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Wersja z odpowiedziami Gdańsk, 04.11.2014 

Imię i nazwisko Nr Indeksu 

  

Egzamin z Technik Rozdzielania Mieszanin - Termin III 

Proszę dokładnie czytać polecenia. Należy obwieść okręgiem poprawne alternatywy, po dopełnieniu wolnych miejsc poprawnymi 
informacjami oraz w sposób czytelny (!) udzielić trafnych i lapidarnych informacji w miejscach do tego przeznaczonych (………….) 
niezależnie od tego, czy określona alternatywa jest poprawną, czy nie. W nawiasach (….) podać- odpowiednie powszechnie 
stosowane skróty nazw anglojęzycznych technik / metodyk. W ramkach proszę o uzasadnienie odpowiedzi, albo o naszkicowanie 
odpowiedniego schematu ideowego / wykresu. W każdym z w/w przypadków, proszę o podawanie nazw wielkości fizycznych/ 
parametrów operacyjnych oraz ich jednostek miary [….], w tym - oznaczeń i jednostek miary [….] osi liczbowych wykresów, czy 
chromatogramów (przede wszystkim w układzie SI, ewentualnie – dodatkowo – w tradycyjnie używanych jednostkach miary albo 
w postaci [1], gdy wielkość / parametr jest bezwymiarowy. 

1. Uzupełnij tekst; po dokonaniu uzupełnień oraz skreśleń niewłaściwych określeń obwiedź poprawną 
alternatywę: 
W typowych warunkach rozdzielania w odwróconych układach faz (…Reversed Phase (RP) 

………………………………………………………………………………): 
a. zawartości wody w eluencie utrzymuje się na …stałym… lub …zmiennym (programowanym)…. poziomie, 

zależnie od zakresu …polarności/hydrofobowości… składników rozdzielanej mieszaniny, 
b. wzrost zawartości w fazie ruchomej organicznego składnika, powoduje wzrost / spadek retencji … bardziej 

hydrofobowych/mniej polarnych… składników rozdzielanej mieszaniny, 
c. stosuje się do rozdzielania kolumny posiadające fazy stacjonarne typu …C18, C8, Phenyl, CN, C32… 

…………………………………………..………………, związane z powierzchnią …żelu krzemionkowego…, albo …Al2O3, TiO2, 

SDVB, odpowiednio, wiązaniami: …Si-O-C-, Al-O-C-, SDVB-C-… charakteryzujące się względnie …niską… 
polarnością, a jednocześnie względnie  …wysoką... hydrofobowością (liofilowością), lipofilowością, 

d. rozdziela się …nisko, średnio polarne, wysoko, średnio hydrofobowe… substancje pod warunkiem, iż są 
rozpuszczalne w …CH3CN, CH3OH, mieszaninach tych rozpuszczalników  z H2O...  

e. można rozdzielać związki chemiczne, takie jak polifenole, ich glikozydy oraz wiele innych substancji 
organicznych, w tym odpowiednio: kwasy/zasady organiczne, pod warunkiem, że, w przypadku kwasów 
….…pH eluentu < pKa min (korzystnie pKa min-1)…………, a w przypadku zasad ……pH eluentu >pKb max (korzystnie 

pKb max+1)…………………… 
f. mechanizm retencji wykorzystuje następujące zjawiska: 

a. na powierzchni fazy stacjonarnej ……oddziaływania sorpcyjne Van der Waals’a o stosunkowo niskich 

energiach……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b. w przestrzeni eluentu: …… oddziaływania hydrofobowe oraz hydrofilowe, powodujące zmniejszanie eliminacji 

składników hydrofobowych z przestrzeni fazy ruchomej  ………………………………………..………………………………. 
g. Retencja substancji – współczynnik retencji (…k...) (symbol) rośnie wraz z: …wzrostem zawartości wody/ 

