty. Bisfenol A a ftaláty se vyluhují z obalů potravin. [17] 

Tab. 5: Denní vylučování estrogenních steroidů lidmi ( g). [34] 

kategorie E1 E2 E3 EE2 

muži 3,9 1,6 1,5 x 

menstruující 8 3,5 4,8 x 

ženy 
v 

menopauze 4 2,3 1 x 

těhotné 600 259 6000 x 

 ženy x x x 35 
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2.8.1. Endokrinní systém 
Endokrinní systém je chemických komunikačním systémem lidského těla, 

využívající hormony jako posly. [8] Hormony kolují v krvi do vzdálených cílových 

orgánů. Rychlost tělesné odpovědi je pomalejší, než komunikace pomocí nervového 

systému, ale doba trvání působení je dlouhodobá. [8] 

Odezva cílového orgánu je možná v případě, že dojde k navázání na specifické 

receptory. Endokrinní systém kontroluje homeostázu, růst, reprodukci a fertilitu. Hormony 

jsou vytvářeny žlázami s vnitřní sekrecí. Mezi ně patří hypotalamus, hypofýza, epifýza, 

štítná žláza, srdce, žaludek, játra, dřeň nadledvin, ledviny a tuková tkáň. Z hlediska 

endokrinních disruptorů jsou důležité vaječníky, žluté tělísko, placenta a varlata. [13] 

2.8.2. Souhrn endokrinních disruptorů a jejich výskyt 
Je nepravděpodobné, že bychom s ED nepřicházeli do styku, když zahrnují celou 

škálu látek se širokou dostupností. Chemický průmysl vyrábí velké množství chemikálií, 

které mohou být řazeny do ED, ty mohou nacházet uplatnění jako plastifikátory, případně 

retardéry hoření. Jiné ED jsou syntetizovány pro boj s hmyzem (insekticidy, pesticidy) a 

likvidaci nežádoucích rostlin (herbicidy). ED mohou vznikat i jako vedlejší produkt během 

výroby v metalurgickém, chemickém i papírenském průmyslu. Vyskytují se i přírodní ED, 

které jsou obsaženy v rostlinách a mikroskopických houbách. Některé ED se nacházejí i v 

ženské antikoncepci a medicíně. [8] 

2.8.3. Následky endokrinních disruptorů 
Pro pochopení účinků a následků endokrinních disruptorů výrazně napomáhá 

experimentální testování na zvířatech, buněčných a tkáňových kulturách. Testy se zjistilo 

evidentní narušení reprodukčních a vývojových schopností, poruch imunity, nárůst 

zhoubného bujení, změn chování a zpomalení růstu. Všechny tyto testy byly studovány 

jako modely vystavené vysokým koncentracím a dávkám avšak expozice běžné populace 

je mnohem nižší leč dlouhodobá. 

Během výzkumů bylo definováno mnoho látek mající schopnosti endokrinní 

disrupce a existují databáze prokázaných a potenciálních ED. [13] 
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Endokrinní disrupce není považována za konečný projev toxického poškození 

chemickými látkami, ale za funkční změny, které mohou dál vést k poškození. ED mohou 

působit mnoha mechanismy na mnohých orgánech. Největší pozornost je věnována 

mechanismům vazby na receptory, ale jsou zkoumány i další způsoby, jako syntéza, 

transport a metabolismus hormonů. Které mohou být expozicí chemickým látkám rovněž 

ovlivněny. [13] 

2.8.4. Bisfenol A (BPA) 
BPA je organická látka, která byla připravená v roce 1891 ruským chemikem 

Alexandrem P. Dianimem kondenzací fenolu s acetonem. [23] Samotná kondenzace 

bisfenolu se provádí v přebytku fenolu za přítomnosti kondenzačního činidla a 

katalyzátoru. 

BPA je hojně využívám k výrobě polykarbonátových plastů a epoxidových 

pryskyřic. Z hlediska průniku tohoto endokrinního disruptoru do životního prostředí lze 

jako kritické využití stanovit výrobu plastových láhví (PET), dóz na potraviny, 

kojeneckých láhví, ale i výrobu CD a DVD, případně stavebních materiálů a 

elektronických součástek pro počítače. [8, 9] 

2.8.4.1. Fyzikálně – chemické vlastnosti 

BPA je bílá až světle bílá slabě hydroskopická látka, s molární hmotností 228,29 

g/mol a hustotou 1,195 g/cm3, vyskytující se nejčastěji ve formě granulí, vloček nebo 

prachu. Teplota varu BPA je 220 OC, teplota tání 154 – 155 OC. BPA je rozpustný ve 

vodných alkalických roztocích, v ethanolu a acetonu, naopak je málo rozpustný 

v tetrachloru a prakticky nerozpustný ve vodě. [11] 

 
Obrázek 14: Strukturní vzorec Bisfenolu. 
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2.8.4.2. Účinky BPA na organismus 

BPA je látka vykazující estrogenní aktivitu a je brána i jako potenciální karcinogen. 

Řadí se mezi xenoestrogeny, což jsou látky, které většinou imitují hormony a vážou se 

místo nich na estrogenní receptory a vyvolávají nežádoucí odezvu. Estrogenový účinek 

BPA se neomezuje pouze na tlumení, zvyšování nebo napodobování endogenního 

estrogenu, ale má také řadu dalších účinků na endokrinní systém, který řídí růst, vývoj 

případně fungování mužského reprodukčního systému. Působením BPA může být změněna 

nebo jen omezena biologická dostupnost endogenního steroidního hormonu. [17, 22] 

Zdravotní dopady působení BPA jsou líčeny v rostoucím počtu pokusů prováděných 

na zvířatech. Negativní důsledky působení BPA zahrnují změny na samčím pohlavním 

ústrojí či na změně chování. Zjistilo se i předčasné pohlavní zrání samic se sníženou 

schopností kojení. Toto předčasné zrání je důsledkem už velmi malých dávek. [25] 

Maffini V. a kol (2006) použili ke sledování xenoestrogenové aktivity jako 

modelový vzorek právě BPA. Testované myši byly vystaveny působení BPA v rozsahu od 

25 do 250 ng/kg po několik dní. Toto působení způsobilo např. zvětšení vaječníků nebo 

snížení schopnosti kojení. [22] 

Podle vědecké práce Keriho a spol. z roku 2007, která je zaměřená na 

rakovinotvorný potenciál BPA, je BPA na základě pokusů, prováděných na zvířatech, 

slučován se zvýšeným výskytem rakoviny kostní dřeně, sleziny, mandlí, lymfatických 

uzlin a s vysokým nárůstem vsunutých buněčných nádorů prostaty. Bylo také zjištěno, že 

vystavení zvířat působení BPA v raném stádiu života zvyšuje riziko rakoviny prsu a 

prostaty. [25] 

2.8.4.3. Limity BPA ve vodách 

Limit BPA v povrchových vodách je uveden v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

s hodnotou 0,035 g.l-1, což odpovídá celoroční průměrné hodnotě. 
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2.8.5. Polychlorované bifenyly (PCB) 
Polychlorované bifenyly PCB jsou sloučeniny z bifenylu a atomů chlóru, viz 

obrázekObrázek 15 15. Stupeň chlorace je rozdílný, celkem se však může navázat až 10 

atomů chlóru. Jedná se o izomery, tzv. kongenery, lišící se počtem a polohami jednotlivých 

atomů chlóru. Může vznikat až 209 kongenerů. Seznam kongenerů je uveden v příloze 1. 

Ve větším množství jich vzniká pouze 102. Jednotlivé kongenery se liší nejen svými 

fyzikálně chemickými vlastnostmi, ale i vlastními toxickými účinky. Z tohoto hlediska 

jsou nejrizikovější planární kongenery, které jsou považovány za karcinogeny. Vyskytují 

se v izolačních olejích transformátorů a kondenzátorů, aditivech barviv a laků, ale i 

v chirurgických implantátech a stabilizátorech měkčeného PVC. [8, 9] 

 
Obrázek 15: Obecná struktura PCB. 

2.8.5.1. Fyzikálně - chemické vlastnosti 

Podle stupně chlorace mohou být PCB bezbarvé až žluté, méněchlorované bifenyly 

bývají nejčastěji kapaliny oproti tomu mezi vícechlorované patří pevné látky. PCB jsou 

inertní látky, odolné vůči vysokým teplotám. Mají charakteristickou nízkou rozpustnost ve 

vodě, značnou hustotu (1 g.cm-3) a velký elektrický odpor. PCB jsou dobře rozpustné 

v organických rozpouštědlech, olejích a tucích. Mají nízkou ionizovatelnost. Jejich 

rozpustnost ve vodě je v rozmezí od 50µg do 200µg na litr při 20oC. Pokud roste stupeň 

chlorace, tyto vlastnosti se zvýrazňují. 

Relativní molekulová hmotnost PCB se pohybuje v rozmezí 188-494 g/mol. Bod tání 

je mezi 34 - 198°C a bod varu se nachází v rozmezí 260 - 450°C. [9] 

PCB jsou látky velice odolné účinkům zásad a kyselin, nepodléhající oxidaci 

běžnými oxidačními činidly a redukci. Jsou rezistentní také vůči hydrolýze a alkoholýze. 

