Uvod
VysokoÍrčinná kapalinová ohronratografie (IlPl,C) .ie v sottčasnó době jednou
zncjrozšířeně.jšíchanalytických separačni technik. Vzhledenr kjcjí schopnosti dělit
široké .pĚkt1-un1
Strukturně značně odlišných nízko- i vysokomolektllámích |átek polánrí.ho i
nepolárního charakteru
naš|a
v analytických Iaboratořích v ob|asti lókařstvi' Íarnracic. bioIogie. prťrnrys|u
a
'upIatnční
Životního prostředi.
Přestože se v převážné včtšině chronratogratických aplikací použiva.ji klasické náplňové
ko|ony. nraji stacionárni Íiize v podobě částic své linrity a nevýlrody' Kvalita
náplňových kólon .ie
ovlivňována řadou parametru' ntezi něž patří ponrěrnč konrplilovaný proces plriěni
Rozdílné
vc|ikosti částic a nepravide|nosti vjejich tvaru mají negativní vIiu na clrronratoirafictýIlJ
jcj. Častýn,
probléntent k|asických ko|on je rozdi|ná distribuce rťrznÉve|ikých
částic v rťrznýřh nlístech kolony či
postupné scsedáni stacionámí fáze a následný vznik nrrtvých prostor'
Do určiténriry byly nevýhódy
nápIitových kolon řešeny pouŽitínl vysoce unifornrnich s|irických částic piiprávováných.např.
suspenzni po|ynrerizací. nicnréně některé nevýhody v1'p|ýva.iici
.jiŽ ze sanrolnéilo princiiu pInéni
ohrornatografických kolon částicemi odstranit nelze'
S|ibnou a|tcrnativou náp|riových chromatografických kolon jsou kolony mono1itické' Na rozdíl
od náp|riových stacionárních fází tvořených mnolra částicenri..jsoti nronolity tvořenv.jednínr
blokenr
porézniho materiálu. Struktura mono|itických kolon je charakieristická
komunikujicinri makropóry.
které nahrazu.jí ntezičásticové prostory náp|riovÝch ko|on a untožňu.ji průtok nrobiIní
fáze unáicjící
ntolekuly analy'tu, a dále nralými mesopóry untožňtrjicinri přistup k aŘtivninr nlisttjnr stacionámi fáze.
Charakter porózní struktury nrono|itu. jeho spccifický por,rclr. nrnoŽství. vc|ikost a 1var pórÍi zásadním
zpťtsobent ovlivr"ruji vlastnosti monolitických kolon.

Monolitické stacionánti ťáze býva'ii zpravidla přrpravovánv llr sllrr po|ymerizaci uvnitř kolon či
kapi|ár. Proccs polymorizace .je komplexni dě.j. při ktcróm ovlivritrje strukturu vÝslednóho monolitu
řada faktoru. Polymerizační snrěs je zpravidla tvořcna pčti sIožkanri. přičcnrŽ jak nlnoŽstvi. tak
ohemická struktura každéznich více či nrénčvýznanrně ovlivIitr.jc výsiednou sirukturu monolitu'
Způsob iniciace polynterizacc a teplota. při kteró k ni dochází.
.isou dalši Íaktory najicí vliv na
strukturu polymeru.
Dťtk|adná charakterizace struktury připravovaných monolitických koIon
.je nezbytná pro
pochopení chromatografických dčjů.které v nich probíhají. Stcjně tak.ie dti|cŽitó pá"hopeni pro"esu
po|ynrerizaoe a jednotlivých faktorů. které následnou strukttlru ovlivritl.ji Předpoiladern
pro

systematický vývoi nových monolitických nraterrálů
.je vyvozeni souviiIostí niezi přípravou
monolitických stacionámích Í]izí' jejich strukturou a nás|ednými chrontatografickýnti vlastrrostnri'
Proto také vznik|a tato dizertačni práce. která popisqje. jednak
.jako cetet<ijcanat< v.1ednotlivých
pub|ikovaných částech. vztahy mezi přípravou. struktrirou a vÝslcdnÝmi chromaiografickýnri
vIastnostnli monolitických koIon.

Cí|e dizertačnípráce

-

Metodické zv|ádnutí přípravy nronolrtických Stacionárnich Íází klasickÝch roznrěrů Dro
IIPLC,
Aplikace získaných zktršenosti na připravu nonolitických kolon na principu vtištěných

poIynrerťr.

Mor|ologická charakteristika připravenÝch nronoIitických koIon |vzikálníni nretodanti.

