
  Počítačová simulácia analýzy n-alkánov a primárnych alkoholov 
metódou plynovej chromatografie. 

 

Chromatografická analýza zahrňuje dávkovanie, separáciu a detekciu zložiek zmesi vo vzorke. Po 
nadávkovaní zmesi látok do chromatografickej kolóny sa vytvorí zóna (alebo pás), ktorá obsahuje zmes 
látok. Zóna je kolónou unášaná v mobilnej fáze a na základe rozdielnych interakcií molekúl separovaných 
látok so stacionárnou, pripadne aj s mobilnou fázou dochádza k ich separácií. Čím silnejšia je interakcia, 
tým je látka dlhšie zdržiavaná v danej fáze a eluuje sa z kolóny neskôr. Zóny separovaných látok sa 
detegujú pri výstupe z kolóny v podobe elučných píkov. 

 

Plynová chromatografia 

 

V plynovej chromatografii (GC) separácia prebieha v plynnej fáze, teda aj zlúčeniny, ktoré chceme 
stanoviť musia byť počas separácie v plynnom skupenstve. Plynová chromatografia sa väčšinou používa 
na separáciu zlúčenín s teplotou varu do 400 °C.  

 

Mobilná fáza 
V plynovej chromatografii sa ako mobilné fázy používajú permanentné plyny, najčastejšie vodík, dusík 

alebo hélium. Voľba konkrétneho nosného plynu závisí aj od typu detektora a použitej kolóny. Čistota 
nosného plynu by mala byť 99,995 %. Ako zdroj mobilnej fázy sa používajú tlakové nádoby. Tok nosného 

plynu sa nastavuje regulátormi tlaku a prietoku pred prístrojom a v prístroji. 

 
Dávkovací vstup 
Dávkovací vstup slúži na zavedenie vzorky do separačného procesu. Keďže v plynovej chromatografii 

separácia prebieha v plynnej fáze, základnou úlohou každého dávkovacieho vstupu je splyniť kvapalnú 

vzorku, dokonale ju zmiešať s mobilnou fázou a potom vzorku zaviesť do chromatografickej kolóny. 
Dávkovanie do prístroja sa vykonáva mikrostriekačkou cez gumové septum, ktoré utesňuje dávkovací 

priestor. Zvyčajne sa dávkuje objem 1 až 2 µl roztoku vzorky.  

 
 

 
Separačný systém 
Najdôležitejšiu časť plynového chromatografu predstavuje separačný systém, ktorý sa skladá zo 

stacionárnej fázy umiestnenej v kolóne. Podľa typu použitých kolón sa plynová chromatografia rozdeľuje 

na :  

separáciu v náplňových kolónach a separáciu v kapilárnych kolónach.  
 

Kapilárne kolóny sa používajú s rôznymi dĺžkami (od 10 m až po 150 m) v závislosti od typu aplikácie, 

najčastejšie však kolóny s dĺžkou 25 až 30 m. Ako stacionárne fázy sa v kapilárnych kolónach používajú 
viskózne kvapaliny, ktoré sú zachytené na vnútornej stene kapiláry.  

 

 

 



Podľa polarity sa tieto fázy rozdeľujú do troch skupín:  

nepolárne (alifatické uhľovodíky, polydimetylsiloxán),  
stredne polárne (vyššie estery karboxylových kyselín, halogénované uhľovodíky, fenyl-vinyl- 

dimetylsiloxány)  

polárne (etylénglykol, cukry, kyanopropyl-fenyl-dimetvlsiloxány) stacionárne fázy. 
Teplota priestoru, v ktorom je umiestnená kolóna so stacionárnou fázou, sa musí dať spoľahlivo 
regulovať. Izotermická separácia sa používa vtedy, ak sa zložky vzorky nelíšia príliš svojimi teplotami 
varu. Ak je vo vzorke prítomný väčší počet zlúčenín s pomerne veľkým rozsahom teplôt varu, separácia 
pri jednej teplote by bola časovo náročná. Teplota kolóny sa preto môže programovo meniť počas analýzy 
vzorky v rozsahu približne 40 až 320 °C. 