[9] PCB dlouhodobě setrvávají v životním prostředí a jsou to tzv. polutanty, navíc jde o 

látky toxické. 
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2.8.5.2. Legislativa a limity PCB ve vodách 

Problematikou PCB se zabývá mnoho právních předpisů. Týkají se nejen 

jednotlivých složek životního prostředí a odpadů, ale i zemědělské problematiky a dalších 

oblastí. [28] 

Nakládáním a celkovým stanovením koncentrace PCB se zabývá Zákon o odpadech 

č. 185/2001 Sb. a na něj navazující vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb. O nakládání s PCB. 

V této vyhlášce jsou uvedeny metody pro analytické stanovení PCB. Normy EN 12766-1 a 

EN 12766-2 přesně definují způsob stanovení celkové koncentrace PCB v ropných látkách 

a použitých olejích. 

Limit pro přípustné znečištění povrchových vod je uveden v nařízení vlády č. 

61/2003 Sb. v platném znění s hodnotou 0,007 g.l-1. Tato hodnota platí pro sumu šesti 

kongenerů PCB (28, 52, 101, 138, 153 a 180) a odpovídá celoroční průměrné hodnotě. [28] 

2.8.5.3. Výskyt PCB ve vodách 

PCB patří k nejrozšířenějšímu znečištění hydrosféry, vyskytující se v různých 

složkách vodního prostředí např.: ve vodě, planktonu, vodních živočiších ale také 

v produktech z nich vyráběných. PCB se ve vodě sorbují na sedimenty, především na ty, 

které obsahují větší množství organické hmoty. Odtud jsou řasami případně planktonem 

akumulovány a přenášeny do potravních řetězců. [26] 

V povrchových vodách se hodnoty koncentrací PCB většinou pohybují v řádu 

desetin až jednotek ng.l-1 a výrazně se neliší v jednotlivých povodích. Podle databáze 

Státního sledování jakosti vod ČHMÚ je výskyt PCB v povrchových vodách zobrazen na 

obrázku 16. [28] 
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Obrázek 16: Průměrné roční koncentrace PCB ve vodě. 

2.8.5.4. Nebezpečnost PCB pro životní prostředí 

PCB jsou teratogenní látky nepříznivě ovlivňující enzymatický systém jater a mají 

negativní vliv na imunitní systém. Mohou taky způsobovat tzv. chlorakné, což je typ 

kožního onemocnění. [10] Karcinogenita nebyla u těchto látek bezpečně prokázána, jsou 

tedy zařazeny na seznam látek potencionálně karcinogenních. Toxicita stoupá se zvýšením 

chlorace a rovněž a polohou chloru na bifenylu. Toxické jsou PCB substituované v poloze 

meta a para. PCB, které nemají ortho chlory, patří mezi koplanární a jsou to látky 

dioxinového typu. PCB s chlory v ortho polohách patří mezi nekoplanární a často jsou 

příčinou např. neurotoxicity. [18] 

Zvýšený obsah PCB byl stanoven především ve vysoce průmyslových oblastech. 

Odpady znečištěné PCB jsou obyčejně nevhodně skladovány a potom následně dochází 

k úniku těchto látek do okolního ekosystému. Tyto látky se kumulují v tukových tkáních, 

čím se mohou dostávat do potravního řetězce. Ale mohou se i adsorbovat na organických a 

anorganických sedimentech. [19] 
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Bylo také prokázáno, že PCB jsou toxické pro ryby a vodní organismy. Jejich 

toxicita je také nebezpečná pro člověka, protože ryby patří do potravy člověka. Obsah PCB 

je ve vodě poměrně vysoký, jak vyplývá v tab. 6. [19] 

Tab. 6Už při nízkých koncentracích PCB byly zjištěny reprodukční a vývojové 

problémy u ryb. V počátečních stádiích jejich vývoje je toto riziko největší. [19] 

Tab. 6: Distribuce PCB v prostředí. 

složka prostředí obsah PCB z celk. 
množství v (t) 

 

procentuální rozložení  
PCB z cel. Množství 

(%) 
  
  

pevnina a pobřeží 
  

atmosféra 500 0,13 

říční a jezerní voda 3500 0,94 

mořská voda 2400 0,64 

půda 2400 0,64 

sediment 13000 34,73 

živá složka 4300 1,15 

celkem 143100 38,23 

  
otevřený oceán 

  

vzduch 790 0,21 

mořská voda 230000 61,45 

sediment 110 0,03 

živá hmota 270 0,07 

celkem 231170 61,77 

celkové zatížení 374270 100 

2.8.5.5. Analytické stanovení PCB 

Při analytickém stanovení PCB se obsah polychlorovaných bifenylů stanovuje 

výhradně za pomocí GC. Nejčastěji se používá se plynový chromatograf s detektorem 

elektronového záchytu [12], který umožňuje dosáhnout potřebnou citlivost metody. 

Analýza PCB se provádí buď jako sumární stanovení obsahu nebo jako tzv. kongenerová 

analýza, kdy se určují jednotlivé látky. V závislosti na legislativě se obvykle se 

vyhodnocuje obsah pouze šesti přesně definovaných kongenerů ve vzorku a jejich suma je 

z hlediska legislativy považována za obsah PCB. [27] 
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Vzhledem k tomu, že je v současnosti prakticky nemožné dosáhnout 

chromatografické separace všech kongenerů PCB, je v případě kongenerové analýzy 

využívána MS detekce, která umožňuje provést identifikaci a kvantifikaci na základě MS 

spektra. Jelikož jsou reálné koncentrace PCB v životním prostředí natolik nízké, že je nelze 

obvykle přímo detekovat, je nutná úprava vzorku za účelem prekoncetrace a odstranění 

interferencí. K tomuto se používá řada analytických technik. Stejná situace je obvyklá i při 

analýze ostatních organických látek ve vodách. 

2.9. Úprava vzorku 
Vzorky pro GC se před analýzou musí upravit. Účelem úpravy vzorků je dosažení 

vhodných vlastností, tak aby bylo možno dosáhnout kvalitativních a kvantitativních 

parametrů stanovení. Zejména se jedná o zvýšení koncentrace zájmových analytů, tak aby 

bylo možno dosáhnout nezbytných detekčních a kvantifikačních limitů. K tomuto účelu se 

používá mnoho analytických technik, jejichž společným znakem je odstranění nadbytečné 

matrice vzorku a případných interferencí při maximálním zachování zájmových analytů ve 

vzorku. Nejběžnější předběžnou úpravou je extrakce, která může zahrnovat několik typů. 

Obvykle se jedná o extrakci kapalina – pevná látka nebo v případě kapalin extrakce na 

pevné fázi (SPE) případně extrakce kapalina/kapalina (LLE). Po extrakci mohou, ale 

nemusí následovat další úpravy vzorků, jako je čištění nebo derivatizace. 

2.9.1. Extrakce na pevné fázi 
SPE je v současné době již dostatečně robustní technika dostupná pro rychlou a 

selektivní přípravu vzorku. [2] Principem metody je zachycení molekul látky na tuhém 

sorbentu, přes který protéká vzorek. SPE lze nazvat také chemickou filtrací, protože 

extrakce využívá chemických vlastností molekul, které důsledkem mezimolekulových 

interakcí ulpívají na sorbentu. [2] 

SPE nabízí řadu výhod oproti tradičním separačním technikám, a to např.: dobrou 

selektivitu a úsporu organických rozpouštědel oproti L-L extrakci. Rozvoj SPE učinil tuto 

techniku natolik výhodnou, že se stala jednou z přednostně využívaných technik úpravy 

vzorku. Univerzálnost SPE jí dovoluje, aby byla užitečně používána pro různé účely např.: 

čistění vzorku, zakoncentrování stopových množství látek, případně výměnu rozpouštědel. 

[2] 
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Metoda SPE má řadu stupňů volnosti, protože se mění složení a skupenství 

vzorkovaného celku, fyzikálně chemické a mechanické vlastnosti SPE zařízení. 

Vzorkovaný celek může být plyn i kapalina, ale i tuhý materiál. Analyty ve vzorkované 

plynné nebo kapalné fázi se k povrchu SPE dostávají difuzí či konvekcí. Extrahující tuhá 

fáze má rozdílné vlastnosti, ty určují mechanismus sorpce (adsorpce, rozpouštění, iontová 

výměna). 

Metoda SPE má řadu použití. Používá se v environmentální analýze stopových prvků 

nečistot ve vodě, půdě i ovzduší. SPE se také používá ve farmacii, klinické chemii, 

toxikologii a potravinářství. [5] 

Vlastní SPE však většinou není schopná změnit zájmový analyt tak, aby měl vhodné 

vlastnosti z hlediska přístrojové techniky použité k vlastní analýze, proto se v řadě případů 

musí použít derivatizace. 

