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Techniki kolumnowe oraz planarne

- cienkowarstwowe -



Kolumna do chromatografii cieczowej

-- Rurka o bardzo gładkiej ściance, o średnicy (Rurka o bardzo gładkiej ściance, o średnicy (dc)dc), , 

wypełniona sorbentem o przeciętnej (średniej) wielkości wypełniona sorbentem o przeciętnej (średniej) wielkości 

ziaren ziaren ((dpdp)) i  długości warstwy wypełnienia i  długości warstwy wypełnienia ((LcLc));;

--Wypełnienie ułożone równomiernie w przekroju Wypełnienie ułożone równomiernie w przekroju --Wypełnienie ułożone równomiernie w przekroju Wypełnienie ułożone równomiernie w przekroju 

poprzecznym, zapewniające tzw. „tłokowy profil przepływu” poprzecznym, zapewniające tzw. „tłokowy profil przepływu” 

(u (u ≠≠ f (dc))f (dc));;

--Wypełnienie ułożone w sposób stabilny, zapewniający brak Wypełnienie ułożone w sposób stabilny, zapewniający brak 

„osiadania” złoża; W celu stabilizacji wypełnienia kolumny „osiadania” złoża; W celu stabilizacji wypełnienia kolumny 

preparatywnej stosowane są takie „zabiegi”, jak dynamiczna preparatywnej stosowane są takie „zabiegi”, jak dynamiczna 

kompresja kompresja aksjalnaaksjalna (osiowa) złoża (DAC), albo/i kompresja (osiowa) złoża (DAC), albo/i kompresja 

radialna (promieniowa) wypełnienia.radialna (promieniowa) wypełnienia.



ELUENT

ELUAT, substancje rozdzielane



Widok pasm kilku składników ekstraktu Widok pasm kilku składników ekstraktu 
acetonowego trawy przez szklaną ścianę acetonowego trawy przez szklaną ścianę 
kolumny HPLC typu CN, eluent kolumny HPLC typu CN, eluent –– heksan heksan ––

MTBE MTBE -- THF; kolejność pasm THF; kolejność pasm -- od dołu: od dołu: 
produkt rozkładu chlorofilu, chlorofil A, produkt rozkładu chlorofilu, chlorofil A, 

carotenoidycarotenoidy--II, chlorofil B, , chlorofil B, carotenoidycarotenoidy--IIII
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eluentueluentu

Warunki rozdzielania Warunki rozdzielania 

–– Kolumna 150x3mm, Separon CN 5 um ,eluent:  Kolumna 150x3mm, Separon CN 5 um ,eluent:  

heksan:MTBE:THF=55:8:6,4 (v/v/v), próbka 30 uL heksan:MTBE:THF=55:8:6,4 (v/v/v), próbka 30 uL 

ekstraktu acetonowego z trawy,  temperatura pokojowaekstraktu acetonowego z trawy,  temperatura pokojowa

Natężenie przepływu eluentu w=0.8 mL/minNatężenie przepływu eluentu w=0.8 mL/min

Pr. 

rozkł.



ChromatogramChromatogram
Wykres zależności stężenia substancji w eluacie wypływającym z kolumnyWykres zależności stężenia substancji w eluacie wypływającym z kolumny
w funkcjiw funkcji objętości elucji, a gdy natężenie przepływu eluentuobjętości elucji, a gdy natężenie przepływu eluentu

jest stałe jest stałe (w, u = (w, u = constconst) ) –– w funkcji czasu w funkcji czasu 