„buforu” w eluencie…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
h. Podać kolejność elucji trzech substancji rozdzielanych z grupy estrów kwasów aromatycznych lub 

alifatycznych, np.: 1 …octan etylu…, 2 …octan propylu..., 3 …octan butylu... 
i. Wzrost retencji związków chemicznych rośnie wraz z wzrostem powierzchni właściwej fazy stacjonarnej, 

tzn., parametru sorbentu określanego w jednostkach [....m2
/kg...], albo [……m

2
/m

3....], albo [....mol/kg...], 
który należy rozumieć, jako …powierzchnię/objętość/masę (w molach) grup funkcyjnych/odpowiadających za 

zjawiska sorpcyjne na jednostkę objętości/masy… porowatego nośnika o związanych chemicznie na jego 
powierzchni w/w grupach funkcyjnych. 

2. Elucja gradientowa po stronie „niskiego ciśnienia” realizowana jest w warunkach wysokosprawnej kolumnowej 
elucyjnej chromatografii cieczowej poprzez:  

a. Stosowanie jednej pompy HPLC, o specjalnej konstrukcji oraz stosowania zaworów 
proporcjonujących do każdego kanału, tj: przyłączenie do kolejnych zaworów proporcjonujących 
odrębnych zbiorników ze składnikami fazy ruchomej 

b. Zastosowanie odrębnej pompy HPLC do pompowania każdego składnika fazy ruchomej oddzielnie 
c. Stosowanie wysokich wartości objętościowego natężenia przepływu eluentu, na poziomie 15-25 

mL/min lub powyżej. 



 

Proszę naszkicować poniżej schemat ideowy aparatu wg poprawnej odpowiedzi, pracującego w skali od 
analitycznej do modelowej – semi
równolegle połączone: detektor 
detektorem UV-VIS/DAD, nazywając poszczególne moduły i elementy układu oraz podając ich funkcje; 
Uwzględnić wszystkie połączenia oraz drogi przepływu eluentu i 
płyn opuszczający kolumnę (eluent lub mieszaninę eluentu i składników próbki)

3. Pojęcie sprawność wypełnienia kolumny chromatograficznej
warstwie porowatej), jest w sposób 
równoważna półce teoretycznej (H)…, mierzonej w jednostkach […
powodujące …dyspersje stref rozdzielanych składników w kolumnie (warstwie porowatej) 

kolumny wyrażona w sposób j/w: 
a. wzrasta wraz z długością kolumny

przepływu w wypełnieniu kolumny jest tłokowy (równomierny).
b. wzrasta ze wzrostem średnicy wewnętrznej kolumny  (dc)(?
c. wzrasta ze zmniejszeniem średnicy ziaren wypełnienia (dp) (?)
d. z wzrasta e wzrostem liniowej prędkości przepływu eluentu (powyżej (u

kolumny spada (!) 
e. ma wpływ na selektywność rozdzielania (

Proszę naszkicować zależności funkcyjne, które uzasadniają poprawną odpowiedź
wzajemne korelacje parametrów operacyjnych. 

Proszę naszkicować poniżej schemat ideowy aparatu wg poprawnej odpowiedzi, pracującego w skali od 
semi-preparatywnej, wyposażonego w manualny zawór dozujący z pętlą

detektor – UV-VIS-DAD oraz moduł derywatyzacji post
, nazywając poszczególne moduły i elementy układu oraz podając ich funkcje; 

Uwzględnić wszystkie połączenia oraz drogi przepływu eluentu i eluatu; Ostatnie określenie oznacza
(eluent lub mieszaninę eluentu i składników próbki)……………………

kolumny chromatograficznej / sorpcyjnej (o ziarnistej, albo monolitycznej 
warstwie porowatej), jest w sposób najbardziej poprawny wyrażane za pomocą wielkości nazywanej …

