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ÚLOHA 1: VÝPOČET KONCENTRACÍ ROZTOKŮ PRO PŘÍPRAVU 

MOBILNÍ FÁZE 

 
 

Zadání:  

Pro mobilní fáze v superkritické fluidní chromatografii ve spojení s hmotnostní detekcí jsou často 

používána těkavá aditiva pro zlepšení citlivosti a tvaru píku. Mezi nejpoužívanější aditiva patří kyseliny 

mravenčí a octová, hydroxid amonný, octan amonný a mravenčan amonný o různých koncentracích. 

Pro usnadnění výpočtu byla v MS Excelu připravena kalkulačka, která vypočítá navážky pufrů, či objemy 

zásobních roztoků pro zvolený objem finálního roztoku.  

 

Pro výpočet byly použity tyto vzorce:  

1) Koncentrace octanu a mravenčanu amonného:  

 m = c * V * M  

 m……..navážka látky v miligramech [mg] 

 c……...koncentrace finálního roztoku v molech na litr [mol/L] 

 V……..požadovaný objem roztoku v mililitrech [mL] 

 M……..molární hmotnost  

 

2) Koncentrace kyseliny octové a mravenčí: 

 V(i) = ( / (c * V * M))*1000  

 V(i)…..objem zásobního roztoku v mililitrech [mL] 

 ……..hustota zásobního roztoku [g/mL] 

 c……..koncentrace finálního roztoku v molech na litr [mol/L] 

 V…….požadovaný objem roztoku v mililitrech [mL] 

 M……molární hmotnost 

 

3) Objemová procenta pro kyselinu octovou a mravenčí, hydroxid sodný: 

 V(i) = (V * %(fin)) / % 

 V(i)…...objem zásobního roztoku v mililitrech [mL] 

 V……..požadovaný objem roztoku v mililitrech [mL] 

 %(fin)…procentuální obsah složky v požadovaném objemu roztoku 

 %.........procentuální obsah látky v zásobním roztoku 
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Vypracování:  
 

V sešitu MS Excel byla vytvořena kalkulačka pro výpočty jednotlivých koncentrací roztoků – list 1. 

Výpočty-kalkulačka. 

Pro jednotlivé případy byl vložen seznam s výběrem položek. Uživatel ze seznamu zvolí látku, vyplní 

modrá pole požadovanými hodnotami (objem a koncentrace požadovaného roztoku, ostatní pole jsou 

uzamčená, aby nedošlo k přepsání vzorců) a na základě vložených molárních hmotností a hustot pro 

zvolenou látku bude vypočítána navážka, či objem zásobního roztoku, který je třeba pro přípravu 

solventu pro mobilní fáze.  

1) Koncentrace octanu, nebo mravenčanu amonného: 

 

 

 

 

 

 

  

 

2) Koncentrace kyseliny octové, nebo mravenčí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Objemová procenta kyseliny octové, mravenčí, hydroxidu amonného: 

 

 

 

 

Volba látky. 

Vyplnění modrých polí uživatelem a provedení výpočtu navážky.  

Automatické vyplnění molární hmotnosti.  

Volba látky. Automatické vyplnění molární hmotnosti a hustoty.  

Vyplnění modrých polí uživatelem a provedení výpočtu objemu zásobního roztoku pro přípravu 

solventu pro mobilní fázi.   

Vyplnění modrých polí uživatelem a provedení výpočtu navážky.   

Volba látky. Automatické vyplnění procentuální obsah v zásobním roztoku.  
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Vyplnění modrých polí uživatelem a provedení výpočtu objemu zásobního roztoku pro přípravu 

solventu pro mobilní fázi.   



6 
 

ÚLOHA 2: OPTIMALIZACE SLOŽENÍ MOBILNÍ FÁZE. 
 

Zadání:  

V optimalizaci složení mobilní fáze v superkritické fluidní chromatografii jsou testovány různé poměry 

CO2 a modifikátoru. Nejčastější modifikátory jsou methanol, ethanol, isopropanol. Jejich složení může 

být dále být dále ovlivněno takzvanými aditivy, kterými jsou nejčastěji těkavé organické pufry a voda.  

