Abstrakt
Micelární elektrokinetická chromatografie (MEKC) je široce používaná analytická separační
metoda. Pro dosažení separace využívá interakci analytů s nabitými micelami obsaženými
v základním elektrolytu (BGE). Přítomnost nabitých micel ovlivňuje nejen mobility analytů, ale i
mobility malých anorganických iontů, které jsou obvykle součástí BGE. Pochopení těchto
interakcí je nezbytné ke zpřesnění modelů popisujících separace v BGE obsahujících micely.
Ke stanovení fyzikálně chemických konstant (například interakčních konstant a mobilit
komplexů) pomocí kapilární elektroforézy je třeba přesně určit hodnoty efektivních mobilit.
K tomu je nutné i přesné stanovení mobility elektroosmotického toku (EOF), to je ale v BGE
obsahujícím nabité micely problematické, protože může docházet k interakci neutrálního EOF
markeru s micelami a tím k jeho mobilizaci.
V rámci této práce byla navržena nová dvoudetektorová metoda stanovení efektivní mobility
v BGE obsahujícím interagující složku. Při této metodě se analyt nachází v BGE obsahujícím
nabité micely, zatímco EOF marker je obklopen BGE bez micel a nemůže tedy s micelami
interagovat.
Navrženou dvoudetektorovou metodou byly stanoveny mobility sodného kationtu v závislosti
na koncentraci dodecylsulfátu lithného tvořícího micely. Současně byly použity různé způsoby
zpracování takto získaných experimentálních dat a bylo zhodnoceno, která zjednodušení lze
použít bez ztráty přesnosti výsledků. Na základě výsledků dvoudetektorové metody bylo zjištěno,
že thiomočovina je vhodným neutrálním markerem pro BGE obsahující dodecylsulfátové micely.
Protože dvoudetektorová metoda využívá mobilizaci obsahu kapiláry aplikací tlaku, je její
fungování do jisté míry závislé na spolehlivosti a dobré reprodukovatelnosti pohybu roztoku
kapilárou v důsledku aplikace tlaku. Proto byla provedena měření viskozity roztoků pomocí
instrumentace pro kapilární elektroforézu a byl vyhodnocen vliv experimentálních faktorů a
způsobu zpracování experimentálních dat na stanovení viskozity. Z výsledků vyplývá, že
přestože instrumentace pro kapilární elektroforézu není zcela vhodná pro stanovování
absolutních hodnot viskozit, tato nepřesnost nemá vliv na fungování navržené dvoudetektorové
metody.
Dále byly změřeny závislosti efektivních mobilit alkalických kationtů cesného, draselného a
sodného na koncentraci dodecylsulfátu lithného za použití thiomočoviny jako EOF markeru.
Vyhodnocení získaných dat pomocí obecně používaného modelu poskytuje nerealistické hodnoty
mobilit komplexů kationtu s micelou. Z toho vyplývá, že tento běžně používaný model je pro
malé anorganické ionty zcela nevyhovující. Zpřesnění tohoto modelu bude předmětem dalšího
studia.

