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Uplatnenie výsledkov projektu 

Charakterizovanie a analýza humínových látok rôzneho pôvodu kombinovanými technikamy 
vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie napríklad na účely environmentálneho výskumu 
a technológií úpravy vody na pitné účely, medicínskeho výskumu humínových látok ako liečiv, 
agrotechnologického a pedologického výskumu a podobne. 
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Vyvinuté boli nové kombinované metódy kvapalinovej chromatografie  na charakterizovanie 
a analýzu humínových látok pomocou separačných mechanizmov využívajúcich rozdielnu 
veľkosť makromolekúl humínových látok (SEC), ich selektívne interakcie s iónmi kovov 
(IMAC), hydrofóbnosť (RP HPLC) a iónový a iónogénny charakter (IEC).   

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Developed were novel combined methods of liquid chromatography for characterization by 
fingerprinting and analysis of humic substances by separation mechanizms based on their 
size (SEC), their selective interactions with metal ions (IMAC), hydrophobicity (RP HPLC) and 
ionic or ionogenic character (IEC) 
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