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Úvod 
 

Motorová nafta má stejně jako benzín ukazatel kvali-
ty. Tomuto parametru se říká cetanové číslo (CN). Na 
cetanovém čísle závisí spousta parametrů motoru, jako je 
studený start, emise, hlučnost motoru nebo spotřeba pali-
va. Protože rostou požadavky na emisní normy a spotřebu, 
je třeba zvyšovat i cetanové číslo nafty. Pro budoucnost je 
nutné, aby cetanové číslo nafty bylo minimálně 56. Pro-
cesně toho lze dosáhnou např. dearomatizací, jenže to je 
dost obtížné. Proto se uplatňuje používání aditiv13. 

Existují dva základní druhy aditiv pro zvýšení cetano-
vého čísla. Jsou to nitráty a peroxidy. Obě skupiny látek 
jsou  silnými  oxidovadly  poskytujícími  volné  radikály. 
Tyto radikály nastartují reakci nafty při startu, a urychlují 
tak vlastní start motoru1. 

2-EHN je nejčastěji užívaným aditivem. Do nafty se 
přidává v koncentracích 0,03–0,4 % (v/v) (cit.4). Koncent-
race 2-EHN se v ČR stanovuje metodou podle státní nor-
my5. Tato metoda je založená na hydrolýze nitrátu silnou 
kyselinou. Uvolněná kyselina dusičná se nechá reagovat 
s  2,4-dimethylfenolem.  Reakční  produkt  se  extrahuje 
2,2,4-trimethylpentanem a poté hydroxidem sodným. In-
tenzita zabarvení se měří při 452 nm. 

Cílem této práce je nalezení alternativní metody pro 
metodu normovanou, která je časově velice náročná. 

 
 

Experimentální část 
 
Chemikálie 

 
Kyselina sírová (96%) a hydroxid sodný p.a. (Penta, 

Chrudim, ČR), kyselina octová p.a. a propan-2-ol p.a. 
(Lach-Ner,  Neratovice,  ČR),  2-ethylhexylnitrát  (97% ), 
2,4-dimethylfenol  (98% ),  o-nitrotoluen  a  2,2,4-
trimethylpentan  (spectrophotometric  grade)  (Sigma-
Aldrich,  Steinheim,  Německo),  čistá  nafta  bez obsahu 
nitrátů (Paramo, Pardubice, ČR). 

 

Instrumentace a chromatografické podmínky  
pro HS-GC/MS 

 
Pro práci byl použit plynový chromatograf GC-17A 

spojený s hmotnostním detektorem QP 5050A (Shimadzu, 
Tokio, Japonsko) a autosampler Pal-Combi (CTS Analy-
tics,  Zwingen,  Švýcarsko).  Chromatograf  byl  vybaven 
kolonou DB5-MS, délka 30 m, vnitřní průměr 0,25  mm, 
tloušťka filmu 0,25 m (J&W Scientific, Folsom, CA, 
USA). Jako nosný plyn bylo použito helium 5.0 (Linde, 
Praha, ČR) s konstantní lineární rychlostí 30 cm s1. Ná-
střikový port byl vyhříván na 180 °C, interface na 230 °C. 
Kolona byla zahřívána podle následujícího teplotního pro-
gramu: 100 °C (10 min), 25 °C min1 → 280 °C (13 min). 

Jako vnitřní standard byl použit o-nitrotoluen. Jako 
reakční plyn pro chemickou ionizaci byl použit methan 3.5 
(Linde, Praha, ČR) 

 
Instrumentace a chromatografické podmínky  
pro MDGC/MS 

 
Byla použita sestava dvou plynových chromatografů 

GC-2010 spojených s hmotnostním detektorem GCMS-
QP2010 Plus a autosamplerem AOC-20i (Shimadzu, Tokio, 
Japonsko). K separaci v první dimenzi byla použita kolona 
DB5-MS a teplotní program: 150 °C (8 min), 25 °C min1 
do 280 °C (17 min). Nástřikový port byl vyhříván na 180 °C, 
FID na 295 °C. Ve druhé dimenzi byla použita kolona HP-
INNOWAX a teplotní program: 50 °C (5 min), 10 °C min1 
do 150 °C (15 min). 

