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Wprowadzenie 

 

I. Chromatografia wykluczania  

I.1.  Charakterystyka i zastosowanie 

Chromatografia wykluczania (GPC), dawniej nazywanej chromatografią „żelową”, lub 

“wykluczania sterycznego”, albo „sitową”, stosowana może być w warunkach lipofilowych 

albo hydrofilowych do rozdzielania substancji różniących się masami  molowymi  (w zakresie 

do ok. 10 MDa). Podstawowe zastosowanie chromatografii wykluczania (żelowej) – 

GPC/SEC w technologii chemicznej, to kalibracja i wyznaczanie rozkładu masy 

cząsteczkowej polimerów.  Również otrzymywanie „nisko-dyspersyjnych” frakcji polimerów 

w skali semi-preparatywnej, preparatywnej, a nawet procesowej to także bardzo ważna 

domena zastosowań GPC/SEC.  

Niekiedy chromatografia wykluczania jest stosowana do rozdzielania i oznaczania 

obecności i zawartości takich składników materiałów polimerowych, jak różnego typu 

plastyfikatory, antyutleniacze i inne dodatki. W tych zastosowaniach najczęściej jest 

wykorzystywana ta technika do rozdzielania mieszanin substancji o charakterze lipofilowym. 

Chromatografia GPC/SEC posiada również spory zakres, tak „analitycznych”, jak 

preparatywnych zastosowań do „wstępnego” rozdzielania substancji polarnych – 

hydrofilowych, takich jak peptydy, białka nukleotydy, polisacharydy, poli-ole, poliaminy, 

poliamidy, aminy biogenne, służy również do „odsalania białek”. W tych zastosowaniach jest 

wykorzystywana przede wszystkim w biotechnologii, ale także w niektórych dziedzinach 

technologii chemicznej polarnych polimerów. Technika jest szczególnie użyteczna  

w przypadku polipeptydów i białek wrażliwych na zmiany pH, stężenie jonów i ko-faktorów 

oraz innych składników eluentu. Eluentami stosowanymi w chromatografii wykluczania  

zwykle są wodne roztwory buforów, również z dodatkiem polarnych rozpuszczalników 

organicznych takich jak metanol, etanol, izo-propanol, acetonitryl lub aceton .  

 

Praktyczny zakres stosowania chromatografii wykluczania obejmuje przede wszystkim : 

 

 Rozdzielanie względem masy cząsteczkowej mieszanin: 1) kopolimerów, 2) gumy 

naturalnej i syntetycznej, 3) poliamidów, poliestrów i fluoropolimerów 4) asfaltów  

5) homopolimerów i kopolimerów akrylamidu 6) alkoholu i octanu poliwinylowego  

7) homopolimerów i kopolimerów vinylopirolidonu 8) celulozy i jej pochodnych  

9) białek 10) kwasów nukleionowych i wielu innych polimerów. 

 Oznaczanie średniej wartości oraz rozkładu masy cząsteczkowej. 

 Oznaczanie obecności i zawartości produktów polimeryzacji oraz frakcji 

wysokomolekularnej (wykluczanej w układzie zastosowanych kolumn) w materiałach 

niskocząsteczkowych - np. paliwach silnikowych. 

 Oznaczanie orientacyjnego przebiegu rozkładu temperatury wrzenia (TBP / FBP), 

a szczególnie wartości tzw. "końca wrzenia" badanego materiału naftowego. 
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 Oznaczanie zawartości wiskozatora w roztworze w oleju bazowym lub oleju 

smarowym; 

 Identyfikacja typu asfaltu na zasadzie porównawczej rozkładu masy cząsteczkowej 

 asfaltów, oznaczanie zawartości modyfikatora w asfaltach modyfikowanych polimerami. 

Chromatografia wykluczania jest realizowana w dwóch układach separacyjnych: 

 

a. w warunkach niewodnych, tzn. w warunkach, nazywanych “lipofilowymi”,  

z zastosowaniem takich faz ruchomych, jak: THF, chlorek metylenu, dioksan, chlorobenzen, 

ksylen oraz faz stacjonarnych: kopolimeru styren-diwinylobenzen(najczęściej), poliestrów lub 

innego typu polimerów. Ważne, by eluent był dobrym rozpuszczalnikiem polimeru. Dlatego 

też nierzadko stosuje się podwyższoną temperaturę dozowania i rozdzielania, tak z powodu 

ograniczonej rozpuszczalności polimerów w temperaturze pokojowej, jak z powodu poprawy 

szybkości dyfuzji substancji wysokocząsteczkowych Układ ten wykorzystywany jest do 

badań rozkładu masy cząsteczkowej polimerów nisko i średnio polarnych, rozpuszczalnych  

w rozpuszczalnikach niepolarnych, a także lipidów, fosfolipidów itp. niskopolarnych 

substancji pochodzenia naturalnego; 

 

b. w warunkach wodnych, z wykorzystaniem takich faz ruchomych jak: bufory lub 

rozpuszczalniki organiczne, takie jak dimetyloformamid, metanol, acetonitryl i ich 

mieszaniny z wodą; z zastosowaniem faz stacjonarnych takich jak: wypełnienia o ziarnach 

wykonanych z polarnych polimerów, takich jak polidekstrany i inne policukry, poliwęglany, 

szkła porowate, silanizowany żel krzemionkowy. Układ ten wykorzystywany jest do 

rozdzielania, a także do charakteryzowania rozkładu masy cząsteczkowej polimerów 

polarnych, a szczególnie biopolimerów, takich jak polisacharydy, białka, nukleotydy i tym 

podobne, niekiedy w połączeniach z substancjami o niższej polarności 

I.2. Charakterystyka wypełnienia kolumny do chromatografii wykluczania  

Faza stacjonarna w chromatografii wykluczania zbudowana jest z porowatych ziaren, co 

pozwala na otrzymanie wewnątrz złoża sorbentu przestrzeni między- i wewnątrz-ziarnowych. 

W przypadku kolumn monolitycznych, wypełnienie zbudowane jest z materiału stanowiącego 

całość, struktura podobną do gąbki. Posiada makro-pory o dużych rozmiarach - w miejsce 

porów między-ziarnowych i mikro-pory wewnątrz “litego szkieletu”. Pory wewnątrz ziaren 

wypełnienia kolumny, albo mikro-pory w kolumnach monolitycznych, nie są jednakowe pod 

względem średnic, a więc charakteryzują się określonym rozkładem wartości promieni 

hydrodynamicznych. W kolumnach do chromatografii wykluczania wartość przeciętna  

i charakter rozkładu średnic porów są tak dobrane, aby ich rozmiary były dostosowane do 

wielkości średnic hydrodynamicznych rozdzielanych cząsteczek 

 

I.3. Rodzaje faz stacjonarnych w chromatografii żelowej :  
 

- pęczniejące – ściśliwe (wymagające przygotowania - spęcznienia) - uwaga na silnie 

nieliniową zależność oporu przepływu (P) od natężenia przepływu 

 - twarde - nieściśliwe do określonej wartości ciśnienia - bardzo wysoce usieciowane 

kopolimery, albo wypełnienia oparte o żel krzemionkowy (np. DIOL), szkło porowate, tlenek 
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cyrkonu lub inne trwałe sorbenty o w różny sposób dezaktywowanej powierzchni.  

 

Albo:  

- liofilowe (dla polimerów nisko i średnio polarnych),  

- hydrofilowe (dla polimerów bardzo polarnych i dla biopolimerów), np. dezaktywowany żel 

krzemionkowy, szkło porowate, ditlenek cyrkonu (dawniej, dezaktywacja szkła porowatego 

glikolem polietylenowym, obecnie, częściej silanizowanie powierzchni sorbcyjnej),  

a szczególnie wiązanie diolu i silanizacja resztkowych grup OH). 

 

W przypadku techniki SEC prowadzonej w warunkach lipofilowych fazą stacjonarną są  

z reguły porowate wewnątrz-ziarnowo kopolimery styrenu i di-winylobenzenu o różnych 

średnicach porów. Są to sorbenty odporne na szereg rozpuszczalników organicznych, w tym 

THF, dichlorometan oraz toluen. Sorbentem najczęściej wykorzystywanym do rozdzielania  

nisko- i średnio-polarnych polimerów jest kopolimer styrenu i diwinylobenzenu, 

przestrzennie usieciowany, o kulistych ziarnach wielkości 5µm, będący praktycznie 

sorbentem twardym przydatnym w warunkach HPLC. Tego typu sorbenty noszą różne nazwy 

firmowe typu Lichrogel, TSK-gel G-1000 do G-7000 i wiele innych.  