2.9.2. Derivatizace 
Derivatizace je proces, při kterém je původní sloučenina chemicky pozměněna tak, 

aby vznikla nová chemická látka, která má vhodné vlastnosti pro aplikování konkrétní 

analytické metody. V plynové chromatografii se jedná zejména o zvýšení těkavosti vzorků, 

eliminaci nežádoucích afinit k mobilní nebo stacionární fázi a v některých případech i o 

zvýšení citlivosti. Derivatizace se používá pro sloučeniny, které mají špatnou tepelnou 

stabilitu nebo které by mohly být při nástřiku absorbovány. K obvyklým projevům 

chromatografické analýzy pak u těchto sloučenin patří špatná reprodukovatelnost nebo 

deformovaný tvar píku. Obvykle se derivatizace provádí, pokud se při analýze projevuje 

diskriminace zájmových analytů v nástřiku GC nebo v detektoru. Derivatizace může 

zlepšit tvar píku, separaci, citlivost a rozlišení při koeluci sloučenin, které by jinak 

znemožňovaly stanovení. [5] 

Ideální procedura derivatizace by měla splňovat několik základních kritérií, jako 

jsou: 

• snadná dostupnost derivatizačního činidla, 

• jednoduchá proveditelnost, 

• produkt derivatizace by měl být v maximální míře kompatibilní s následně 

použitou analytickou procedurou, 
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• kvantitativní výtěžnost pro stanovovaný analyt, 

• vysoká bezpečnost použitých postupů, 

• reprodukovatelnost procedury. 

Jako nevýhodu derivatizace můžeme považovat to, že se zavádí operace navíc, která 

zvyšuje komplexnost analýzy, její chybu ale i celkovou dobu trvání. Proto je důležitá 

automatizace derivatizačního kroku, která tyto nevýhody minimalizuje. Derivatizační 

reakce by měla být s minimem vedlejších produktů. [5] 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
Experimentální část této diplomové práce je zaměřená na ověření možností využití 

nově dostupné techniky GC/TOF pro stanovení organických látek. Technika GC/TOF je 

relativně nová a v detailech značně odlišná od dlouhodobě používaných GC/MS technik. 

V rámci diplomové práce je proto prováděno testování této techniky pro vybrané organické 

látky. Skupiny organických látek byly vybrány tak, aby umožnily, jak srovnání s výsledky 

dosaženými na klasických GC/MS, tak i použití pro látky, které nejsou běžně pomocí 

GC/MS stanovovány a mohou při analýze pomocí plynové chromatografie představovat 

problém. 

Pro všechny metody a stanovení byly použity chemikálie, přístroje a zařízení dle 

seznamu uvedeného níže. 

Chemikálie: 

Aceton (C3H6O) čistota HPLC, SIGMA – ALDRICH, 

Hexan (C6H14) čistota HPLC, SIGMA – ALDRICH, 

Dichlormethan, čistota HPLC, SIGMA – ALDRICH, 

K2CO3 p. a., 

NaOH p. a., 

Methanol (CH4O) čistota HPLC, SIGMA – ALDRICH, 

Bisphenol A, čistota ≥ 99 %, SIGMA – ALDRICH, 

17α – Ethynylestradiol, čistota ≥ 98 %, SIGMA – ALDRICH, 

2,3,4,5,6 – Pentafluorobenzyl bromid, čistota ≥ 99 %, SIGMA – ALDRICH, 

17β – Estradiol, čistota ≥ 98 %, SIGMA – ALDRICH, 

Demineralizovaná voda, 18,2 M , produkce MiliQ, 

Pyridin (C5H5N), čistota p.a., 

Methylchloroformát, čistota ≥ 98 %, SIGMA – ALDRICH, 

Certifikovaný standard PCB, Dr. Ehrenstrofer Mix 1. 
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Přístroje a zařízení: 

Plynový chromatograf BenchTOF-dx, firmy Almsco, 

Plynový chromatograf GC/MS 5975C, firmy Agilent, 

Elektronická pipeta BIOHIT, 

Analytické váhy TECATOR, 

Elektronická míchačka vialek LAB DANCER, 

Stanice na přípravu demineralizované vody Milli – Q, 

Běžné laboratorní sklo (kádinky, vialky, odměrné baňky apod.) 

3.1. Výběr látek 
Při výběru látek pro ověřování možnosti uplatnění přístroje GC/TOF fy. Almsco 

BenchTOF-dx bylo přihlíženo ke konkrétní konfiguraci přístroje, která v určitých 

oblastech limituje výběr a možnost srovnání s klasickým GC/MS. Z tohoto důvodu byly 

z výběru vyloučeny těkavé organické látky. Pro základní srovnání obou technik se 

z důvodů dostupnosti jevilo jako nejvhodnější srovnání analýz vybraných kongenerů PCB 

ve vodách. Tato analýza patří do skupiny analýz běžně prováděných ve většině laboratoří 

zabývajících se analýzou životního prostředí, v důsledku čehož byly k dispozici data 

umožňující srovnání oproti klasickému MS kvadrupólového typu. Další látka byla vybrána 

tak, aby nepatřila mezi běžně stanovované polutanty ve vodách, avšak splňovala několik 

dalších vybraných kritérií. K těmto kritériím zejména patří: 

• fyzikálně chemické vlastnosti látky musí umožňovat stanovení na GC, 

• látka musí obsahovat funkční skupiny, které mohou způsobovat při 

stanovení na GC problémy, 

• látka musí být přítomná v životním prostředí v důsledku lidské činnosti, 

• látka musí patřit do skupiny látek nepříznivě ovlivňující živé organismy, 

• množství látky v životním prostředí může v budoucnu představovat 

problém. 
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Jako organická sloučenina splňující výše uvedená kritéria byl vybrán Bisphenol A 

(BPA). Obdobně bylo přistoupeno k výběru třetí skupiny látek, kde byly určeny následující 

kritéria výběru: 

• fyzikálně chemické vlastnosti látky předurčují obtížné stanovení na GC, 

• obvyklé metody stanovení jsou jiné než na GC (patří do skupiny látek, které 

jsou v současnosti většinou stanovovaný HPLC), 

• látka musí být přítomná v životním prostředí v důsledku lidské činnosti, 

• látka musí patřit do skupiny látek nepříznivě ovlivňující živé organismy, 

• množství látky v životním prostředí může v budoucnu představovat 

problém, 

• ve světové literatuře se těmto látkám věnuje zvýšená pozornost. 

Do této třetí skupiny byly vybrány látky 17β – Estradiol (E2) a 17α – 

Ethynylestradiol (EE2). 

3.2. Popis provedených experimentů 
Plán experimentálních práci vycházel ze zadání diplomové práce. Nejprve byla 

provedena literární rešerše a to jak v oblasti fyzikálně-chemických vlastností látek, tak i co 

se týče možností jejich stanovení se zřetelem na techniku GC a její spojení s MS a TOF 

detekcí. Jako relativně nejjednodušší bylo testování použití přístroje BenchTOF-dx pro 

stanovení PCB, neboť zde byly k dispozici parametry chromatografické metody a validační 

data z klasického kvadrupólového detektoru (MS Agilent 5975C). Příprava kalibrace a 

příprava vzorků byla převzata ze standardního operačního postupu (SOP OOA-80-80) 

používaného v laboratoři CNT. 

Byly připraveny kalibrační roztoky PCB na stejných koncentračních úrovních 

používaných v SOP OOA-80-80. Následně byla chromatografická metoda používána na 

kvadrupólu převedena a upravena na podmínky použití pro GC/TOF. Změna spočívala 

v úpravě průtoků nosného plynu kolonou, teplotní program byl zachován. 
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Při samotném experimentu byla nejprve zkoumána možnost identifikace jednotlivých 

kongenerů PCB ve výsledném chromatogramu. Toto bylo prováděno z důvodů odlišnosti 

výsledného chromatogramu z TOF oproti SIM chromatogramu z klasického MS 

(kvadrupólu). Chromatogram získány pomoci BenchTOF-dx obsahoval řadu dalších píků 

látek přítomných ve vzorku. Naměřený chromatogram je uveden v příloze 2. 

V dalším kroku bylo přistoupeno k měření kalibrační křivky pro jednotlivé 

kongenery PCB. Každý bod pětibodové kalibrační křivky byl změřen opakovaně a 

výsledky po proměření na GC/TOF byly statisticky vyhodnoceny. Z naměřených dat byla 

sestrojena kalibrační křivka a bylo provedeno testování její linearity v daném kalibračním 

rozsahu. Dalším krokem byly testy opakovatelnosti měření. Za tímto účelem byla 

připravena série obohacených vodných vzorků, která byla zpracována postupem dle SOP 

OOA-80-80 a změřena na TOF. Opět bylo provedeno statistické zpracování dat. Výsledky 

byly srovnány s hodnotami naměřenými na kvadrupólu. Jelikož v době měření diplomové 

práce nebyl k dispozici certifikovaný referenční materiál, byla správnost metody vztažena 

na koncentrační úroveň obohacení vzorků. Reprodukovatelnost byla měřena obdobným 

způsobem v časovém odstupu několika dnů. Výsledky analýzy jsou uvedeny v kapitole 

3.3.1. 

