
CHROMATOGRAFIA CHROMATOGRAFIA 
WYKLUCZANIAWYKLUCZANIA

(dawniej (dawniej ––ŻELOWA ŻELOWA –– PC/SEC)PC/SEC)(dawniej (dawniej ––ŻELOWA ŻELOWA –– PC/SEC)PC/SEC)



Układy chromatograficzne typu GPC / SECUkłady chromatograficzne typu GPC / SEC

1.1. W warunkach nieW warunkach nie--wodnychwodnych -- eluenty: THF, dioksan, eluenty: THF, dioksan, 
czerochloroetylenczerochloroetylen, chlorobenzen, ksylen; fazy stacjonarne: , chlorobenzen, ksylen; fazy stacjonarne: 
kopolimer kopolimer styrenstyren--diwinylobenzendiwinylobenzen; do badań rozkładu ; do badań rozkładu 
masy cząsteczkowej polimerów nisko i średnio polarnych, masy cząsteczkowej polimerów nisko i średnio polarnych, 
a także lipidów, fosfolipidów itp..a także lipidów, fosfolipidów itp..a także lipidów, fosfolipidów itp..a także lipidów, fosfolipidów itp..

2.2. W warunkach wodnychW warunkach wodnych-- eluentyeluenty: dimetyloformamid, : dimetyloformamid, 
metanol, metanol, acetonitrylacetonitryl i ich mieszaniny z wodą i z wodnymi i ich mieszaniny z wodą i z wodnymi 
roztworami soli, kwasów i  zasad, fazy stacjonarne: roztworami soli, kwasów i  zasad, fazy stacjonarne: 
polidekstranypolidekstrany, , policukrypolicukry, poliw ęglany, szkła porowate, , poliwęglany, szkła porowate, 
silanizowanysilanizowanyżel krzemionkowyżel krzemionkowy



Zakres zastosowań chromatografii wykluczaniaZakres zastosowań chromatografii wykluczania

-- Badanie rozkładu masy molekularnej ró żnego typu materiałów Badanie rozkładu masy molekularnej ró żnego typu materiałów –– polimerów   i polimerów   i 
biopolimerówbiopolimerów

-- Otrzymywanie frakcji polimerów o mało zró żnicowanej lub jednakowej Otrzymywanie frakcji polimerów o mało zró żnicowanej lub jednakowej 
wielko ści masy molekularnej wielko ści masy molekularnej ((niskonisko--dysperyjnychdysperyjnych) ) i i frakcjonowaniafrakcjonowania (najczęściej (najczęściej 
wstępnego) wstępnego) materiałów w badaniach biochemicznych, mikrobiologic znych oraz materiałów w badaniach biochemicznych, mikrobiologic znych oraz 
w biotechnologiiw biotechnologii

-- Oznaczanie składników próbki, ró żniących si ę znacznie mas ą molekularn ą, np. Oznaczanie składników próbki, ró żniących si ę znacznie mas ą molekularn ą, np. 
oznaczanie zawarto ści pektyn, antyutleniacza w olejach i smarach, wisko zatora, oznaczanie zawarto ści pektyn, antyutleniacza w olejach i smarach, wisko zatora, 
środków myj ących itp., środków myj ących itp., 

-- Przygotowanie próbki (zwłaszcza wyodr ębnianie frakcji niskoPrzygotowanie próbki (zwłaszcza wyodr ębnianie frakcji nisko--molekularnej z molekularnej z 
materiału o wy ższej masie cz ąsteczkowej, np.. WWA, pestycydów, niektórych materiału o wy ższej masie cz ąsteczkowej, np.. WWA, pestycydów, niektórych 
witamin, ... witamin, ... –– z tłuszczów itp.z tłuszczów itp.

--Odsalanie białekOdsalanie białek



Chromatografia wykluczania ( żelowa) Chromatografia wykluczania ( żelowa) ––
GPC/SEC GPC/SEC –– mechanizm rozdzielaniamechanizm rozdzielania

WykluczanieWykluczanie

Częściowe wykluczanieCzęściowe wykluczanie
Technika rozdzielania pod Technika rozdzielania pod 
względem wielkości względem wielkości 
cząsteczek / cząstek w cząsteczek / cząstek w 
warunkach eliminacji, albo warunkach eliminacji, albo 
co najmniej co najmniej -- minimalizacji minimalizacji 
sorpcji. O rozdzielaniu sorpcji. O rozdzielaniu 

Brak wykluczaniaBrak wykluczania

powinna decydować tylko powinna decydować tylko 
różnica czasu dyfuzji różnica czasu dyfuzji 
molekuł / cząstek molekuł / cząstek 
koloidalnych w przestrzeni koloidalnych w przestrzeni 
porów wypełnienia porów wypełnienia 
kolumny. Idea niemożliwa kolumny. Idea niemożliwa 
do realizacji z do realizacji z 
zastosowaniem TLC zastosowaniem TLC ––
wymaga długiej kolumny.wymaga długiej kolumny.

Technika wykorzystywana dla substancji lipofilowych, (THF, CH2Cl2, …) albo Technika wykorzystywana dla substancji lipofilowych, (THF, CH2Cl2, …) albo 
hydrofilowych (bufory z dodatkiem EDTA, …). Nie wolno skokowo zmienić polarności !!!hydrofilowych (bufory z dodatkiem EDTA, …). Nie wolno skokowo zmienić polarności !!!



