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MAXUM edition II od firmy Siemens patří 
mezi nejvšestrannější plynové chromatografy na 
světě. Mohou u něj být použity tyto detektory: 
– plamenově ionizační detektor FID (Flame 

Ionization Detector),
– tepelně-vodivostní detektor TCD (Thermal 

Conductivity Detector, v německé literatu-
ře označovaný také jako jako WLD – Wär-
meleitfähigkeitdetector),

– plamenofotometrický detektor FPD (Fla-
me Photometric Detector),

– detektor elektronového záchytu ECD 
(Electron Capture Detector),

– heliový ionizační detektor HID (Helium 
Ionization Detector),

– fotoionizační detektor PID (Photo-Ioniza-
tion Detector).
Tyto detektory mohou být podle potřeby 

kombinovány do multidetektoru.

Regulace teploty

Chromatograf může být vybaven jedno-
duchou nebo dvojitou píckou v uspořádání 
airless nebo airbath. Teplota uvnitř pícky je 
pro činnost chromatografu velmi důležitou 
veličinou, na jejíž přesnosti závisí přesnost 
analýzy. Pícka v uspořádání airless je izo-
termní, s výbornou přesností regulace teplo-
ty, až 0,02 K. Teplota může být do +280 °C 
(v závislosti na provedení; v modulární verzi 
do +80 °C). Komůrka v uspořádání airbath 
může být také izotermní, ale předností toho-
to uspořádání je možnost rovněž použít na-
programovaný průběh teploty. To je výhodné 
pro detekci složek s velmi rozdílnou rychlostí 
pohybu ve stacionární fázi kolony.

Plynový chromatograf MAXUM edition II a jeho 
neuvěřitelná všestrannost

Dvojitá pícka má dva samostatné okruhy 
vytápění a umožňuje přesné nastavení dvou 
teplot. Tak lze jedním chromatografem mě-
řit tentýž vzorek při dvou různých teplotách 
nebo použít tentýž chromatograf pro dva růz-
né vzorky. 

Pícka chromatografu se skládá z komory 
s malou tepelnou kapacitou. V ní je umístě-
na kolona, ve které dochází k separaci. V pro-
gramovatelné verzi lze nastavit až čtyři růz-
né teploty nebo až tři lineární průběhy teploty 
v čase. Metoda plynové chromatografie s pro-
gramovatelným průběhem teploty (PTGC) 
umožňuje provozním chromatografem rea-
lizovat analýzy, které by jinak bylo možné 
provést jen v laboratoři. 

Přepínání kolon

Centrální komponentou každého plynové-
ho chromatografu je kolona. Zde se vzorek 
rozděluje na jednotlivé komponenty. V chro-
matografu Maxum Edition II se používají 

náplňové kolony či mikrokolony o vnitřním 
průměru 0,75 až 3 mm nebo kapilární kolony 
o vnitřním průměru 0,15 až 0,53 mm. Nápl-
ňové kolony jsou mechanicky odolné a snad-
no se s nimi zachází. Naproti tomu kapilární 
kolony mají vyšší výkon separace, doba ana-
lýzy je kratší a pracují za nižší teploty.

Provozní chromatografy mají obvykle ně-
kolik kolon, mezi nimiž lze přepínat: kolo-
ny lze zařadit paralelně nebo sériově a nebo 
je možné proud plynu rozdělit do dvou kolon 

a vést na dva detektory. Pro 
přepínání kolon se větši-
nou používají membráno-
vé ventily ovládané tlakem 
nebo mechanickým zdvi-
hátkem. Speciálně u ka-
pilárních kolon se použí-
vá bezventilové přepínání. 
V tom případě jsou kolo-
ny spojeny vazebním T-ku-
sem a přepínání je ovládá-
no elektronickým reguláto-
rem tlaku. Protože v tomto 
případě nejsou v přepína-

cím mechanismu žádné hluché prostory, je to 
řešení, kde je výrazně vylepšen proplach a se-
parace vzorků.

Dávkovací ventily

Do plynového chromatografu je třeba při-
vádět nosný plyn, a je-li to třeba, ještě spalo-
vací plyn a pomocné plyny. Nosný plyn (nej-
častěji dusík, helium nebo argon) unáší vzorek 
analytickým přístrojem. Pomocné plyny jsou 
zapotřebí pro provoz ventilů. Spalovací plyny 
(vodík, kyslík) jsou nutné pro provoz plameno-
vého ionizačního detektoru a pro čištění pícky. 