…, mierzonej w jednostkach […m, cm, mm…] Jest miarą (opisuje) zjawiska 
dyspersje stref rozdzielanych składników w kolumnie (warstwie porowatej) 

 
długością kolumny (Lc) (?) HETP nie powinna zależeć od długości kolumny, gdy profil 

przepływu w wypełnieniu kolumny jest tłokowy (równomierny). 
wzrostem średnicy wewnętrznej kolumny  (dc)(?) Jak wyżej 

wzrasta ze zmniejszeniem średnicy ziaren wypełnienia (dp) (?) 
z wzrasta e wzrostem liniowej prędkości przepływu eluentu (powyżej (uopt) (?)

ma wpływ na selektywność rozdzielania (α) w określonym układzie chromatograficznym (?)
Proszę naszkicować zależności funkcyjne, które uzasadniają poprawną odpowiedź/-dzi, oznaczając osie współrzędnych, jednostki fizyczne oraz 

2 

Proszę naszkicować poniżej schemat ideowy aparatu wg poprawnej odpowiedzi, pracującego w skali od 
wyposażonego w manualny zawór dozujący z pętlą, 

moduł derywatyzacji post-kolumnowej wraz z 
, nazywając poszczególne moduły i elementy układu oraz podając ich funkcje; 

; Ostatnie określenie oznacza: …….… 
………………………………………….………………... 

 

(o ziarnistej, albo monolitycznej 
wyrażane za pomocą wielkości nazywanej …wysokość 

…] Jest miarą (opisuje) zjawiska 
dyspersje stref rozdzielanych składników w kolumnie (warstwie porowatej) …; Sprawność wypełnienia / 

nie powinna zależeć od długości kolumny, gdy profil 

) (?) H wzrasta, ale sprawność 

romatograficznym (?) Nie ma(!) 
, oznaczając osie współrzędnych, jednostki fizyczne oraz 
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4. Pod pojęciem - przeładowanie objętościowe kolumny / wypełnienia kolumny / sorbentu (alternatywne 
określenia), należy rozumieć …dozowanie jednorazowo podwyższonych objętości bardzo rozcieńczonego roztworu 

mieszaniny rozdzielanych substancji w eluencie… W jakich przypadkach jest celowe stosowanie przeładowania 
objętościowego (?) … gdy ma miejsce bardzo niska rozpuszczalność składników roztworu, danej mieszaniny w 

eluencie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
a. Narysować wzajemnie nałożone, lub nieco przesunięte w osi sygnału detektora - dwa chromatogramy, 

pierwszy - bez przeładowania (linia kreskowa) i drugi, - z przeładowaniem objętościowym kolumny (linia 
ciągła), odwzorowując w sposób poprawny kształt wszystkich pików oraz zachowując wzajemne 
proporcje ich szerokości i wysokości. „Granica” przeładowania stężeniowego kolumny typu żel 

krzemionkowy lub sorbent związany chemicznie, na bazie żelu krzemionkowego …ok. 10��…. [
����

�����
.]. 

Należy zakładać, że w mieszaninie wprowadzonej do kolumny, masy każdego ze składników A i B są takie 
same oraz, że detektor posiada taką samą czułość dla obu składników. Oprócz rozdzielanych składników 
mieszaniny A/B, do kolumny wprowadzane są : składnik „a” - wykluczany w tej kolumnie oraz składnik 
„b”, który wyznacza objętość martwą kolumny (składniki „a” i „b” obecne tylko w mieszaninie dozowane 
bez przeładowania). 

b. Jakie warunki powinny spełniać składniki „a” i „b” oraz jakie parametry wypełnienia kolumny / 
parametry operacyjne, można za ich pomocą wyznaczyć? Napisać poniżej, lub po drugiej stronie, 
odpowiednie zależności funkcyjne oraz nazwać symbole i podać ich wymiary fizyczne w jednostkach SI. 

c. Naszkicować przebiegi odpowiednich izoterm sorpcji dla rozdzielania substancji A i B, gdy kA = 2, a kB=3, 
zakładając, że mają one charakter izoterm Langmuire’a; zakresy izoterm sorpcji, odpowiednie dla 
warunków przeładowania objętościowego wyróżnić grubszą linią. 