Detektory 
 
Detektor slúži na zisťovanie prítomnosti látok vychádzajúcich z chromatografíckej kolóny. Získaný signál 
(najčastejšie elektrický prúd) je úmerný množstvu látky práve prechádzajúcej detektorom. Každá 
zlúčenina vychádzajúca z chromatografíckej kolóny do detektora spôsobí nárast alebo pokles meraného 
signálu, ktorý sa na chromatograme prejaví ako chromatografícký pík. Zaznamenaná hodnota signálu z 
detektora v čase sa nazýva chromatogram. Podobne ako dávkovací vstup, aj detektor je potrebné 
vyhrievať minimálne o 20 °C vyššie ako je teplota varu najvyššie vriacej zložky v zmesi. V plynovej 
chromatografii sa najčastejšie používajú tieto detektory: 
     Plameňovo-ionizačny detektor (FID) 
      Hmotnostný detektor 
      Detektor elektrónového záchytu 
      Tepelne-vodivostný detektor 
      Foto-ionizačný detektor 
 
Plameňovo-ionizačnv detektor FID 

Princíp činnosti detektora je založený na spálení látky vychádzajúcej z chromatografickej kolóny v 
kyslíkovo-vodíkovom plameni. Pri horení zlúčenín dochádza k ich ionizácii, teda vzniku nabitých častíc. 
Pohyb vzniknutých nabitých častíc medzi dvoma elektródami spôsobuje nárast elektrického prúdu. FID je 
teda vhodný na detekciu všetkých organických zlúčenín, pričom platí, že odozva detektora je úmerná 
počtu uhlíkových atómov v molekule zlúčeniny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Počítačová simulácia analýzy n-alkánov - Separácia a kvantitatívna 
analýza plynovou chromatografiou. 

 
 
Princíp práce 

Na separáciu použijeme metódu plynovej chromatografie s polárnou aj nepolárnou  stacionárnou fázou. 
Plynový chromatograf je vybavený dávkovačom s deličom/bez deliča (split/splitless, split sa používa len 
pri predpoklade vysokých koncentrácii delených zložiek) a FID detektorom. Cieľom úlohy je kvantitatívna 
a kvalitatívna analýza n-alkánov (C6-C15) na kapilárnej kolóne, porovnanie izokratickej a gradientovej 
elúcie na polárnej a nepolárnej kolóne a stanovenie obsahu n-alkánu v neznámej vzorke metódou 
kalibračnej čiary. 
 
     
Chemikálie, roztoky, zariadenia (teoreticky) 
 
Kalibračné roztoky štandardov n-alkánov o koncentrácii v intervale 100-1000 mg/l (pre každý n-alkán sa 
spraví samostatný roztok štandardu pre požadované koncentrácie, alebo zmesný štandard so všetkých 
sledovaných n-alkánov pre požadované koncentrácie), neznáma vzorka, nosný plyn, plynový 
chromatograf 
 
 
Úloha 1. Parametre vplývajúce na chromatografickú analýzu  
 
Do programu GCSIM doplňte parametre chromatografického systému  a diskutujete o ich vplyve na 
separáciu analyzovaných n-alkánov. (G-Gas, T-typ, Y- Hydrogen, T- typ, C- Capilárna, C-Column, , R-
Ratio, I-Inject, D –Detector). Používajte klávesnicu. 
 
 
Chromatografické podmienky 
 

Stacionárna fáza (kolóna)  
Mobilná fáza  
Typ kolóny  
Dĺžka kolóny  
Ratio  
Teplotný program  
Počiatočná teplota  
Koncová teplota  
Detektor  
Teplota detektora  
Teplota termostatu (pece)  
Teplota v injektore  
Dávkovací systém  
Dávkovaný objem  

 
 
 
 
 
 



  
Príprava prístroja na meranie 

Nasledujúci postup je uvedený len pre informáciu.. 

