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Chromatografia wykluczania (żelowa) –

GPC/SEC – mechanizm rozdzielania

WykluczanieWykluczanie

Częściowe wykluczanieCzęściowe wykluczanie
Technika rozdzielania pod 

względem wielkości 

cząsteczek / cząstek w 

warunkach eliminacji, albo 

co najmniej - minimalizacji 

sorpcji. O rozdzielaniu 

powinna decydować tylko 

Brak wykluczaniaBrak wykluczania

powinna decydować tylko 

różnica czasu dyfuzji 

molekuł / cząstek 

koloidalnych w przestrzeni 

porów wypełnienia 

kolumny. Idea niemożliwa 

do realizacji z 

zastosowaniem TLC –

wymaga długiej kolumny..

Technika wykorzystywana dla substancji lipofilowych, (THF, CH2Cl2, …) albo hydrofilowych Technika wykorzystywana dla substancji lipofilowych, (THF, CH2Cl2, …) albo hydrofilowych 

(bufory z dodatkiem EDTA, …). Nie wolno skokowo zmienić polarności (bufory z dodatkiem EDTA, …). Nie wolno skokowo zmienić polarności eluentu !!!eluentu !!!



Kalibracja Kalibracja 

w zakresiew zakresie

rozkładurozkładu

masy masy 
molekularmolekular--

nejnej i i post ępopost ępo--
waniewanie w celu w celu 

określenia określenia 
polidyspersyjnpolidyspersyjnpolidyspersyjnpolidyspersyjn
ości ości kopolimekopolime--

ruru o bimoo bimo--
dalnejdalnej

charaktecharakte--
rystycerystyce

polidyspersyjnpolidyspersyjn
ości ości 



PCV i plastyfikatory PCV - oznaczanie rozkładu masy 

molekularnej oraz zawartości plastyfikatorów 

Dodatkowe informacje i 

zastosowania, tak, dla warunków 

lipofilowych, jak hydrofolowych –

patrz prezentacja:„Chromatografia

wykluczania - GPC/SEC” 



Chromatografia sorpcyjna
adsorpcyjna / podziałowa / mieszana

-- wprowadzenie --

• Układy RP / HIC

• Układy NP / NP-w / HILIC

Mechanizmy sorpcji i oddziaływania

między-cząsteczkowe
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faza stacjonarna: SiO2-OH 

faza ruchoma: Heksan- C6H14 + ..?..
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faza stacjonarna: SiO2

faza ruchoma: C6H14: C4H8O2

heksan: dioksan  8:2 v/v
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faza ruchoma: MeOH/ H2O, 1:1
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Układy faz odwróconych – RP-HPLC, RP-TLC , RP-HPTLC (ale 

nie HIC), mają miejsce gdy:

Nisko polarna (hydrofobowa) faza stacjonarna, względnie polarny eluent, składający 
się z wody i dodatku / dodatków organicznych;

- Ze wzrostem zawartości organicznego składnika eluentu rośnie siła 
elucyjna, im dodatek bardziej hydrofobowy, tym silniej;

- Zmiana jednego składnika organicznego eluentu na inny wpływa na retencję  i może 
wpływać na selektywność rozdzielania;

- Dla przewidywania retencji i selektywności  rozdzielania ma znaczenie przede wszystkim 
hydrofobowość substancji rozdzielanych, ale także – w znacznie mniejszym stopniu -
elektrodonorowość i elektroakceptorowość, polarność i polaryzowalność oraz wiązania 
wodorowe między cząsteczkami substancji chromatografowanych i cząsteczkami eluentu, a 
także częścią polarną powierzchni sorpcyjnej;

Fazy stacjonarne dla RP-HPLC:  typu C18, C8, PHENYL, CN (wypełnienie typu CN może być też 
używane w układach faz normalnych, zarówno w warunkach adsorpcyjnych, jak i HILIC)



Kolejność elucji substancji w RPKolejność elucji substancji w RP--HPLCHPLC

Jony, woda, polarne substancje organiczne, o niskiej, 

średniej, wysokiej hydrofobowości; Różne grupy 

funkcyjne o różnej hydrofobowości powodują 

zróżnicowanie retencji, dlatego rozdzielanie grupowe 

nie jest możliwe. 

Orientacyjna kolejność elucji:

sole i kwasy nieorganiczne, alkanoloaminy (brak sorpcji), cukry, 

aminy, aminokwasy, kwasy karboksylowe, aldehydy, alkohole, 

etery cykliczne, estry, etery di-alkilowe, tioetery, węglowodory 

aromatyczne, węglowodory alifatyczne, węglowodory 

alicykliczne, węglowodory alifatyczne, fluoroalkany 



Zestawienie chromatogramówZestawienie chromatogramów

rozdzielania w war NP / RP rozdzielania w war NP / RP 

tych samych grup substancji  tych samych grup substancji  

NP                             RP

NP

a. Glikozydy – NP-w

b. Nitroaniliny – NP

c. Estry – RP

d. Estry NP

e,f. Nitroaniliny RP

Kolejność elucji w RP/NP(HILIC)
RP



RP - warunki „izo-elucyjne”



Otrzymywanie faz stacjonarnych związanych Otrzymywanie faz stacjonarnych związanych 

chemicznie z żelem krzemionkowymchemicznie z żelem krzemionkowym



Układy faz normalnych – NP-HPLC, NP-TLC

gdy:

• Względnie polarna faza stacjonarna, względnie nisko polarny eluent – warunki 
bezwodne;

• Polarna faza stacjonarna, eluent zawiera wodę w stężeniu bliskim nasycenia;

Silne zmiany retencji ze zmianą zawartości wody w eluencie

• Polarna, lub względnie polarna faza stacjonarna i eluent zawierający wodę i 
rozpuszczalne w wodzie składniki organiczne.

