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Techniki i Metody Adsorpcji i ChromatografiiTechniki i Metody Adsorpcji i Chromatografii

Techniki i metody rozdzielania :

-- cząsteczek (molekuł, w tym, polimerów i bio-polimerów),

-- cząstek (składników roztworów koloidalnych, a nawet zawiesin, np. lateksu, wirusów,
bakterii) w układach płyn – ciało stałe lub ciecz:

- LC, SPE, GC, G-SA, SFC, SFE (ciecz – ciało stałe LSC, LSA, ciecz – ciecz LLC, LLA, 

- gaz – ciało stałe GSC, GSA, gaz – ciecz GLC, GLA, - gaz – ciało stałe GSC, GSA, gaz – ciecz GLC, GLA, 

- płyn nadkrytyczny – ciało stałe SFSC, SFSA, płyn nadkrytyczny – ciecz SFLC, SFLA) 

• Znaczenie rozdzielania:

-- identyfikacja i oznaczanie składu mieszanin, 

-- otrzymywanie czystych składników lub grup składników 

-- przygotowanie próbki / wsadu



Techniki adsorpcji i chromatografii

- LSA (np. SPE) / LC,

- GSA / GC, 

- SFE / SFC 

-- kolumnowe (np. CLC, HPLC, CGC),

--cienkowarstwowe (planarne, np. TLC)

- okresowe ,- okresowe ,

- pół-ciągłe, 

- Ciągłe

-- elucyjne

-- czołowe

-- rugowania (displacement)



Warunek konieczny rozdzielenia

Konkurencja oddziaływań sorpcyjnych 

( adsorpcyjnych, absorpcyjnych, podziałowych, jonowymiennych, 
powinowactwa, wymiany ligandów, wykluczania jonowego …)powinowactwa, wymiany ligandów, wykluczania jonowego …)

o porównywalnych energiach, w układzie: 

faza ruchoma - faza stacjonarna – substancje rozdzielane 



Zastosowania technik Zastosowania technik AAdsorpcji i dsorpcji i ChChromatografiiromatografii

Rozdzielanie Rozdzielanie -- oznaczanie, wyodrębnianie frakcjioznaczanie, wyodrębnianie frakcji

---- składniki produktów, komórek płynów fizjologicznychskładniki produktów, komórek płynów fizjologicznych

---- monitoring środowiska, monitoring środowiska, 
---- kontrola jakości  produktów,kontrola jakości  produktów,

---- kontrola procesów technologicznych,kontrola procesów technologicznych,---- kontrola procesów technologicznych,kontrola procesów technologicznych,

---- polidyspersyjność polimerów, ... ,    polidyspersyjność polimerów, ... ,    

ale także:ale także:

---- rozdzielanie grupowe, przygotowanie próbek rozdzielanie grupowe, przygotowanie próbek 
do analizy,do analizy,

---- wyznaczanie parametrów fizykochemicznych  wyznaczanie parametrów fizykochemicznych  
substancji, ...substancji, ...



Michaił Cwiet (1872-1919)

“Like light rays in the spectrum, the 

different components of a pigment 

mixture, obeying a law, are 

resolved on the calcium carbonate 

column and then can be 

Odkrywca techniki kolumnowej elucyjnej chromatografii cieczowejOdkrywca techniki kolumnowej elucyjnej chromatografii cieczowej

historiahistoria

column and then can be 

qualitatively and quantitatively 

determined. I call such a 

preparation a chromatogram and 

the corresponding method the 

chromatographic method.”