Otvoríme ventily na tlakových fľašiach s plynom (plyny do plameňovoionizačného detektora). Ihlovým 
ventilom, resp. regulátorom tlaku v prístroji nastavíme hodnotu, ktorá zodpovedá optimálnemu prietoku 
nosného plynu (mobilnej fázy) v chromatografickej kolóne. Po zapnutí pristroja (aj počítača) a nastavení 
teploty sa vyhrejú príslušné časti plynového chromatografu: termostat, dávkovač, detektor. Prístroj je 
vybavený regulátorom teploty. Regulátormi na prístroji nastavíme prietoky plynu do detektora. Po 
ustálení teplôt, výstupného signálu a po zavedení vzorky do plynového chromatogramu cez dávkovací 
vstup môžeme začať meranie. Na záznam signálu sa používa pripojený počítač. 
 
 
 
 
Úloha 2. Porovnanie separácie n-alkánov pomocou izokratickej a gradientovej elúcie na  
               kapilárnej polárnej aj nepolárnej kolóne a optimalizácia metódy. 
 
 
Kvalitatívna analýza - pri identifikácii látky je podstatné umiestnenie maxima píku na chromatograme 
vzhľadom  na časovú os. Toto umiestnenie sa dá vyjadriť elučnými (retenčnými) údajmi. 
Kvantitatívna analýza – koncentráciu hľadanej látky vo vzorke zistíme pomocou metódy kalibračnej čiary  

 

 

Kvalitatívna analýza 

1. Porovnajte chromatografické záznamy n-alkánov C6-C15 na kapilárnej polárnej aj nepolárnej kolóne pri 
použití izokratickej a gradientovej elúcii . 

2. Z chromatogramov zistite elučné časy, plochu  a retenčný faktor pre zaznamenané píky (z praktického 
hľadiska je vhodné, ak sa hodnoty retenčného faktora pohybujú v intervale 1až 20. Ak je k < 1, elučný čas 
sa len málo odlišuje od elučného času mobilnej fázy, tj. zbrzdenie látky je minimálne a separácia takmer 
nenastala. Ak je k >20, znamená to veľmi veľké elučné časy). 

3. Po vyhodnotení najvhodnejších podmienok (optimalizácii podmienok) zadajte tieto do programu 
a prejdete na úlohy 3., čiže stanovenie n- alkánu vo vašej vzorke. 

(Nastavenie izokratickej elúcie GCSIM a gradientovej elúcie GCSIM_2 _Files, Loud, Equipment a šipky 
↓alebo↑ 

úprava teploty, casu a gradientu - T-Temperature, B-Begin, P-Plateau,a E-End;   

tR , plocha, k – S-Sample, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A. Izokratická elúcia  150 oC 

Teplotné podmienky: B oC /period– P oC /period - EoC /period/gradient 

                                   150/0 - 150/0 - 150/0/0   

 

n - alkán tR 

[min] 

Plocha píku   

(Area) 

k     

(Retenčný faktor) 

polárna nepolárna polárna nepolárna polárna nepolárna 

hexán       

heptán       

oktán       

nonán       

dekán       

undekán       

dodekán       

tridekán       

tetradekán       

pentadekán       

 

 

 

 

B. Gradientová elúcia     50 - 250 oC (s lineárnou zmenou teploty) 

Teplotné podmienky: B oC /period – P oC /period - EoC /period/gradient 

                                   50/2 - 100/0 - 250/0/9   

 

n - alkán tR 

[min] 

Plocha píku   

(Area) 

k     

(Retenčný faktor) 

polárna nepolárna polárna nepolárna polárna nepolárna 

hexán       

heptán       

oktán       

nonán       

dekán       

undekán       

dodekán       

tridekán       

tetradekán       

pentadekán       

 

 



 

C. Gradientová elúcia s postupnou zmenou teploty 

Teplotné podmienky: B oC /period –P oC /period - EoC /period/gradient 

                                   50/2 -   70/5  - 250/0/9  

                                   50/2 - 150/5  - 250/0/9  

                                   50/2 - 150/2  - 250/0/9 

                                50/2 - 200/2  - 250/0/9 

                                50/2 - 200/2  - 250/0/2 

                                50/2 - 200/2  - 250/0/12 

 

n - alkán tR 

[min] 

Plocha píku   

(Area) 

k     

(Retenčný faktor) 

polárna nepolárna polárna nepolárna polárna nepolárna 

hexán       

heptán       

oktán       

nonán       

dekán       

undekán       

dodekán       

tridekán       

tetradekán       

pentadekán       

 

 

 

 

Úloha 3. Identifikácia prítomnosti a kvantifikácia n-alkánu vo vzorke na základe retenčných časov 
a kalibračnej čiary. 