Jednak, z powodu wysokiej hydrofobowości powierzchni porów, tego rodzaju kopolimery 

nie mogą być stosowane do rozdzielania polarnych polimerów, albo bio-polimerów  

w warunkach, w których składnikiem fazy ruchomej jest również woda. 

 

 
Tabela 1. Niektóre handlowe wypełnienia kolumn do chromatografii żelowej 

 

W przypadku stosowania chromatografii żelowej do rozdzielania biopolimerów 

wykorzystuje się sorbenty o znacznie wyższej polarności. Przy czym istnieją dwie różne ich 

grupy, sorbenty twarde, coraz powszechniej stosowane oraz sorbenty miękkie i średnio 

twarde, które wymagają spęcznienia w odpowiednim roztworze przed zastosowaniem do 

rozdzielania. Do grupy sorbentów twardych można zaliczyć różnego typu szkła o 

kontrolowanej porowatości, a także sorbenty typu DIOL związany chemicznie do 

powierzchni żelu krzemionkowego, albo dwutlenku cyrkonu, lub tytanu, o kontrolowanej 

wielkości porów. W celu obniżenia oddziaływań sorpcyjnych te twarde polimery są 

dodatkowo silanizowane dla zablokowania pozostałych na powierzchni grup hydroksylowych 

i najbardziej aktywnych innego typu centrów sorpcyjnych. W tym celu stosuje się też 

niekiedy dodatek glikolu etylenowego do eluentu. Do grupy żeli miękkich i średnio twardych 

można zaliczyć żele dekstranowe (m.inn. Sephadexy od G5 do G200, Superdex, LH-20, LH-
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60), agarozowe (Sepharose, Biogel'e A, Ultragel'e A), akrylowe (Biogel'e P, Ultragel'e ACA) i 

inne. 

 Superdex jest sorbentem zbudowanym z dekstranu kowalencyjnie połączonego z resztami 

usieciowanej agarozy. Wysoka odporność oraz niskie oddziaływania niespecyficzne powodują 

jej wysoką selektywność, rozdzielczość i stopień odzysku. Używane są do rozdzielania 

peptydów i białek w zakresie masy cząsteczkowej od 10
2
 do 10

6
 Da. Złoże to jest stabilne  

w szerokim zakresie pH od 3 do 12 oraz jest odporne na czynniki denaturujące  

tj.: dodecylosiarczan sodu (SDS) lub chlorowodorem guanidyny.  

 Sephadex jest sorbentem zbudowanym z dekstranu usieciowanego chlorohydryną.  

Jest on wykorzystywanym w szczególności do rozdzielania białek globularnych, o masach 

cząsteczkowych powyżej 30 000Da od molekuł o masach cząsteczkowych poniżej 1500Da.  

Z reguły tego typu złoże chromatograficzne jest wykorzystywane do oddzielania składników 

eluentu (sole organiczne i nieorganiczne), barwników i znaczników od białek 

W przypadku stosowania chromatografii żelowej do rozdzielania biopolimerów jest 

bardzo trudno, a często praktycznie niemożliwe, uzyskać takie warunki, aby adsorpcja była 

całkowicie wyeliminowana. Jeden ze sposobów polega na stosowaniu w roli fazy stacjonarnej 

silanizowanego szkła porowatego. Inne rozwiązanie to stosowanie sit molekularnych typu 

DIOL chemicznie związany z powierzchnią żelu krzemionkowego o starannie 

zamaskowanych resztkowych grupach -OH przy użyciu metylo-silanu. Dodatkowo,  

w charakterze fazy ruchomej, stosuje się wodne roztwory buforów z dodatkiem EDTA, 

mocznika, etanolu itp. Czasem pożądane rozdzielenie można uzyskać tylko wtedy, gdy 

wykorzysta się przepis istniejący w specjalistycznej literaturze. Dotychczas nie opracowano 

jeszcze w pełni uniwersalnych reguł doboru najlepszego eluentu do chromatografii żelowej 

substancji bardzo polarnych.  

 

 

I.4. Mechanizm rozdzielania substancji w chromatografii wykluczania (żelowej) 

 

Chromatografia wykluczania (żelowa - GPC – GelPermeationChromatography, albo SEC 

– SizeExclusinChromatography) jest techniką rozdzielania substancji w której wykorzystuje 

się niejonowy mechanizm sita molekularnego, nazwany też mechanizmem wykluczania 

molekularnego. W odróżnieniu od innych rodzajów chromatografii, w chromatografii żelowej 

rozdziela się substancje prawie wyłącznie wg rozmiarów ich cząsteczek w roztworze. 

Wykorzystuje się zróżnicowanie dostępności molekuł do porów o zróżnicowanych 

średnicach, a w konsekwencji - drogi i czasu dyfuzji cząsteczek o zróżnicowanej wielkości  

i masie cząsteczkowej, w przestrzeni porów wewnątrz ziaren wypełnienia kolumny. 

W warunkach chromatografii wykluczania dąży się, do całkowitego wyeliminowania 

oddziaływań sorpcyjnych między powierzchnią wypełnienia kolumny i cząsteczkami 

rozdzielanych substancji. Wówczas jedynym mechanizmem rozdzielania jest wykorzystanie 

zróżnicowania drogi i czasu dyfuzji cząsteczek/cząstek o różnej wielkości i masie 

cząsteczkowej, w przestrzeni porów wewnątrz ziaren wypełnienia kolumny (czasem także 

wirusów, lateksu, nano-cząstek itp.) albo w mikro-porach kolumny monolitycznej.  

Składniki próbki o największych wymiarach cząsteczek lub cząstek, o największej masie 

cząsteczkowej (jednocześnie o niskich wartościach współczynnika dyfuzji molekularnej), 
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wnikają do porów o największych średnicach, do których są w stanie wniknąć, albo płyną 

między ziarnami (w przestrzeni makro- i mezo-porów). W ostatnim przypadku mówimy  

o pełnym wykluczaniu. W konsekwencji, wiąże się to z niskimi wartościami czasu 

przebywania w kolumnie i Lucją w krótkim czasie od dozowania. Cząsteczki  

o najmniejszych wymiarach, a więc o najmniejszej masie cząsteczkowej (o największej 

wartości współczynnika dyfuzji) wnikają do wszystkich, albo prawie do wszystkich porów 

do których są w stanie wniknąć. Stąd ich czas przebywania w kolumnie jest najdłuższy  

i eluowane są najpóźniej. Substancje o pośrednich rozmiarach, a więc o pośrednich masach 

cząsteczkowych i pośrednich wartościach współczynnika dyfuzji, wnikajądo tych porów, 

które są dostatecznie dużych rozmiarów. Czas przebywania w kolumnie jest, więc, zależny 

od wielkości cząsteczek /cząstek. Jednocześnie długość kolumny powinna być względnie 

duża oraz prędkość przepływu eluentu, zwłaszcza w przypadku rozdzielania dużych 

cząsteczek / cząstek – względnie niska 

 

 

 
Rys. 1 . Zależność wielkości porów fazy stacjonarnej a zakresu masy cząsteczkowej rozdzielanych 

związków chemicznych  

 

I.5. Rozkład Masy Cząsteczkowej – wykonanie  

 

. Oznaczanie średniej wartości masy molekularnej polimeru / biopolimeru może być 

wykonane kilkoma różnymi metodami (patrz dowolny podręcznik chemii fizycznej, 

technologii polimerów lub biofizyki). Jednakże wyznaczenie rozkładu masy molekularnej jest 

z zastosowaniem większości tych metod niemożliwe, albo szczególnie pracochłonne.  

Tak więc, chromatografia wykluczania lub „żelowa” jest praktycznie jedyną efektywną 

techniką rozdzielczą, a po zastosowaniu odpowiedniego detektora – analityczną, do badania 

wartości średnich oraz rozkładów masy cząsteczkowej.  

Rozkład masy cząsteczkowej (RMC) jest istotnym parametrem szczególnie dla 

materiałów polimerowych. Wyznacza się go także dla innych materiałów tj. asfalty, ciężkie 

frakcje naftowe jak i w przypadku mieszanin pochodzenia naturalnego (biomolekuł, w tym 

szczególnie biopolimerów).  

Istnieje kilka alternatywnych technik wyznaczania rozkładu masy cząsteczkowej, 

wśród których największą rolę odgrywa chromatografia wykluczania  

(SEC, ang. Size Exclusion Chromatography) - dawniej zwana chromatografią żelową,  

GPC – ang. Gel Permeation Chromatography  - oraz technika frakcjonowania w polu sił 

(FFF, ang. Field FlowFractionation). Ze względu na możliwość zastosowania w SEC 
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"typowej" aparatury do chromatografii cieczowej, wykorzystywanej powszechnie  

w laboratoriach analityki technicznej, właśnie SEC jest najczęściej stosowaną techniką 

wyznaczania RMC.  

