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1. Úvod 

 
Od uvedenia plynovej chromatografie (gas chroma-

tography � GC) sa stala zaujímavou otázka zvy�ovania 
rýchlosti separácie. Rýchla GC priná�a niekoľko zjavných 
výhod. Významne sa mô�e zvý�iť výkonnosť analytických 
laboratórií so súčastným zní�ením prevádzkových nákla-
dov na vzorku. Obzvlá�ť atraktívna je rýchla GC 
v prípadoch, kedy je dôle�ité poznať výsledok analýzy 
v čo najkrat�om mo�nom čase, napr. riadenie procesov 
alebo analýza vstupných surovín. Pre analýzu významných 
vzoriek a analytov, napr. cudzorodých látok a kontami-
nantov vo vzorkách zo �ivotného prostredia, potravín ale-

bo biologických materiálov, je dôle�itá mo�nosť viacerých 
opakovaní analýzy jednej vzorky v čase, ktorý by zaberala 
jediná analýza konvenčnou GC v záujme zvý�enia pres-
nosti a správnosti analytického výsledku.  

Hoci teoretické základy rýchlej GC boli postavené u� 
v 60. rokoch, mo�nosť vývoja aplikácií a ich zavedenia do 
rutinných analytických laboratórií pri�la a� s vývojom 
komerčnej in�trumentácie v 90. rokoch. Zhodnotenie 
vhodnosti vyu�itia konvenčnej in�trumentácie  pre rýchlu 
GC a prehľad o nov�ej in�trumentácii vyvinutej �peciálne 
pre rýchlu GC sú spracované v prehľadových článkoch1,2.  

Prvý pokus spojenia rýchlej plynovej chromatografie 
s hmotnostnou spektrometriou (gas chromatography-mass 
spectrometry � GC-MS) začal spolu s vývojom konvenč-
nej GC-MS v 60. rokoch. Praktické roz�írenie a vývoj 
rutinných aplikácií rýchlej GC-MS bolo limitované, rovna-
ko ako v prípade rýchlej GC, dostupnosťou in�trumentál-
nej techniky schopnej uspokojiť po�iadavky rýchlej GC 
v druhej polovici 90. rokov. 

Analýza cudzorodých látok vo vzorkách �ivotného 
prostredia, potravín a v biologických vzorkách sa najčas-
tej�ie uskutočňuje plynovou chromatografiou. GC je 
v týchto aplikáciách dominantná pre vysokú separačnú 
účinnosť a dostupnosť citlivých a selektívnych detektorov. 
V oblasti stopovej a ultrastopovej analýzy v�ak potreba 
detekcie a súčasnej identifikácie analytov jednoznačne 
vy�aduje pou�itie hmotnostno-spektrometrickej detekcie. 

 
 

2.  Rýchla plynová chromatografia a rýchla ply-
nová chromatografia v kombinácii s hmot-
nostnou spektrometriou 
 
Plynová chromatografia sa začala vyvíjať s pou�itím 

náplňových kolón. Hoci kapilárne kolóny sú známe u� od 
50. rokov, v rutinných laboratóriách sa presadili a� po 
objavení nového materiálu na ich výrobu − taveného kre-
meňa, v roku 1979. Matematické modely popisujúce rých-
lu plynovú chromatografiu v�ak boli známe u� v 60. ro-
koch a sú odvodené pre náplňové, aj pre kapilárne kolóny. 
Kapilárne kolóny poskytujú podstatne vy��iu separačnú 
účinnosť ako náplňové kolóny, ich výroba je reprodukova-
teľná a čas analýzy je krat�í3. Pre mnohé jednoznačné vý-
hody kapilárnej plynovej chromatografie sa v ďal�om texte 
budeme zaoberať výhradne kapilárnou plynovou chroma-
tografiou (CGC � capillary gas chromatography). 

Spojenie rýchlej GC s MS sa dá chápať dvomi spô-
sobmi. V prvom prípade ide o pou�itie MS detektora spo-
jeného s rýchlou plynovou chromatografiou � na skrátenie 
času analýzy sa pou�ije jeden alebo kombinácia viacerých 
spôsobov urýchľovania analýzy a MS detektor potom plní 
úlohu vysoko selektívneho a identifikačného detektora. 
V druhom prípade sa samotný MS detektor pou�ije na 
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zvý�enie rýchlosti separácie pomocou vákua v iónovom 
zdroji MS, či�e separácia v kolóne prebieha za zní�eného 
tlaku, čo sa v anglickej literatúre nazýva �vacuum-outlet 
GC-MS�. 

 
2 . 1 .  M o � n o s t i  u r ý c h ľ o v a n i a  p l y n o v e j  

c h r o m a t o g r a f i e  
Pre porozumenie jednotlivých parametrov, ktoré 

ovplyvňujú rýchlosť separácie, je potrebné vziať do úvahy 
rovnice popisujúce čas analýzy ako funkciu rôznych pra-
covných parametrov4. Takéto vzťahy sú prehľadne odvo-
dené v prehľadových článkoch Cramersa a spol.5,6. Vychá-
dzajú z podmienok normalizovaného rozlí�enia, to zname-
ná, �e pre porovnanie rôznych mo�ností je počet priehra-
diek kon�tantný a je rovný po�adovanému počtu priehra-
diek Nreq: 

Rs � rozlí�enie kritického páru, k � retenčný faktor, α � 
selektivita. 

Uvedené rovnice sú odvodené s pou�itím redukova-
ných (bezrozmerných) parametrov a sú platné len pri spl-
není okrajových podmienok: stacionárna fáza nevplýva 
významne na vý�ku priehradky; tlakový spád pozdĺ� koló-
ny (P = pi/po, pi � tlak na vstupe do kolóny, po � tlak na 
výstupe z kolóny) je malý (P = 1) alebo veľký (P >> 1). 

Pre prípad malého tlakového spádu pozdĺ� kolóny pre 
elučný čas (tR) sledovanej látky platí nasledovný vzťah: 

Nreq � po�adovaný počet priehradiek, h � redukovaná vý�-
ka priehradky, ν � redukovaná rýchlosť nosného plynu, d � 
vnútorný priemer kapilárnej kolóny, f1 � kompresibilitný 
faktor, Dm,o � binárny difúzny koeficient zlo�ky v nosnom 
plyne, k � retenčný faktor. 

Pre rozdiel vstupného a výstupného tlaku v kolóne 
platí nasledovná rovnica v redukovanom tvare: 

φ � odpor kolóny voči prúdeniu nosného plynu, η � dynamic-
ká viskozita nosného plynu, f2 � kompresibilitný faktor 

    
Pre prípad malého tlakového spádu pozdĺ� kolóny 

kompresibilitné faktory f1 a f2 nadobúdajú hodnoty pribli-
�ujúce sa 1. Z rovnice 1 potom vyplýva, �e čas analýzy 

klesá úmerne s druhou mocninou vnútorného priemeru 
kolóny d za cenu rastúceho tlakového spádu (rovnice 2, 3). 
Rýchlosť analýzy sa dá zvý�iť zmen�ovaním vnútorného 
priemeru kolóny, ale potrebný tlakový spád rastie. 
V rýchlej GC s vysokým vy�adovaným počtom priehra-
diek predpoklady P = 1, f1 = f2 = 1 prestávajú platiť. Preto 
je potrebné pou�iť rovnice odvodené pre veľký tlakový 
spád pozdĺ� kolóny: 

V tomto prípade z rovníc (4) a (5) vyplýva, �e čas analýzy 
je priamo úmerný vnútornému priemeru kolóny a potrebný 
tlakový spád je nepriamo úmerný vnútornému priemeru 
kolóny. 

Iný, v literatúre často popisovaný spôsob zrýchľova-
nia GC analýz, je uskutočnenie separácie za zní�eného 
tlaku (vacuum outlet GC). Teoretický princíp navrhol Gid-
dings v 60. rokoch a vychádza zo zvy�ovania binárnych 
difúznych koeficientov Dm,o separovaných látok v nosnom 
plyne pri zní�enom tlaku. Na vytvorenie vákua v kolóne sa 
pou�íva vákuum prítomné v hmotnostnom spektrometri. 
Na dosiahnutie optimálnych podmienok separácie je v�ak 
potrebné pou�iť kolóny s veľkou permeabilitou, či�e krát-
ke kolóny s veľkým vnútorným priemerom. Tento typ 
zrýchľovania analýzy sa zaraďuje medzi typy bez straty 
separačnej účinnosti2,4, av�ak je dôle�ité poznamenať, �e 
to platí iba pre urýchľovanie analýz poskytujúcich len 
relatívne men�í počet priehradiek5,6. 