 
Stanovení 2-EHN normovanou metodou 

 
Nejprve byla sestavena kalibrační křivka. Do 100ml 

odměrné baňky bylo odpipetováno 1; 3; 5; 8 a 10 ml 2-EHN 
a baňka byla doplněna čistou naftou. 1 ml tohoto roztoku 
byl převeden do 10ml odměrné baňky a ta byla doplněna 
propan-2-olem. 1 ml připraveného roztoku by převeden do 
dělící nálevky a byl přidán 1 ml 4% roztoku dimethylfeno-
lu v kyselině octové a 40 ml kyseliny sírové (500 ml kon-
centrované kyseliny sírové + 270 ml vody). Roztok byl 
30 min protřepáván na třepačce (250 kmitů za minutu) 
a poté bylo přidáno 25 ml trimethylpentanu. Po 1 min tře-
pání bylo přidáno 25 ml destilované vody a opět 1 min 
třepáno. Poté bylo přidáno 10 ml roztoku hydroxidu sod-
ného (50 g NaOH v 1000 ml vody) a celá směs byla 1 min 
třepána. Vodná fáze byla převedena do kyvety a byla změ-
řena absorbance při 452 mn. 

 
Optimalizace HS podmínek 

 
Pro optimalizaci podmínek pro HS byl použit reálný 

vzorek  motorové  nafty  se  známým  obsahem  2-EHN 
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(0,15 % (v/v) – určeno normovanou metodou). Optimali-
zovanými  podmínkami  byly  teplota  a  doba  inkubace 
a objem vzorku. 

 
Validace metod 

 
Linearita kalibrační křivky byla stejně jako u normo-

vané metody sledována v koncentračním rozsahu 0,03 až 
0,3 % (v/v) 2-EHN v motorové naftě. Kalibrace byla při-
pravena přidáváním standardu 2-EHN do nitrátů prosté 
nafty v koncentracích 0,03; 0,09; 0,15; 0,24 a 0,3 % (v/v). 
Každý kalibrační bod byl připraven šestkrát. Jako kalibrač-
ní závislost byl do grafu vynášen poměr ploch píků 2-EHN 
a vnitřního standardu v závislosti na koncentraci 2-EHN. 

Dále byla ověřena přesnost a správnost obou metod 
a byl určen limit detekce a kvantifikace. 

 
Analýza vzorků 

 
Aby bylo možné vyhodnotit použitelnost navrhova-

ných chromatografických metod pro kvantifikaci 2-EHN 
v naftě pro běžné použití, byly tyto metody použity na 
analýzu uměle obohacených vzorků motorové nafty. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 

V této práci bylo provedeno porovnání nových metod 
pro stanovení alkylnitrátů v motorové naftě s metodou 
normovanou. Nejprve byly optimalizovány chromatogra-
fické podmínky. Jediným problémem byla detekce. Jak je 
vidět na obr. 1, EI detekce není ani v SIM modu dostateč-
ně citlivá. Nafta je velice složitá matrice, a proto je při EI 
ionizaci vysoká odezva pozadí. To znemožňuje vlastní 
detekci nitrátů. 

Proto byla použita chemická ionizace s methanem 
jako reakčním plynem. Tento typ ionizace redukuje počet 
detegovaných látek pouze na pík 2-EHN a pík vnitřního 
standardu (obr. 2). 
 
Optimalizace podmínek pro HS-GC/MS 
 
Optimalizace doby inkubace 

Jako první parametr HS podmínek byla optimalizová-
na doba inkubace. Optimalizace byla prováděna v rozsahu 
10–50 min s krokem 10 min. Z obr. 3 je vidět, že plocha 
píku roste do třicáté minuty. Po této době je plocha píku 
téměř konstantní. 

 
 

Obr. 1. GC analýza reálného vzorku motorové nafty s použitím MS detekce (EI-SIM) 

Obr. 2. GC analýza reálného vzorku motorové nafty s použitím MS detekce (NCI-SIM) 
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Optimalizace teploty inkubace 
Druhým optimalizovaným parametrem HS podmínek 

byla  teplota  inkubace.  Teplota  byla  optimalizována 
v rozsahu 40100 °C s krokem 10 °C. Z obr. 4 je patrné, 
že plocha píku 2-EHN roste v celém rozsahu optimalizace. 
Teplota vyšší než 100 °C by mohla být pro inkubaci lepší, 
ale z bezpečnostních důvodů nebyla raději zkoušena. 