Najczęściej Najczęściej 
stosowane s ą stosowane s ą 
obecnie do obecnie do 
chromatografii chromatografii 
wykluczania wykluczania 
substancji substancji 
liofilowych liofilowych 
usieciowane usieciowane 
przestrzennie przestrzennie 
porowate porowate 
kopolimery styren kopolimery styren 
–– didi --vinylobenzen, vinylobenzen, –– didi --vinylobenzen, vinylobenzen, 
natomiast do natomiast do 
chromatografii chromatografii 
wykluczania wykluczania 
substancji substancji 
hydrofilowych hydrofilowych ––
porowate porowate 
„sorbenty” typu „sorbenty” typu 
DIOL, DIOL, 
najkorzystniej na najkorzystniej na 
bazie ZrO2bazie ZrO2 . 





Wielko ść porów, a zakres Wielko ść porów, a zakres 
rozdzielaniarozdzielania

Uwaga  -- Wysokie wartości średnic porów - „umowne”  



Kalibracja Kalibracja 

w zakresiew zakresie

rozkładurozkładu

masy masy 
molekularmolekular--

nejnej i i post ępopost ępo--
waniewanie w celu w celu waniewanie w celu w celu 
określenia określenia 
polidyspersyjpolidyspersyj
ności ności 
kopolimekopolime-- ruru o o 
bimobimo-- dalnejdalnej
charaktecharakte--
rystycerystyce
polidyspersyjpolidyspersyj
ności ności 



Kolumna ochronna 
(tzw. „prekolumna”)

Termostat
stosowana rzadko w celu 
nasycania eluentu fazą 
stacjonarną

Schemat ideowy najprostszego układu aparatu chromato graficznego Schemat ideowy najprostszego układu aparatu chromato graficznego -- HPLC do HPLC do 
chromatografii GPC/SEC chromatografii GPC/SEC –– warunki z reguły izokratyczne , detekcja warunki z reguły izokratyczne, detekcja –– RID / LLSDRID / LLSD

Termostat



PCV i plastyfikatory PCV PCV i plastyfikatory PCV -- oznaczanie rozkładu masy oznaczanie rozkładu masy 
molekularnej oraz zawarto ści plastyfikatorów molekularnej oraz zawarto ści plastyfikatorów 





olej
BHT

H2O

Fosfo-gliko-lipidy



OdsalanieOdsalanie





GPC/SEC - białka



Rozdzielanie i kalibracja - GPC/SEC białek,  kolumny  - ZrO2-DIOL



Rozdzielanie białek i peptydów serwatki mleka Rozdzielanie białek i peptydów serwatki mleka 
w kolumnie wypełnionej żelem w kolumnie wypełnionej żelem 
krzemionkowym TSK 3000 SW 10 umkrzemionkowym TSK 3000 SW 10 um

Warunki GPC/SEC z dodatkow ą adsorpcj ą;Warunki GPC/SEC z dodatkow ą adsorpcj ą;

Eluent Eluent -- bufor fosforanowy, dp=10um, bufor fosforanowy, dp=10um, 
Lc=60cm, w=0.5ml/minLc=60cm, w=0.5ml/min



Rozdzielanie Rozdzielanie 
zdysocjowanych protein zdysocjowanych protein 
mleka mleka –– warunki GPC / warunki GPC / 
SEC dla żelu SEC dla żelu 
krzemionkowego jako krzemionkowego jako 
wypełnienia kolumny i wypełnienia kolumny i 
wody jako eluentuwody jako eluentu



CHROMATOGRAFIA CHROMATOGRAFIA 
WYKLUCZANIAWYKLUCZANIA

(dawniej (dawniej ––ŻELOWA ŻELOWA ––(dawniej (dawniej ––ŻELOWA ŻELOWA ––
PC/SEC)PC/SEC)

---- powtórzenie powtórzenie ----



Układy chromatograficzne typu GPC / SECUkłady chromatograficzne typu GPC / SEC

1. W warunkach nie wodnych- eluenty: THF, dioksan, 
czerochloroetylen, chlorobenzen, ksylen; fazy stacjonarne: 
kopolimer styren-diwinylobenzen; do badań rozkładu masy 
cząsteczkowej polimerów nisko i średnio polarnych, a także 
lipidów, fosfolipidów itp..lipidów, fosfolipidów itp..

2. W warunkach wodnych- eluenty: dimetyloformamid, metanol, 
acetonitryl i ich mieszaniny z wodą i z wodnymi roztworami 
soli, kwasów i  zasad, fazy stacjonarne: polidekstrany, 
policukry, poliwęglany, szkła porowate, silanizowany żel 
krzemionkowy





ZASTOSOWANIE GPC / SECZASTOSOWANIE GPC / SEC

•Oznaczanie rozkładu masy cząsteczkowej polimerów

•Oznaczanie dodatków uszlachetniających lub zanieczyszczeń polimerów, 
smarów, olejów, tłuszczów, kosmetyków

•Do otrzymywania frakcji polimerów o mało zróżnicowanej lub jednakowej 
wielkości (nisko-dysperyjnych)wielkości (nisko-dysperyjnych)

•Przygotowanie próbek; do oznaczania niskocząsteczkowych 
zanieczyszczeń w żywności, produktach naftowych i w środowisku

•Do frakcjonowania (najczęściej wstępnego)materiałów w badaniach 
biochemicznych, mikrobiologicznych, biotechnologii

•Do odsalania – po wysoleniu i rozpuszczeniu precypitatu