Z uvedených teoretických základov vyplýva, �e na 
urýchľovanie separácie sa dajú pou�iť tri hlavné princípy7: 
I. Minimalizácia rozlí�enia na hodnotu práve potrebnú. 

Na minimalizáciu Nreq v rovnici (1) a následné skráte-
nie času analýzy, rozlí�enie Rs by nikdy nemalo byť 
väč�ie ako práve potrebné a rozlí�ené by mali byť iba 
píky, o ktoré je záujem. Rs = 1,0 mô�e byť dostatoč-
né, ak po�adovaná presnosť kvantitatívnej analýzy 
nie je vysoká. Rs = 1,5 je dostatočné aj pre prípad 
vy�adovanej maximálnej presnosti. 

II. Maximalizácia selektivity chromatografického systé-
mu. Selektivita je schopnosť rozli�ovať látky. Maxi-
malizácia selektivity mô�e byť uskutočnená separá-
ciou alebo detekciou − výberom kolóny poskytujúcej 
vhodnú selektivitu pre kritický pár a/alebo pou�itím 
selektívnej detekcie. 

III. Implementácia metódy skracovania času analýzy pri 
zachovaní rozlí�enia. Alternatívy, ktoré umo�ňujú 
skrátenie doby analýzy s kon�tantným rozlí�ením 
(aké je mo�né konvenčnou GC, prípadne vy��ie), sú 
jediným prístupom pri analýze mnohozlo�kových 
zmesí (napr. benzíny, polychlórované bifenyly (PCB) 
v environmentálnych matriciach). 
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Tabuľka I  
Prehľad mo�ností skracovania času analýzy v GC7 

Číslo Mo�nosť zrýchlenia Skrátenie času analýzy a praktické hľadisko 

(I) Minimalizácia rozlí�enia na práve potrebnú hodnotu  

1 skrátenie dĺ�ky kolóny skrátenie času je úmerné skráteniu kolóny pri izotermickej GC (IGC); 
v prípade GC s programovanou teplotou (TPGC), skrátenie času je 
malé, ak sa pou�íva veľké rozpätie teplôt, preto�e čas analýzy je urče-
ný dosiahnutím teploty potrebnej na elúciu poslednej zlo�ky; skrátenie 
kolóny je ireverzibilné; odporúča sa začať s mo�nosťou č. 2 

2 rýchlosť nosného plynu väč�ia ako  
optimálna 

skrátenie času je úmerné zvý�eniu rýchlosti nosného plynu pri IGC; 
zrýchlenie pri TPGC je malé, hlavne pri �irokom rozsahu teplôt; maxi-
málna rýchlosť je obmedzená regulátorom tlaku 

3A vy��ia teplota pri izotermickej analýze 
(len pre IGC) 

zrýchlenie pribli�ne dvojnásobné na ka�dých 15 °C zvý�enia teploty 

3B vy��ia počiatočná teplota zrýchlenie veľmi závisí na počiatočnej a konečnej teplote v TPGC 

3C vy��ia konečná teplota zrýchlenie typicky len niekoľko minút 

4A rýchlej�ie programovanie teploty zrýchlenie úmerné zvý�eniu gradientu v TPGC 

4B zmeniť IGC na TPGC podstatné zvý�enie rýchlosti pri zmene IGC na TPGC 

5 programovanie tlaku/prietoku zrýchlenie zvyčajne len mierne; vy�aduje elektronické ovládanie tlaku/
prietoku 

6 pou�itie men�ej hrúbky filmu  
stacionárnej fázy 

zrýchlenie úmerné zní�eniu hrúbky filmu stacionárnej fázy; zrýchlenie 
je zvlá�ť výrazné pri prechode z kolón s hrubým filmom 

(II) Maximalizácia selektivity chromatografického systému  

7 pou�itie selektívnej�ej stacionárnej fázy 
alebo spájania kolón 

je mo�né dosiahnuť výrazné skrátenie elučných časov, ale výber fázy 
býva zdĺhavý 

8 pou�itie (konvenčnej) dvojrozmernej 
(2D) GC 

nerozlí�ené píky mô�u byť separované na druhej kolóne s inou stacio-
nárnou fázou; je mo�né veľmi veľké skrátenie analýzy, ale je potrebná 
zlo�itá in�trumentácia 

9 pou�itie selektívnej detekcie mo�né výrazné skrátenie času analýzy, preto�e je potrebné separovať 
iba analyty o ktoré je záujem navzájom; separácia od zlo�iek matrice 
u� nie je potrebná; dá sa kombinovať aj s inými mo�nosťami 

10 pou�itie MS detekcie mo�né výrazné skrátenie času analýzy, zvlá�ť v spojení so spektrálny-
mi dekonvolučnými technikami; dá sa kombinovať aj s inými mo�nos-
ťami 

11 pou�iť backflush typické zrýchlenie 2 � 5×; vy�aduje �peciálnu in�trumentáciu 

12 pou�iť kolónu s men�ím vnútorným 
priemerom 

zrýchlenie úmerné zmen�eniu I.D. kolóny (pri veľkom tlakovom spá-
de); úmerné druhej mocnine zmen�eniu I.D. (pre malý tlakový spád 
pozdĺ� kolóny); problémom mô�e byť robustnosť 

13 pou�iť vodík ako nosný plyn zrýchlenie 60 % oproti He alebo 100 %  oproti N2; treba dodr�iavať 
bezpečnostné opatrenia 

14 pou�iť vákuum na výstupe z kolóny 
(vacuum outlet) 

zrýchlenie a� 6-násobné pre krátke kolóny s veľkým vnútorným prie-
merom, zrýchlenie pre �tandardné kolóny zanedbateľné; mo�né len pri 
MS detekcii 

15 pou�iť turbulentný tok nosného plynu nepou�iteľná technika pre dennú prax 

(III) Zrealizovať metódu zni�ujúcu čas analýzy pri zachovaní rozlí�enia  
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Pre dosiahnutie ka�dého z troch vymenovaných v�e-
obecných prístupov existuje viacero praktických mo�ností, 
ich prehľad spolu s praktickým hľadiskom je uvedený 
v tabuľke I.  

 
2 . 2 .  V ý b e r  v h o d n e j  m e t ó d y  z r ý c h ľ o v a -

n i a  a n a l ý z y  p l y n o v o u  c h r o m a t o -
g r a f i o u  

Z dôvodu existencie �irokého spektra mo�ností urých-
ľovania GC analýzy a rôznych potrieb pre uspokojenie 
nárokov na výsledok analýz neexistuje �iadny univerzálny 
spôsob zrýchľovania GC analýz. Praktický návod na 
zrýchľovanie �irokého spektra GC metód je publikovaný 
v prehľadom článku Korytára a spol.7 a Matisovej 
a Dömötörovej2. Na výber vhodnej zrýchľovacej metódy 
autori pou�ili vzory chromatogramov typické pre jednotli-
vé aplikačné oblasti. 

Pre výber spôsobu zrýchlenia alebo kombinácií jed-
notlivých mo�ností je potrebné kriticky posúdiť viacero 
parametrov týkajúcich sa po�adovanej analýzy 
a analytickej vzorky: 
1. počet, vlastnosti a koncentrácia analytov, 
2. po�adovaná presnosť analýzy, 
3. po�adovaný čas analýzy, 
4. zlo�enie dávkovanej analytickej vzorky, predov�et-

kým mno�stvo a vlastnosti koextrahovaných látok 
z matrice. 
Pri analýze cudzorodých látok prichádzame do sty-

ku so spravidla veľkým počtom analytov v stopových a� 
ultra-stopových koncentráciách (pesticídy, polychlórované 
bifenyly � PCB, polyaromatické uhľovodíky − PAH, rezí-
duá farmaceutík, drogy, dopingové látky atď...). 
V analytickej vzorke bývajú prítomné veľké mno�stvá 
koextrahovaných látok �irokého spektra fyzikálno-
chemických vlastností aj napriek dôkladnému prečisťova-
ciemu kroku v úprave vzorky (extrakty z rastlinných mat-
ríc, materiálov �ivočí�neho pôvodu, potravín, sedimentov, 
pôdy, atď...). Analytická (separačná a detekčná) metóda 
vhodná na analýzu takýchto látok v zlo�itých matriciach 
preto musí disponovať dostatočnou selektivitou 
a citlivosťou. Z vy��ie uvedených dôvodov je zrejmé, �e 
zrýchľovanie GC analýz poskytujúcich práve dostatočnú 
separáciu by sa malo uskutočňovať s pou�itím metód za-
chovávajúcich separačnú účinnosť. 

