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1. Wstęp 

 

Przeprowadzone dotychczas zajęcia laboratoryjne z technik rozdzielania umożliwiły 

zapoznanie się różnorodnymi technikamirozdzielania mieszanin.  

Celem ćw. nr 5 jest przede wszystkimpoznanie zasad realizacji rozdzielania  

z wykorzystaniem chromatografii cieczowej w skali preparatywnej. Podczas ćwiczenia 

studenci zapoznają się z zagadnieniem przeładowania stężeniowego lub/i objętościowego. 

Również podczas ćwiczeń wykonana zostanie izolacja z mieszaniny, czystych składników w 

postaci poszczególnych frakcji eluatu. Frakcjezebrane podczas ćwiczeń zostaną poddane 

kontroli jakości w zakresieokreślenia składu frakcji, w tym zawartości pożądanego składnika. 

W przypadku czystychpreparatów zostanie zbadana ich czystość. 

 

2. Kontrola jakości frakcji eluatów oraz substancji izolowanych w postaci czystej 

 

W przypadku zebranej frakcji eluatu, przed przystąpieniem do dalszych operacji 

jednostkowych mających na celu izolację wybranej substancji w postaci czystej, konieczne 

jest określenie stężenie pożądanego (cennego) składnika we frakcji. Pozwala to na 

zaprojektowanie odpowiednich warunków kolejnych etapów izolacji oraz oszacowanie 

zysków finansowych wynikających z teoretycznej wydajności całego procesu. Znajomość 

stężenia składnika cennego w zebranej frakcji pozwala również na ocenę efektywności jego 

izolacji w kolejnych krokach. Dla substancji izolowanej w postaci (teoretycznie) czystej, 

należy zbadać faktyczną czystość, tzn. określić zawartość składnika cennego w uzyskanym 

preparacie albo oznaczyć zawartość wszystkich zanieczyszczeń. 

 

2.1 Metody oznaczania ilościowego w technikach chromatograficznych 

 

Wybór odpowiedniej metody oznaczeń ilościowych ma kluczowe znaczenia 

dlafunkcjonowania kontroli jakości zbieranych frakcji i izolowanych czystych 

substancji.Wybrana metoda powinna charakteryzować się przede wszystkim możliwie 

największądokładnością (minimalizacja błędu oznaczenia) i precyzją (maksymalizacja 

powtarzalności,niski rozrzut wyników). Wybór metody zależy od rodzaju badanych próbek, 

ich liczby,złożoności matrycy, a także od ceny i dostępności substancji wzorcowych. 
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Metoda wzorca wewnętrznego (Internal Standard) -Jest to metoda polegająca na dodaniu do 

próbki znanej ilości składnika, tzw. Wzorcawewnętrznego (IST), który jest jednak inny od 

substancji oznaczanych i nie może być obecny wanalizowanych próbkach przed jego 

dodaniem. W celu uzyskania krzywej kalibracyjnej, do kilku roztworów wzorcowych o 

różnychstężeniach substancji oznaczanej, dodaje się najczęściej stałą i znaną ilość 

wzorcawewnętrznego. Na podstawie uzyskanych chromatogramów roztworów wzorcowych, 

wykreślasię zależność stężenia analitu w funkcji stosunku powierzchni piku analitu i 

wzorcawewnętrznego. Na rysunku 11.3 przedstawiono krzywą kalibracyjną dla substancji 

oznaczanejmetodą wzorca wewnętrznego.  

 

Wykres krzywej kalibracyjnej otrzymanej metodą wzorca wewnętrznego 

W celu oznaczenia zawartości substancji metodą wzorca wewnętrznego (o znanej 

masie lub objętości), dodaje się znaną ilość wzorca wewnętrznego do próbki badanej. 

Następnie z chromatogramu oblicza się stosunek powierzchni piku analitu i wzorca 

wewnętrznego. Zawartość substancji oznaczanej wyznacza się metodą graficznej interpolacji. 