Opis każdego Opis każdego chromatogramuchromatogramu powinien zawierać:powinien zawierać:
-- cel badania, dane o próbce, kolumnie, warunkach elucjicel badania, dane o próbce, kolumnie, warunkach elucji
(składniki i skład eluentu , albo składniki eluentu i program elucji), (składniki i skład eluentu , albo składniki eluentu i program elucji), 
-- zastosowany detektor i warunki detekcji, w tym program długości fali,zastosowany detektor i warunki detekcji, w tym program długości fali,
-- nazwy substancji odpowiadających pikom chromatograficznym     nazwy substancji odpowiadających pikom chromatograficznym     
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Sorbenty, wypełnienia kolumn, Sorbenty, wypełnienia kolumn, 

warstwy porowatewarstwy porowate

--Złoża ziarniste / monolityczne Złoża ziarniste / monolityczne 

---- Porowatość : miedzyPorowatość : miedzy--, wewnątrz, wewnątrz--ziarnowa, ziarnowa, 

całkowita  całkowita  

---- Opór przepływu: przepuszczalność (K), Opór przepływu: przepuszczalność (K), ---- Opór przepływu: przepuszczalność (K), Opór przepływu: przepuszczalność (K), 

przepuszczalność właściwa (przepuszczalność właściwa (ФФ)  )  

-- Dyspersja masyDyspersja masy

---- dyfuzja molekularna,dyfuzja molekularna,

---- opory przenoszenia masy (w fazie płynnej, na granicy faz),opory przenoszenia masy (w fazie płynnej, na granicy faz),

---- „dyfuzja wirowa” (konwekcyjny ruch masy)„dyfuzja wirowa” (konwekcyjny ruch masy)

---- dyspersja pozadyspersja poza--kolumnowa (w przewodach, elementach kolumnowa (w przewodach, elementach 

złącz itp.)złącz itp.)



Wypełnienia ziarniste kolumn LC/HPLC,  

warstwy porowate płytek TLC





DYSPERSJA MASY w KOLUMNIE

Wiele zjawisk przyczynia się do dyspersji stref rozdzielanych substancji 
Wzrost dyspersji = spadek sprawności kolumny – wzrasta H i spada N
Im niższa wartość wysokości równoważnej półce teoretycznej (HETP, H),
tym wyższa wartość liczby półek teoretycznych – tym wyższa sprawność
rozdzielania - także - kolumny 







Dyspersja stref

zjawisko niekorzystne, 

jednak, nieuniknione

• Zjawiska powodujące dyspersję

- Dyfuzja „wirowa” (A) – w tym, profil przepływu

- Dyfuzja molekularna (B) – w istocie czas trwania dyspersji;

- Opory przenoszenia masy (C)

1. w fazie ruchomej (Cm),1. w fazie ruchomej (Cm),

2. w fazie stacjonarnej (Cs)

Równanie Van Deemter’a, 

H = B/u + A + Cu             C = (Cm + Cs) u 

albo bardziej adekwatne dla LC – równania:

-- Knox’a :

h = B /v + A  v h = B /v + A  v 0.330.33 + C v      B=0.5; A=2 (1); C=0.1 (0.05)      h = + C v      B=0.5; A=2 (1); C=0.1 (0.05)      h = HH//dpdp v=udpv=udp//DmDm
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Zależności najprostsze, aktualne dla CGC Zależności najprostsze, aktualne dla CGC –– w przypadku HPLC w przypadku HPLC ––

aktualne co do zasadyaktualne co do zasady
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Modification of the van Deemter 

Equation: the Giddings Equation

Giddings realized that the eddy diffusion and 

resistance to mass transfer in the mobile phase 

must be treated dependently:must be treated dependently:
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Retencja, Selektywność, Sprawność 

rozdzielania 

Rozdzielczość pików

Optymalizacja warunków rozdzielania Optymalizacja warunków rozdzielania 

-- informacje podstawowe  oraz podstawowe zasady --



tR – czas retencji
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k –współczynnik retencji

-współczynnik rozdzielenia

tM – czas martwy kolumny –
retencja substancji 
niesorbowanej, wnikającej
do porów wypełnienia kolumny  

Informacje, jakie Informacje, jakie „„niesie” chromatogram niesie” chromatogram i podstawowe zależnościi podstawowe zależności
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-współczynnik rozdzielenia

N-liczba półek teoretycznych
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Rs -rozdzielczość pików 

-zależność „teoretyczna”

Rs=(tRn+1 – tRn) / ½(Sn+1 + Sn)

- zależność „obliczeniowa”



k k optopt = 0.5 = 0.5 –– 5.0 5.0 (7.0)  (7.0)  