Ka�dá úplne optimalizovaná chromatografická metó-
da je kompromisom medzi rýchlosťou, kapacitou na vzor-
ku a rozlí�ením8. Vyvinutie softvéru určeného na konver-
ziu metód konvenčnej GC na metódy rýchlej GC prinieslo 
novú mo�nosť zjednodu�enia vývoja metód rýchlej GC 
prepočítaním zadaných parametrov separácie na pôvod-
nom GC systéme na parametre separácie na novom zada-
nom systéme. Prepočet vykonáva zmenu teplotného prog-
ramu pri zachovaní relatívnej retencie separovaných látok. 
Okrem spomínaných parametrov vypočítava aj pribli�nú 
zmenu trvania GC analýzy. Pre správnu funkciu programu je 
dôle�ité zachovať rovnakú stacionárnu fázu a fázový pomer 
na obidvoch kolónach. �Method Translation Software� je 
voľne prístupný na internetovej stránke firmy Agilent 
Technologies9. Bol pou�itý napríklad na prenos GC metó-
dy na analýzu PCB v potravinách10 a pesticídov vo vode11.  

 
2 . 3 .  V y m e d z e n i e  t y p o v  r ý c h l e j  p l y n o v e j  

c h r o m a t o g r a f i e  
Čas analýzy pri GC separáciách závisí od typu vzor-

ky, počtu zlo�iek a zvolených experimentálnych podmie-
nok. Pre zmesi s desiatkami zlo�iek je minimálny zrealizo-
vateľný čas analýzy v rozsahu minút7, zatiaľ čo jednodu-
ché zmesi sa dajú separovať v rozsahu milisekúnd. Na 
označenie rýchlosti analýzy sa v literatúre be�ne pou�ívajú 
termíny: rýchla GC (fast GC), veľmi rýchla GC (very fast 
GC) a ultra rýchla GC (ultra fast GC).  

Dagan a Amirav12 zaviedli Speed Enhancement Fac-
tor � SEF (faktor zvý�enia rýchlosti) na definovanie rých-
losti GC do spomínaných troch kategórií. SEF porovnáva 
pou�itú rýchlosť GC-MS vzhľadom na konvenčnú GC-MS 
s pou�itím 30 m dlhej kolóny s malým vnútorným prieme-
rom, prietokom hélia ako nosného plynu 1 ml min−1 po-
skytujúci rýchlosť nosného plynu 34 cm s−1 a vypočíta sa 
podľa rovnice: 

 
 
 

V � rýchlosť nosného plynu v zrýchlenej plynovej chroma-
tografii [cm s−1], L � dĺ�ka kolóny [cm]. 

SEF v skutočnosti predstavuje faktor redukcie 
v rýchlosti nosného plynu kolónou v porovnaní s kon-
venčnou GC-MS. Autori v�ak poukazujú na fakt, �e SEF 
nemusí zohľadňovať skutočnú hodnotu skrátenia doby 

L
V

L
V

⋅=
⋅
⋅

= 88
34

3000SEF

Tabuľka II 
Klasifikácia typov rýchlej GC (cit.2) 

Typ analýzy Rozsah doby analýzy �írka píku v polovičnej 
vý�ke 

SEFa Účinnosť (N) 

Rýchla minúty 1−3 s 5−30 ≤ porovnateľná s kon-
venčnou HRGC 

Veľmi rýchla sekundy 30−200 ms 30−400 25 000 

Ultra rýchla < sekunda 5−30 ms 400−4000 7000 

a SEF − Speed enhancement factor  
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analýzy, preto�e elučný čas je závislý aj od teploty, resp. 
teplotného programu kolóny. Rozdelenie typov rýchlej 
GC, GC-MS (aj na základe SEF) je zhrnuté v tabuľke II. 

Van Deursen a spol.13 navrhli rozdelenie rýchlej GC 
do troch kategórií podľa získanej �írky píku v polovičnej 
vý�ke a celkového času analýzy. Ka�dé skrátenie času 
analýzy znamená aj rovnakú redukciu chromatografickej 
zóny spôsobenú skrátením času zdr�ania látky v kolóne. 
Rozdelenie podľa �írky píkov je spolu s rozdelením podľa 
SEF sumarizované v tabuľke II. 

 
2 . 4 .  S p o j e n i e  r ý c h l e j  p l y n o v e j  c h r o m a -

t o g r a f i e  a  h m o t n o s t n e j  s p e k t r o -
m e t r i e  

Na určenie výhod a nevýhod spájanie rôznych kon-
�trukčných typov hmotnostných spektrometrov s rýchlou 
plynovou chromatografiou je účelné ich rozdeliť do dvoch 
hlavných tried podľa dosahovanej rýchlosti snímania spek-
tier: 
1. pomalé MS: kvadrupólový analyzátor, iónová pasca 

(Ion Trap Detector � ITD), magnetický sektor, 
2. rýchle MS: MS merajúci čas preletu iónov (Time of 

Flight � TOF), magnetický sektor s detektorovým 
poľom (Magnetic Sector with Array Detector), iónový 
cyklotrónový rezonančný MS s Fourierovou transfor-
máciou (Fourier Transform Ion Cyclotrone Resonance 
MS � FTICR alebo FTMS). 
Prístroje patriace do prvej kategórie majú pre spájanie 

s rýchlou GC niekoľko nedostatkov. Keď�e nemerajú in-
tenzitu v�etkých vzniknutých iónov, ale iba malú časť, 
poskytujú men�iu citlivosť. Navy�e ióny rôznych hmot-
ností merajú skenovaním − jeden po druhom a tak doká�u 
poskytnúť len malú frekvenciu zberu dát, čo mô�e byť 
vá�ny problém pri detekcii píkov s malou �írkou pri rých-
lej GC (cit.14). 

Z druhej kategórie prístrojov sa v spojení s rýchlou 
GC často pou�íva TOF MS. TOF MS poskytuje vysokú 
frekvenciu zberu údajov. Najroz�írenej�í prístroj Pegasus 

firmy LECO doká�e uskutočniť a� 500 scan s−1. V tabuľke 
III je prehľad niektorých dôle�itých parametrov MS prí-
strojov najčastej�ie pou�ívaných v spojení s rýchlou GC. 

 
2.4.1.  Počet bodov potrebný na popis  

chromatografického píku 
V ka�dej chromatografickej aplikácii musí byť rých-

losť zberu údajov detektorom dostatočne rýchla, aby po-
skytla dostatočný počet bodov na správny popis chromao-
grafického píku15. Naviac roz�irovanie chromatografickej 
zóny detektorom musí byť zanedbateľné, aby sa zabránilo 
zní�eniu separačnej účinnosti kolóny2.  

V literatúre jestvuje veľká diskrepancia medzi tvrde-
niami jednotlivých autorov o minimálnom počte bodov 
potrebnom na popis chromatografického píku. Podľa rôz-
nych publikácií je potrebných 15−20 bodov13 pre účely 
kvantitatívnej analýzy, alebo 10−20 bodov16, zatiaľ čo 
podľa iných autorov 8−10 (cit.17), 5−6 (cit.18) ale aj 3−4 
body postačovali pre kvantitatívnu analýzu19. Dyson20 vo 
svojej práci tvrdí, �e na dosiahnutie presnosti integrácie 
asymetrického píku s chybou men�ou ako 0,1 % je potreb-
ných a� 350 bodov. Pre ďal�ie spracovanie získaných 
chromatogramov dekonvolúciou píkov je navy�e potrebné 
zobrať do úvahy aj po�iadavky princípu dekonvolučného 
mechanizmu na počet bodov na pík a separáciu píkov pre 
dosiahnutie relevantných výsledkov18. 