 

Pri tejto metóde sa porovnáva retenčný čas neznámej látky s retenčným časom štandardu. Štandard je 

látka, pri ktorej poznáme štruktúru a predpokladáme, že neznáma látka je s ním identická.  Ak sa zhoduje 
retenční čas hľadaného analytu s retenčným časom štandardu za rovnakých chromatografických 

podmienok, možno tvrdiť, že neznáma látka je identická so štandardom. 
(Nastavenie rôznych koncentrácii –S-Sample, C-Concentration, A-All a zadá sa požadovaná koncentrácia) 

 

Kvantitatívna analýza 

1. Retenčný čas analytu vzorky porovnajte s retenčnými časmi referenčných látok a stanovte Váš analyt 
vo vzorke. 

2. Na základe  tR  okalibrujte referenčnú látku a zostrojte kalibračnú čiaru. Vyjadrite analytický predpis 

priamky a vypočítajte smernicu a posunutie. 
3. Na základe získanej závislosti určite koncentráciu Vášho analytu vo vzorke. 

 



 

 
 

Cštandardu       

[mg/l] 
Plocha píku     (Area) Cštandardu       [mg/l] Plocha píku     (Area) 

100  600  

200  700  

300  800  

400  900  

500  1000  

 

Podľa pokynov pedagóga:  vo vzorke je tR  ........,  následne plocha píkov je.........   

 

 

 

Úloha 4. Identifikácia látok na základe retenčných indexov – Identifikácia  neznámeho  

               primárneho alkoholu vo vzorke na základe Kovátsových  indexov. 

               

 V predchádzajúcej metóde sa porovnávali retenčné parametre  štandardnej látky s retenčnými 
parametrami neznámej látky. Pri metóde retenčných indexov to nie je nutné. 

Retenčný index (Kovátsov index) určitej chemickej zlúčeniny je jej retenčný čas normalizovaný na 

retenčné časy susediacich elučných n-alkánov 

V praxi sa Retenčný index používa tak, že nameraný retenčný čas neznámeho komponentu a retenčné časy 

n-alkanov, ktoré sa určili za rovnakých chromatografických podmienok, sa dosadia do Kovátsovej rovnice 
a vypočíta sa Retenčný index. Identifikácia látky sa spracuje na základe porovnania experimentálne 

zisteného retenčného indexu s literárnymi hodnotami. 
(S-Sample, S- Solvent, šípkou vyhladať príslušný alkohol) 

 

 

Identifikujte primárny alkohol s elučným časom......., ktorý bol analyzovaný za rovnakých 
chromatografických podmienok ako n-alkány v úlohe 2.A. Využite poznatky o Kovátsových elučných 
indexoch. 

 

 

Pri výpočtoch vychádzajte zo vzťahov: 

 

 

Výpočet redukovaného retenčného času 

 

tR´= tR - tM 

 

tR  ́- redukovaný retenčný čas 

tR  -  retenčný čas 

tM  -  mŕtvy čas 



 

 

 

Výpočet retenčného indexu (I): 
 
 

I = n . 100 + 100 [(log tr´,vzorky - log tr´,n) / (log  tr´,n+1 - log tr´,n)] 
 
 

I              Retenčný index   

n             počet atómov uhlíku v najbližšom nižšom n-alkáne 

tr´,vzorky     redukovaný retenčný čas píku vzorky, analytut 

tr´,n                redukovaný retenčný čas najbližšieho nižšieho n-alkánu 
tr´,n+1         redukovaný retenčný čas najbližšieho vyššieho n-alkánu 

 

  

 

Hodnoty Retenčného indexu vybraných primárnych alkoholov 

 

  

 

 

 