„Klasyczna” elucyjna technika kolumnowa (LC) 

ProblemyProblemy -- wypełnianie kolumny, dozowanie wąskiego i płaskiego pasma, opis zjawisk wypełnianie kolumny, dozowanie wąskiego i płaskiego pasma, opis zjawisk 

zachodzących w kolumnie podczas dozowania i elucji, detekcja, sterowaniezachodzących w kolumnie podczas dozowania i elucji, detekcja, sterowanie



Dla opisu hydrodynamiki , kinetyki , dyspersji masy w kolumnach i warstwach 

chromatograficznych, opanowania „technologii” wypełniania i kondycjonowania 

kolumn, efektywnego stosowania technik chromatografii w - analityce, 

przygotowaniu próbek i preparatyce oraz dla uzyskania umiejętności projektowania 

optymalnych warunków rozdzielania i otrzymywania substancji z wykorzystaniem 

technik i metod adsorpcji i chromatografii,

należy znać podstawowe pojęcia fizykochemii sorpcji i opisu operacji 

jednostkowych inżynierii chemicznej  i procesowej

w zakresie:

--- hydrodynamiki, --- hydrodynamiki, w tym, oporów przepływu w przewodach i 

warstwach porowatych, filtracji, sedymentacji, dekantacji, elutriacji 

--- dyfuzji i dyspersji, w tym, kinetyki transportu, wymiany, dyspersji 

masy w warstwach porowatych i warstewkach cieczy, kapilarach

a także w zakresie fizykochemii:

--- adsorpcji – desorpcji, wymiany jonów, oddziaływań polarnych, 

dyspersyjnych, hydrofobowych, jonowych, elektrokinetycznych



Pojęcia podstawowe adsorpcji i chromatografii 
także dla

-- innych technik rozdzielania --

• Układ : faza stacjonarna (z reguły stała – powierzchnia sorpcyjna (rzadko ciekła – inaczej niż w 
GC) – faza ruchoma – konkurencyjne oddziaływania na powierzchni sorpcyjnej między 
molekułami substancji rozdzielanych i molekułami eluentu, a także, oddziaływania w 
przestrzeni eluentu (w praktyce tylko w LC i SFC)(w praktyce tylko w LC i SFC)

• Retencja (spowolnienie elucji względem prędkości przepływu eluentu „u”);

• Selektywność (zróżnicowanie retencji);

• Sprawność (miara dyspersji stref);

• Prędkość „u” [mm/s] i natężenie przepływu eluentu „w” [mL/min]

• Opór przepływu w kolumnie  ΔP [MPa] = u*Lc*η / dp2• Opór przepływu w kolumnie  ΔP [MPa] = u*Lc*η / dp2

• Kolumna o długości (Lc), średnicy (dc), kolumna z wypełnieniem ziarnistym (dp, 

d, A) / monolityczna (dm, d, A)

• Sorbent - pory wewnątrz-ziarnowe i między-ziarnowe, porowatość (εwz , εmz , 
εT), powierzchnia sorpcyjna (nawet do 750 m2/g)

Molekuły próbki Molekuły eluentu

Powierzchnia sorpcyjnaOddziaływaniaOddziaływania



Mechanizmy fizykochemiczne

• GPC / SEC (wykluczania, „żelowa”)

- zróżnicowanie czasu dyfuzji

• RP – hydrofobowość (głównie)

• NP – polarność, polaryzacja,  • NP – polarność, polaryzacja,  

dyspersja, wiązania wodorowe;

• IC – wymiana jonów 

• Inne: HIC, LIHIC, LLC, LEC, AC, EC,...



Oddziaływania - GC / SFC / LC

FazaFaza

stacjonarnastacjonarna

SubstancjeSubstancje

rozdzielanerozdzielane GCGC

Substancje Substancje 

rozdzielanerozdzielane

Składniki Składniki 

eluentueluentu

Faza Faza 

stacjonarnastacjonarna

LCLC

(HPLC, TLC)(HPLC, TLC)

SFCSFC



Podstawy tej wiedzy będą przedmiotem wykładu, a wiedza 

przedstawiona w sposób bardziej dokładny jest dostępna w 

kolejnych prezentacjach oraz wskazanych pozycjach i 

fragmentach opisów w zalecanej literaturze.

Zalecam wykonywanie „na bieżąco” studiów przykładów Zalecam wykonywanie „na bieżąco” studiów przykładów 

rozdzielań - warunków  i wyników rozdzielania 

zastosowanych w prezentacjach wykładowych oraz 

opisanych w literaturze
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