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Úvod 

 
Plnění vlastních kapilárních kolon pro vysokoúčinnou 

kapalinovou chromatografii přiná�í řadu výhod oproti pou-
�ívání kolon komerčních. Nejvýrazněj�í je rozdíl v ceně. 
Zatímco komerční kolony stojí několik desítek tisíc Kč, 
naplnění kolony stojí pouze několik set Kč. Dal�í výhodou 
je mnohem vět�í flexibilita. Je mo�né si připravit kolonu 
se stacionární fází, která je vy�adovaná k ře�ení daného 
problému. Uká�e-li se jako nevhodná, je velmi jednoduché 
a ekonomicky nenáročné připravit kolonu vhodněj�í. 
V některých případech je dokonce jediným způsobem, jak 
získat kolonu s příslu�nou stacionární fází, její vlastní pří-
prava. Týká se to například kapilárních kolon pro separace 
optických isomerů, které se komerčně nevyrábí. 

Existují tři metody plnění kolon pro kapilární kapali-
novou chromatografii. Podle média pou�itého k dopravě 
částic stacionární fáze rozli�ujeme plnění plynem, super-
kritickým fluidním oxidem uhličitým a kapalinou. To se 
také označuje jako plnění suspenzní a jedná se o metodu 
pou�itou v této práci. Plnění chromatografických kolon 
bývá označováno za umění a téměř v�dy probíhá metodou 
pokusů a omylů. Podmínky pro naplnění kvalitní kolony se 
pro ka�dou stacionární fázi li�í, proto je nemo�né 
v literatuře najít univerzální postup. Byl zkoumán vliv 
mnoha parametrů plnění na účinnost kolony, například 
vliv frity uzavírající kolonu1, vliv pou�itých rozpou�tědel2 
nebo rozdíly v plnění při konstantním tlaku a konstantním 
průtoku3. Tato práce si klade za cíl najít postup pro plnění 
kvalitních kapilárních kolon, který bude co nejrychlej�í 
a bude mít co nejmen�í nároky na přístrojové vybavení. 

 
 

Experimentální část  
 
Jako mobilní fáze byl pou�it acetonitril (čistota pro 

HPLC, LiChrosolv, Merck) a deionizovaná voda, jako 
stacionární fáze byl pou�it Nucleosil C18 s velikostí částic 
5 µm (Macherey-Nagel). Pro testování kolon byla pou�ita 
thiomočovina (Sigma), fenol (p.a., Penta), toluen (čistý, 
Merck) a anilin (99,5%, Aldrich). 

Ultrazvuková lázeň Elmasonic S 15 H byla zakoupe-
na u firmy P-lab. Kolony byly plněny na izokratické pum-
pě LCP 4000 (Ecom). Jako zásobník suspenze slou�ila 
nerezová kolona pro HPLC s vnitřním objemem asi 1,7 ml. 
Testování kolon probíhalo na pumpě 100DM (ISCO) 

s dvoukanálovým UV detektorem UVIS-205 (Linear In-
struments). Dávkovací kohout (Valco Instruments) měl 
objem 100 nl. Chromatogramy byly zaznamenávány po-
mocí programu Clarity 2.4.4.105. 

Postup plnění a sestavení aparatury byly převzaty 
z literatury4,5 a upraveny dle na�í instrumentace, jak je 
uvedeno na obr. 1. Na konec kolony (vnitřní průměr 320 µm, 
délka přibli�ně 25 cm) byla vlo�ena frita ze skelné vaty 
a zaji�těna vlepením kapiláry o vnitřním průměru 75 µm 
do kolony (viz obr. 1). Kolona byla k zásobníku suspenze 
připojena PEEKovou trubičkou a promyta 65% aceto-
nitrilem. Suspenze stacionární fáze v acetonitrilu 
o koncentraci 0,05 g cm�3 byla sonifikována v ultrazvu-
kové lázni po dobu 10 min a poté naplněna do zásobníku. 
Následně byla suspenze pumpována skrz kolonu, jako 
plnicí fáze byl pou�it 65% acetonitril, tlak byl udr�ován 
přibli�ně 30 MPa. Po naplnění kolony byl tlak zvý�en na 
33 MPa a udr�ován po dobu několika minut, aby do�lo 
k usazení náplně. Některé kolony byly zároveň 
sonifikovány v ultrazvukové lázni (viz tab. I). Poté byla 
pumpa vypnuta a kolona ponechána, ne� tlak poklesl na 