Podle připraveného plánu prací bylo následujícím experimentem stanovení 

vybraných látek patřících do skupiny endokrinních disruptorů. Prvým řešeným problémem 

bylo nalezení rozpouštědla, ve kterém by tyto látky (BPA, E2 a EE2) byly kvantitativně 

rozpustné a které by bylo vhodné z hlediska dalšího zpracování (tj. rozpouštědlo muselo 

být mísitelné s vodou a zároveň použitelné z hlediska chromatografie). Vzhledem 

k problémům s čistotou rozpouštědel, bylo následně i s ohledem na plán dalších 

experimentů, nutno přistoupit k testování čistoty komerčně dostupných rozpouštědel. 

V prvém kroku byla testována možnost využití citlivosti TOF tak, aby pro analýzu 

vybraných látek postačovala pouze jednoduchá extrakce. Za tímto účelem byly injektovány 

standardy jak jednotlivých čistých látek, tak i směsný standard. 
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Následně byl hledán vhodný postup derivatizace, který by eliminoval problémy 

zjištěné při přímém nástřiku čistých látek. Na základě literárních poznatků a dostupnosti 

derivatizačních činidel byla jako první zkoušena derivatizace PFBBr. Podmínky 

derivatizace byly převzaty z literatur 30, 32, 33. Jelikož naměřené chromatogramy 

neodpovídaly očekávání, bylo přistoupeno k modifikacím reakčních podmínek. Byla 

odzkoušena změna teploty, úprava pH pomocí uhličitanu draselného a hydroxidu sodného 

NaOH. Přesný popis derivatizace a dosažených výsledků je uveden v kapitole 3.4.1. 

Jako další derivatizační činidlo byl na základě rozboru literatury zvolen 

methylchloroformát. Použití tohoto činidla pro stanovení BPA je popsáno v literatuře. [37] 

Zároveň se jedná o sloučeninu, kterou lze podle literárních poznatků použít pro 

derivatizaci látek obsahujících –OH nebo =CO skupinu. Z tohoto důvodů by měl být 

použitelný pro všechny látky testované v rámci této DP, samozřejmě s výjimkou PCB. Pro 

tuto derivatizaci byly nejprve hledány vhodné podmínky a poměry jednotlivých 

chemikálií. Jednotlivé pokusy byly opět měřeny na GC/TOF, přičemž byly použity stejné 

chromatografické podmínky jako u stanovení PCB. Reakční schéma derivatizace je 

uvedeno na obrázku 17. Podmínky derivatizace popisuje kapitola 3.4.1. 

 
Obrázek 17: Reakční schéma derivatizace BPA. 
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Pro naměřené chromatogramy bylo nejprve zkoušeno vyhodnocení běžným 

postupem automatického vyhledávání sloučenin pomocí MS spekter za použití knihoven 

NIST a Wiley. Toto vyhledávání pro cílové deriváty selhalo. Bylo tedy nutné přistoupit 

k manuální interpretaci MS spekter. Zde bylo postupováno tak, že nejprve byla z reakčního 

schématu určena struktura látek, které by měly vzniknout a následně byla odhadnuta jejich 

fragmentace při ionizaci. Struktury látek byly zpracovány pomocí volně dostupného 

programu Chemsketch, viz obrázky 17,Obrázek 1818 a 19. Jednotlivé chromatogramy pak 

byly prohledávány na shodu mezi naměřeným MS spektrem a předpokládaným MS 

spektrem (viz kapitola 4). Takto se však v nativním chromatogramu jednotlivých 

derivatizovaných standardů podařilo identifikovat pouze produkt derivatizace BPA. Jelikož 

nebylo možné vyloučit koeluci byly následně chromatogramy cíleně zpracovány 

dekonvolučním softwarem AMDIS a byla opět hledána předpokládaná spektra. Pro látky 

E2 a EE2 toto vyhledávání nebylo úspěšné. Z těchto důvodů byla dále analytická metoda 

rozvíjena již pouze pro BPA. V dalším kroku bylo řešeno izolování a prekoncentrace BPA 

z vody. Opět byla zvolena technika SPE. Bylo však nutné vyřešit způsob derivatizace po 

eluci analytu z kolonky, viz kapitola 3.4.3. Zde bylo využito i poznatků dosažených při 

řešení již dříve popsané problematiky čistoty rozpouštědel. 

Byla provedena série měření za účelem validace postupu a to jak 

chromatografického, tak i přípravy vzorku. Provedení metody je uvedeno v kapitole 3.4. 

Vypracovaná metoda byla použita a verifikována pro měření reálných vzorků vody 

z ČOV, čímž byl zároveň proveden hrubý nástin přítomných koncentrací BPA v těchto 

vodách. 
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3.3. Stanovení PCB ve vodách 
PCB byly ze vzorku vody extrahovány pomocí SPE na pevné fázi. Vzorek vody byl 

nejdříve přefiltrován tlakovou filtrací přes membránový filtr 0,45 m. SPE kolonka 

obsahující sorbent C 18 byla před analýzou nejdříve aktivována 2 ml methanolu a následně 

byl vzorek o známém objemu převeden přes kolonku. Po převedení vzorku byla kolonka 

vysušena dusíkem. Eluce PCB byla provedena chloroformem dle dříve vypracované 

metody a eluát byl jímám do odměrné baňky. Pro GC analýzu bylo eluční činidlo 

vyměněno za hexan pomocí odfoukání dusíkem. Takto připravený vzorek byl podroben 

GC/TOF analýze. Opakovatelnost byla stanovována pomocí spikovaných (obohacených) 

vzorků pitné vody. Výsledky jsou uvedeny v kapitole 3.3.1. 

3.3.1. Validace metody stanovení PCB 
Je to proces, který 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. 

Byly validovány tyto parametry: konfigurace identity, mez detekce, kalibrace, 

linearita, přesnost a správnost. 

Konfirmace identity: 

Byla provedena na základě MS spekter standardu oproti knihovně NIST a na základě 

retenčních časů. 

Mez detekce: 

Mez detekce pro jednotlivé kongenery je uváděná v rozsahu 0,054 - 0,90 g/L pro 

vodu a EPA. Na základě reálně naměřených dat lze konstatovat, že TOF tyto parametry 

splňuje a překračuje. Mez detekce však silně závisí od matrice vzorku a čistoty použitých 

rozpouštědel. Prakticky závisí na odstupu signál – šum konkrétního případu a to mnohem 

více než u detektoru kvadrupólového typu. 
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Kalibrace a linearita: 

Tab. 7: Tabulka testování linearity PCB. 

Kongener S(linear) S(kvadr) F F 
krit 

n linearita 

28 8921 7201 5,728 5,592 10 ano 
52 2737 2737 1,003 5,592 10 ano 

101 4563 4681 0,6030 5,592 10 ano 
138 4550 4631 0,7233 5,592 10 ano 
153 5259 4289 5,030 5,592 10 ano 
180 2027 1874 2,354 5,592 10 ano 

Kalibrační křivky jednotlivých kongenerů jsou uvedeny v přílohách 12 – 17. 

Přesnost metody: 

Pro výpočet přesnosti metody byly použity následující vzorce: 
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kde:  xij – i-té stanovení j-tého vzorku 

 xj – průměr stanovení 

 n – počet vzorků 
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Hodnoty paralelních stanovení koncentrací jednotlivých kongenerů 

Tab. 8: Koncentrace kongeneru 28. 

Poř. č. 
Kongener 28[ g/l] 

R R2 
1 2 

1 0,0831 0,0715 0,0116 0,0001 
2 0,0639 0,0647 -0,0008 0,0000 
3 0,0831 0,0757 0,0074 0,0001 
4 0,0715 0,0647 0,0068 0,0000 
5 0,0639 0,0757 -0,0118 0,0001 

Tab. 9: Koncentrace kongeneru 52. 

Poř. č. 
Kongener 52 [ g/l]

R R2 
1 2 

1 0,0707 0,0626 0,0081 0,0001 
2 0,0573 0,0568 0,0005 0,0000 
3 0,0671 0,0707 -0,0035 0,0000 
4 0,0626 0,0573 0,0053 0,0000 
5 0,0568 0,0707 -0,0139 0,0002 

Tab. 10: Koncentrace kongeneru 101. 

Poř. č. 
Kongener 101 [ g/l]

R R2 
1 2 

1 0,0756 0,0638 0,0118 0,0001
2 0,0569 0,0580-0,0010 0,0000
3 0,0663 0,0756-0,0092 0,0001
4 0,0638 0,0569 0,0069 0,0000
5 0,0580 0,0756-0,0176 0,0003

Tab. 11: Koncentrace kongeneru 138. 

Poř. č. 
Kongener 138 [ g/l]

R R2 
1 2 

1 0,0857 0,0706 0,0151 0,0002
2 0,0589 0,0563 0,0027 0,0000
3 0,0687 0,0857-0,0169 0,0003
4 0,0706 0,0589 0,0117 0,0001
5 0,0563 0,0857-0,0294 0,0009

Tab. 12: Koncentrace kongeneru 153. 