 

W celu wyznaczenia średniej wartości oraz rozkładu masy cząsteczkowej, należy 

dokonać kalibracji, w oparciu o analizę roztworu wzorców o znanej masie cząsteczkowej 

(korzystnie wąsko-dyspersyjnych - tzn. o małym rozrzucie mas cząsteczkowych). Do 

kalibracji wykorzystuje się odpowiednie polimery wzorcowe o wąskich frakcjach masy 

cząsteczkowej. Najlepiej, gdy Mmax / Mmin jest mniejsze od 1,05 do 1,20. Najczęściej 

wykorzystywane są wzorce polipeptydów lub polisacharydów, czasami stosowane są 

polistyreny (w tym wypadku bezwzględnie należy zastosować warunki niewodne).  

W praktyce wykonuje się chromatogram roztworu wzorcowego polimerów a następnie  

na podstawie otrzymanego chromatogramu odczytuje się wartości objętości elucji (V) lub 

czasu retencji (Rt,) oraz przyporządkowuje wartości masy cząsteczkowej. 

Następnie wykonuje się wykres zależności logM = f (V lub Rt) (Rys. 1). 

 

 

 
Rys.2. wykres zależności logM = f(V) sposób wyznaczania krzywej kalibracyjnej  

 

 

 

Tak przygotowany wykres zależności logM = f(V) pozwala na wyznaczenie rozkładu 

masy cząsteczkowej na podstawie chromatogramu badanego polimeru rys. 3.  
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Rys. 3. Kalibracja z zastosowaniem techniki GPC, w odniesieniu do „wąsko –dyspersyjnych 

standardów polimeru oraz zasada wyznaczania rozkładu masy cząsteczkowej polimeru. 

 

Aby wykonać rozkład masy cząsteczkowej, chromatogram próbki należy podzielić na 

równe fragmenty. Powinno być ich, co najmniej 25 - programy komputerowe stosowane do 

obróbki danych w SEC dzielą chromatogram na kilka tysięcy fragmentów. Dla każdego 

fragmentu wyznacz sie wartość czasu, która dzieli fragment na dwie równe pod względem 

pola powierzchni pod fragmenty. Dla każdej z tak wyznaczonych wartości czasu odczytuje się 

z krzywej kalibracyjnej wartość masy cząsteczkowej. W celu dokładnego określenia udziału 

danej frakcji, dodatkowo, należy zastosować metodę normalizacji ze współczynnikami 

korekcyjnymi. Na podstawie równań(1) i (2) można obliczyć odpowiednio średnią masę 

cząsteczkową( Mn ) oraz średnią ważoną masz cząsteczkową( Mw ). Na podstawie równania 

(3) oblicza się polidyspersyjność (D) mieszaniny. 
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gdzie: 

 

Mi - masa cząsteczkowa i [g/mol] 

ni - liczba cząsteczek w mieszaninie o masie Mi 

mi - masa cząsteczek w mieszaninie o masie Mi 

Ai - pole powierzchni piku pochodzące od cząsteczek o masie Mi [j. powierzchni piku] 

 

Bardzo często kalibracja odbywa się w odniesieniu do polistyrenu, tzn. jest 

wykonywana z zastosowaniem nisko – dyspersyjnych standardów polistyrenu, o stosunku 

najwyższej do najniższej masy molekularnej na poziomie 1.25, albo poniżej. Wtedy, jednak, 

nie jest wyznaczany rzeczywisty rozkład masy molekularnej badanego polimeru, a tylko jego 

odniesienie (miara) względem rozkładu masy molekularnej polistyrenu.  Bardziej poprawne 

jest stosowanie do kalibracji nisko – dyspersyjnych frakcji tego samego polimeru, którego 

rozkład masy molekularnej ma zostać wyznaczony. Wówczas otrzymane wyniki maja wartość 

realnego rozkładu masy molekularnej badanego polimeru. Postępowanie takie wymaga, 

jednak posiadania możliwie wielu nisko-dyspersyjnych frakcji badanego polimeru o znanej 

wartości średniej masy cząsteczkowej i o znanym rozkładzie tejże. Takie standardy są 

niezwykle kosztowne, natomiast z zastosowaniem żelowej chromatografii cieczowej w skali 

preparatywnej można je otrzymać we własnym zakresie oraz można by też w ten sposób 

wykonywać ich produkcję. 

 

 

 

 
 
Rys. 4. Przykład chromatogramu roztworu kalibracyjnego zawierającego wąsko-dyspersyjne polimery o 

masach cząsteczkowych : 1260000 (4.78 min), 120000 (5.81 min), 30300 (6.46 min), 2450 Da (7.55 min); 

pik o czasie retencji 8.93 min. to pik od nadtlenków THF, ujemny pik – woda, pik 9.32 min – 

zanieczyszczenia powierzchni „sorpcyjnej” eluowane na zasadzie „rugowania”. Kolumna: LiChrogel PS 

MIX, eluent: tetrahydrofuran, natężenie przepływu eluentu: 0,8 mL/min, temperatura: pokojowa. 
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I.6. Porowatość wypełnienia kolumny  

 

Jak już wcześniej wspomniano wypełnienie stosowane w chromatografii wykluczania 

ma strukturę porowatą a wypełnienie kolumny charakteryzuje porowatość wewnątrz ziarnowa 

i między ziarnowa.   Na podstawie rys. 1. można wytłumaczyć pojęcia porowatości między-

ziarnowej (εm/z) i całkowitej (εt) wypełnienia kolumny „pakowanej”. Pierwszy pik 

chromatogramu na rys. nr 1 dla substancji o względnie bardzo dużych rozmiarach cząsteczki / 

cząstki, nie wnikającej do żadnych porów wewnątrz ziaren wypełnienia kolumny, wyznacza 

tzw. objętość między-ziarnową (Vm/z), a ostatni, dla substancji o bardzo małych rozmiarach 

cząsteczki nie wykazującej sorpcji, ale wnikającej do wszystkich porów wewnątrz ziaren 

wypełnienia, objętość martwą kolumny (V0), Stąd : 

 

εm/z = Vm/z / Vc 
 

Natomiast, 

εt = Vo/Vc 

 

εw/z = Vw/z / Vo-Vm/z 

 

 

 Na podstawie tych dwóch wartości można tez obliczyć porowatość wewnętrzną ziaren 

wypełnienia kolumny, którą należy odnosić do łącznej objętości ziaren, a nie do objętości 

niewypełnionej kolumny (Vz) .  

 

2. Techniki wzbogacania frakcji oraz izolacji składników frakcji - Ekstrakcja do fazy 

stałej (SPE) 

 

a. SPE – RP 

 

W przypadku ekstrakcji do fazy stałej w odwróconym układzie faz podobnie, jak w 

przypadku RP – HPLC, sorbent jest znacznie mniej polarny, niż faza ruchoma. Mechanizm 

rozdzielania składników mieszaniny opiera się na interakcjach miedzy hydrofobowymi 

fragmentami strukturalnymi substancji rozdzielanych oraz hydrofobowymi miejscami 

aktywnymi występującymi na powierzchni sorbentu. Owe interakcje głównie opierają się na 

występowaniu oddziaływań van der Waalsa na powierzchni hydrofobowej fazy stacjonarnej 

oraz oddziaływań solwatacyjnych i „solwo-fobowych” w fazie ruchomej eluentu. Elucja 

zaadsorbowanych hydrofobowych składników mieszaniny dokonywana jest poprzez 

zastosowanie eluentu o silnym powinowactwie do fazy stacjonarnej, w celu dezaktywacji 

oddziaływań sorbent – „analit” (np. AcCN, czy dioksan itp.). Modyfikacja powierzchni żelu 

krzemionkowego często nie zachodzi w 100 % - ach, dlatego na powierzchni sorbentu 

pozostają niezmodyfikowane grupy silanolowe (Si-OH). Te „niedezaktywowane” grupy 

funkcyjne odpowiadają za występowanie oddziaływań drugorzędowych (polarnych), 

szczególnie w stosunku do zasadowych składników frakcji. W takim przypadku eluent 

wzbogacany jest dodatkiem lotnego składnika wysoce polarnego o charakterze zasadowym 

(np. dietyloaminą), aby „dezaktywować” oddziaływania polarne. Sposobem uniknięcia tego 

rodzaju niedogodności jest użycie faz stacjonarnych z tzw. „endcappingiem”, czyli 

metylosililowanie wolnych grup silanolowych (Si-OH), obecnych na powierzchni sorbentu. 
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b. SPE – IE 

 

Jonowymienna ekstrakcja do fazy stałej wykorzystywana jest, kiedy przedmiotem 

zainteresowania jest składnik frakcji ulegający dysocjacji w roztworze wodnym (czasami 

rozpuszczalnikiem jest substancja organiczna). Mechanizm retencji, podobnie, jak  

w przypadku chromatografii jonowymiennej (IEC–LC) opiera się na zjawisku 

konkurencyjności oddziaływań obdarzonych ładunkiem grup funkcyjnych substancji 

rozdzielanej i przeciw jonów centrów aktywnych sorbentu oraz grup funkcyjnych centrów 

aktywnych fazy stacjonarnej.  