 
Wysoka objętość dozowania b. rozcieńczonego roztworu powoduje znaczne poszerzenie pików bez wzrostu ich wysokości.  
Vexc=texc·w          w [mL/min] 
Vo=to·w              u=const, u [m/s] 
Składnik „a” - niskocząsteczkowy, wnikający do wszystkich porów, niesorbowany (objętość martwa) 
Składnik „b” – wysoko molekularny, niewnikający do żadnego z porów wewnątrz-ziarnowych, niesorbowany (objętość wyklucz.) 
Składniki „a”, „b” dobrze rozpuszczalne w eluencie, bardzo niewielka objętość dozow. Składniki "A", "B" - b. słabo rozpuszczalne 
w eluencie. 

5. W wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej, nazywanej skrótem literowym …HPTLC..., której 
pełna nazwa brzmi w języku angielskim (…High Performance  Thin Layer Chromatography…), tzn., technice 
rozdzielania, którą można by w następujący sposób pokrótce opisać: cienka warstwa sorbentu na folii 

aluminiowej, z tworzywa sztucznego lub na płytce szklanej, gdy eluent przemieszcza się dzięki siłom kapilarny, a jego 
ruch wewnątrz porów sorbentu powoduje elucję i rozdzielanie… 
a. do detekcji stosuje się różnego rodzaju detektory, w tym m.in. detektor RID, umożliwiający detekcję 

substancji charakteryzujących się …różnicą wartości współczynnika załamania światła w stosunku do eluentu... 
Pełna nazwa detektora w języku polskim to: …różnicowy detektor refraktometryczny... 

b. można rozdzielać, a następnie identyfikować substancje barwne świetle widzialnym 
c. stosuje się detektor typu UV-VIS/DAD umożliwiający detekcję w świetle przechodzącym przez warstwę 

TLC / w świetle rozproszonym na powierzchni warstwy TLC, w zakresie długości fali od …200… […nm...] do 
…800... […nm...], rozwinięcie akronimu UV-VIS/DAD oznacza: …detektor spektrofotometryczny absorpcji 

światła w zakresie UV-VIS z matrycą fotoelementów…  
6. Na czym polegają różnice pomiędzy chromatografią oddziaływań hydrofilowych (…HILIC…) a chromatografią 

oddziaływań hydrofobowych (…HIC…)? …HILIC – faza stacjonarna typu DIOL, NH2, Amid, CN, SiO2,…, eluent 

mieszanina AcCN:H2O lub buforu. Im wyższa zawartość wody/buforu w eluencie tym wyższa siła elucyjna. HIC – faza 
stacjonarna typu C2, C4, C6, C8, Phenyl – hydrofobowa. Eluent: program elucji o malejącej zawartości soli – od nieco 
poniżej granicy wysalania do czystego buforu. HILIC 0 warunki oddziaływań hydrofilowych – rozdzielanie polarnych 
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substancji organicznych, HIC – warunki oddziaływań hydrofobowych – rozdzielanie białek, polipeptydów zdolnych do 
wysolenia… 

7. W operacji rozdzielania z zastosowaniem ekstrakcji za pomocą cieczy w stanie nadkrytycznym (SFE/SFC) 
(niepoprawne skreślić) 

a. Ekstrahentem jest kondensat płynu nadkrytycznego, powstający na cząstkach ekstrahowanego ciała 
stałego lub mieszający się niskolotną fazą ciekłą w ciśnieniowej kolumnie ekstrakcyjnej.  

b. Ekstrahentem jest płyn nieulegający wrzeniu niezależnie od tego, jak wysoka jest temperatura 
prowadzenia procesu ponieważ jego temperatura jest wyższa od temperatury krytycznej / para 
nasycona utrzymywana pod bardzo wysokim ciśnieniem, 

c. Można / nie można stosować polarne dodatki do cieczy ekstrahującej do ekstrakcji składników 
bardziej polarnych. Uzasadnienie odpowiedzi: …Składnik główny cieczy/płynu nadkrytycznego to 

niepolarny CO2, dodatek polarnego CH3OH, NH3, HCOOH polepsza ekstrakcję bardzo polarnych składników 
mieszaniny... 