Poř. č. 
Kongener 153 [ g/l] 

R R2 
1 2 

1 0,0831 0,0688 0,0143 0,0002 
2 0,0560 0,0569 -0,0009 0,0000 
3 0,0683 0,0831 -0,0148 0,0002 
4 0,0688 0,0560 0,0127 0,0002 
5 0,0569 0,0831 -0,0262 0,0007 
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Tab. 13: Koncentrace kongeneru 180. 

Poř. č. 
Kongener 180 [ g/l] 

R R2 
1 2 

1 0,0757 0,0617 0,0139 0,0002 
2 0,0527 0,0531 -0,0004 0,0000 
3 0,0613 0,0757 -0,0143 0,0002 
4 0,0617 0,0527 0,0090 0,0001 
5 0,0531 0,0757 -0,0226 0,0005 

Tab. 14: Tabulka validačních hodnot jednotlivých kongenerů (přesnost metody). 

  28 52 101 153 138 180 

Sx 0,0061 0,0055 0,0055 0,0113 0,0123 0,0100 

AVG 0,0661 0,0621 0,0624 0,0626 0,0599 0,0572 

Sr 0,0836 0,0852 0,0852 0,1600 0,1710 0,1530 

Tab. 15: Naměřené hodnoty koncentrací jednotlivých kongenerů [ug/l]. 

Kongener28 kongener 52 Kongener 101 Kongener 153 Kongener 138 Kongener 180 
0,3156 0,2841 0,2849 0,3152 0,3310 0,2868 
0,3041 0,2904 0,2952 0,2938 0,3431 0,2800 
0,3234 0,3119 0,2897 0,3328 0,3127 0,2966 

Tab. 16: Správnost metody – validační parametry. 

 Kongener 
28 

Kongener 
52 

Kongener 
101 

Kongener 
153 

Kongener 
138 

Kongener 
180 

t-test       
Testovaná 
hodnota: 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Rozdíl: Nev. Nev. Nev. Nev. Nev. Nev. 

Vypočtený: 2,5654 -0,5404 -3,3777 1,2341 3,2764 -2,5217 
Teoretický: 4,3027 4,3027 4,3027 4,3027 4,3027 4,3027 

Pravděpodobnost: 0,0621 0,3215 0,0388 0,1713 0,0409 0,0639 
Nev. = nevýznamný 
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3.4. Metoda stanovení BPA a estradiolů ve vodě 
Ke stanovení BPA pomocí GC/TOF bylo nejprve testováno použití přímého nástřiku 

standardu bez dalších úprav za účelem určení chromatografických podmínek. Bylo 

připraveno několik roztoků, které byly následně analyzovány při různých podmínkách na 

GC/TOF. Jako prvé rozpouštědlo pro analýzy byl použit hexan, i když zcela nesplňoval 

požadované parametry uvedené v kapitole 3.2. U hexanu byly, jak problémy s rozpustností 

jednotlivých analytů, tak i s čistotou rozpouštědla, což se ukázalo v průběhu 

chromatografické analýzy. Navíc hexan není mísitelný s vodou.  

Při hledání rozpouštědla splňujícího požadavky analýzy se po prvních analýzách 

ukázalo, že problém čistoty se netýká pouze dříve používaného hexanu. Byly testovány 

následující rozpouštědla: hexan, aceton, dichlormethan, chloroform a methanol. Vybrané 

chromatogramy jsou uvedeny v přílohách 3, 4 a 5. 

Na základě výsledků byl dále pro přípravu zásobních roztoků standardů používán 

aceton, ve kterém jako jediném nebyla indikována přítomnost BPA a ostatní přítomné 

nečistoty neinterferovaly se stanovovanými analyty. 

Výsledky analýz nástřiku roztoků jednotlivých zájmových analytů v původním stavu 

ukázaly, že lze ve výstupním chromatogramu identifikovat BPA, avšak citlivost a 

reprodukovatelnost jsou nedostatečné. Tato skutečnost je prezentována v příloze 6, kde 

jsou zobrazeny výsledky vzorků o odstupňované koncentraci BPA. Je zřejmé, že 

z naměřených dat nelze vytvořit kalibrační křivku. Obdobné pokusy byly povedeny pro 

estradioly, avšak výsledky byly obdobné. V řadě případu se vůbec nepodařilo zájmové 

analyty identifikovat. Na základě těchto poznatků bylo přikročeno k hledání vhodné 

derivatizační procedury. Testy derivatizace byly prováděny vždy pro každou jednotlivou 

látku za níže popsaných podmínek. 
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3.4.1. Derivatizace vzorku 
V našem měření jsme použili několik metod derivatizace. Derivatizovali jsme vzorek 

BPA a vzorky 17 - β estradiol (E2) a 17 - α ethynylestradiol (EE2). Při derivatizaci jsme 

nejprve postupovali dle metod vyplývajících z literární rešerše. Na základě výsledků bylo 

následně přistoupeno k modifikacím postupů a ověřování vlivu jednotlivých kroků. 

Z důvodů ceny a dostupnosti některých derivatizačních činidel nebyly odzkoušeny všechny 

postupy vyplývající z literárních poznatků. 

V literatuře (Singh et al.) se uvádí, že derivatizaci prováděli pentafluorobenzyl 

bromidem (PFBBr), kdy vzorek estrogenu v acetonitrilu byl míchán s 50 l NaOH 

v ethanolu (8:1000) po 1 minutu. Poté přidali 50 l PFBBr v acetonitrilu (1:19) a míchali 

po 1 minutu. Roztok poté inkubovali při teplotě 60 0C po 30 minut. Zbytek následně 

rozpustili v 50 l methanolu. Objem 10 l rozpuštěného vzorku nainjektovali do 

chromatografu. [30] 

 Autoři (Yoshimura et al.) uvádí, že derivatizaci prováděli smícháním 

dichlormethanu s 0,5 ml 0,1 M tetrabutylammonium hydrogensulfátu, 0,5 ml 0,2 M NaOH, 

20 ml PFBBr a 0,5 ml vzorku obsahujícího adekvátní množství BPA. Tuto směs míchali po 

dobu 20 minut při teplotě 25 0C a přidali 1 ml isooctanu. Roztok odpařili za přítomností 

dusíku po dobu 20 minut při teplotě 55 0C do sucha. Zbytek roztoku převedli do čistých 

vialek. [31] 

Literatury (Boistov et al., 2004; Boucharat et al., 1998) uvádějí, že nejdříve rozpustili 

nonylfenol o koncentracích 1 až 100 ppm v hexanu. 500 l roztoku převedli do čisté vilaky 

a přidali 1 ml 2M NaOH spolu s 1 ml NaHCO3. Poté míchali po dobu 2 minut. Dále přidali 

500 l toluenu a 50 l PFBBr a nechali po 30 minut reagovat. Každý nezreagovaný PFBBr 

inaktivovaly reakci se 4 ml 2 M NaOH. Organickou fázi vysušili a kompletně rozpustili v 1 

ml toluenu. [32, 33] 

V mém měření byl 1 ml roztoku BPA o koncentraci 10 ppm napipetován do vialky, 

přidalo se 100 l 2M NaOH a 10 l PFBBr. Roztok byl po 60 minut temperován při teplotě 

30 0C. Po uplynulé době byl přidán roztok síranu sodného (Na2SO4), následně se vše 

extrahovalo hexanem a extrakt se podrobil analýze na GC/TOF. 
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Postup derivatizace byl obměňován. Do vialky se napipetovalo 2 ml BPA, přidalo se 

300 l 2M NaOH a 10 l PFBBr, vše se důkladně protřepalo. Vzorek byl po 60 minut 

temperován při teplotě 45 0C. Následně se přidal Na2SO4, extrahovalo se hexanem a 

vzorek byl podroben analýze na GC/TOF. 

Naše pokusy postupovat podle literatury neměly kladné výsledky. Reakce estrogenů 

s PFBBr nám skoro nikdy neproběhla a v hmotnostním spektru z GC, jsme často nacházeli 

právě nezreagovaný PFBBr a rovněž nezreagovaný příslušný analyt, nikoliv deriváty. 

Z tohoto důvodů jsme se rozhodli vyzkoušet jiný postup derivatizace pomocí 

methylchloroformátu. [35]  

Derivatizaci jsme prováděli na vzorcích BPA. 

1 ml vzorku BPA byl napipetován do 4 ml vialky, přidalo se 40 l methanolu, 50 l 

pyridinu a 60 l methylchloroformátu. Vialka byla uzavřená šroubovacím víčkem 

s plynotěsným septem a minutu se míchala na přístroji LAB DANCER. Po míchání se 

vialka otevřela a k roztoku bylo přidáno 1 ml hexanu. Vialka se opět uzavřela víčkem a 

tentokrát se míchala 3 krát po jedné minutě. Z takto upraveného roztoku byla odpipetována 

horní hexanová (nezbarvená) část do 2 ml vialky a ta byla podrobena analýze na GC/TOF. 

Při této metodě šlo jasně vidět, jak nám chemikálie spolu reagují. Roztok se po 

přidání methanolu, pyridinu a methylchloroformátu nejdříve zabarvil mírně do žluta, ale po 

cca pěti minutách a důkladném promíchání roztok zfialověl.  