Bránou mezi kontinuálním proudem mé-
dia v procesním zařízení a diskrétní analýzou 
je dávkovací systém, který do proudu nos-

Všestranný plynový chromatograf MAXUM edition II, vyráběný firmou Siemens, kombi-
nuje v jednom systému analytické moduly různých typů. Znamená to, že uživatel může 
tento analyzátor použít pro jakoukoliv úlohu, kde je vhodná metoda plynové chromato-
grafie. Tím se výrazně snižují náklady na investice, školení a náhradní díly. 

 

Obr. 1. Plynový chromatograf Maxum Edition II
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ného plynu dávkuje přesně určené množství 
vzorku. U laboratorních zařízení se používají 
kalibrované injekční stříkačky a pryžové sep-
tum, ale u provozních chromatografů je na-
hrazují dávkovací ventily.

Pro nástřik plynů nebo kapalin nebo pro 
přepínání kolon a proplach lze použít ven-
til s membránou ovládanou zdvihátkem s ži-
votností až jeden milion zdvihů bez údržby. 
Pro plynné vzorky nebo páry (kapalné vzorky 
zcela převedené do plynného stavu) lze po-
užít ventil s membránou ovládanou tlakem. 
Vzhledem k absenci mechanických částí je 
jeho životnost až tři miliony zdvihů. 

Pro nástřik kapalných vzorků se používá 
dávkovací ventil FDV, který zajistí, že na-
stříknutý vzorek je bezprostředně po nástři-
ku rychle a kompletně převeden do plynného 
stavu. K tomu obsahuje odpařovací komůr-
ku s termostatem. Rozsah teplot odpařování 
je 60 až 350 °C. Dávkovač lze použít i pro 
plynné vzorky malého objemu; v tom přípa-
dě nemusí být odpařovací komůrka vytápěna. 

Ventil FDV je určen pro nástřik konstant-
ního objemu vzorku. Je-li třeba objem vzor-
ku měnit, použije se speciální doplňkové za-
řízení, tzv. live injection.

Regulace tlaku

V chromatografu je třeba přesně řídit ne-
jen teplotu, ale také tlak. Dříve používané 
mechanické regulátory tlaku vykazovaly vli-
vem opotřebení drift. Proto se dnes používají 
elektronické regulátory. Kromě větší stabili-
ty v čase je další výhodou možnost naprogra-
movat průběh tlaku v čase, a tudíž realizovat 
i složitější analytické úlohy. 

Paralelní chromatografie 

Chromatograf Maxum Edition II umož-
ňuje realizovat tzv. paralelní chromatografii. 
Ta spočívá v tom, že se složitější měřicí úlo-
ha rozdělí do jednodušších podúloh, které se 
potom realizují jedním chromatografem para-
lelně. To výrazně zkracuje dobu cyklu a také 
zjednodušuje údržbu chromatografu.

Obsluha chromatografu

Chromatograf není jednoduché zařízení 
a k jeho obsluze jsou třeba odborné znalosti. 
Výhodou chromatografu Maxum Edition II 
je, že k ovládání používá barevný dotykový 

displej s velmi názorným zobrazením. Napro-
gramování analyzační úlohy je díky tomu vel-
mi jednoduché a přehledné. 

Chromatograf má ethernetové rozhraní 
a využívá protokol TCP/IP. To zjednodušuje 
komunikaci mezi chromatografem, počíta-
čem a obsluhou nebo údržbou. Na dálku lze 
sledovat všechny parametry přístroje a ana-
lyzovat jeho provoz. 

Prodejní a technická podpora

Plynové chromatografy od firmy Siemens 
dodává na český trh společnost Elmep. Má 
v tomto oboru dlouhou tradici. Na základě 
bohatých zkušeností může zákazníkům na-
bídnout řešení přesně odpovídající jejich po-
žadavkům. Společnost Elmep zákazníkům 
nabízí: 
– výběr analytického systému a přístrojové-

ho vybavení, 
– zpracování projektové dokumentace, 
– instalaci, testování a uvedení do provozu, 
– vzdálenou údržbu,
– kompletní poprodejní servis. 

(ELMEP s. r. o.)