CE – SPE (kationowymienne SPE) 
Podobnie jak w przypadku kationowymiennej chromatografii cieczowej sorbent stanowi 

porowaty materiał żelu krzemionkowego zmodyfikowany grupami chemicznymi zdolnymi do 

jonizacji i tworzenia anionów. Identycznie jak, w przypadku IEC – LC kationity podzielić 

można na mocne (SCX), z modyfikacjami w postaci grup sulfonowych oraz średnio mocne  

i słabe (WCX), np. grupy karboksylowe i fenolowe. Dodatkowo żel krzemionkowy 

modyfikowany grupami propylonitrylowymi oraz grupami di-hydroksylowymi (diol)  

są również wykorzystywane, jako wymieniacze kationów. 

AE – SPE (anionowymienne SPE) 

SAX, czyli silne anionity, to zazwyczaj czwartorzędowe sole amoniowe, natomiast WAX 

(średnio mocne i słabe) anionity, to sprotonowane trzecio- i drugorzędowe aminy. Dodatkowo 

krzemionka modyfikowana grupami aminopropylowymi jest wykorzystywana, jako słaby 

wymieniacz anionów. 

 

 

 

2.1. Etapy wykonania SPE 

 

1. Wybór odpowiedniej kolumienki SPE 

 

Rodzaj stosowanego sorbentu w znacznej mierze jest uzależniony od charakteru chemicznego 

składnika frakcji poddawanej „obróbce”, będącego obiektem zainteresowania. 

Cechy analitu wpływające na wybór sorbentu: 

· Objętość frakcji 

· Masa składnika 

· Hydrofobowość oraz zdolność do polaryzacji substancji rozdzielanej 

 

2. Kondycjonowanie złoża 

 

Etap służący aktywowaniu powierzchni sorpcyjnej. Polega na przemyciu określona ilością 

(zależna od rodzaju wypełnienia) rozpuszczalnika powierzchni sorbentu. Zwinięte 

(poskręcane) łańcuchy fazy stacjonarnej ulegają rozwinięciu, tym samym zwiększając 

powierzchnię sorpcyjną. 

 

3. Naniesienie próbki / wsadu 

Objętość wsadu mieści się w przedziale od kilku ml do kilku litrów. Może być tym większa, 

im słabszym eluentem jest rozpuszczalnik wsadu względem fazy stacjonarnej spełniającej 

funkcję sorbentu. Natężenie przepływu eluentu jest dostosowane do konkretnej metodyki oraz 

zależy od średnicy kolumienki sorpcyjnej. Z reguły nie przekracza 5ml/min, a przepływ jest 

wymuszony zmniejszeniem ciśnienia na wylocie z kolumienki. 
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4. Przemycie i suszenie złoża 

 

Można wyróżnić dwa przypadki: interesujący składnik mieszaniny silnie oddziałuje  

z sorbentem lub oddziaływania sorbent – „analit” są stosunkowo słabe. W pierwszym 

przypadku sorbent jest przemywany rozpuszczalnikiem, który nie będzie eluował składnika 

mieszaniny z kolumienki. Po przemyciu sorbentu kilkoma objętościami kolumienki, jeśli ze 

złożem związały się zanieczyszczenia, należy użyć rozpuszczalnika i średniej sile elucyjnej w 

celu ich usunięcia. Natomiast, kiedy interesujący składnik mieszaniny wykazuje dość słabe 

oddziaływania z sorbentem, złoże jest przemywane minimalną małą porcją rozpuszczalnika 

wsadu, aby nie dopuścić do elucji składnika / składników zaadsorbowanych na warstwie 

porowatej złoża. 

 

5. Elucja 

 

Elucja, czyli wymycie interesującego składnika mieszaniny jest wykonywane mocnym 

eluentem, aby uzyskać jak najwyższy stopień wzbogacenia frakcji eluatu w interesujący nas 

składnik. 

 

 
Rys. 5 Schemat wykonania ekstrakcji techniką SPE 

 

II.2 Inne techniki wzbogacania frakcji: 

 

· Odparowanie próżniowe 

· Liofilizacja 

· Krystalizacja 

· Ekstrakcja ciecz – ciecz 
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III. CHROMATOGRAFIA CIENKOWARSTWOWA – RP-TLC / RP-HPTLC, 

NP-TLC / NP-HPTLC - w odwróconych (RP), normalnych (NP) układach 

faz 

III.1. Wprowadzenie  

Chromatografia cienkowarstwowa, nazywana ostatnio – planarną - TLC (Thin Layer 

Chromatography), jest techniką chromatografii cieczowej, gdzie rozdzielenie składników 

mieszaniny zachodzi na powierzchni sorpcyjnej fazy stacjonarnej uformowanej w postaci 

cienkiej warstwy. Czasem, obecnie już bardzo rzadko, fazą stacjonarną jest warstwa bibuły. 

Wówczas ta technika jest nazywana chromatografią bibułową. Kiedy mamy do czynienia  

z warstwą rozprowadzoną na płytce szklanej, aluminiowej lub z tworzywa sztucznego, jest to 

chromatografia cienkowarstwowa.  

Mechanizm rozdzielenia jest bardzo podobny do elucyjnej chromatografii 

kolumnowej, jednakże najczęściej, szczególnie w normalnych układach faz (NP-TLC), 

warunki na powierzchni płytki TLC są bardziej skomplikowane, niż w kolumnie elucyjnej. 

Migracja składników mieszaniny wraz z fazą ruchomą wzdłuż warstwy sorbentu następuje  

w „klasycznej” TLC dzięki siłom kapilarnym, powodującym ruch eluentu od powierzchni 

cieczy, w której zostaje zanurzona płytka TLC - w kierunku ku górze, a w przypadku płytek 

umieszczonych poziomo – od linii dystrybucji eluentu dostarczanego do powierzchni 

sorbentu, w kierunku przeciwnym.  

O migracji eluentu wzdłuż płytki decydują siły adhezji fazy ruchomej do powierzchni 

ziaren złoża, które w przestrzeni między-ziarnowej tworzą swego rodzaju kapilary o zmiennej 

średnicy, stąd, by ruch fazy ruchomej odbywał się samorzutnie,  konieczna jest dobra 

zwilżalność eluentu do powierzchni sorbentu. W przypadku warunków odwróconych układów 

faz (RP) oraz stosowania jako eluentu, wzajemnie mieszających się – wody, lub roztworu 

buforowego o niewielkiej zawartości polarnego dodatku organicznego (tylko polarne ciecze 

organiczne są mieszalne z wodą lub wodnymi roztworami buforowymi, które stanowią  

w odwróconych układach faz składnik eluentu o znikomej sile elucyjnej), siły zwilżalności 

eluentu do powierzchni ziaren i kapilar w ziarnach wypełnienia są niewielkie,  

albo – w przypadku bardzo hydrofobowych faz stacjonarnych – ujemne (brak zwilżalności 

sorbentu przez eluent), wtedy w celu wymuszenia migracji eluentu wzdłuż płytki TLC, jest 

konieczne stosowanie nadciśnienia. Także w przypadku dobrej zwilżalności sorbentu przez 

eluent, gdy stosowane są tzw. wysokosprawne cienkie warstwy (HPTLC – High Performance 

Thin Layer Chromatography), dla wymuszenia ruchu, albo w celu uzyskania dostatecznie 

wysokiej prędkości ruchu eluentu wzdłuż płytki TLC, jest konieczne nadciśnienie,  

tzn., pompowanie eluentu wzdłuż płytki TLC/HPTLC. Ten rodzaj cienkowarstwowej 

chromatografii cieczowej, mającej miejsce dzięki wymuszonemu nadciśnieniem ruchowi 

eluentu, jest nazywany „nadciśnieniową chromatografią cienkowarstwową - OVP-TLC, albo, 

OP-TLC (Over Pressure Thin Layer Chromatography).  