Tato derivatizace byla upravována pro zlepšení její účinnosti tak, jak je popsáno v 

třetím odstavci kapitoly 3.4.3. 

3.4.2. Identifikace produktů derivatizace 
Knihovna spekter organických sloučenin, která je obsažena v počítačovém vybavení 

GC/TOF, neobsahovala spektra derivátů, proto se musely na chromatogramu jednotlivé 

deriváty identifikovat. Identifikace byla prováděna na základě strukturního vzorce 

předpokládané sloučeniny vzniklé při derivatizaci, viz obrázky 18 a 19. Zde byly nejprve 

určeny možné způsoby rozpadu při ionizaci a předpokládané hmoty jednotlivých 

fragmentů. Tato skutečnost byla porovnávána se skutečně naměřeným hmotnostním 

spektrem jednotlivých píků v nativním chromatogramu a posléze i použita pro identifikaci 

po dekonvoluci. 
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Obrázek 18: Strukturní vzorec estradiol esteru (M.h. 388,45). 

 

Obrázek 19: Strukturní vzorec ethynylestradiol esteru (M.h. 412,48). 

Derivatizace BPA (m/z 228) s methylchloroformátem poskytuje derivát o 

molekulovém píku (m/z 344), který vzniká nahrazením dvou vodíků hydroxylové skupina 

za skupinu CH3OCO (m/z 59). Lze předpokládat odštěpení, jak methylové skupiny (tedy 

m/z 15), tak i odštěpení skupiny CH3OCO. Ve výsledném spektru by tedy měly být píky o 

m/z 329 a 285. V naměřeném spektru byl kromě molekulového iontu (m/z 344) patrný i 

ion (m/z 329), který měl největší intenzitu. Tento fragment odpovídá ztrátě CH3 skupiny 

(m/z 15), jak bylo předpokládáno. Dalším iontem v naměřeném spektru je ion (m/z 285), 

což odpovídá ztrátě skupiny CH3OCO. To opět potvrzuje předpoklad. Dalším intenzívním 

iontem ve spektru byl pík (m/z 133), ten odpovídá ztrátě (m/z 211). 
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Tento fragment odpovídá iontu o vzorci C8H5O2 a odštěpení (ztrátě) fragmentu 

C11H13O3+H2O. Předpokládaná fragmentace a naměřené spektrum bylo konfirmováno 

pomocí programu MS Interpreter, který je součásti komerčně dodávaných databází MS 

spekter a jejich vyhledávačů. Příklad interpretace naměřeného MS spektra a předpokládané 

struktury látky v programu MS interpreter pro pík m/z 133 je uveden v příloze 18. Na 

tomto obrázku je ve strukturním vzorci barevně odlišen odštěpovaný fragment. Pro 

naměřené spektrum lze konstatovat, že odpovídá hmotnostním spektru methyl esteru BPA. 

Obdobně bylo postupováno při interpretaci spekter pro další sloučeniny, viz tab. 17. 

Tab. 17: Předpokládané píky pro další deriváty. 

 předpokládaný pík (m/z) 

sloučenina estradiol ester ethynylestradiol ester 

molekulový pík 388 412 

ztráta CH3 373 397 

ztráta CH3OCO 329 353 

Hmotnostní fragmenty a molekulové píky dle tab. 17, byly hledány v naměřených 

chromatogramech příslušných analytů po derivatizaci. V žádném chromatogramu nebyly 

nalezeny. 
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3.4.3. Úprava vzorku pro stanovení BPA  
Pomocí pH papírku bylo u reálných vzorků zkontrolováno pH vzorku. V případě 

obohacených (spikovaných) vzorků se do vodné matrice přidalo 50 l standardu BPA o 

známé koncentraci. K analýze byl použit vzorek o objemu 1 l. 

Sestavila se aparatura pro solid phase extraction (SPE) a provedla se aktivace 

kolonky C18 minimálně 2 ml methanolu. Nejlepší aktivace bylo dosaženo při samovolném 

průtoku methanolu skrz náplň kolonky, přičemž nesmí dojít k poklesu hladiny pod horní 

vrstvu náplně. Vzorek s obsahem BPA byl pod tlakem prosán skrz náplň kolonky. Po 

kvantitativním prosátí vzorku byla kolonka sušená proudem dusíku (inertní plyn bez 

obsahu organických látek). Následně byla provedena eluce 2 ml acetonu do 4 ml vialky. 

Eluát byl ve vialce dusíkem odfoukán do sucha. 

Takto upravený vzorek byl vyjmut ze sestavy SPE a následně byl derivatizován. 

K odfoukanému vzorku do vialky bylo přidáno 40 l methanolu a 50 l pyridinu. Vialka 

byla mírně protřepána, z důvodů opláchnutí jejích stěn. Dále byl přidán 1 ml 

demineralizované vody a 60 l methylchloroformátu. Vialka byla uzavřená šroubovacím 

uzávěrem s plynotěsným septem a třepána cca 1 minutu na LAB DANCERu (přístroj na 

třepání vialek). Poté byla vialka otevřená a přidal se do ní 1 ml hexanu. Vialka byla opět 

zašroubována a míchána tentokráte 3 krát po 1 minutě na LAB DANCERu. Pro GC byl 

z takto upravené vialky odebrán pouze horní podíl, který byl následně pipetován do 2 ml 

vialky, která byla poté zašroubována víčkem se septem a připravena na stanovení na 

GC/TOF. 

Vzorek ve vialce byl po přidání pyridinu nejdříve zabarven mírně do žluta a po 

uplynutí cca 5 minut a přidání všech chemikálií byl vzorek zabarven do fialova. Po přidání 

hexanu a následném třepání vznikly ve vialce dva podíly, spodní fialový a horní bezbarvý.  
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3.4.4. Příprava kalibrační řady 
Pro účely kalibrace byly připraveny standardy BPA. V souladu s běžnými zásadami 

tvorby kalibrační křivky byly zvoleny ekvidistantní úrovně koncentrace. Za kalibrační řadu 

byly zvoleny roztoky BPA o koncentracích 10, 5, 2, 1 a 0,5 ppm. Jednotlivé kalibrační 

standardy byly připraveny ředěním pracovního roztoku standardu o koncentraci 100ppm, 

postup ředění je uveden v tab. 18. Pracovní roztok byl připraven ze zásobního roztoku 

BPA o koncentraci 1000 ppm, jenž byl připraven navážením 0,0100 g pevného BPA 

rozpuštěného v 10 ml odměrné baňce acetonem. 

Tab. 18: Postup ředění kalibrační řady. 

úroveň 
koncentrace 

(ppm) postup ředění 

A 
 

100 
 

 
1000 l zásobního roztoku bylo pipetováno do 10 ml odm. baňky a 

doplněno demineralizovanou vodou po rysku 
   

B 
 

10 
 

100 l zásobního roztoku bylo pipetováno do 10 ml odm. baňky a 
doplněno demineralizovanou vodou po rysku 

   

C 
 

5 
 

500 l roztoku A (100 ppm) bylo pipetováno do 10 ml odm. baňky a 
doplněno demineralizovanou vodou po rysku 

   

D 
 

2 
 

200 l roztoku A (100 ppm) bylo pipetováno do 10 ml odm. baňky a 
doplněno demineralizovanou vodou po rysku 

   

E 
 

1 
 

100 l roztoku A (100 ppm) bylo pipetováno do 10 ml odm. baňky a 
doplněno demineralizovanou vodou po rysku 

   
F 
 

0,5 
 

500 l roztoku B (10 ppm) bylo pipetováno do 10 ml odm. baňky a 
doplněno demineralizovanou vodou po rysku 

Pro měření kalibrační řady na GC/TOF se do vialek z takto připravených roztoků 

odpipetovalo po 2 ml roztoku. Vialky se následně zašroubovaly šroubovacím víčkem se 

septem a vložily se do karuselu GC/TOF, ze kterého byly injektovány do přístroje a 

stanovovány. 
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3.4.5. Validace metody pro stanovní BPA 
Pro validaci metody stanovení BPA byly validovány tyto parametry: konfirmace 

identity, mez detekce, kalibrace, linearita, přesnost a správnost. 

Konfirmace identity: 

Byla provedena na základě porovnání retenčních časů a MS spekter a standardu 

oproti vzorku. 

Mez detekce: 

Mez detekce pro BPA byla zjištěna v rozsahu 0,5 – 10,0 g/l pro vodu. Prakticky 

závisí na odstupu signál – šum konkrétního případu. 

Kalibrace a linearita: 

Y=A.x + b       (8) 

Tab. 19: Tabulka testování linearity kalibrace BPA. 

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

BPA 3072971 2779517 2,778 5,592 10 ano 

Normalita rozdělení – Kolmogorovův test: Ano 

Tab. 20: Tabulka homogenity rozptylu dat kalibrace. 

Sloučenina S(x min) S(x max) F F krit n1/n2 homogenita 

BPA 7533 474976 3975 4052 2/2 ano 

Hodnoceno programem kalibrace v. 2. 0. Autor Oto Mestek. 