Na základe vy��ie spomínaných údajov v literatúre 
nie je jednoznačný návod na určenie nevyhnutného počtu 
bodov na chromatografický pík. Analytik vyvíjajúci rýchlu 
separačnú metódu by sa mal preto počas optimalizácie 
a validácie metódy dôkladne venovať aj tejto časti metódy 
a mal by kriticky posúdiť opakovateľnosť merania plôch 
píkov a dopad frekvencie zberu údajov na citlivosť detek-
cie a pomer signál/�um. 

Moderné kon�trukcie be�ných nespektrálnych GC 
detektorov ako plameňovo-ionizačný detektor (Flame Ioni-
zaion Detector � FID) a mikro-detektor elektrónového 
záchytu (µ-Electron Capture Detector � µECD) spĺňajú 

Tabuľka III 
Porovnanie rôznych hmotnostných analyzátorov pou�ívaných v GC-MS (cit.15) 

Typ analyzátora  
hmotností 

Horná hranica 
hmotností (amu) 

Rýchlosť snímania spektier Rozlí�enie, Rm Odhadovaná cena 
v tisíckach USD 

Kvadrupól 800−1050 4500−10 000 amu s−1 
(15−33 spektier s−1 pre roz-

sah 300 amu) 

�írka píku 0,5 amu 
(Rm = 2 m, 10 % údolie) 

50�100 

Iónová pasca 650−1000 do 5600 amu s−1 
(19 spektier s−1 pre rozsah 

300 amu) 

�írka píku 1 amu 
(Rm = m, 10 % údolie) 

50�100 

Rýchly TOF 1000 100−500 spektier s−1 �írka píku v polovičnej vý�-
ke 1400 pre m/z 502 

130�170 

TOF s vysokým  
rozlí�ením 

1500 10 spektier s−1 �írka píku v polovičnej vý�-
ke 7000 pre m/z 614 

150�200 

Sektorový analyzátor 4000 0,15 spektra/dekáda 
(7 spektier s−1 na dekádu) 

do 80 000 
(10 % údolie) 

> 200 
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Obr. 1. Závislosť RSD plochy píku a vý�ky píku od rýchlosti 
skenovania, analyt n-alkán C14, vnútorný �tandard n-alkán 
C15 (cit.18); ♦ plocha píku, ∆ vý�ka píku, n � počet zaznamena-
ných bodov na pík 

po�iadavky rýchlej GC na roz�irovanie chromatografickej 
zóny a frekvenciu zberu údajov, ktorá sa v súčasnosti po-
hybuje v rozmedzí 50−300 Hz. Tepelno-vodivostný detek-
tor (Termal Conducitivy Detector � TCD) s extrémne ma-
lou celou sa pou�íva v prenosných GC prístrojoch2. 

Skenujúce hmotnostné spektrometre patria k pomal-
�ím detektorom v GC. V závislosti od kon�trukcie doká�u 
poskytnúť frekvenciu zberu údajov len pribli�ne 30 Hz. 
V rýchlej GC sa v�ak často pou�ívajú predov�etkým pre 
ich dostupnosť a roz�írenosť. Mo�nosti pou�itia rôznych 
MS detektorov a ich obmedzenia sú diskutované v ďal�ích 
kapitolách. 

 
2.4.2.   Rýchla plynová chromatografia-hmotnostná  

spektrometria s kvadrupólom a iónovou pascou 
Kvadrupólový MS je najroz�írenej�í hmotnostný 

spektrometer pre mno�stvo príčin, hlavne pre jeho robus-
tnosť, spoľahlivosť a kompatibilitu s komerčnými kni�ni-
cami, preto�e sa zvyčajne pou�íva na vývoj kni�níc spek-
tier. Kvadrupólový GC-MS sa pou�íva v dvoch re�imoch 
získavania signálu: (i) full scan (meranie celých spektier) 

vo zvolenom rozsahu, napr. 50−500 m/z a (ii) monitorova-
nie vybraných iónov (Selected Ion Monitoring � SIM). Pri 
monitorovaní vybraných iónov sa sleduje len niekoľko 
zvolených m/z a tým sa zvy�uje aj celkový čas zberania 
údajov (či�e sa zvy�uje citlivosť), ale stráca sa spektrálna 
informácia15. 

Hlavnou komplikáciou v implementácii kvadruplólo-
vého MS v rýchlej GC je nízka frekvencia zberu údajov 
pribli�ne do 30 Hz. Pri detekcii píkov s malou �írkou sa 
navy�e prejavuje deformácia spektier (spectra skewing). 
Vzniká vplyvom zmeny koncentrácie analytu v iónovom 
zdroji počas merania jedného spektra. Či�e pri kvadrupó-
loch merajúcich spektrá od vy��ích m/z smerom k ni��ím 
budú na nábehovej strane píku spektrá vykazovať väč�ie 
intenzity iónov s men�ími hmotnosťami ako v skutočnosti 
sú. Na klesajúcej strane píku sa tento efekt prejaví opačne. 

Pri kvadrupólových analyzátoroch je mo�né rýchlosť 
skenovania ovplyvniť rozsahom skenovaných m/z a poč-
tom skenov, ktoré sa sumujú do jedného bodu. Dallüge 
a spol.18 pou�il MS 5973 firmy Agilent Technologies ako 
detektor pri separácii pesticídov a n-alkánov v kombinácii 
s odporovo vyhrievanou GC s pou�itím kolóny s malým 
I.D. (100 µm) a dĺ�kou 5 m. Na urýchlenie separácie vyu-
�il rýchle programovanie teploty s rôznymi gradientmi 
100, 200, 400 °C min−1 a vysoký tlak na hlave kolóny 
(300 kPa), pričom čas analýzy bol pribli�ne 3−4 minúty. 
Medze detekcie vybraných pesticídov boli pri re�ime ske-
novania v rozmedzí 1−25 pg a v SIM re�ime 0,1−5 pg.  

Autori18 sa venovali aj vplyvu počtu bodov/pík na 
opakovateľnosť merania plochy a vý�ky píku. Na obr. 1 je 
závislosť relatívnej smerodajnej odchýlky (relative stan-
dard deviation � RSD) plochy a vý�ky píku od rýchlosti 
skenovania pre n-alkán C14 po prepočítaní na vnútorný 
�tandard (n-alkán C15). RSD plochy a vý�ky píku majú 
klesajúci trend vzhľadom na rastúci počet nameraných 
bodov na pík. Pri počte 6 bodov na pík u� RSD dosiahla 
takmer kon�tantnú hodnotu, na základe ktorej pre ďal�iu 
prácu zvolili minimálny počet 6 bodov na pík. V tabuľke 
IV sú zhrnuté �írky získaných píkov v závislosti od teplot-
ného gradientu a spôsobu dávkovania. V ďal�ích riadkoch 
sú pou�ité rýchlosti skenovania, aby bol dosiahnutý počet 
6 bodov na pík a z toho vyplývajúci maximálny rozsah 

Tabuľka IV 
�írky píkov a vy�adované rýchlosti skenovania pre rôzne teplotné gradienty18 

Parametre 200 °C min−1  100 °C min−1  

 split splitless split splitless split splitless 

�írka píku w6σ, s 0,28 0,33 0,38 0,45 0,64 0,74 

Rýchlosť skenovania, scan s−1 21 18 16 13 9 8 

Re�im skenovania: maximálny 
rozsah skenovaných m/z 
(vzorkovanie = 0) 

45−220 45−270 45−310 45−400 45−610 45−700 

Re�im SIM: max. počet iónov 
na cyklus 

1 2 2 3 4 5 

400 °C min−1  
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skenovania m/z a maximálny počet iónov na sledovanie 
v SIM re�ime.  

Rýchlosť skenovania určená počtom snímaní ka�dej 
hmotnosti a následnou sumáciou (nastavenie �samples� 
pre MS Agilent 5973) má významný vplyv na odozvu 
(plochu)21. Pri sumovaní 2 meraní jednotlivých m/z je zís-
kaná plocha píku 2�3 násobná v porovnaní s jediným me-
raním ka�dého m/z. Pri re�ime SIM je nárast odozvy 
s predl�ovaním času sledovania iónu (dwell time) pribli�ne 
10�30 % pre časy 10�100 ms (cit.21). 