PŘÍPRAVA A TESTOVÁNÍ NÁPLŇOVÝCH KOLON PRO KAPILÁRNÍ  
KAPALINOVOU CHROMATOGRAFII 

Obr. 1. Plnicí aparatura; (1) zásobník mobilní (plnící) fáze; (2) 
izokratická pumpa; (3) zásobník suspenze; (4) kolona; (5) frita 

Tabulka I 
Podmínky plnění kolon 

Označení kolony Doba usazování 
náplně 
[min] 

Doba sonifikace 
[min] 

Eva, Fiona, Gertru-
da, Helenka 

15 � 

Eli�ka, Franti�ka, 
Ginny 

15 10 

Iva 5 � 
Jana 30 � 
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hodnotu atmosférického tlaku. 
Testování kolon probíhalo formou měření Van Deem-

terovy křivky a výpočtem separační impedance. Jako mo-
bilní fáze byl pou�it 65% acetonitril (v/v), nezadr�ujícím 
se analytem byla thiomočovina o koncentraci 1 mg cm�3. 
Na zji�ťování počtu teoretických pater byl pou�it fenol 
a u některých kolon také toluen, oba analyty měly koncen-
traci 10 mg cm�3. Účinnost separace byla testována na 
směsi fenolu a anilinu o koncentracích obou analytů 

5 mg cm�3. Měření probíhalo v módu konstantního tlaku, 
pou�itý tlak byl v rozsahu 0,6�7 MPa. Detekční kapilára 
měla vnitřní průměr 100 µm, vlnové délky detektoru byly 
nastaveny na 214 a 254 nm. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
V první fázi byla zkoumána reprodukovatelnost plně-

ní a vliv sonifikace při usazování náplně na účinnost kolo-

Obr. 3. Van Deemterova křivka pro sonifikované kolony; (◊) 
Eli�ka, (□) Franti�ka, (∆) Ginny; analyt fenol 10 mg cm�3; mobil-
ní fáze acetonitril-voda (65:35, v/v); detekce UV při 214 nm 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 5 10 15

u [c m min -1]

H
E

T
P

 [
µ

m
]

Obr. 2. Van Deemterova křivka pro kolony připravené bez 
pou�ití sonifikace; (◊) Eva, (□) Fiona, (∆) Gertruda, (×) Helenka; 
analyt fenol 10 mg cm�3; mobilní fáze acetonitril-voda (65:35, v/
v); detekce UV při 214 nm 
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Obr. 4. Van Deemterova křivka pro (a) fenol 10 mg cm�3, (b) 
toluen 10 mg cm�3; kolony (◊) Helenka, (□) Iva, (∆) Jana; mobil-
ní fáze acetonitril-voda (65:35, v/v); detekce UV při 214 nm  
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ny. Výsledné Van Deemterovy křivky pro příslu�né kolo-
ny jsou uvedeny na obr. 2 a 3. Pou�ití ultrazvukové lázně 
se ukázalo jako nevýhodné, proto�e do plnicího postupu 
vná�í určitý prvek náhodnosti. Zatímco v�echny kolony 
plněné bez sonifikace (obr. 2) mají účinnost téměř stejnou, 
kolony sonifikované (obr. 3) vykazují velké rozdíly. Jejich 
účinnost je navíc v průměru o něco ni��í ne� u kolon neso-
nifikovaných. 