Oblicza się ją z równania krzywej kalibracyjnej lub z wykorzystaniem poniższych zależności) 

- w sytuacji, kiedy krzywa kalibracyjna jest zależnością liniową typu f(x) = a1x: 

 

 
gdzie:  
Cx- oznaczona zawartość składnika “x”,  

Ax- powierzchnia piku analitu “x”,  

Aist- powierzchnia piku wzorca wewnętrznego,  

Rf- współczynnik odpowiedzi,  

Ai, Aist(i)- powierzchnia piku analitu i wzorca wewnętrznego w roztworze kalibracyjnym,  

ci - stężenie analitu w roztworze kalibracyjnym.  
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W praktyce, aby uniezależnić wyniki od stopnia rozcieńczenia próbkispowodowanego 

dodawaniem roztworu wzorca wewnętrznego, kalibracja jest wykonywana w oparciu  

o stężeniasubstancji wzorcowych, a oznaczenie zawartości analitów, w oparciu o masę próbki 

i o masę dodanego wzorca wewnętrznego. Wzorzec wewnętrzny powinien spełniać 

następujące wymagania: 

 Z musi być rozdzielony od innych składników występujących w próbce 

 Czas retencji powinien być zbliżony do czasu retencji analitu(ów) 

 Nie występuje w próbkach pierwotnych właściwości fizykochemiczne są podobne do 

analitu.  

 powinien być możliwie wysokiej czystości 

 stabilny chemicznie 

 Odpowiedź detektora dla wzorca wewnętrznego powinna być zbliżona do odpowiedzi 

substancji oznaczanych 

 

Metoda ta ma zastosowanie szczególnie w przypadku metod analitycznych wymagających 

złożonej, wieloetapowej procedury przygotowania próbki (izolacja, wzbogacanie, 

derywatyzacja itp.), co może powodować straty analitów. Dodanie wzorca wewnętrznego do 

badanej próbki jeszcze przed przystąpieniem do przegotowania próbki do analizy 

chromatograficznej pozwala na skorygowanie tych strat. Stosowanie metody wzorca 

wewnętrznego pozwala również na uniezależnienie otrzymywanych wyników od wahań ilości 

dozowanej próbki. Ograniczaniem w stosowaniu tej metody może być bardzo bogata matryca, 

w której znajdują się anality. Trudne może być wtedy dobranie odpowiedniej substancji jako 

wzorca wewnętrznego. W praktyce metoda ta jest nieco bardziejpracochłonna niż metoda 

krzywej kalibracyjnej. 

 

Metoda wzorca zewnętrznego (External Standard) –Istotą metody wzorca zewnętrznego jest 

wyznaczenie zależności pomiędzy powierzchnią(wysokością) piku dla każdej  

z oznaczanych substancji i ich stężeniem lub masy. W tym celu przygotowuje się roztwory 

kalibracyjne, tzn. roztwory substancji oznaczanej albo mieszaniny analizowanych substancji 

w kilku różnych stężeniach (np. 1.0, 2,0, 3.0, 4.0 mg/mL). Każdy z przygotowanych 

roztworów, dozowany jest do kolumny chromatograficznej. Na podstawie powierzchni lub 

wysokości pików, na podstawie uzyskanych chromatogramów wyznacza się przebieg krzywej 

kalibracyjnej, bądź oblicza się wartości współczynników w równaniu kalibracyjnym dla 

każdej z oznaczanych substancji. Następnie, dozowane do kolumny i rozdzielane są próbki,  

w których oznaczona ma być zawartość substancji. Uzyskane powierzchnie pików substancji 

oznaczanych w nieznanej próbce, umożliwia oznaczenie ich zawartości, tj. stężenia (masy). 