Pri analýze cieľových analytov je pre vy��iu citlivosť 
výhodnej�ie pou�iť SIM re�im. Pri najrýchlej�om nastave-
ní SIM re�imu je MSD 5973 schopný sledovať 1 ión 
s rýchlosťou zberu údajov 33 Hz (30 ms trvá snímanie 
jedného bodu), čo postačuje na detekciu píku s minimál-
nou �írkou 0,18 s. Pri analýze reálnych viaczlo�kových 
zmesí je potrebné sledovať viacero iónov prislúchajúcich 
cieľovému analytu a navy�e jestvuje mo�nosť prekrývania 
chromatografických píkov, či�e �írka píku 0,18 s predsta-
vuje v praxi ťa�ko pou�iteľné minimum. Navy�e rozdeľo-
vanie iónov do SIM skupín bolo aj pri väč�ích �írkach 
píkov relatívne zlo�ité vzhľadom na dosiahnutie po�ado-
vaného počtu bodov na pík. Autori ďalej dokumentujú 
výkonnosť spojenia rýchlej GC-MS s automatickým de-
konvolučným softvérom AMDIS. Na dekonvolúciu posta-
čovalo 6 skenov na pík na správnu identifikáciu 6 ko-
eluujúcich zlo�iek18. Vyvinutú metódu pou�ili aj na analý-
zu reálnych vzoriek rezíduí pesticídov v rastlinnom mate-
riáli a v �ivočí�nom materiáli, ale vplyv koextrahovaných 
látok z matrice na robustnosť separačného systému ne-
zhodnotili. 

Robustnosťou rýchlej GC-MS s pou�itím kolón 
s malým I.D. (0,15 mm) v ultrastopovej analýze rezíduí 
pesticídov sa zaoberali Kirchner a spol.22. Sledovali vplyv 
matricových efektov na opakovateľnosť meraní (plocha 
píkov, vý�ka píkov a chvostovanie píkov) s dávkovačom 
s programovanou teplotou vyparovania (programmed tem-
perature vaporizer � PTV). Na ochranu analytickej kolóny 
pou�ili predkolónu. Robustnosť metódy bola porovnateľná 
s konvenčnou GC, bez významného zhor�enia kvality se-
parácie bolo mo�né nadávkovať reálne vzorky (extrakt 
z jabĺk) pribli�ne 130× bez výmeny predkolóny. Výmena 
predkolóny takmer úplne obnovila pôvodné vlastnosti 
separačného systému22. 

Kvadrupólové MS boli dokonca pou�ité aj v úplnej 
dvojrozmernej GC (comprehensive two-dimenssional GC, 
GC × GC) na analýzu alergénov v parfumoch23,24, drôg25, 
chuťových látok a PCB v potravinách24 a s negatívnou 
chemickou ionizáciou na stanovenie halogenovaných 
kontaminantov26. V GC × GC sa ako prvá kolóna pou�íva 
kolóna s konvenčnými rozmermi a ako druhá kolóna sa 
pou�íva krátka kolóna s malým vnútorným priemerom 
s rozmermi zvyčajne 1 m × 0,1�0,25 mm I.D. Vplyvom 
modulátora sú chromatografické zóny vstupujúce do dru-
hej kolóny silne sfokusované a píky eluujúce z druhej ko-
lóny dosahujú �írky pribli�ne 45�600 ms (cit.24). Separácia 
na druhej kolóne je zvyčajne v rozsahu sekúnd a patrí tak 
a� do rozsahu veľmi rýchlej GC, čo kladie vysoké po�ia-

davky na rýchlosť detekcie. Pre dosiahnutie vy�adovanej 
rýchlosti zberu údajov v re�ime skenovania je potrebné 
pou�iť u��í interval sledovaných m/z (cit.24,25). Moderné 
kvadrupólové analyzátory zvládajú rýchlosť skenovania a� 
10000 amu.s−1 a pri zú�ení rozsahu sledovaných m/z na 
200 doká�u skenovať s frekvenciou 33 Hz. Zú�enie sledo-
vaného rozsahu m/z má za následok získanie spektier ne-
kompatibilných so spektrami v komerčných kni�niciach 
a preto je potrebné vytvoriť kni�nicu s pou�itím daného 
rozsahu m/z (cit.24). Spojenie kvadrupólových analyzáto-
rov s GC × GC je v porovnaní s TOF analyzátormi nároč-
nej�ie na optimalizáciu podmienok MS prístroja, je vhodné 
len na analýzu cieľových analytov, av�ak dosahované me-
dze detekcie sú pribli�ne podobné ako pri pou�ití TOF 
MS. Navy�e kvadrupólové analyzátory sú veľmi roz�írené, 
jednoducho ovládateľné a podstatne lacnej�ie ako TOF 
MS (cit.24). K výhodám TOF MS na druhej strane patrí 
kvalita snímaných spektier, ktoré nie sú zaťa�ené deformá-
ciou a priama implementácia dekonvolúcie v dodávanom 
softvéri. 

Iným, v literatúre často opisovaným prístupom 
k rýchlej GC-MS, je LP-GC-MS � kde separácia v GC 
kolóne prebieha pri zní�enom tlaku, čím sa zvy�ujú difúz-
ne koeficienty separovaných látok v nosnom plyne 
a optimálna rýchlosť nosného plynu je výrazne vy��ia. Na 
dosiahnutie výrazného zrýchlenia analýzy je v�ak potrebné  
pou�ívať kolóny s veľkou permeabilitou, či�e krátke koló-
ny s veľkým vnútorným priemerom. Zvyčajne sa pou�íva-
jú �mega-bore� kolóny s I.D. 0,53 mm a dĺ�kou 5−10 m. 
LP-GC-MS neposkytuje separáciu s vysokým rozlí�ením, 
ale vzhľadom na dosahovanú �írku píkov je kompatibilnou 
technikou pre spojenie s pomalými skenujúcimi MS prí-
strojmi. Konvenčné regulátory tlaku a dávkovače v GC sú 
schopné pracovať len pri pretlaku nosného plynu vzhľa-
dom na atmosferický tlak, ale pri separácii v kolóne je 
vy�adované vákuum, kolóna sa s dávkovačom preto spája 
s pou�itím restriktora27. Ako restriktor sa be�ne pou�íva 
deaktivovaná kapilára s priemerom 0,1�0,15 mm 
a s dĺ�kou 0,6�3 m. 

Ma�tovská a spol.28,29 optimalizovali spojenie LP-GC-
MS pre pou�itie v analýze rezíduí 57 pesticídov 
v rastlinnom materiáli. Na separáciu pou�ili kolónu RTX-5 
Sil MS dlhú 10 m s I.D. 0,53 mm a 3 m × 0,15 mm I.D. 
restriktor. Optimalizáciu vstupného tlaku uskutočnili 
vzhľadom na maximalizáciu citlivosti (pomer plochy a 
vý�ky píku), obr. 2, pri súčasnom sledovaní elučného času. 
Separáciu uskutočnili s rýchlym teplotným programom  
60 °C min−1. Na dávkovanie pou�ili splitless dávkovač s 
tlakovým pulzom (40 psi, 0,5 min), dávkované objemy 
boli v rozmedzí 1−5 µl a detekciu uskutočnili v SIM re�i-
me (MS HP 5972 a Agilent Technologies 5973). Autori 
porovnali analytické charakteristiky, ako čas analýzy, se-
paračná účinnosť, opakovateľnosť merania plôch píkov, 
robustnosť, vplyv dávkovaného objemu na citlivosť, na 
dvoch kolónach rovnakej dĺ�ky (10 m) s vnútorným prie-
merom 0,53 mm a 0,25 mm. 

Dosiahnutý čas analýzy bol v obidvoch prípadoch 
podobný, pribli�ne 5 min. Citlivosť bola vy��ia pri pou�ití 
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0,25 mm I.D. kolóny predov�etkým v dôsledku vy��ej 
separačnej účinnosti (1,3�2 násobne vy��ia), �írka píku 
deltametrínu bola 2,22 s pre 0,53 mm I.D. kolónu a 1,44 s 
pre 0,25 mm I.D. kolónu. Opakovateľnosť plôch píkov pri 
analýze reálnych extraktov obohatených �tandardami pes-
ticídov vyjadrená ako RSD bola v prípade �mega-bore� 
kolóny lep�ia len o pribli�ne 2−3 % a v�eobecne men�ia 
ako 9 %. Autori sa v práci29 venovali aj robustnosti oboch 
LP-GC-MS metód vzhľadom na dávkovaný objem 
a čistotu dávkovaných extraktov. Separácia na kolóne 
s I.D. 0,53 mm bola podstatne menej ovplyvnená mno�-
stvom nadávkovaných koextrahovaných látok zo vzorky 
v porovnaní s 0,25 mm I.D. kolónou. Autori sa venovali aj 
vplyvu dávkovaného objemu na detekovateľnosť analytov. 
Ak je odozva analytu limitovaná mno�stvom chemického 
�umu � látok koeluujúcich z kolóny a poskytujúcim odo-
zvu na detektore, zvy�ovanie dávkovaného objemu potom 
nemá za následok zvy�ovanie pomeru signál/�um. Autori29 
sledovali pomer signál/�um analytov pri dávkovaní oboha-
tených extraktov pre objemy 1, 2, 3, 4, 5 µl v rôznych mat-
riciach. Pomer S/N rástol iba do dávkovaných objemov 2 
a� 3 µl, pri vy��ích objemoch u� nastal pokles S/N. Dávko-
vanie väč�ích objemov naviac kontaminuje separačný sys-
tém. 

