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Dodávka automatizovaného Flash chromatografu s integrovaným UV-VIS a ELSD detektorem
Specifikace
Předmětem plnění zakázky je dodávka 1 ks nového plně automatizovaného systému pro preparativní
sloupcovou chromatografii na normální i reverzní stacionární fázi s možností využití polárních,
nepolárních případně halogenovaných rozpouštědel včetně příslušenství a spotřebního materiálu.
Přístroj je tvořen systémem pump (čerpadel mobilní fáze), detektoru/ů, sběračem frakcí a vhodným
softwarem s možností vizualizace průběhu separace. Celý systém musí tvořit kompaktní celek a musí
v budoucnu umožňovat rozšíření v oblasti detekce, separace.
Minimální technické požadavky, které systém musí splňovat:
Pumpy:
Systém musí být tvořen čerpacím systémem umožňující plynulou regulaci průtoku, jehož maximální
hodnota je 200 ml/min a Maximální tlak musí být vyšší než 10 bar a schopností tvořit binární směs
minimálně dvou rozpouštědel. Složení eluentu musí být možné měnit lineárně, skokově a isokraticky a
to i v průběhu separace. Uspořádání musí zaručovat bez pulzní tok eluentu. Systém musí také
umožňovat využití rozpouštědel jak pro běžnou separaci, tak pro separaci na reversní fázi (vodu,
polární, nepolární, halogenovaná organická rozpouštědla, s příměsí organických/anorganických kyselin
nebo bází).
Nanesení vzorku:
Nanesení vzorku musí být možné třemi základními způsoby. 1) jednak přímé nanesení vzorku na
separační kolonu pomocí vícecestného nástřikového ventilu umožňující propojení nástřikové smyčky a
kolony. 2) nanesení pomocí sampletu (nanesení roztoku separované směsi na sorpční materiál jeho
vysušení a následná separace s mobilní fází) 3) přímé nanesení na separační kolonu, případně
předkolonu, buď kapalného nebo pevného vzorku naneseného na sorbentu. Součástí dodávky musí být
také potřebné příslušenství k jednotlivým typům nanášení vzorků.
Separace vzorku:
Nanesení vzorku musí být možné jak v automatickém tak manuálním režimu. Požadovaný systém musí
umožňovat separaci s množstvím vzorku alespoň v intervalu mezi 50 mg až 30 g pevného vzorku.

Detekce směsi:
Systém musí být vybaven UV-VIS detektorem umožňujícím sledovat složení eluentu v oblasti alespoň
200-800 nm a dále integrovaným tzv. ELSD detektorem, umožňujícím detekci alifatických sloučenin. Při
detekci UV-VIS detektorem musí být software (jenž je součástí dodávky) schopen sledovat minimálně 3
vlnové délky současně a zároveň musí být schopný sledovat složení eluentu pomocí ELSD. Systém musí
umožňovat současné spojení dat z UV a ELSD detektoru.
Minimální výtěžnost purifikace musí být při využití ELSD detektoru 99,5 %. Maximální průtok z děliče
do ELSD 100 ul/min. Systém nesmí využívat žádné další rozpouštědla pro transport vzorku do ELSD
detektoru. Přístroj musí umožňovat nastavení UV a ELSD detektorů.
Sběrač frakcí:
Systém musí být vybaven automatickým sběračem frakcí do zkumavek o průměru 16 a 25 mm
(dostatečné množství zkumavek musí být součástí dodávky). Zkumavky jsou umístěny v zásobnících
(tzv. racky) umožňující průběžnou výměnu naplněných zásobníků za prázdné. Přístroj by měl být
vybaven alespoň třemi zásobníky, kdy minimálně dva jsou schopné být namontovány v přístroji
současně.
Sběrač frakcí musí být schopen detekovat naplnění zkumavek, případně plnit zkumavky určitým
objemem, a detekovat nepřítomnost zásobníku a podobným způsobem předcházet nehodám v
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průběhu separace. Frakční detektor musí umožňovat sbírání frakcí na základě záznamu z UV
detektoru/ů a současně z detektoru ELSD, dále pak objemu a času a též na základě pokynu operátora.
Systém musí být vybaven tzv. odpadovým ventilem umožňujícím vypouštění eluentu mezi píky
izolovaných sloučenin (výtok je veden mimo zkumavky v kolektoru frakcí).
Součástí dodávky musí být nádoby na mobilní fázi s vhodným objemem zaručující uskutečnění
separace.
Software:
Software systému musí být schopen plně automatického provozu (pomocí integrovaného PC), který
zaručí sledování separace v reálném čase. Software musí být schopen automaticky navrhnout
metodiku separace, stejně tak jako umožňovat manuální návrh metody operátorem. Systém musí
umožňovat zastavení separace, přerušení změny gradientu mobilní fáze, prodloužení separace
zastavení separace v případě nenadálých událostí apod. Systém musí být schopen kontrolovat hladinu
rozpouštědel a odpadu v zásobních nádobách a musí být vybaven senzory úniku mobilní fáze s
nastavitelnou citlivostí.
Spotřební materiál:
Součástí dodávky musí být i spotřební materiál, který je nutný pro proškolení obsluhy a počáteční
separace na vzorových směsích a na konkrétních reakčních směsích a dále běžný spotřební materiál
využívaný k dělení. Jedná se o kolony, předkolony, nástřikové stříkačky atd..
Součástí dodávky musí být i separační kolony: Minimální technické parametry dodaných separačních
kolon:
Separační kolony by měly být vybaveny vedle klasického silikagelu také speciálními typy separační
náplně (např. sférický silikagel) zaručující zlepšenou separaci směsi.
Součástí dodávky musí být kolony naplněné běžným silikagelem schopné dělit následující množství
směsi:
Minimálně 100 ks kolon schopných dělit maximálně 1,2 g směsi k dělení (navážka vzorku).
Minimálně 150 ks kolon schopných dělit maximálně 4 g směsi k dělení (navážka vzorku).
Minimálně 50 ks kolon schopných dělit maximálně 8 g směsi k dělení (navážka vzorku).
Minimálně 20 ks kolon schopných dělit maximálně 12 g směsi k dělení (navážka vzorku).
Minimálně 8 ks kolon schopných dělit maximálně 24 g směsi k dělení (navážka vzorku).
Součástí dodávky musí být kolony naplněné sférickým silikagelem (případně jiným typem sorbentu,
který má lepší dělící schopnosti)
Minimálně 20 ks kolon schopných dělit maximálně 1,2 g směsi k dělení (navážka vzorku).
Minimálně 20 ks kolon schopných dělit maximálně 4,0 g směsi k dělení (navážka vzorku).

Součástí dodávky musí být kolony naplněné C-18 silikagelem:
Minimálně 10 ks kolon schopných dělit maximálně 1,2 g směsi k dělení (navážka vzorku).