W zależności od energii oddziaływań składników rozdzielanej mieszaniny z fazami – 

stacjonarną i ruchomą, a w istocie z grupami funkcyjnymi fazy stacjonarnej i ruchomej  

wykazują one różny stopień retencji tzn. mają różną drogę migracji i w trakcie trwania elucji, 

a następnie po jej zakończeniu, znajdują się w różnych miejscach cienkiej warstwy, podobnie, 

jak w kolumnie LC.  

Głównym mechanizmem oddziaływań międzycząsteczkowych, zarówno  

w normalnych (NP), jak i w odwróconych układach faz (RP), jest adsorpcja. „Naturalnymi” 

adsorbentami w NP-TLC są - żel krzemionkowy (zdecydowanie najczęściej stosowany), 

tlenek glinu, krzemian magnezu, czasem krzemian wapnia, lub hydroksyl-apatyt, a niekiedy 

inne, takie, jak celuloza ziarnista, porowaty di-tlenek cyrkonu, albo tytanu itp.  
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Powierzchnia tych sorbentów (szczególnie żelu krzemionkowego), może być 

chemicznie modyfikowana różnymi związkami chemicznymi. Szczególnie ważna jest 

modyfikacja powierzchni wewnątrz-ziarnowych kapilar sorbentu, ponieważ w praktyce, 

wymiana masy ma w chromatografii miejsce na powierzchni kapilar wewnątrz-ziarnowych, 

która jest wielokrotnie większa od powierzchni zewnętrznej ziaren sorbentu.  

Niekiedy, obecnie już bardzo rzadko, dokonuje się „impregnacji” powierzchni 

sorpcyjnej warstewką ciekłej fazy stacjonarnej, podobnie, jak w chromatografii gazowej. 

Wtedy mamy do czynienia z cienkowarstwową podziałową chromatografią cieczową.  

W zależności od użytego czynnika impregnującego otrzymywać można warstwy hydrofilowe 

lub hydrofobowe. Warstwy hydrofilowe uzyskuje się stosując do impregnacji powierzchni 

sorpcyjnej dimetyloformamid, dimetylosulfoamid, dimetylosulfotlenek, a warstwy 

hydrofobowe - stosując substancje takie jak olej parafinowy, skwalan, undekan, olej 

silikonowy i inne. 

Współcześnie, modyfikację powierzchni sorpcyjnej płytek TLC wykonuje się 

metodami chemicznymi, takimi samymi, jak w przypadku modyfikacji powierzchni 

sorpcyjnej wypełnień kolumn, uzyskując związaną kowalencyjnie monomolekularną 

"warstewkę" „chemicznego modyfikatora”, wiążąc grupy funkcyjne sorbentu z powierzchną 

żelu krzemionkowego, wiązaniami siloksanowymi (-Si-O-R, gdzie R jest grupą  

n-propylową, izo-propylową, n-butylową, izobutylową, lub inną):  

 

 dla chromatografii w normalnych układach faz NP-TLC  

 

o alkilo-diol (faza stacjonarna „DIOL”), 

o mono, lub di-alkilo-aminę (faza stacjonarna „NH2”), 

o amid kwasu karboksylowego (faza stacjonarna „Amid”), 

o alkilo-nitryl (faza stacjonarna – „CN” – „nitryl”) 

o cyklodekstrynę – (często spotykana chiralna faza stacjonarna, do 

rozdzielania izomerów optycznych) 

o i wiele innych grup funkcyjnych; 

 

 dla chromatografii w odwróconych układach faz (RP-TLC): 

o n-oktadekan (faza „octadecylowa”- C18 / RP-18), 

o n-oktan (faza „ortylowa” – C8 / RP-8), 

o grupę fenylową, albo di-fenylową (faza „Phenyl”, lub „di-Phenyl”), 

o alkilonitryl („CN” – faza CN, może slużyć w warunkach RP / NP oraz HILIC 

o inne hydrofobowe grupy funkcyjne, np. n-C32, n-C16, n-C6, nC4, C2, 

cholesterol, alkilo-cyklodekstryny, i wiele innych, które mogą być 

wykorzystywane, albo w warunkach faz odwróconych (RP), albo normalnych 

(NP) albo oddziaływań hydrofilowych (HILIC), a także niekiedy – 

jonowymiennych, podobnie – gdy tego samego typu modyfikowane 

chemicznie fazy stacjonarne stosuje się w elucyjnej chromatografii 

kolumnowej.  

Parametrem, który stosuje się do opisu retencji w warstwie chromatograficznej TLC 

jest współczynnik opóźnienia (Rf), albo jego 100 - krotność (hRf), definiowany, jako 

stosunek drogi przebytej przez środek plamki substancji (a) do drogi czoła fazy ruchomej (b), 

gdy obie drogi mierzy się od punktu naniesienia plamki mieszaniny rozdzielanych substancji 

na powierzchni płytki TLC (Rys.3.1).   
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Rys. 6. Chromatogram cienkowarstwowy mieszaniny substancji A i B; a-drogi przebyta przez środek plamek 

substancji „A” i „B”; b- droga przebyta przez czoło fazy ruchomej – mierzone od środka plamki 

mieszaniny AB, naniesionej na płytkę TLC. 

 

Najczęściej do charakterystyki retencji w TLC nie stosuje się parametru Rf, który jest 

liczbą ułamkową, a hRf (czyli hekta-Rf), tzn., Rf x 100. Na podstawie wartości Rf można 

obliczyć współczynnik retencji (k) dla badanej substancji, z zależności: 

 

k=(1-Rf)/Rf 

 

Oczywiście, możliwość obliczenia k na podstawie wartości Rf otrzymanych  

w warunkach TLC, nie dotyczy Rf = 0 oraz bardzo małych wartości Rf, gdy retencja badanej 

substancji byłaby ogromnie wielką wartością, a wartość k zmierzałaby do nieskończoności. 

Należy mieć świadomość, że zwłaszcza w warunkach NP-TLC z dwu- lub więcej 

składnikowym bezwodnym eluentem, zawierającym składniki wyraźnie różniące się 

polarnością i/lub lepkością (w mniejszym stopniu będzie to miało miejsce dla RP-TLC), 

wartość wyznaczonego w ten sposób współczynnika retencji „k” będzie, tylko w przybliżeniu 

aktualna dla takich samych warunków w rozdzielaniu tych samych substancji w kolumnie 

NP-HPLC. Wynika to z innych, w istocie bardziej skomplikowanych, warunków rozdzielania 

w TLC, niż w HPLC. Między innymi w TLC, mimo warunków izokratycznych, może mieć 

miejsce - i często, ma – efekt „demiksji” („rozdzielania się”) składników eluentu, a także, 

sorbent na „cienkiej warstwie” ulega w różnym stopniu "zwilżaniu" składnikami eluentu  

w jego oparach (inaczej, niż w kolumnie, gdy ma miejsce kondycjonowanie powierzchni 

sorbentu ciekłym eluentem).     

Aby uzyskać informacje o rozdzielonych substancjach należy umiejscowić ich 

położenie na warstwie chromatograficznej. Jeśli są one barwne w świetle widzialnym, to gdy 

znajdują się na powierzchni płytki TLC w stężeniach nie śladowych, są widoczne gołym 

okiem. Jednakże, zdecydowana większość substancji organicznych i nieorganicznych nie 

posiada barwy, ani nie wykazuje silnej fluorescencji, czy luminescencji, ani w świetle 

widzialnym, ani w UV. Wówczas detekcję, tzn., „wizualizację” oraz określenie 

„intensywności” plamki badanych substancji można dokonać za pomocą metod fizycznych, 

chemicznych lub biologiczno-fizjologicznych. Do metod fizycznych zaliczyć możemy: 
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fotometrię absorpcyjną, fluorescencję w zakresie fosforescencję, luminescencję,  

a w przypadku substancji znakowanych izotopami promieniotwórczymi - metody 

radiometryczne.  

 

III.2. Metody detekcji w TLC cienkowarstwowej  

a. Detekcja fizykochemiczna 

Najczęściej, w celu tzw. „wizualizacji" plamek / pasm substancji na powierzchni 

płytek TLC, stosuje się lampę emitującą promieniowanie UV, stosując światło o długości fali 

254 nm lub/i 360 nm. Bardzo wiele chemicznych związków organicznych wykazuje 

absorpcję promieniowania 254 nm. Część absorbuje też 360 nm. W tych przypadkach, gdy 

stężenia substancji zawartych w badanych plamkach / pasmach (zależnie od tego, czy roztwór 

mieszaniny / poszczególnych rozdzielanych substancji został naniesiony na płytkę w postaci 

plamki, czy pasma), nie jest na poziomie śladowym, stosuje się do rozdzielania płytki  

„F-254”, albo „F-360”, albo „F-254+360”, tzn., o powierzchni impregnowanej odpowiednim 

rodzajem „fluoresceiny”. Wówczas, absorbują one światło odpowiedniej lampy UV, 

oświetlającej płytkę, zmniejszając w tym miejscu intensywność luminescencji powierzchni 

płytki, co objawia się pojawieniem pewnego stopnia „szarości” w tych miejscach takich 

płytek. Na tej podstawie można określić położenie plamek i w sposób tylko orientacyjny 

oznaczyć ich intensywność.  