Ob�írnej�ie citované práce sú významné pre prínos do 
rozvoja rýchlej GC-MS predov�etkým pre jasné preukáza-
nie mo�ností pou�itia a obmedzení pomal�ích, napr. kvad-
rupólových, analyzátorov v spojení s rýchlou separačnou 
metódou. Prehľad parametrov aplikácií rýchlej GC-MS 
s pou�itím skenovancích prístrojov je uvedený v tabuľke 
V. 

 
2.4.3.  Rýchla plynová chromatografia s hmotnostným 

spektrometrom s preletovým analyzátorom 
Prvé MS zalo�ené na meraní času preletu iónov boli 

skon�truované u� v 50. rokoch, ale záujem o ne začal a� 
v 90. rokoch, práve narastajúcim dopytom po rýchlych 
spektrometroch pre spojenie s rýchlou GC a GC × GC. 

Dnes najznámej�ím TOF MS v spojení s GC je prístroj 
Pegasus firmy LECO, ktorého kon�trukcia umo�ňuje vyso-
kú frekvenciu snímania spektier, a� 500 skenov za sekun-
du.  

Rýchlosť skenovania pre TOF MS Pegasus je kon-
�tantná, prístroj vykonáva 5000 skenov za sekundu, ale do 
jedného spektra sumuje 10 nameraných spektier, či�e ma-
ximálny počet spektier, ktorý poskytuje u�ívateľovi, je 500 
za sekundu. Merania pri ni��ích frekvenciách zberu spek-
tier sú uskutočnené na pôvodnej frekvencii 5000 skenov za 
sekundu, av�ak prístroj pred zapísaním spektra na disk 
sumuje vy��í počet spektier. Takýto mechanizmus spraco-
vania údajov má za následok závislosť pomeru signál/�um 
od počtu sumovaných spektier. Na základe teórie sa dá 
určiť, �e meranie pri 50 Hz bude poskytovať lep�í pomer 
S/N oproti meraniu pri 500 Hz (cit.13). Závislosť relatívne-
ho pomeru S/N od rýchlosti zberu spektier pre TOF MS je 
na obr. 3. Ako je na obrázku vidieť, zvý�enie frekvencie 
zberu spektier z 10 na 50 malo za následok 5 násobnú 
stratu na pomere S/N. Rozlí�enie TOF MS v tomto prípade 
nie je závislé na počte sumovaných spektier, ale v praxi 
kvalita spektier závisí na počte sumovaných spektier, prá-
ve kvôli eliminácii chybného priradenia m/z spracovaním 
signálu15. 

Dodávaný softvér navy�e na identifikáciu látok pou�í-
va spektrálnu dekonvolúciu píkov, čo umo�ňuje identifiko-
vať látky na základe celých spektier bez ru�ivých vplyvov 
koeluujúcich látok. Pou�itie dekonvolúcie potom mô�e 
slú�iť na elimináciu ni��ieho chromatografického rozlí�e-
nia, čo je častý prípad pri pou�ití rýchlej GC. Dôkazom 
mo�ností pou�itia TOF MS v spojení s rýchlou GC sú 
práce prezentujúce spojenie TOF MS s veľmi a ultra rých-
lou GC s časom analýzy 500 ms a �írkou píku 12 ms 
(cit.13). Problémom spájaným s roz�írením TOF prístrojov 
v minulosti bol nízky výkon počítačov a problematické 
spracovanie súborov zo záznamom analýz, ktoré dosahujú 
v závislosti od rýchlosti zberu údajov a dĺ�ky trvania ana-
lýzy a� stovky MB (MB � mega byte), ale rozvoj výpočto-

Obr. 2. Optimalizácia vstupného tlaku pre LP-GC-MS vzhľa-
dom na pomer plochy a vý�ky píku − Hrel (plná čiara) a elučný 
čas − tr (bodkovaná čiara) deltametrínu; kolóna 10 m × 0,53 mm 
× 1 µm, restriktor 3 m × 0,15 mm (cit.29) 

 

Obr. 3. Závislosť relatívneho pomeru signál/�um � rel. S/N od 
rýchlosti snímania spektier (v) TOF MS (cit.49);  
y = 4,0208v−0,7065 
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Tabuľka V 
Prehľad publikovaných metód rýchlej GC s pou�itím kvadrupólových MS a iónovej pasce  

Analyt/matrica Rozmery GC kolóny Technika rýchlej GC Dávkovanie MS parametre Čas GC-
MS 
analýzy/
zrýchlenie 

Lit. 

OC pesticídy, 
PAH, PCB/
rozpú�ťadlo 

20 m × 0,25 mm × 0,25 µm 
DB-5MS 

krátka kolóna  
rýchly TP (32 °C min−1) 

tepelná de-
sorpcia, 
splitless 

Q, skenovanie,  
120−150 amu,  
2 spektrá/s 

5 min 
(8×) 

31 

72 pesticídov/
rozpú�ťadlo 

10 m × 0,53 mm × 0,25 µm 
CP-Sil 8CB  
 0,6 m × 0,1 mm restriktor 

krátka kolóna s veľkým 
I.D., LP-GC-MS 

5 µl, PTV ITD (MS-MS) 32 min 
(2×) 

32 

20 pesticídov/
mrkva 

10 m ×0,53 mm ×1 µm  
RTX-5 Sil  
3m × 0,15 mm restriktor 

krátka kolóna s veľkým 
I.D., LP-GC-MS,  
rýchly TP 60 °C min−1 

1−5 µl, 
splitless 

Q, SIM 6 min 
(3×) 

28 

17 pesticídov/
voda 

10 m × 0,1 mm × 0,1 µm  
HP-1 

krátka kolóna s malým 
I.D., rýchly TP 

40 µl, PTV Q, SIM 8,5 
(2×) 

11 

15 OC 
pesticídov/voda 

15 m × 0,1 mm × 0,4 µm 
HP-1MS 

krátka kolóna s malým 
I.D., rýchly TP (120 °
C min−1) 

20 µl, PTV Q, skenovanie 
30−400 amu,  
3,89 sken s−1, SIM 

9 min 33,35 

13 pesticídov/
koriander 

6m × 0,2 mm × 0,33 µm  
DB-5MS 

krátka kolóna,  
vysoký prietok nosného 
plynu (10 ml min−1) 

1 µl, PTV SMB-EI-Q, skeno-
vanie, 3,2 sken/s 

8 min 35 

12 OC 
pesticídov/pečeň 

5 m × 0,1 mm × 0,1 µm  
DB-5 

krátka kolóna s malým 
I.D., rýchly TP  
(100 °C min−1) 

1 µl,  
splitless 

Q, SIM 4 min 18 

7 pesticídov/
jablko 

5 m × 0,1 mm × 0,1 µm  
DB-5 

krátka kolóna s malým 
I.D., rýchly TP 
(100 °C min−1) 

0,5 µl,  
splitless 

Q, SIM 3 min 18 

8 PAH/
rozpú�ťadlo 

6 m × 0,32 mm × 0,33 µm  
HT-5 

krátka kolóna,  
vysoký prietok nosného 
plynu (12 ml min−1) 

splitless SMB-HSI-Q,  
skenovanie 

8 min 36 

PCB/
rozpú�ťadlo 

7 m × 0,05 mm × 0,05 µm  
DB-1 

krátka kolóna s malým 
I.D., tenký film stac. 
Fázy 

1 µl, split ITD, 50−650 amu,  
2,7 sken s−1 

4 min 
(10×) 