d. Otrzymywany ekstrakt często wymaga dodatkowego oczyszczania. Uzasadnienie odpowiedzi: 
…Ponieważ w cieczy nadkrytycznej (płynie nadkrytycznym) w różnym stopniu rozpuszczaja się różne składniki 
rozdzielanej mieszaniny… 

e. Powszechnie stosowaną cieczą do ekstrakcji w stanie nadkrytycznym jest …CO2..., posiadający 
temperaturę krytyczną ok …36 °C… i ciśnienie krytyczne ok. …72 bar (72 MPa)… 

f. Do niego dodaje się często, jako dodatek: …np. CH3OH, NH3, HCOOH, C2H5OH… 

8. Równanie opisujące końcowy efekt rozdzielenia chromatograficznego w warunkach każdego typu 
chromatografii sorpcyjnej bez przeładowania kolumny (sorbentu), tzn. zależność  rozdzielczości (stopnia 
rozdzielenia R, Rs) dwóch sąsiadujących pików w funkcji α, tzn., …współczynnika rozdzielenia..., k, tzn., 
…współczynnika retencji... oraz N, tzn., …liczby półek teoretycznych... , sugeruje”, że: 
a. konieczne jest uzyskanie rozdzielenia α > 1,0 (?), tzn. układ rozdzielczy musi się charakteryzować …choćby 

niewielką... selektywność. 
b. na efektywnego rozdzielania wartość k powinna mieścić się w przedziale od 1 do 10, a w UPLC (UPC) od 

1 – 5 (7) (?) 
c. im wyższa jest wartość N, tym, wymagana selektywność układu rozdzielczego może być niższa (?) 
d. Stopień rozdzielenia zależy, więc, od sprawności, retencji i selektywności kolumny i układu 

chromatograficznego, przy czym, w najmniejszym stopniu od selektywności. 
Na podstawie szkicu chromatografu testowego podać definicję R(Rs), a także α, R, H oraz N. Uzasadnić poprawne stwierdzenia. 
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9. Uzupełnij tabelkę o przykłady: 
a. alternatywnych  grup funkcyjnych związanych z powierzchnią różnego rodzaju fazy stacjonarnej / 

(nośników), na których ma miejsce „chemiczne” związanie fazy stacjonarnej (proszę podać, jakiego rodzaju 
wiązaniem chemicznym), 

b.  odpowiednich do wykonania rozdzielania przeciw-jonów eluentu, przy założeniu, że rozdzielaniu mają 
podlegać peptydy niewielkich mas cząsteczkowych, z zastosowaniem dwóch alternatywnych, układów 
rozdzielczych (dwóch różnych rodzajów faz stacjonarnych) : 

Wysoko kwasowy (silnie kwaśny) kationit Słabo zasadowy anionit 
Grupa jonowymienna 
/ faza stacjonarna / 
rodzaj wiązania 

Możliwe przeciw-jony, 
optymalne do 
rozdzielenia 
peptydów 

Orientacyjny 
(optymalny) zakres  
pH eluentu 

Grupa 
jonowymienna / faza 
stacjonarna / rodzaj 
wiązania 

Możliwe przeciw-jony, 
optymalne do 
rozdzielenia 
peptydów 

Orientacyjny 
(optymalny) zakres  
pH eluentu 

SDVB-R-SO3
-
 + H

+
 

SiO2-O-R’-SO3
-
 + H

+ 
HPO4

2-
 ; PO4

3-
; 