Jest też wiele organicznych związków chemicznych wykazujących fluorescencję / 

luminescencje / fosforescencję pod wpływem światła UV o jednej lub obu w/w długościach 

fali. Dodatkowo, fluorescencję można wzbudzić impregnując warstwy odpowiednim 

„wywoływaczem”. Wówczas na płytce obserwować można tzw. „świecenie” plamki / pasma. 

b. Detekcja lub wizualizacja chemiczna  

Tego rodzaju detekcja polega na przeprowadzeniu badanych substancji w substancje 

barwne z pomocą reagentów chemicznych, które reagują ze wszystkimi chemicznymi 

związkami organicznymi, albo z wybranymi grupami funkcyjnymi rozdzielanych substancji.  

Wtedy płytkę TLC, wysuszoną po „rozwinięciu chromatogramu TLC” , i po wysuszeniu, 

zwilża się odpowiednim reagentem, wywołującym powstanie produktu barwnego w świetle 

widzialnym (np, addycja oparów J2, lub spryskanie płytki (tylko z naturalnymi adsorbentami) 

stężonym kwasem siarkowym, powodującym zwęglenie większości substancji organicznych - 

jako "uniwersalne techniki "derywartyzacji"). Jest bardzo wiele tego rodzaju przepisów 

„wizualizacji chemicznej” realizowanej w sposób selektywny, wobec tylko określonych grup 

związków chemicznych. Ogólnie tego rodzaju postępowanie nosi nazwę „wizualizacji po  

derywatyzacji.”  

 

c. Detekcja biologiczno-fizjologiczna  

 

Metoda ta wykorzystuje specyficzną aktywność biologiczną, np. antybiotyczną,  

albo immunologiczną rozdzielanych substancji. Te metodyki służą do oznaczania obecności  

i stężeń na powierzchni płytek TLC, antybiotyków, przeciwciał, a czasem też insektycydów, 

fungicydów i innych rodzajów substancji. 
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IV. Aparatura i wyposażenie  

 

IV.1. Aparatura do HPLC w układzie izokratycznym  

 

Wysokosprawna chromatografia cieczowa to rodzaj chromatografii kolumnowej. 

Mieszanina rozdzielanych substancja jest rozpuszczona rozpuszczalniku, korzystnie, w fazie 

ruchomej - tzw. eluencie i w tej formie kierowana jest do kolumny wypełnionej fazą 

stacjonarną – wypełnieniem ziarnistym o wielkości ziaren rzędu mikrometrów, albo 

„monolitycznym” o średnicach makro-porów 

rzędu mikrometra do dwóch. 

 
Schemat typowej konfiguracji zestawu HPLC do elucji izokratycznej (o stałym składzie 

eluentu) przedstawiono na poniższym rysunku  

 

 

Rys. 7 Uproszczony schemat układu aparatu HPLC do elucji izokratycznej. 1 - zbiornik  

z eluentem; 2 -pompa; 3 - zawór dozujący; 4 - „prekolumna” (kolumna ochronna);  

5 – kolumna; 6 - termostat; 7 – detektor; 8 - rejestrator; 9 – zbiornik na eluat albo kolektor frakcji 

 

 

W przypadku aparatu stosowanego w układzie do elucji izokratycznej, eluent  

z zbiornika na fazę ruchomą (1) zostaje zasysany przez pompę (2) . Pompa kontroluje 

objętościowe natężenie przepływu fazy ruchomej oraz mierzy spadek ciśnienia (opór 

przepływu eluentu), z użyciem piezoelektrycznego czujnika ciśnienia. Eluent o określonym, 

składzie jest dalej tłoczony przez zawór dozujący (3) albo przez automatyczny dozownik 

repetycyjny, tzw. „autosampler”, który umożliwia wprowadzenie na szczyt kolumny 

chromatograficznej (5) żądanej objętości próbki/wsadu w formie możliwie jak najwęższej 

strefy , bez konieczności wyłączania pompy.  

Kolumny są zbudowane z wysokiej jakości stali kwasoodpornej, albo szkła oraz teflonu. 

Wypełnione  porowatym sorbentem, o możliwie kulistych i jak najmniejszych, jednak 

większych od ok. 1 mikrometra ziarnach. Często kolumna jest umieszczana w termostacie (6) 

w celu zapewnienia stałej temperatury (czasem w warunkach programowanych zmian 

temperatury). W termostacie znajduje się również zawór dozujący z pętlą oraz przewody 

łączące. W niektórych przypadkach rozdzielanie prowadzi się w podwyższonych 

temperaturach, co zmniejsza lepkość eluentu i opory przepływu eluentu przez kolumnę/układ 

kolumn, a także dzięki obniżeniu wartości współczynników dyfuzji rozdzielanych molekuł 

oraz eluentu, poprawia sprawność rozdzielania (powoduje wzrost liczby półek teoretycznych 

kolumny). Należy dodać, że z reguły wraz ze wzrostem temperatury rozdzielania,  

w warunkach elucyjnej chromatografii sorpcyjnej, z reguły spada wartość współczynnika 

retencji, dlatego też stosując podwyższoną temperaturę rozdzielania, należy jednocześnie 
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obniżyć siłę elucyjną eluentu w stosunku do warunków rozdzielania w temperaturze niższej. 

W przypadku rozdzielania substancji termolabilnych, (zwłaszcza enzymów), stosuje się 

system chłodzenia termostatu do temperatury 4 - 5°C. 

 W kolumnie na złożu składniki mieszaniny rozdzielają się dzięki zróżnicowaniu 

konkurencyjnych oddziaływań sorpcyjnych lub ze względu na różnice w masach 

cząsteczkowych i na wyjściu z niej są wykrywane przez detektor (7) lub grupę detektorów 

połączonych szeregowo. Sygnał elektryczny z detektora, jest rejestrowany za pomocą 

komputera (8) w postaci chromatogramu, składającego się pików chromatograficznych.  

Kolumna rozdzielczej bywa wyposażona w kolumnę ochronną (4), tzw. pre-kolumnę - 

wówczas, gdy nie wykorzystuje się przepływu zwrotnego eluentu w kolumnie rozdzielczej 

ani tzw. „skoku siły elucyjnej” w ostatnim etapie rozdzielania, a próbka/wsad może zawierać 

składniki bardzo silnie sorbowane do powierzchni sorpcyjnej. Kolumna ochronna jest 

wypełniona tym samym sorbentem, co właściwa kolumna rozdzielcza. W kolumnie ochronnej 

zatrzymywane są składniki mogące silnie sorbować się do złoża kolumny rozdzielczej,  

a także ewentualne cząstki zawiesiny zawarte w próbce dozowanej. Nie jest ona potrzebną w 

przypadku stosowania przepływu zwrotnego eluentu w kolumnie rozdzielczej, a także 

wówczas, gdy próbka została wstępnie oczyszczona, np. z zastosowaniem techniki SPE 

(ekstrakcja do fazy stałej, ang. Solid Phase Extraction). 

 

IV.2. Detekcja, rejestracja i przetwarzanie danych pomiarowych 

 

Detektor reagują na zmianę składu eluatu, poprzez zmianę sygnału wyjściowego  

(z reguły sygnał napięciowy w zakresie 0 do 1 V). Te zmiany są przetwarzane na obraz 

graficzny zmian zawartości składnika/grupy składników w eluacie wypływającym z kolumny 

w funkcji czasu (w przypadku stałej wartości natężenia przepływu eluentu w kolumnie), 

bardziej poprawnie w funkcji objętości eluentu przepływającego przez kolumnę, nazywany 

chromatogramem. Obecnie, gdy powszechnie stosujemy komputerowe systemy sterowania 

oraz rejestracji i przetwarzania danych pomiarowych, analogowy sygnał detektora  

(jeśli ma miejsce) jest, dzięki wykorzystywaniu szybkiego, często kilkukanałowego 

przetwornika analogowo-cyfrowego o wysokiej rozdzielczości i niskim poziomie szumów 

własnych, przekształcany w sygnał cyfrowy, rejestrowany w pamięci komputera, czy 

integratora cyfrowego, a następnie, dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu komputera 

przekształcany w odpowiedni „obraz” rozdzielania. Sygnał z detektora bywa także coraz 

częściej wykorzystywany do sterowania modułami aparatury rozdzielczej, w tym, kolektorem 

frakcji, dozowaniem, przełączaniem zaworu przepływu zwrotnego eluentu w kolumnie, czy 

nawet programowaniem składu eluentu i korekty programu elucji. 