37 

6 liečiv/moč 4 m × 0,25 mm krátka kolóna,  
vysoký prietok nosného 
plynu (6 ml min−1) 

0,1 µl,  
splitless 

SMB-HSI-Q,  
skenovanie 

3 min 38 

3 drogy/
rozpú�ťadlo 

0,5 m × 0,53 mm krátka kolóna s veľkým 
I.D., vysoký prietok 
nosného plynu  
(300−2000 ml min−1) 

0,1 µl, 
splitless 

SMB-HIS-Q, ske-
novanie 40−400 
amu, 5 spektier s−1 

20 s 38 

Pou�ité skratky: OC � organochlorinated, PAH − polyaromatic hydrocarbons, PCB � polychlorinated bifenyls, VOCs � 
volatile organic compounds, BTEX � benzene, toluene, ethylbenzene, xylene, TP � temperature programme, LP-GC-MS 
low pressure gas chromatography-mass spectrometry, PTV � programmed temperature vaporizer, DSI − direct sample in-
troduction, Q � quadrupole, ITD (MS-MS) � ion trap detector in MS-MS mode, SIM � selected ion monitoring, SMB-EI-Q 
� supersonic molecular beam with electron impact ionization and quadrupole MS, SMB-HSI-Q � supersonic molecular 
beam with hyperthermall ionization and quadrupole MS 
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Analyt/matrica Rozmery GC kolóny Technika rýchlej GC Dávkovanie MS parametre Čas GC-
MS 
analýzy/
zrýchlenie 

Lit. 

Kokaín, heroín, 
metabolity 

6 m × 0,25 mm × 0,25 µm  
DB-1 

krátka kolóna,  
vysoký prietok nosného 
plynu (10 ml min−1), 
rýchly TP (40 °C min−1) 

10 µl, DSI SMB-HSI-Q, ske-
novanie 50-400 
amu alebo SIM,  
2,5 spektra s−1 

10 min 39 

Ropivacain, 
bupivacain/
ľudská plazma 

10 m × 0,1 mm × 0,4 µm  
HP-1 

krátka kolóna s malým 
I.D., rýchly TP  
(100 °C min−1) 

50 µl, PTV Q, SIM 3 min 
(4×) 

40 

4 tepelne labilné 
nederivatizova-
né steroidy/
rozpú�ťadlo 

3 m × 0,53 mm krátka kolóna s malým 
I.D., vysoký prietok 
nosného plynu 
 (60 ml min−1), rýchly 
TP (50 °C min−1) 

splitless SMB-EI-Q 1,2 min 12 

3 nederivatizo-
vané fytosteroly/
tabak 

10 m × 0,25 mm × 0,25 µm 
DB-5 

krátka kolóna 1 µl,  
splitless 

trojitý Q (MS-MS) 31 min 41 

114 VOCs/voda 20 m × 0,18 mm × 1 µm  
DB-VRX 

krátka kolóna s malým 
I.D: 

purge-and-
trap (Split 
1:60) 

Q, skenovanie,  
35−260 skenov.s−1 

8 min 
(4×) 

42 

48 zlo�iek lime-
tového oleja 

10 m × 0,1 mm × 0,1 µm  
RTX-5MS 

krátka kolóna s malým 
I.D. 

1 µl, split 
(1:100) 

Q, skenovanie,  
50−350− amu,  
5 spektier s−1 

15 min 43 

BTEX/vzduch 10 m × 0,53 mm × 1 µm 
ChiraSil Dex 

krátka kolóna s veľkým 
I.D. 
LP-GC-MS, rýchly TP  
(80 °C min−1) 

0,5 µl, split 
(1:100) 

ITD,  
4 spektrá s−1 

1 min 44 

Vonné látky/
potraviny 

10 m × 0,1 mm × 0,2 µm 
DB-Wax 

krátka kolóna s malým 
I.D. 
rýchly TP (50 °C min−1) 

headspace, 
split (1:30) 

Q, skenovanie 
35 � 200 amu, 11 
spektier s−1 

5 min 45 

Trihalometány/
voda 

5 m × 0,25 mm × 0,25 µm 
DB-5MS 

krátka kolóna membráno-
vé dávkova-
nie (on-line 
systém) 

Q, SIM,  
8,9 cyklov s−1 

< 3 min 46 

VOCs/vzduch 10 m × 0,15 mm × 2 µm 
CP-Sil 5 CB 

krátka kolóna s malým 
I.D. 

on-line za-
pojenie 

kvadrupólový ana-
lyzátor plynov 

5 min 47 

Uhľovodíky/
pôda 

20 m × 0,18 mm × 1 µm 
DB-VRX 

krátka kolóna s malým 
I.D. 

dávkovanie 
slučkou, 
headspace 

Q, skenovanie, 
49 � 160 amu, 6,48 
sken s−1 

6 min 48 

Pokračování tabulkyV 

Pou�ité skratky: OC � organochlorinated, PAH − polyaromatic hydrocarbons, PCB � polychlorinated bifenyls, VOCs � 
volatile organic compounds, BTEX � benzene, toluene, ethylbenzene, xylene, TP � temperature programme, LP-GC-MS 
low pressure gas chromatography-mass spectrometry, PTV � programmed temperature vaporizer, DSI − direct sample in-
troduction, Q � quadrupole, ITD (MS-MS) � ion trap detector in MS-MS mode, SIM � selected ion monitoring, SMB-EI-Q 
� supersonic molecular beam with electron impact ionization and quadrupole MS, SMB-HSI-Q � supersonic molecular 
beam with hyperthermall ionization and quadrupole MS 
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Tabuľka VI 
Prehľad publikovaných metód pou�ívajúcich TOF MS detekciu 

Analyt/matrica Rozmery GC kolóny Technika rýchlej GC Dávkovanie Parametre MS Čas GC-
MS 
analýzy/
zrýchle-
nie 

Lit. 

144 semiprchavých 
látok (pesticídy, 
fenoly, nitroaromá-
ty, PAH)/
rozpú�ťadlo 

5 m × 0,53 mm × 0,5 µm  
CP-Sil 8 CB 
3m × 0,18 mm restriktor 

Krátka kolóna s veľkým 
I.D. 
LP-GC-MS, rýchly TP 
(60 °C min−1) 

1 µl,  
splitless 

120−520 amu, 
40 spektier s−1 

4,5 min 16 

17 triazínových a 10 
organofosfátových 
pesticídov/voda 

5 m × 0,1 mm × 0,1 µm  
CP-Sil 8 CB 

Krátka kolóna s malým 
I.D. 
Rýchly TP (50 °C min−1) 

1 µl,  
split (1:5) 

35−300 amu, 
10 spektier s−1 

4�5 min 49 

9 kyslých pesticídov 
(vo forme metyles-
terov)/povrchová 
voda 

20 m × 0,18 mm × 0,18 µm 
DB-5MS 

Krátka kolóna s malým 
I.D. 
Rýchly TP (60 °C min−1) 

1 µl,  
split (1:10) 

50�300 amu, 
30 spektier s−1 

3,8 min 
(8×) 

50 

16 PAH (EPA 610)/
sedimenty a čaj 

5m × 0,1 mm × 0,1 µm 
DB-5MS 

Krátka kolóna s malým 
I.D. 
Rýchly TP (50 °C min−1) 

1 µl, 
split (5:1) 

35�300 amu, 
10 spektier s−1 

6 min 49 

166 PCB/sedimenty 40 m × 0,1 mm × 0,1 µm 
DB-XLS 

Kolóna s malým I.D. 
nosný plyn H2 

0,25 µl,  
splitless 

120�520 amu, 
20 spektier s−1 

10,5 min 16 

6 PAH/pitná voda 10 m × 0,25 mm × 0,25 µm 
DB-5 

Krátka kolóna, vysoký 
prietok NP  
(5 ml min−1), nosný plyn 
H2 

1 µl,  
splitless 

SMB-HSI-TOF, 
50�400 amu, 
10 spektier s−1 

3 min 51 

16 kyslých liečiv/
povrchová voda 

10 m × 0,1 mm × 0,1 µm 
DB-17 HT 

Krátka kolóna s malým 
I.D. 
Rýchly TP (55 °C min−1) 

0,5 µl,  
splitless 

50−380 amu, 
40 spektier s−1 

5,4 min 
(10×) 