(COO
-
)2; SO4

2-
 

Jon cytrynianiowy 

0,5 (SDVB), ok.2 
do pKa

min
 (pI

 min
) -

1 

SDVB-R-NH3
+
 + OH

- 

SiO2-O-R’-NH2
+
R’’ 

+ OH
- 

Ca
2+ 

[H2NEt2]
+
 

[NR4]
+ 

pKB
max

 + 1 
pKB

max
+ 0,5 ≤ 8,5 

÷10 (w zalęzności 
od  eluentu) 

Warunki rozdzielania muszą zapewniać dysocjację elektrolityczną wszystkich "komponentów" układu 
rozdzielczego (grup funkcyjnych fazy stacjonarnej, cząsteczek rozdzielanych składników mieszaniny oraz tzw. 
"przeciw-jonów eluentu ). "Siła elucyjna eluentu rośnie gdy: rośnie jego "siła jonowa", rośnie stężenie 
przeciw-jonu, rośnie jego wartościowość w postaci zdysocjowanej elektrolitycznie, rośnie wielkość przeci-jonu 

10. Jakimi skrótami są opisywane odwrócona osmoza …RO... / mikrofiltracja …MF...(?) Jakie przykłady 
zastosowań posiadają te techniki w biotechnologii / technologii i biotechnologii żywności(?) Proszę 
naszkicować schemat instalacji o działaniu ciągłym, wykorzystującej jedną (podać którą) z w/w technik. 

RO – odsalanie wody; zagęszczanie mleka, soku buraczanego, różnego rodzaju innych roztworów na drodze usuwania 
rozpuszczalnika (najczęściej wody) dzięki „przyłożeniu” ciśnienia wyższego od optymalnego po stronie roztworu o niższym 
stężeniu – niższej aktywności (a) 
MF – usuwanie fragmentów błony, ściany komórkowej, pleśni, dużych bakterii, mikrocząstek zawiesiny dzięki nadciśnieniu, 
filtracji wzdłużnej oraz pre-koncentracji wzbogacającej. 

 
11. Co oznacza pojęcie „supresja jonów”,  w jakim celu, kiedy, jakim sposobem/ jakimi sposobami stosuje się ją ? 

Usuwanie jonów eluentu z eluatu po rozdzielaniu anionowymiennym (najczęściej usuwanie OH
-
 lub HCO3

-
 na zasadzie OH

-
 + 

H
+
→H2O, HCO3

-
 + H

+
→H2CO3→H2O + CO2) lub kationowymiennym (najczęściej Na

+
, na zasadzie wymiany na H

+
 oraz reakcji OH

-
 + 

H
+
→H2O). Z wykorzystaniem jonowymiennej kolumny supresyjnej, albo jonowymiennego systemu membranowego w 

nowoczesnym wydaniu – tzw. autosupresora” 
 

12. Rozwiń skróty, podaj nazwę w języku polskim oraz angielskim oraz najważniejsze zastosowania odpowiedniej 

techniki rozdzielania. 

a. FFF …Field Flow Fractionation – rozdzielanie w polu sił (grawitacji, odśrodkowej, magnetycznej... 

b. HIC …Hydrophobic Interaction Chromatography – Chromatografia oddziaływań hydrofobowych... 

c. GC-MS …Gas Chromatography – Mass Spectrometry – sprzężenie kapilarnej chromatografii gazowej ze 

spektrometrem mas… 

d. TLC …Thin Layer Chromatography – Chromatografia cieczowa cienkowarstwowa, zwana coraz częściej planarną… 

e. SMB …Symulated Moving Bed – symulacja ruchu złoża dzięki połączeniu kilku kolumn (4, 8, 12, 16,…) i 

odpowiedniemu systemowi sterowania dozowania mieszaniny i odbierania „rafinatu” oraz „ekstraktu”… 

13. Proszę poniżej naszkicować wykres, fazowy, który wyjaśnia w jaki sposób tworzy się płyn nadkrytyczny, 
oznaczając osie współrzędnych i podając wymiary fizyczne wielkości na osiach. 
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