 

 

Rodzaje detektorów stosowanych w chromatografii cieczowej: 

 spektrofotometryczny w zakresie UV 

 refraktometryczny (RID) 

 fluorescencyjny (FLD) 

 elektrochemiczny (ECD) 

 spektrometr mas (MSD) 

 radiometryczny, inne 
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Najczęściej stosowanym detektorem, jest pokazany schematycznie na rys. w opcji 

spektrofotometru, detektor spektrofotometryczny UV- VIS najkorzystniej typu DAD z lampą 

deuterową, jako źródłem światła UV w zakresie 180 do 560 nm i lampą halogenową  

w zakresie 380-1000 nm oraz tablicą 1024/2048 fotoelementów (najczęściej 

fototranzystorów, przyłączonych do wielokanałowego przetwornika A/C, z 32, lub 64 – 

bitową szyną danych”), zapewniając otrzymywanie tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, 

tzn. zależności funkcyjnej: intensywności absorbancji składników eluatu, w funkcji czasu  

i długości fali światła  mogący działać w zakresie od 180 do 1000 nm, najczęściej od 200 do 

800 nm, dając widma rozdzielanych składników w zakresie światła ultrafioletowego  

i widzialnego. Zasada działania detektora fotoabsorpcjometrycznego, to wykorzystanie prawa 

Lamberta-Beera, jednak w  warunkach dynamicznych, tzn. przepływu eluatu przez 

przepływowe naczyńko o określonej drodze optycznej, zaopatrzone w kwarcowe albo 

szafirowe okienka. To wiąże się z bardzo wysokimi wymaganiami dla dynamiki 

przekształcania sygnału analogowego w cyfrowy. Dla zastosowań preparatywnych zmniejsza 

się czasem długość drogi optycznej detekcji zmieniając naczyńko o drodze optycznej 5 mm, 

na 2 mm lub 0,5 mm. Jednakże korzystniejsze w celu zapewnienia liniowości odpowiedzi 

detektora dla wysokich stężeń eluatu jest stosowanie naczyńka typowego do chromatografii 

analitycznej  

i wybieranie takiej długości fali światła byzależność absorbancji konkretnego składnika 

rozdzielanej mieszaniny i jego stężenia miała charakter liniowy, w szerokim przedziale stężeń 

(również dla wysokich stężeń składników w eluacie, jak to często ma miejsce w warunkach 

preparatywnych). 

Wadą detektora UV-VIS jest wprost proporcjonalna zależność sygnału od wartości 

molowego współczynnika absorpcji światła rozdzielanych składników mieszaniny, a także 

brak sygnału pomiarowego w zakresie długości fali silnej absorpcji światła przez eluent. 

Zaletą jest możliwość badania zależności absorpcji światła w czasie trwania rozdzielania  

w funkcji długości fali, co umożliwia otrzymywanie jednocześnie wielu chromatogramów – 

zależności wartości absorpcji światła w funkcji czasu, w zależności od stężenia składników  

w eluacie. Detektor ten jest też nieprzydatny, gdy składniki rozdzielanej mieszaniny nie 

absorbują światła w zakresie UV-VIS, np. dla alkoholi, cukrów, węglowodorów nasyconych, 

amin, amino-alkoholi. Również wiele polimerów nie absorbuje światła UV, a nawet, gdy to 

światło absorbuje, to sygnał nie jest proporcjonalny do masy cząsteczkowej. Takimi 

detektorami, których sygnał jest proporcjonalny, albo w przybliżeniu proporcjonalny, nie 

tylko do stężenia badanych składników eluatu, ale i do masy cząsteczkowej, są: detektor 

refraktometryczny (RI), detektor laserowy światła rozproszonego (LLSD), spektrometr mas 

do pracy w układzie (HPLC-MS). Ostatnio, rośnie zakres zastosowania specyficznego 

detektora mierzącego intensywność rozproszenia wiązki światła laserowego przez cząsteczki 

o różnych promieniach hydrodynamicznych, pod różnymi kątami. Na podstawie sygnałów, 

otrzymanych z tego detektora można bezpośrednio obliczyć rozkład masy cząsteczkowej 

polimeru, gdy wynosi ona ponad 5 tysięcy daltonów - bez stosowania kalibracji za pomocą 

wzorców polimerowych. Zapewnia to odpowiednie specjalizowane oprogramowanie, oparte 

na zasadach fizyki rozproszenia i ugięcia promieni świetlnych przez cząsteczki o wymiarach 

zbliżonych do długości fali działającego na nie światła. 
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W przypadku detektora chromatograficznego, zamiast „stacjonarnej” kuwety kwarcowej 

znajduje się przepływowe naczyńko fotometryczne, zapewniające pomiar absorpcji światła  

w warunkach dynamicznych (w czasie przepływu przez kuwetę pomiarową eluatu, 

wypływającego z kolumny rozdzielczej) 

 

 
Rys. 8. Schemat ideowy jednowiązkowego spektrofotometru typu UV-VIS/DAD. 

 

 

IV.3.  Zasada działania różnicowego (odchyleniowego) detektora refraktometrycznego 
 

Drugim detektorem wykorzystywanym często w chromatografii GPC jest różnicowy 

detektor refraktometryczny, którego schemat pokazano na rys. 6.5. Ten detektor nie należy do 

szczególnie czułych, ale ważną jego zaletą, jest proporcjonalność sygnału do stężenia oraz 

masy cząsteczkowej badanych substancji. Jego stosunkowo niska czułość nie jest wadą, gdy 

stężenia próbek dozowanych do kolumny, są w chromatografii żelowej względnie wysokie. 

Jego nieprzydatność w warunkach elucji gradientowej, tu nie przeszkadza, gdyż  

w chromatografii żelowej nie ma potrzeby wykorzystywania elucji gradientowej - co, jednak, 

nie jest zawsze słuszne w chromatografii żelowej biopolimerów. 

Detekcja przy użyciu refraktometru polega na pomiarze różnicy współczynnika 

załamania światła eluentu i eluentu zawierającego w sobie substancję wymytą z kolumny. 

Światło emitowane przez źródło i ograniczone przez przesłonę przechodzi przez kuwetę 

pomiarową. Kuweta ma dwie komory: odniesienia i pomiarową, które są przedzielone 

ukośnym kawałkiem szkła. W miarę zmiany składu fazy ruchomej światło ulega odchyleniu. 

Soczewki ogniskują światło na fotokomórce. Sygnał jest sumowany, wzmacniany  

i przesyłany do rejestratora. 
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Rys. 9. Schemat ideowy detektora refraktometrycznego typu „odchyleniowego” (RID) oraz zasada działania 

kuwety przepływowej takiego detektora. 

 

 

II. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA  

a. Chromatografia wykluczania w warunkach lipofilowych  

Cele Ćwiczenia 

Celem ćwiczenia jest wykonanie krzywej kalibracyjnej rozkładu masy cząsteczkowej 

na podstawie wykonanego chromatogramu rozdzielania mieszaniny wzorcowej polidextranów 

dla warunków hydrofilowych. Następnie wyznaczanie masy cząsteczkowej badanej 

mieszaniny polimerów na podstawie zależności funkcyjnej pomiędzy wartością log M (masy 

cząsteczkowej) i objętością retencji wzorcowych polimerów (na podstawie specyficznego 

typu krzywej kalibracyjnej) rys. nr 2 

. 

Warunki Rozdzielania 

 Przepływ fazy ruchomej – ok. 0,5ml / min 

 Temperatura pokojowa 

 Ciśnienie – ok. 80 atm. 

 

Wykonanie Ćwiczenia  

 Stanowisko 1   

1.Kalibracja 

 

a. Sporządzić roztwory nisko – dyspersyjnych standardów polidextranów  

o średnich masach molekularnych: 100000 Da, 12000 Da, 1000 Da, 180 Da   

w eluencie Woda + 20 mM Na2HPO4+130 mM NaCl, pH 7 lub inny. 

b. Ustawić stałą prędkość przepływu eluentu Woda + Na2HPO4+0,1 M NaCl,  

pH 7 – 0,5 ml / min. 

c. Ustabilizować warunki rozdzielania po zapewnieniu wypełnienia kanału 

odniesienia detektora RI aktualnie stosowanym eluentem (konieczne uzyskanie 
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stabilnej linii podstawowej detektora – wahania wskazań na wyświetlaczu 

mniejsze od 0,2 jednostek względnych); 

d. Po ustaleniu warunków oznaczania, nastrzyknąć roztwór wzorcowych 

polidekstranów w eluencie 

e. Zarejestrować chromatogram i odczytać czas retencji oraz powierzchnię piku 

każdego wzorca. 