50 

10 VOCs/modelová 
zmes 

0,3 m × 0,05 mm × 0,17 µm 
OV-1 

Krátka kolóna s malým 
I.D., 
Izotermická analýza 

1 µl, 
head-space 
split (1:220) 

40�200 amu, 
500 spektier s−1 

500 ms 13 

10 VOCs/modelová 
zmes 

2,7 m × 0,05 mm × 0,05 µm 
DB-1 

Krátka kolóna s malým 
I.D., 
Izotermická analýza 

0,1 µl,  
split 
(1:1000) 

35�200 amu, 
35 spektier s−1 

12 s 52 

20 OC pesticídov/
rozpú�ťadlo 

7m × 0,18 mm × 0,18 µm  
DB-200 + 
7 m × 0,18 mm × 0,18 µm 
 DB-5 

Tlakovo modulované 
kolóny s malým I.D., 
rýchly TP, (50 °C min−1), 
nosný plyn H2 

1 µl,  
split (1:5) 

25 spektier s−1 2,5 min 53 

25 uhľovodíkov 
s teplotou varu 
v rozpätí benzínu/
modelová zmes 

10 m × 0,18 mm × 0,18 µm  
DB-Vax  + 
10 m × 0,18 mm × 0,18 µm 
DB-5 

Tlakovo modulované 
kolóny, krátke kolóny s 
malým I.D., nosný plyn 
H2 

5 µl,  
headspace 
split (1:20) 

200 spektier s−1 1,8 min 54 

50 zlo�iek 
v limetovom oleji 
25 zlo�iek 
v citrónovom oleji 

7 m × 0,18 mm × 0,18 µm  
DB-200  + 7 m × 0,18 mm 
× 0,18 µm DB-5 

Tlakovo modulované 
kolóny s malým I.D., 
Rýchly TP (50 °C min−1),  
nosný plyn H2 

0,1 µl, 
split (1:150) 

35�350 amu, 
25 spektier s−11 

2,5 min 
(10×) 

55 

EPA � Environmental protection agency; ostatné skrakty sú uvedené v tab. V 
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vej techniky prekonal aj túto limitáciu. V súčasnosti bráni 
masívnemu roz�íreniu TOF prístrojov predov�etkým ich 
cena, ktorá je asi trojnásobná v porovnaní s kvadrupólový-
mi prístrojmi. 

Prehľad aplikácií, v ktorých bolo pou�ité spojenie 
rýchlej GC s TOF MS je uvedený v tabuľke VI. Rýchly 
TOF MS má �iroké mo�nosti uplatnenia ako rýchly detek-
tor úplne vyhovujúci potrebám rýchlej GC, av�ak pre jeho 
vysokú nadobúdaciu cenu je z dne�ného pohľadu častej�ie 
vyu�ívaný pri separácii veľmi zlo�itých vzoriek v GC × 
GC (cit.30). 

 
2.4.4. Technické zlep�enia hmotnostných spektrometrov 

pre spojenie s rýchlou plynovou chromatografiou 
Zrýchlením skenovania kvadrupólového filtra sa za-

oberali autori v práci56. Na skenovanie pou�ili II. región 
diagramu stability lineárneho kvadrupólu. Be�ne pracujú 
kvadrupólové filtre v I. oblasti, v ktorej v�ak trvá prelet 
iónu kvadrupólom relatívne dlhý čas, napríklad 53 µs pre 
ión s m/z 69 a takmer 100 µs pre ión s m/z 219. V II. regió-
ne postačuje na filtráciu iónov menej rádiofrekvenčných 
cyklov a ióny sa mô�u do kvadrupôlu zavádzať väč�ím 
potenciálom, či�e filtrácia iónov bude prebiehať rýchlej�ie 
ako v I. regióne. V opisovanom MS (vyvinutom v labora-
tóriu) sa podarilo dosiahnuť rýchlosť skenovania a� 80 000 
amu s−1, či�e v rozsahu 80 amu 1000 skenov za sekundu. 
Navrhované rie�enie má v�ak aj niekoľko významných 
nedostatkov, ako obmedzenú priepustnosť pre prenos úda-
jov, elektronické roz�irovanie píkov, nepresnosť pri určo-
vaní m/z, ale predov�etkým nízku citlivosť. 

Dagan a Amirav57 vyvinuli nový iónový zdroj nazva-
ný Supersonic Molecular Beam � SMB. Pracuje na princí-
pe ionizácie nárazom elektrónov, ale neionizuje sa priamo 
efluent z kolóny. Efluent sa pred vstupom zmie�ava 
s veľkým prietokom hélia (do 240 ml min−1) a následne 
prechádza malou tryskou (I.D. 100 µm) do priestoru 
s vysokým vákuom. Prúd plynu sa expanziou prudko 
schladí, čím sa zní�i vibračný pohyb molekúl a tie sú ná-
sledne ionizované prúdom elektrónov. Vzniknuté ióny 
majú potom vač�ie zastúpenie iónov s vy��ími hmotnosťa-
mi a takmer pre v�etky látky zostane zachovaný intenzívny 
molekulový ión, čo je veľká výhoda pri identifikácii 
a kvantitatívnej analýze35,57,58. Pri zvý�ení sledovanej 
hmotnosti iónu o 100 amu, je vý�ka chemického �umu 
zní�ená pribli�ne 20 násobne35. Nedostatkom SMB je veľ-
ká náročnosť na výkonný vákuový systém prístroja, navy-
�e sa pou�íva difúzna a turbomolekulová pumpa. Spomí-
nané zariadenie nie je komerčne dostupné, existuje len 
jeden prototyp. Jeho potenciálna výhoda pre rýchlu GC je, 
�e doká�e pracovať pri podstatne vy��ích prietokoch nos-
ného plynu kolónou ako doká�u tolerovať vákuové systé-
my súčasných MS. 

 
 

3. Záver 
 
Hlavným dôvodom skúmania rýchlej GC a GC-MS je 

jej presadenie do praxe v rutinných analytických laborató-
riách, kde má predov�etkým zvý�iť produktivitu práce 
a zní�iť cenu analýzy. Mno�stvo z publikovaných prác sa 
zaoberá skúmaním hraníc súčasnej techniky, ktoré je nevy-
hnutné poznať pre správne odhadnutie počiatočných para-
metrov pre vývoj a optimalizáciu nových metód rýchlej 
GC-MS uplatniteľných v praxi. V mnohých publikova-
ných článkoch sa preto na vývoj metódy pou�ívajú len 
roztoky �tandardov alebo modelové vzorky a dôraz klade-
ný na vlastnosti reálnych vzoriek je malý alebo chýba úpl-
ne. Často je prezentovaná citlivosť, dosiahnuté medze 
stanovenia alebo detekcie, ale pri modelových vzorkách sa 
nedá dostatočne posúdiť selektivita metódy, ktorá 
v konečnom dôsledku v hlavnej miere vplýva na reálnu 
citlivosť alebo medzu stanovenia. Pre rutinné laboratóriá 
sú zaujímavé okrem rýchlosti analýzy predov�etkým otáz-
ky robustnosti analytickej metódy, detekovateľnosť analy-
tov a údr�ba prístrojov. Ďal�ím významným parametrom 
je aj nadobúdacia cena in�trumentácie, ktorá je v mnohých 
prípadoch pomerne vysoká. Ďal�í výskum rýchlej GC 
a GC-MS by sa mal preto zamerať na vývoj metód často 
pou�ívaných v rutinných laboratóriách a ich kritické zhod-
notenie a porovnanie s metódami konvenčne po�ívanými. 

 
Súčasťou rie�enia projektu 1/2463/05 (VEGA M� SR) 

a NATO projektu SFP No. 977983 je aj táto publikácia. 
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lytical Chemistry, Faculty of Chemical and Food Technol-
ogy, Slovak University of Technology, Bratislava): Pre-
sent State and Perspectives of Fast GC-MS Application 

 
The review deals with current state and possibilities 

of the application of fast GC-MS to routine analyses. Dif-
ferent approaches to fast GC and GC-MS are discussed 
with regard to properties of analytical samples and analy-
sis requirements. Potentials and limitations of most fre-
quent MS instruments, such as quadrupole, ion trap and 
time-of-flight MS, are compared with regard to the re-
quirements of fast GC. Robustness of different fast GC-
MS approaches is also evaluated. 