Z nastavení podmínek kalibrace – kalibrační křivka procházející počátkem, viz 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Kalibrace je v rozsahu 0,02 – 0,2 mg/l. 

Přesnost metody: 

Použité vzorce pro výpočet přesnosti metody jsou stejné jako v kapitole 3.3.1. 
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Tab. 21: Hodnoty koncentrací BPA. 

Poř. 
č. 

BPA[ g/l] 
R R2 

1 2 
1 11,2560 10,3191 0,9369 0,8778 
2 11,3119 11,2480 0,0639 0,0041 
3 0,8120 0,7733 0,0387 0,0015 
4 1,3115 1,3185 -0,0071 0,0000 
5 2,6475 2,3493 0,2982 0,0889 

 

Sx 0,3120 
AVG 5,3347 

sr 0,0492 

Správnost metody: 

Tab. 22: Tabulka naměřených hodnot. 

Naměřené hodnoty koncentrací [ g/l] 
BPA Slepý vzorek BPA-korekce 

11,2560  
0,1389 

11,1171 
10,3191 10,1802 
11,3119 11,1730 
11,2480 11,1091 

Tab. 23: Test správnosti. 

 BPA 
t-test  

Testovaná 
hodnota: 

10,5 

Rozdíl: Nevýznamný 
Vypočtený: 1,6684 

Teoretický: 3,1824 

Pravděpodobnost: 0,0969 

  



Jan Otoupalík: Možnosti GC/TOF pro stanovení vybraných organických látek ve vodách. 

2013  60 

Tab. 24: Hodnoty koncentrací BPA v reálných vzorcích. 

Koncentrace  
Velikost odstranění 

BPA 

vzorek [µg/l] [%] 

Přítok 
 
 

A1 8,1 94,38 

A2 8,2 95,24 

A3 7,5 95,50 

A4 7,5 94,60 

Odtok 
 
 

A1 0,46  

A2 0,39 

B1 0,34 

B2 0,41 

4. DISKUZE 

4.1.1. Diskuze stanovení PCB 
Z naměřených výsledků, viz příloze 2, je zřejmé několik důležitých poznatků. 

1. Oproti GC/MS kvadrupólového typu je extrémně důležité klást důraz na čistotu 

rozpouštědel. Tato skutečnost je patrná zejména v nízkých koncentracích PCB, 

kdy je bez speciálního software (TargetView) obtížně identifikovat v množství 

píků konkrétní kongener. Při komplexnější matrici pak běžný způsob zpracování 

chromatogramu nemusí být možný. Nicméně softwarové vybavení BenchTOF-

dx toto umožňuje víceméně bezproblémově.  

2. Částečnou nevýhodou BenchTOF-dx nejen při stanovení PCB je skutečnost, že 

jsou snímány všechny ionty (sloučeniny), které vycházejí z GC, a z principu 

není možné nežádoucí hmoty odfiltrovat. Na druhou stranu právě schopnost 

snímat všechny vystupující ionty přispívá k vysoké citlivosti metody. 

3. Deklarovaná citlivost BenchTOF-dx srovnatelná s citlivostí kvadrupólu v Sim 

modu je skutečností. Toto je potvrzeno validačními daty, kdy byly na 

BenchTOF-dx naměřeny srovnatelné výsledky. 

4. Linearita odezvy signálu z BenchTOF-dx pro jednotlivé kongenery je ve 

zkoumaném rozsahu zachována obdobně jako u MS kvadrupól. 
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5. Oproti MS kvadrupólového typu nedochází ke zkreslení MS spektra po šířce 

píku (spectral scew). Toto je patrno z demonstrace srovnání spekter určených 

z chromatografického píku PCB kongeneru 101, viz příloha 19. Obdobná situace 

byla pozorována u ostatních kongenerů. Toto je důležité z hlediska kvantifikace 

příslušného analytu, protože se to obvykle provádí na základě odezvy (plochy) 

příslušného iontu (např. m/z 326 pro daný kongener 101). 

6. Z hlediska opakovatelnosti a správnosti jsou data získána z BenchTOF-dx plně 

srovnatelná s kvadrupólovým MS. 

4.1.2. Stanovení BPA a ostatních vybraných disruptorů 
BenchTOF-dx má dostatečnou citlivost pro identifikaci BPA v nederivatizovaném 

stavu. Pro stanovení disruptoru (E2, EE2) je již citlivost nižší. Tyto látky byly 

identifikovatelné v chromatogramech při koncentracích cca 3 ppm. Při koncentracích 

nižších již nastával problém s jejich nalezením v naměřených chromatogramech. 

BenchTOF-dx umožňuje přímou identifikaci srovnáním MS spekter oproti komerčně 

dostupným knihovnám, viz příloha 5. Toto lze doložit identifikaci příslušných látek na 

chromatogramech uvedených v přílohách 8 a 9. Problém není v hmotnostní spektrometrii 

BenchTOF-dx, ale ve vlastní chromatografii. Zde totiž dochází k diskriminaci těchto látek 

z důvodů jejich fyzikálně-chemických vlastností. Tato skutečnost se projevila praktickou 

nedosažitelnosti tvorby kalibrační křivky v případě BPA v nederivatizovaném stavu, viz 

příloha 6. Jednotlivé odezvy neodpovídaly koncentraci BPA ve standardu a byly víceméně 

náhodné. 
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Jako kritická záležitost se v případě použití BenchTOF-dx ukázala čistota 

rozpouštědel a to jednak z hlediska přítomnosti zájmového analytu (BPA), viz příloha 5, 

tak i z hlediska možných interferencí dalších přítomných látek. Zatímco proměnný obsah 

BPA může způsobovat problém i při stanovení jinými metodami a je jen obtížně 

eliminovatelný provedením slepého pokusu, ostatní interference jsou specifické pro použití 

BenchTOF-dx. Tato skutečnost je vysvětlitelná na základě výše popsaného principu 

fungování TOF (tj. i BechTOF-dx), kdy dochází k detekci všech vstupujících iontů a není 

možná jejich selektivní eliminace. Paradoxně je tedy vysoká citlivost za těchto okolností 

spíše nevýhodou. Nejnověji jsou již komerčně dostupné tzv. Q-TOF přístroje, které před 

vlastním analyzátorem TOF mají předřazen kvadrupólový filtr umožňující selektovat ionty 

vstupující do vlastního TOF. 

4.1.3. Diskuze derivatizací 

4.1.3.1. Derivatizace pentafluorobenzyl bromidem PFBBr 

Je možné konstatovat, že provedení derivatizace pomocí této sloučeniny nevedlo 

k výsledkům uvedených v literatuře. Tato skutečnost byla částečně očekávána, neboť 

publikované články, viz kapitola 3.4.1, vždy uváděly použití tzv. negativní ionizace při MS 

analýze. Toto není na BenchTOF-dx možné. Přesto je zajímavé, že na naměřeném 

chromatogramu byly jednoznačně identifikovány jednotlivé komponenty reakční směsi a 

to vždy PFBBr a příslušný analyt. To je patrné v příloze 20. I za předpokladu, že vlivem 

odlišné ionizace nedošlo k vytvoření iontu bromovaného derivátu příslušného analytu 

indikuje zejména přítomnost původního analytu, že derivatizační reakce neproběhla 

popsaným způsobem a již vůbec neproběhla kvantitativně. Změna reakčních podmínek se 

na této skutečnosti neprojevila žádným signifikantním způsobem. Lze konstatovat, že 

některé publikované výsledky nelze ověřit, přičemž pro jednoznačné odhalení důvodů by 

bylo nutné použít MS přístroj umožňující negativní ionizaci. Tato skutečnost však 

přesahuje rámec diplomové práce. 
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4.1.3.2. Derivatizace methylchloroformátem 

Derivatizace za použití tohoto činidla byla úspěšná pouze částečně. Podařilo se 

nalézt podmínky derivatizace BPA a identifikovat produkt reakce. Výrazně se zlepšila jak 

citlivost metody, tak i reprodukovatelnost odezvy na BenchTOF-dx a tím byla možná 

validace analytického postupu. Tato skutečnost jde však na úkor vlastní chromatografie, 

než použití BenchTOF-dx. V rámci vývoje metody se ukázalo, že kritickým místem je 

čistota rozpouštědel. Jak již bylo uvedeno, většina běžně komerčně dostupných 

rozpouštědel obsahovala BPA, viz příloha 5, v proměnlivém množství. Tento poznatek je 

překvapivý pouze částečně, pokud vezmeme v úvahu skutečnost, že BPA je používán do 

plastů. Uzávěry láhví, ve kterých jsou laboratorní chemikálie dodávány, jsou téměř vždy 

plastové, i když obsahují „inertní“ teflonovou těsnící fólii. Zjištěné poznatky pouze 

dokládají široké rozšíření BPA a indikují jeho možné proniknutí do všech složek životního 

prostředí. Zároveň dokládají nutnost ověřovat čistotu rozpouštědel z hlediska zájmového 

analytu před každou analýzou, což je náročné jak z hlediska času, tak i financí. 