2. Wykonanie badania próbki serwatki mleka krowiego  

 

a. Po ustabilizowaniu warunków oznaczania, identycznych jak te, które 

stosowano podczas wzorcowania, dozować do kolumny roztwór próbki  

i rozpocząć zbieranie danych. 

b. Z uzyskanego chromatogramu odczytać czas elucji (czas położenia 

maksimum piku) oraz czas elucji początku i końca oraz czas położenia 25 

części na które należy podzielić powierzchnię piku analizowanej 

mieszaniny związków. 

Zasada Metody 

Próbkę polimeru przeznaczonego do badania rozkładu masy cząsteczkowej rozpuszcza 

się w fazie ruchomej (w eluencie). Określoną objętość tego roztworu dozuje się do kolumny 

chromatograficznej typu HPLC, wypełnionej kulistymi cząstkami porowatego w całej 

objętości ziaren. Kolumna umożliwia rozdzielanie substancji różniących się masą 

cząsteczkową, a w istocie – tzw. „średnicą hydrodynamiczną”.  

Wylot kolumny jest połączony z detektorem UV-VIS-DAD a następnie szeregowo  

z detektorem refraktometrycznym, którego sygnał jest proporcjonalny do stężenia oraz do 

masy cząsteczkowej substancji eluowanych z kolumny.  

Otrzymane piki chromatograficzne należy podzielić na kilka do kilkunastu fragmentów  

o zbliżonych powierzchniach. Każdemu z fragmentów należy przypisać czas retencji, 

odpowiadający położeniu „środka ciężkości” odpowiedniego fragmentu.  

 

Uzyskane wartości czasu retencji poszczególnych fragmentów piku są porównywane 

są z odpowiadającymi im wartościami objętości elucji i logarytmu masy cząsteczkowej na 

przygotowanej wcześniej krzywej kalibracyjnej, uzyskanej dla „nisko-dyspersyjnych” 

standardów polimerów.  

Wagowy udział poszczególnych frakcji o określonych masach molekularnych  

w próbce badanego polimeru wyznacza się w przybliżeniu na podstawie udziałów 

powierzchni poszczególnych fragmentów piku do całkowitej jego powierzchni.  

 

Stanowisko 2 SPE + TLC / NP 

 

1. SPE. Stanowisko, sprzęt i odczynniki : 

 

a. Komora z pokrywą posiadającą konektory pozwalające przyłączać kolumienki 

wypełnione fazą stacjonarną. Do komory podłączona jest pompka wodna której 

zadaniem jest wytwarzanie podciśnienia w komorze. 

b. Kolumienek z tworzywa sztucznego do rozdzielania techniką SPE wypełnione żelem 

krzemionkowym.  

c. Pipeta automatyczna  

d. Fiolki jako odbieralniki zbieranych frakcji 
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e. Rozdzielana mieszanina związków chemicznych to dichlorometanowy ekstrakt  

z trawy. Taki ekstrakt zawiera w swoim składzie chlorofile, karetonoidy, karoteny oraz 

feofityny.  

f. Eluenty : Heksan, Heksan:Izopropanol 99:1 (v:v), Heksan:Izopropanol 95:5 (v:v), 

Aceton 

g. Stanowisko do odparowanie rozpuszczalników w strumieniu azotu. 

 

Wykonanie: 

a. Odkręcamy kran do którego podłączona jest pompka wodna 

b. Na szczyt kolumienki wprowadzamy za pomocą pipety automatycznej ekstrakt  

z trawy w objętości 400 ul. Zaworek plastikowy przed kolumienką zamknięty 

c. Otwieramy zaworek. Rozdzielana substancja wnika w złoże kolumienki, związki 

chemiczne obecne w ekstrakcie adsorbują się na fazie stacjonarnej 

d. Przeprowadzamy elucję związków/grup związków chemicznych kolejnymi eluentami 

przygotowane w taki sposób aby charakteryzowały się rosnącą siłą elucji. 

e. Pierwszym eluentem (heksan) elujemy beta karoten do fiolki umieszczonej pod 

kolumienką 

f. Kolejnym eluentem (heksan/izopropanol 99:1 v:v) elujemy chlorofil A i feofitynę A 

g. Eluentem (heksan/izopropanol 95:5 v:v) elujemy chorofil B i C, feofityny i związki 

 z grupy karetonoidów  

h. Ostatni eluent aceton wymywa pozostałe związki chemiczne najmocniej 

oddziaływujące z fazą stacjonarną – pozostałe związki z grupy karetonoidów 

i. Uzyskane frakcje zatężamy odparowując rozpuszczalnik przy użyciu strumienia azotu 

 

2. TLC 

Druga cześć ćwiczenia dotyczy badania składu i czystości otrzymanych frakcji przy użyciu 

techniki SPE. Wykonujemy badanie wykorzystując technikę TLC. 

Budowa stanowiska: 

a. Komora TLC z pokrywą 

b. Płytki do TLC z żelem krzemionkowym 

c. Kolbka z eluentem (heksan z izopropanolem w różnych proporcjach), aceton  

a cykloheksanem ( w różnych proporcjach)   

d. Strzykawka Hamiltona do nanoszenia próbek na fazę stacjonarną płytki 

e. Ołówek, linijka, pinceta,  

Wykonanie :  

a. Wprowadzamy do komory eluent  

b. Centymetr od „dolnej” krawędzi płytki delikatnie rysujemy linię ołówkiem 

c. Na narysowanej lini nanosimy ołówkiem punkciki w równej odległości od siebie i od 

krawędzi bocznych płytki 

d. Punkty opisujemy delikatnie poniżej lini  

e. Na kolejne zaznaczone punkty nanosimy uzyskane podczas rozdzielania techniką 

SPE, frakcje (5um) oraz ekstrakt z trawy (2um). 

f. Suszymy naniesione próbki w strumieniu powietrza z szuszarki 

g. Pincetą chwytamy delikatnie płytkę za górną krawędź płytki i wprowadzamy do 

komory.  

h. Czekamy do osiągnięcia przez eluent wysokości o 1 cm poniżej górnej krawędzi 

płytki  
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i. Wyciągamy płytkę zaznaczamy delikatnie ołówkiem czoło eluentu.  

j. Suszymy płytkę  

k. Oznaczamy ołówkiem plamki odpowiadające rozdzielonym związkom  

 

Opracowanie Wyników i zalecenia dotyczące sprawozdania 

Sprawozdanie powinno zawierać:  

 

1. Schemat ideowy stanowiska HPLC 

2. Opis warunków rozdzielania  

3. Wykres zależności log M od czasu retencji wzorcowych polimerów  

(krzywa kalibracyjna) uzyskany z chromatogramu rozdzielania polidextranów. 

4. Na podstawie wartości objętości elucji poszczególnych fragmentów piku badanego 

polimeru, wyznaczyć z równania krzywej kalibracyjnej odpowiadające im wartości 

masy cząsteczkowej oraz orientacyjny przebieg krzywej rozkładu masy cząsteczkowej 

badanego polimeru przy założeniu, że czułość detektora RI nie zależy od masy 

cząsteczkowej (metoda normalizacji „prostej”);   

5. Do sprawozdania powinny być dołączone oryginalne wykresy i chromatogramy 

uzyskane w czasie trwania ćwiczenia wykresy i diagramy oraz przykłady obliczeń 

wykonane w celu sformułowania wnioskówwnioski wynikające z przebiegu ćwiczenia 

i wyników otrzymanych 

6. Wyniki rozkładu Mas cząsteczkowych i odpowiadające im objętości elucji kolejnych 

fragmentów pików odpowiadających rozdzielanym substancjom powinny  

być przedstawione w postaci tabelki. 

7. Sposób wykonania, warunki przeprowadzenia procesu rozdzielania przy użyciu 

techniki SPE i TLC 

8. Zdjęcie płytki TLC  

9. Tabelę z wynikami obliczeń Rf i k  

10. wnioski 

Zakres materiału teoretycznego obowiązującego do ćwiczenia nr 2  

 

1. Zakres tematyczny objęty tą instrukcją poszerzony o informację pochodzące  

z literatury dotyczącej realizowanej podczas ćwiczenia tematyki  
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