 

Optimalizace objemu vzorku 
Posledním parametrem v optimalizaci HS podmínek 

byl  objem vzorku.  Vliv  objemu vzorku byl  ověřován 
s optimalizovanou teplotou a dobou inkubace v rozsahu 1 
až 5 ml s krokem 1 ml. Na obr. 5 je vidět, že plocha píku 
roste v celém testovaném rozsahu. Pro vlastní práci bylo 
vybráno 5 ml vzorku. Větší objem vzorku by pravděpo-
dobně poskytl větší pík, ale z důvodu redukce potřebného 

Obr. 3. Optimalizace doby inkubace (objem vzorku 5 ml, teplota 60 °C) 

Obr. 4. Optimalizace teploty inkubace (objem vzorku 5 ml, čas 30 min) 

Obr. 5. Optimalizace objemu vzorku (teplota 100 °C, čas 30 min) 
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množství vzorku toto nebylo dále testováno. 
 
Optimalizace MDGC/MS 

 
Optimalizace  podmínek  pro  MDGC  spočívala 

v nalezení vhodného teplotního programu na obou kolo-
nách. Na kolonu první byl použit teplotní program podob-
ný programu pro stanovení pomocí HS-GC/MS, jen byl 
urychlen zvýšením počáteční teploty. Retenční časy sledo-
vané látky a vnitřního standardu v první dimenzi byly ur-

čeny pomocí standardů (obr. 6). V úzkém okolí těchto časů 
byly provedeny výřezy (obr. 7), které byly odeslány na 
druhou kolonu. K detekci ve druhé dimenzi byl použit 
hmotnostní detektor (obr. 8). 

 
Validace chromatografických metod 

 
Obsah 2-EHN ve vzorcích motorové nafty byl u obou 

nových metod určován metodou kalibrační křivky. Jak je 
uvedeno v Experimentální části, byla sestavena pětibodová 

Obr. 8. Analýza vzorku nafty s vnitřním standardem (2. dimenze, SIM-MS); 1: 2-EHN, 2: o-nitrotoluen 

Obr. 7. Analýza vzorku nafty s vnitřním standardem (1. dimenze, FID, výřezy odeslané na druhou kolonu) 

Obr. 6. Analýza standardu 2-EHN a o-nitrotoluenu (1. dimenze, FID); 1: 2-EHN, 2: o-nitrotoluen 
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kalibrace. Linearita byla sledována v rozsahu 0,03–0,3 % 
(v/v) 2-EHN. Obě kalibrační křivky byly v tomto rozsahu 
lineární s korelačním faktorem 0,9971 (HS-GC/MS), resp. 
0,9995 (MDGC/MS). Zároveň byly určeny limity detekce 
(0,009 % (v/v)) a kvantifikace (0,03 % (v/v)). Těmito me-
todami by šlo dosáhnout mnohem nižších koncentrací, ale 
protože v práci se vyšlo z normovaného postupu pro stano-
vení nitrátů, byla i kalibrace provedena podle této normy, 
tzn. v normovaném rozsahu koncentrací.  

 
Analýza vzorků 

 
Použitelnost chromatografických metod pro analýzu 

obsahu nitrátů v motorové naftě byla ověřena na uměle 
obohacených vzorcích motorové nafty. Získané výsledky 
shrnuje tab. I. 

 
 

Závěr 
 
Byly vyvinuty a validovány dvě nové metody pro 

stanovení 2-EHN v motorové naftě. První metodou je HS-
GC/MS s negativní chemickou ionizací, druhou je MDGC/
MS  s  klasickou  elektronovou  ionizací.  V  porovnání 
s  normovanou metodou obě  metody redukují  přípravu 

vzorku pro analýzu pouze na přídavek vnitřního standardu. 
Proto jsou mnohem rychlejší a snadnější a méně náchyl-
nější na chyby v procesu přípravy vzorku. Použitelnost 
obou chromatografických metod bude dále zkoumána pří-
mo na reálných vzorcích motorové nafty, odebrané ze 
stojanu benzínové pumpy. 

 
Tato práce vznikla za finanční podpory Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt 
MSM 0021627502). 
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Tabulka I 
Analýza vzorků motorové nafty – výsledky získané jednotlivými metodami 

Metoda  L-L 
extrakce 

Chyba 
[%] 

HS-GC/MS  Chyba 
[%] 

MDGC/MS  Chyba 
[%] Koncentrace (% 

(v/v)) 

0,06  0,0630  4,98  0,0549  –8,43  0,0628  4,72 

0,10  0,0961  –3,95  0,1114  11,40  0,1048  4,85 

0,12  0,1322  10,16  0,1316  9,69  0,1288  7,3 

0,12  0,1672  11,45  0,1441  –3,92  0,1576  5,09 

0,20  0,1865  –6,77  0,2257  12,83  0,2072  3,61 