Z hlediska vypracované metodiky je důležitý poznatek, který vyplynul při jejím 

vývoji. Pro stanovení opakovatelnosti se jako klíčová ukázala skutečnost, že nezáleží 

pouze na množství jednotlivých přidávaných chemikálií, které tvoří prostředí reakce, ale že 

je důležité i pořadí ve kterém se jednotlivé komponenty přidávají. Reálným problémem se 

rovněž ukázala skutečnost, že použité SPE kolonky obsahují polymérní nosič funkčních 

skupin C18 a jsou vyrobeny z plastu. Tento fakt se projevil nutnosti používat SPE stejné 

výrobní šarže a vždy provádět slepý pokus celým postupem. Důvodem bylo uvolňování 

BPA z použitého materiálu. Vhodnější by tedy bylo použití skleněných kolonek plněných 

sorbentem na nepolymerním základě. Tyto kolonky jsou sice komerčně dostupné, jsou 

však mnohem dražší než použité kolonky. Jak dokazují výsledky validace, viz kapitola 

3.4.5., lze i přes tuto skutečnost metodu pro stanovení BPA použít. Problémem však může 

být dosažení velmi nízkých detekčních limitů. 
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Při aplikaci metody na reálných vzorcích vod z ČOV se ukázalo, že lze BPA 

stanovovat, jak je uvedeno v tab. 24. Zároveň se potvrdila zvýšená přítomnost BPA ve 

vstupní vodě (přítoku) na ČOV oproti vodě na odtoku. Projevila se i skutečnost, že 

odstranění BPA není úplné, tato skutečnost je v souladu s poznatky uváděnými v literatuře. 

Absolutní hodnoty koncentrace je však nutné považovat za orientační, neboť není 

k dispozici vhodný referenční materiál umožňující ověření správnosti výsledků. Správnost 

uváděna v kapitole 3.4.5. je vztažena na vypočtenou koncentraci obohacení. Vzhledem 

k výše popsaným problémům s rozšířenosti BPA nemusí absolutní koncentrace souhlasit. 

Lze však konstatovat, že GC BenchTOF-dx je plně použitelný pro dané stanovení. 

4.1.3.3. Derivatizace estradiolů 

Tato oblast pokusů patří k těm, které vykazovaly při řešení nejvyšší problémovost. 

Nelze jednoznačně určit příčinu, neboť získané výsledky na jedné straně ukazují na 

schopnost použitého přístroje identifikovat přítomnost zájmových analytů (E2, EE2), avšak 

na straně druhé nebylo možné přesně určit v jakých koncentracích. Většina proběhlých 

pokusů se soustředila na nalezení podmínek derivatizace a probíhala na koncentračních 

hladinách v řádu ppm. 

V naměřených chromatogramech se nepodařilo najít hmotnostní spektra 

předpokládaných sloučenin. Jak naznačují výsledky uvedeny v přílohách 10 a 11, lze najít 

jak produkty, které mohly vzniknout rozkladem analytů po reakci, tak i nezměněné 

původní látky. Je tedy nejasné, zda pro tyto sloučeniny probíhá reakce na OH případně 

C=O skupinách, nebo zda se uplatňují např. stérické efekty bránící průběhu reakce. Navíc 

byla v několika případech identifikována i přítomnost látek, jejichž původ je ve vzorku 

nejasný (estron). Tato látka pravděpodobně pochází z některé chemikálie používané jako 

standard a tedy představuje vlastně nečistotu. Vyzkoušení v literatuře mnohem více 

popsaného derivatizačního činidla (N-methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacet amidu) byla 

mimo finanční možnosti diplomové práce. Není tedy možné jednoznačně určit vhodnost 

nebo nevhodnost GC/BenchTOF-dx pro stanovení sloučenin typu estradiolů, neboť jak se 

jeví na základě rozboru naměřených dat, jde více než o problematiku detekce, o vlastní 

úpravu vzorku. 

  



Jan Otoupalík: Možnosti GC/TOF pro stanovení vybraných organických látek ve vodách. 

2013  65 

4.1.4. Reálné vzorky 
Stanovení koncentrací BPA v reálných vzorcích probíhalo na 4 vzorcích odebíraných 

s různým časovým odstupem. Naměřené hodnoty indikují poměrně stálé koncentrace BPA 

jak ve vstupní, tak i výstupní vodě z ČOV. Zároveň dokládají i poměrně vysokou účinnost 

čistírny odpadních vod pro odstraňovaní těchto látek. Zarážející je však velikost 

koncentrací, která je řádově vyšší, než je uváděno v literatuře (viz kapitola 2.8.4.3.). 

Jelikož nebyl k dispozici certifikovaný referenční materiál, nebylo možné nezávisle ověřit 

správnost těchto hodnot. Příslušné ověření by mohlo být předmětem navazujícího 

výzkumu, který však jde nad rámec této diplomové práce. 
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5. ZÁVĚR 
Analýza organických látek ve složkách životního prostředí prošla a stále prochází 

intenzívním rozvojem směřujícím jak ke zkvalitnění výsledků, tak k dosažení stále nižších 

detekčních limitů a rozšíření počtu stanovovaných látek. Podmínkou k tomuto rozvoji a 

zároveň i jeho důsledkem je aplikování stále sofistikovanějších přístrojů a postupů. Právě 

technika uplatněná pro řešení této diplomové práce je příkladem, na kterém lze 

demonstrovat intenzívní rozvoj analytické techniky v posledních letech. Analyzátory typu 

TOF byly donedávna výsadou špičkově vybavených pracovišť. Navíc složitost a náročnost 

této přístrojové techniky bránila jejímu většímu rozšíření. Předmětem diplomové práce 

bylo ověření možnosti použití konstrukčně nového TOF analyzátoru, který je podle 

technických specifikací podstatně dostupnější při zachování a dokonce zvýšení všech 

výhod této techniky. Práce prováděné v rámci řešení DP zároveň umožnily lepší seznámení 

s ovládáním celého přístroje včetně příslušného softwarového vybavení. 

Výběr látek použitých k testování možností přístroje BenchTOF-dx představuje ve 

skutečnosti volbu od běžných po extrémní fyzikálně chemické parametry analytů. Analyty 

vybrané pro řešení diplomové práce zároveň sloužily i pro otestování možnosti vypracovat 

metodiky stanovení látek ve vodách běžně nesledovaných. 

Srovnání výsledků analýzy PCB pro běžně používanou analytickou metodou 

s výsledky stejných analýz provedených na přístroji BenchTOF-dx potvrdily, že tento 

přístroj dosahuje minimálně stejných parametrů jako doposud používané GC/MS. Ale 

výsledky zároveň ukázaly, že přístroj je díky své citlivosti mnohem více náročný na čistotu 

používaných chemikálií, neboť na rozdíl od kvadrupólových MS detektorů neumožňuje 

provést analýzu v SIM módu a tak eliminovat některé interfence. Pro cílovou analýzu je 

tedy při analýzách ba BenchTOF-dx nezbytné používat specializovaný software, který 

umožní identifikaci zájmových analytů i v komplikovaném chromatogramu. Z hlediska 

opakovatelnosti a správnosti metody je BenchTOF-dx plně kompatibilní ke klasickým 

GC/MS. 
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Záměr vypracovat metodiky pro sledování vybraných endokrinních disruptorů jako 

představitelů látek běžně ve vodách nesledovaných vyšel pouze částečně. Podařilo se 

nalézt podmínky, za kterých lze na BenchTOF-dx stanovovat bisphenol A. Výsledky 

validace metody pro tuto látku plně potvrzují aplikovatelnost tohoto přístroje k danému 

účelu. Nepodařilo se však nalézt podmínky pro stanovení dalších endokrinních disruptorů 

(17β-estradiol a 17α-ethynylestradiol). Tato skutečnost však podle získaných dat a 

zkušeností nevyplývá z nevhodnoti GC – BenchTOF-dx. Problém ve stanovení těchto látek 

spočívá ve způsobu derivatizace, kterým by se látky upravily tak, aby je bylo možno 

plynovou chromatografii ve vzorku separovat. Detektor BenchTOF-fx by pak byl schopný 

běžně je detekovat. Řešení derivatizace 17β-estradiolu a 17α-ethynylestradiolu pro GC 

analýzu by mohlo být námětem dalších výzkumů. 

Metodika stanovení BPA vypracována v rámci této diplomové práce byla použita pro 

stanovení reálných vzorků vod z ČOV. Výsledky potvrdily přítomnost BPA ve vstupní i 

výstupní vodě čistírny odpadních vod. Rozdílné koncentrace na vstupu a výstupu pak 

ukazují, že sice dochází k odbourávání této látkám, avšak nikoli se 100 % účinností. 

Potvrzení správnosti výsledků stanovení BPA danou metodou však vyžaduje certifikovaný 

referenční materiál, který pro účely diplomové práce nebyl z finančních důvodů 

k dispozici. 

Lze konstatovat, že při dodržení pravidel stanovení látek pomocí plynové 

chromatografie nepředstavuje použití TOF detektoru firmy ALMSCO výraznější problém. 

Naopak tento přístroj představuje výrazný pokrok a to zejména v oblasti screeningové 

analýzy běžných organických látek. 
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