Separační metody chromatografické a elektromigrační
Obsah:
1. Klasifikace separačních metod v analytické chemii.
2. Princip chromatografické separace, distribuční funkce. Faktory ovlivňující účinnost separace,
retenční a separační charakteristiky, popis a interpretace chromatogramu.
3. Kapalinová chromatografie, HPLC. Stacionární a mobilní fáze v HPLC, volba chromatografického
systému, detektory v HPLC. Instrumentace a experimentální uspořádání, způsoby kalibrace. Typické
aplikace HPLC včetně IC.
4. Plynová chromatografie, stacionární a mobilní fáze v GC, volba chromatografického systému,
detektory v GC. Instrumentace a experimentální uspořádání, způsoby kalibrace. Typické aplikace GC.
5. Principy elektromigračních metod, hlavní varianty (CZE, ITP, MEKC, CEC, čipová elektroforéza).
Experimentální uspořádání, způsoby detekce. Vybrané aplikace.
6. Pokročilé detekční metody, kombinované techniky, GC/MS, LC/MS, CE/MS aj.
7. Příprava vzorků k analýze, prekoncentrační techniky, praktické aspekty stopové organické analýzy
složek životního prostředí.
Rozdělení do sekcí:
Sekce 1 – Janoš: Úvod, základní pojmy
- přehled, klasifikace separačních metod
- princip kolonové chromatografie, základní pojmy (retenční a separační charakteristiky,
účinnost separace, teoretické patro, HETP, van Deemterova rovnice). Distribuční funkce.
Sekce 2 – Janoš: Kapalinová chromatografie, zvl. HPLC
- separační mody v LC (normální vs. reverzní systémy)
- volba stacionární a mobilní fáze, ovlivňování retence v různých systémech, zvl. vliv
organického modifikátoru a pH
- méně běžné systémy, iontově párová/iontově interakční chromatografie, IC, SEC/GPC,
chirální separace
- základy instrumentace (čerpadla, dávkovače, kolony, detektory), nové typy stacionárních fází,
gradientová vs. izokratická eluce
- typické aplikace HPLC
Sekce 3 – Kuráň: Plynová chromatografie
- obdobně, jako v sekci 2 + stručně kombinované techniky (GC/MS, LC/MS) a příprava vzorků
k analýze; (podrobněji v předmětu Stopová organická analýza)
Sekce 4 – Janoš: Elektromigrační metody
- přehled, možnosti, omezení a současný význam elektromigračních metod
Způsob výuky:
Každá sekce zahrnuje úvodní ca. 2 hod. přednášku (podle potřeby více), individuální konzultace,
individuální studium doporučené literatury a demonstraci vybraných technik v laboratoři.
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