Druhým parametrem, který by mohl mít vliv na účin-
nost kolony, je doba usazování náplně. Bylo předpokládá-

no, �e účinnost poroste s dobou usazování. Jak je vidět na 
obr. 4, tento předpoklad se nepotvrdil. Oba dva testované 
analyty vykazovaly velmi podobné Van Deemterovy křiv-
ky, nezávislé na době usazování náplně. 

Pro zhodnocení celkové účinnosti kolon byly naměře-
ny části Van Deemterových křivek dvou kolon komerčních 
(stacionární fáze Nucleosil 100 C8 a LiChrosorb RP-18). 
Obě kolony měly účinnost téměř stejnou (viz obr. 5). Po-
rovnání s obr. 3 ukazuje, �e jejich účinnost odpovídá 
nejméně účinné laboratorně plněné koloně. Druhým testem 
byla separace směsi fenolu a anilinu. Na komerční i na 
laboratorně připravené koloně bylo dosa�eno separace 
téměř na základní linii, příslu�né chromatogramy jsou 
uvedeny na obr. 6. 

Druhým parametrem pro hodnocení kolon byl výpo-
čet separační impedance. Separační impedance, zavedena 
Knoxem a Barstowem6, je bezrozměrná veličina charakte-
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Obr. 5. Van Deemterova křivka pro kolony (□) LiChrosorb 
RP-18, (×) Nucleosil 100 C8; analyt fenol 10 mg cm�3; mobilní 
fáze acetonitril-voda (65:35, v/v); detekce UV při 214 nm 

Obr. 6. Separace směsi (1) fenolu a (2) anilinu o koncentracích 5 mg cm�3 na koloně (a) Eli�ka a (b) LiChrosorb RP-18; tlak 3 MPa; 
mobilní fáze acetonitril-voda (65:35, v/v); detekce UV při 214 nm 
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Tabulka II 
Separační impedance 

Kolona E (fenol) ⋅ 10�3 E (toluen) ⋅ 10�3 
LiChrosorb RP-18 27 � 
Eva 13 � 
Eli�ka 33 � 
Ginny 9 � 
Helenka 13 6,5 
Iva 10 5,5 
Jana 10 5,5 

Hodnoty jsou zaokrouhlené na tisíce pro analyt fenol 
a stovky pro analyt toluen  
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rizující kvalitu kolony. Zahrnuje v sobě separační účin-
nost, rychlost analýzy, provozní tlak i vliv mobilní fáze. Je 
mo�né ji spočítat jak z veličin absolutních, tak z veličin 
redukovaných. Platí, �e čím men�í impedance, tím kvalit-
něj�í kolona. U velmi kvalitních kolon je mo�né dosáhnout 
hodnoty a� 2000. Separační impedance se počítá podle 
vztahu: 

kde E je separační impedance, H je vý�kový ekvivalent 
teoretického patra [m], ∆p je tlakový spád [Pa], L je délka 
kolony [m], η je viskozita mobilní fáze [0,65⋅10�3 Pa s] a u 
je lineární průtoková rychlost [m s�1]. Výpočet byl prove-
den pro hodnoty naměřené při tlaku 3 MPa. Tento tlak 
toti� pro vět�inu studovaných kolon odpovídá optimální 
lineární průtokové rychlosti. Separační impedance pro 
vybrané kolony jsou uvedeny v tab. II. Hodnoty potvrzují 
závěry získané z Van Deemterových křivek. Impedance 
jsou ve srovnání s komerční kolonou velice nízké a ukazují 
na poměrně vysokou kvalitu kolon. 

 

Závěr  
 
Bylo prokázáno, �e k plnění kvalitních kolon není 

potřeba pou�ívat ultrazvukovou lázeň, co� značně zjedno-
du�uje provedení. Dále bylo zji�těno, �e doba usazování 
náplně do kolony nemá na účinnost vliv a je tedy mo�né 
kolonu naplnit v minimálním čase. Takto naplněné kolony 
jsou svou účinností srovnatelné s kolonami komerčními. 
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