Na příkladu optimalizace složení mobilní fáze pro separaci tokoferolů (4 isomerů vitaminu E) bude 

ukázáno využití kontingenčí tabulky a grafu pro finální výběr mobilní fáze. 

 

Vypracování:  
 

V sešitu MS Excel  – list 2. Volba MF 1, byly zaznamenány plochy 3 nástřiků pro jednotlivé mobilní fáze 

a jednotlivé tokoferoly. Na listu 2. Volba MF 2, byly jednotlivé nástřiky zprůměrovány (buňky tabulky jsou 

propojeny s předchozím listem a uzamčeny): 

 

 

Následně byla tato tabulka použita pro tvorbu kontingenčího grafu a tabulky – na obrázku finální graf a 

tabulka pro výběr mobilní fáze (List 2. Volba MF – Kontingenční tabulka):   
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Postup tvorby:  

Nejprve byly v tabulce prohozeny sloupce a řádky. V možnostech kontingenční tabulky byly odebrány 

celkové součty sloupců a řádků.  

Poté byly přejmenovány všechny řádky následujícím způsobem.  

 

Hodnoty v tabulce byly přepočítány na procenta. 
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Při přepočtu na procenta byla jako referenční hodnota (100 %) použita odezva samotného methanolu 

bez přídavku aditiva.  

Nakonec byly hodnoty seřazeny od nejmenší po největší a vyhodnocena odezva při jednotlivých 

aditivech (viz finální kontingenční tabulka na str. 7).  
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ÚLOHA 3: TEST ZPŮSOBILOSTI CHROMATOGRAFICKÉHO SYSTÉMU 
 

Zadání:  

Po optimalizaci chromatografické separace je obvykle prováděn test způsobilosti systému (SST), kdy 

jsou vybrány alespoň tři koncentrační hladiny pro každý analyt. Pro každou koncentrační hladinu je 

připraven vzorek, který je opakovaně (10krát) nastříknut na kolonu. Z naměřených ploch a retenčních 

časů je potom vypočtena relativní směrodatná odchylka. Pro spojení chromatografie s hmotnostním 

detektorem by měla být RSD u retenčních časů menší než 1 %, pro plochy píků potom menší než 10 

%.  

Využití MS Excelu pro vyhodnocení SST je ukázáno na testu způsobilosti pro zoptimalizovanou metodu 

k separaci 4 isomerů vitaminu E.  

  

Vypracování:  
 

V sešitu MS Excel  – list 3. SST, byly zaznamenány plochy 10 nástřiků pro 4 koncentrační hladiny 

vybraných analytů. Pomocí funkcí byl spočítán průměr a směrodatná odchylka pro daný analyt na každé 

koncentrační hladině.  

 

 

 

 

 

 

Z těchto hodnot byla vypočítána relativní směrodatná odchylka jako poměr směrodatné odchylky a 

průměru násobený stem.  
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Tyto výpočty byly provedeny pro všechny koncentrační hladiny jak pro opakovatelnost plochy píků, tak 

pro opakovatelnost retenčních časů.  

Z těchto hodnot byla vytvořena tabulka (s propojenými buňkami z tabulek předchozích), kde jsou shrnuty 

všechny hodnoty. Hodnoty, které překračují dané limity (10 %, respektive 1 %), jsou vyznačeny červeně 

pomocí podmíněného formátování ( Karta Domů/Podmíněné formátování/ Pravidla zvýraznění buněk/ 

Větší než... )  

 

Na základě shrnující tabulky je vytvořena tabulka se slovním hodnocením (Vyhovuje/Nevyhovuje 

požadavkům SST) pomocí funkce „KDYŽ“: 

 

 

 

 

 Buňky byly označeny barevně pomocí podmíněného formátování ( Text, který obsahuje…).  