Od úterý 28. února do čtvrtka 2. března 
2017 se na brněnském výstavišti konal druhý 
ročník veletrhu Věda Výzkum Inovace, který 
nabídl expozice inovativních firem, prestiž-
ních univerzit a předních výzkumných organi-
zací. Veletrh zahájil místopředseda vlády pro 
vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek za 
přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje 
Bohumila Šimka, prezidenta Hospodářské 
komory ČR Vladimíra Dlouhého, předsedy 
Akademie věd ČR Jiřího Drahoše, vedoucích 
představitelů ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, ministerstva průmyslu a ob-
chodu, rektorů Mikuláše Beka z Masarykovy 
univerzity a Petra Štěpánka z Vysokého uče-
ní technického v Brně, vedení Technologické 
agentury ČR, agentury Czech Invest a dalších.

Na veletrhu byly široce zastoupeny inova-
tivní dopravní prostředky, např. elektromobily 
Tesla, Hyundai, Opel, StudentCar, rychloběž-
ný pásový podvozek Fasttrax, dále Formula 
Student, jednostopé kapotované vozidlo Mo-
noracer, terénní motocykl nové konstrukce od 
VM Motor nebo dopravní systém SkyWay. 
Mezi dalšími exponáty byl např. i hybrid-
ní bateriový systém pro výrobu a akumulaci 
elektrické energie, nový systém monitorová-
ní hromadné dopravy v Brně, parkovací de-
tektory pro systémy navádění řidičů na vol-

Ohlédnutí za veletrhem Věda Výzkum Inovace

ná parkovací místa a další zajímavosti z růz-
ných vědních oborů.

Své dojmy z veletrhu shrnula Lucie Svo-
bodů z firmy Eledus takto:

„Letos jsme se poprvé účastnili veletrhu 
Věda Výzkum Inovace, který se již podru-
hé konal v prostorách areálu brněnského vý-
staviště. Na veletrhu jsme měli velmi skrom-
ný stánek, protože jsme nemohli vystavit náš 
hlavní produkt, rentgenový přístroj SCIOX pro 
kontrolu osazených desek elektroniky a další 
kontrolní procesy: jeden byl tou dobou na ces-
tě k zákazníkovi a další byly teprve v procesu 
výroby. Je to škoda, protože bychom přístro-
jem mohli doplnit řadu velmi zajímavých ex-
pozic, které byly na veletrhu k vidění. Všech-
ny vystavovatele spojovala hlavní hesla, která 
jsou i v názvu veletrhu: věda, výzkum, ino-
vace. Bylo pro mě velkou radostí vidět, kolik 
společností a institucí se zapojuje do vědecko-
-výzkumných projektů a udržuje tím Českou 
republiku na vrchních příčkách žebříčku ino-
vátorských zemí. Kromě tradičních oborů, kde 
se neustálé inovace jasně předpokládají, jako 
jsou např. informatika a elektrotechnika, byly 
k vidění i diametrálně odlišné obory, a to např. 
systémy pro pasivní domy, či dokonce speciál-
ní zdravotní obuv, která využívá unikátní sys-
tém snímačů a pomáhá lidem udržovat zdra-

vá nejen chodidla, ale i celý kardiovaskulární 
a lymfatický systém.

Veletrh byl doprovázen zajímavými před-
náškami. Nejvíce mě zaujal den, který se vě-
noval start-upům. Protože sama jsem start-up 
založila a stále jej vedu, měla jsem možnost 
posoudit, jestli rady, které v prezentacích za-
zněly, jsou adekvátní. Škoda, že jsem takové 
přednášky neviděla dříve. Určitě bych se při 
zakládání naší společnosti vyvarovala mnoha 
začátečnických chyb. Naštěstí v publiku sedě-
lo hodně mladých lidí, takže věřím, že spous-
ta z nich měla možnost tyto informace nasát 
a pustit se do realizace vlastních projektů. 
Třeba i oni budou za pár let se svým inovativ-
ním projektem vystavovat na tomto veletrhu.

Obecně musím říct, že mě veletrh příjem-
ně překvapil. I přes svůj relativně malý roz-
měr dokázal přilákat opravdu široké spektrum 
návštěvníků a pomohl nám najít velmi zají-
mavé partnery, se kterými již nyní vymýšlí-
me nové výzkumné projekty. Je možné, že 
když se vše podaří, budeme výsledky pre-
zentovat již na dalším ročníku veletrhu Věda 
Výzkum Inovace.“

Další informace o veletrhu a přihlášku na 
příští ročník zájemci najdou na www.vvvi.cz.

(ed)