Siła elucji rośnie / spada z :

- Ze wzrostem polarności eluentu rośnie jego siła elucyjna. - Ze wzrostem polarności eluentu rośnie jego siła elucyjna. 

- Zmiana jednego składnika organicznego eluentu na inny może wpływać na 
selektywność rozdzielania

- Dla przewidywania retencji i selektywności ma znaczenie elektrodonorowość i 
elektroakceptorowość, polarność i polaryzowalność oraz wiązania wodorowe

Fazy stacjonarne dla NP-HPLC: 

- Naturalne sorbenty – SiO2, Al2O3, MgSiO3, Hydroksy-apatyt, ZrO2, TiO2, …

- Związane chemicznie fazy stacjonarne: CN, DIOL, NH2, Amid, SCX, SAX, Ag+, …



NP-HPLC  - kolejność wzrostu siły elucji (energii 

oddziaływań adsorpcyjnych):

Fluoroalkany, izoalkany, n- alkany, węglowodory 

aromatyczne, etery, chloroalkany, estry, etery aromatyczne, etery, chloroalkany, estry, etery 

cykliczne, ketony, acetonitryl, kwas octowy, 

alkohole alifatyczne, aminy alifatyczne, …., 

woda



Zestawienie chromatogramówZestawienie chromatogramów

rozdzielania w war NP / RP rozdzielania w war NP / RP 

tych samych grup substancji  tych samych grup substancji  

NP                             RP

NP

a. Glikozydy – NP-w

b. Nitroaniliny – NP

c. Estry – RP

d. Estry NP

e,f. Nitroaniliny RP

Kolejność elucji w RP/NP(HILIC)
RP



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

ІІ kierunekkierunek

Ι Ι przepływuprzepływu

Ι Ι eluentueluentu

νν od góry  od góry  

νν do dołudo dołu

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



Chromatogram UVChromatogram UV--DAD powstały podczas rozdzielania ekstraktu DAD powstały podczas rozdzielania ekstraktu 
izolowanego z trawy za pomocą acetonu. Warunki rozdzielania: izolowanego z trawy za pomocą acetonu. Warunki rozdzielania: 

Kolumna Eurospher CN, 7um; eluent heksan:MTBE:THF=55:8:6,4 Kolumna Eurospher CN, 7um; eluent heksan:MTBE:THF=55:8:6,4 
(v/(v/vv//vv))



 

 

 



NP – warunki izo-elucyjne



Problem zmian zawartości

wody w eluencie w warunkach

układów faz normalnych –

szczególnie w przypadku

stosowania „naturalnych”

adsorbentów w postaci fazy

stacjonarnej



HILICHILIC

Hydrophilic InteractionChromatography 
or 

Hydrophilic Interaction – Lipophylic
InteractionChromatography 

- Faza stacjonarna – polarna, typu NP, lub IC 

- Faza ruchoma – polarna, z dużą zawartością (często 

>80%) rozpuszczalnika organicznego, rozpuszczalnego 

w wodzie- CH3CN, CH3OH, IzoOH, itp., np. H2O, lub 
roztwór buforowy + CH3CN + CH3COOH, lub TEA, lub bez 
dodatku substancji dysocjującej, np. H2O + CH3CN



Jak to działa?



Wzrost zawartości wody / buforu w eluencie podwyższa jego Wzrost zawartości wody / buforu w eluencie podwyższa jego 

siłę elucyjną w warunkach HILIC (odwrotnie, jak w RP) siłę elucyjną w warunkach HILIC (odwrotnie, jak w RP) 

Faza stacjonarna typy CN (nitryl) Faza stacjonarna typy CN (nitryl) 

może służyć w warunkach HILIC, może służyć w warunkach HILIC, 

ale także RP ale także RP 



Tak, więc, niektóre Tak, więc, niektóre sorbenty, sorbenty, 

np. np. „CN” „CN” mogą być mogą być 

wykorzystywane w RP / NP , a wykorzystywane w RP / NP , a 

także w warunkach HILIC także w warunkach HILIC 
NP

RP



Zestawienie chromatogramówZestawienie chromatogramów

rozdzielania w war NP / RP rozdzielania w war NP / RP 

tych samych grup substancji tych samych grup substancji oraz oraz 

warunki NPwarunki NP--w w 

Warunki NP-w : eluent z niską zawartością 

wody – bliską granicy rozpuszczalności, n p. 

94% CH2Cl2+6% CH3OH+0.1 % H2O

a. Glikozydy – war. NP-w

b. Nitroaniliny – war. NP

c. Estry – war. RP

d. Estry – war. NP

e,f. Nitroaniliny – war. RP

Kolejność elucji w RP / NP / NP-w



Prezentacje dotyczące warunków „RP” i „NP” zawierają Prezentacje dotyczące warunków „RP” i „NP” zawierają 

dodatkowe wyjaśnieniadodatkowe wyjaśnienia

UWAGA ! 

Studenci powinni zwrócić szczególną uwagę na 

zrozumienie mechanizmów oddziaływań zrozumienie mechanizmów oddziaływań 

międzycząsteczkowych w różnych układach 

chromatograficznych, analizując 

chromatogramy zamieszczone w 

podręcznikach i w innego typu literaturze !