Všechny buňky se vzorci jsou uzamčené, uživateli stačí vyplnit pouze plochy píků a retenční časy, 

veškeré výpočty budou provedeny automaticky.  
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ÚLOHA 4: TVORBA KALIBRAČNÍ KŘIVKY 
 

Zadání:  

Pro vybrané látky byly změřeny kalibrační závislosti. Sestrojte kalibrační křivky a ukažte jejich využití 

pro výpočet koncentrací látky ve vzorku o neznámém množství.  

Vypracování:  
 

V sešitu MS Excel  – list 4. kal. křivka byly zaznamenány plochy odpovídající jednotlivým koncentracím 

a analytům do tabulky. Byly vloženy grafy (bodové) pro jednotlivé analyty, body byly proloženy lineární 

spojnicí trendu. U každého grafu byla zobrazena rovnice přímky a korelační koeficient.   

Pro jednotlivé analyty byl stanoven limit kvantifikace (LOQ) – jeho horní (ULOQ) a spodní hranice 

(LLOQ), které odpovídají lineární závislosti. Limit detekce byl stanoven jako 1/3 spodního limitu 

kvantifikace na základě poměru signálu k šumu (pro LLOQ S/N=10).  
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Pro výpočet koncentrace efedrinu byla využita rovnice kalibrační křivky y = 385,73 x + 9007,3, kde y 

odpovídá ploše píku analytu, x vypočtené koncentraci:  
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ÚLOHA 5: VÝPOČET VALIDAČNÍCH PARAMETRŮ
 

Zadání:  

Pro ověření správnosti a přesnosti metody je prováděna po optimalizaci veškerých kroků procedury 

validace metody, která má zaručit opakovatelnost metody. Mezi validační parametry patří správnost, 

přesnost a matricové efekty.  

Správnost (accuracy) je definována jako těsnost shody mezi výsledkem měření a referenční hodnotou.  

Přesnost (precision) je definována jako hodnota udávající míru těsnosti shody mezi vzájemně 

nezávislými výsledky zkoušek za předem specifikovaných podmínek.  

Matricové efekty znační vliv matrice, jsou porovnávány vzorky matrice připravené danou metodou a 

následně obohacené o analyt se vzorky analytu v čistém rozpouštědle bez obsahu matrice.  

Pro stanovení přesnosti a správnosti bylo proměřeno 6 vzorků připravených danou metodou na 4 

různých hladinách pro každý analyt. Koncentrační hladiny byly vybrány dle kalibračních křivek, jedná se 

spodní mez limitu kvantifikace, trojnásobek LLOQ, koncentraci v polovině a v 75% rozsahu kalibrační 

křivky. Aby metoda splnila podmínky validace, hodnoty správnosti, přesnosti a ME by neměly být pro 

LLOQ větší než 20%, u ostatních koncentračních hladin by se odchylka měla pohybovat v rozmezí ±

15%.  

Vypracování:  
 

Do tabulky byly vyplněny hodnoty koncentrace pro každý vzorek:  

 

 



15 
 

 

 

Uživatel může vyplňovat hodnoty pouze u vzorků A-F, conc qc sample, STD a Spike after, ostatní buňky 

jsou uzamčené, aby nedošlo k přepsání vzorců. Výpočty se provedou automaticky.  

Pomocí průměru vzorku a směrodatné odchylky byla stanovena relativní směrodatná odchylka 

odpovídající přesnosti metody. Přesnost byla vypočtena jako poměr průměru vzorků a qc vzorku 

násobený stem. Matricové efekty byly vypočteny jako poměr hodnoty „SPIKE AFTER“/STD*100.  

Všechny výsledky jsou shrnuty v tabulce:  

 

Buňky jsou propojeny s výpočty v předchozích tabulkách, veškeré změny proto budou v této tabulce 

provedeny automaticky. Zeleně vyznačená pole poukazují na hodnoty splňující validační parametry, 

červeně označená pole validační parametry nesplňují. Buňky jsou naformátovány pomocí podmíněného 

formátování – pravidla zvýraznění buněk/Mezi.. ( pro LLOQ byl použit interval 80-120, pro ostatní 

koncentrační hladiny 85-115). 

 