W praktyce wykonuje się to metodę graficznej interpolacji na wykresie krzywejkalibracyjnej, 

w oparciu o równanie krzywej kalibracyjnej lub z wykorzystaniem równania: 

 
gdzie: Cx- oznaczona zawartość składnika “x”,Ax- powierzchnia piku,  

Rf, rf - współczynnikiodpowiedzi, tj. iloraz powierzchni piku i stężenia substancji o znanym stężeniu w 

roztworzewzorcowym albo odwrotnie. 
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Gdy równanie kalibracyjne wyrażone jest funkcji typu f(x) = a1x, to współczynnik 

odpowiedzi jest współczynnikiem kierunkowym a1tej prostej, dla którychwykonano 

kalibrację. 

Na poniższym rysunku przedstawiono typową krzywą kalibracyjną uzyskaną metodą wzorca 

zewnętrznego.  

 

 

 
Wykres krzywej kalibracyjnej otrzymanej metodą wzorca  zewnętrznego 

 

Stosowanie tej metody kalibracji wymaga, aby zarówno roztwory wzorcowe jak  

i analizowane próbki były rozdzielane (“chromatografowane”) w tych samych warunkach 

temperatury, objętościowego natężenia przepływu eluentu, typu i wymiarów kolumny 

chromatograficznej, z reguły tej samej kolumny, składu eluentu oraz takiego samego 

programu elucji. Ponadto trzeba brać też pod uwagę następujące czynniki: 

 

 Równanie kalibracyjne jest najczęściej zależnością prostoliniową typu  y= a1x+ a2 

, aleniekiedy do opisu przebiegu krzywej kalibracyjnej wykorzystuje się inne funkcje:  

 

 
gdzie:  
y - powierzchnia piku(wysokość),  

x - stężenie (masa) substancji,  

a1,2,3,4- współczynniki,  

n - wykładnik potęgi. 
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 Dozowanie do kolumny chromatograficznej powinno być powtarzalne. 

 Oznaczanie zawartości substancji w próbkach nieznanych może być wykonywane 

tylko w zakresie stężeń, w jakim została wykona kalibracja, dotyczy to także innych 

metod tj. metody wzorca wewnętrznego czy fortyfikacji. Ekstrapolacja przebiegu 

krzywej kalibracyjnej poza zakres wykonanej kalibracji, może być źródłem 

niedokładnych wyników oznaczeń ze względu na nieliniowy przebieg odpowiedzi 

detektora 

 

Metoda dodatku wzorca (Standard Addition) - umożliwia wykonanie oznaczeo 
analitów w oparciu o rzeczywistąmatrycępróbki. Szczególnie, kiedy jest bardzo trudne 

bądźniemożliwe otrzymanie matrycy (placebo), w której nie znajdowałaby sięsubstancja 
oznaczana, np. w przypadku próbek klinicznych i środowiskowych. Szczególnącechątej 

metody jest jej wysoka "odpornośd" na sytuacjęniepełnego rozdzielenia analitu oraz gdy pik 

substancji oznaczanej nie jest rozdzielony do linii podstawowej od innych substancji, których 

piki sąjednak znacznie mniejsze w stosunku do substancji oznaczanej. 

 

Metoda ta polega na dodaniu do próbki znanych ilości (najkorzystniej znanej masy) 

substancji oznaczanych (analitów) np. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 i 0.5 mg/mL, zwykle jest to od 50 do 

150%oczekiwanej zawartości oznaczanej substancji. Na podstawie uzyskanych 

chromatogramów,wykreśla się krzywą kalibracyjną, tj. zależność powierzchni piku analitu w 

funkcji ilości analitudodanej do próbki (rys. 11.5). Następnie przeprowadza się graficzną 

ekstrapolację krzywej kalibracyjnej do punkt przecięcia z osią odciętych i odczytuje się 

wartość Cx. Innym sposobem określenia zawartości substancji oznaczanej w próbce bez 

dodatku wzorca jest graficzne wyznaczenie przebiegu nowejlinii kalibracyjnej typu; 

f(x) = a1x, 

o tym samym współczynniku nachylenia prostej, co krzywakalibracyjna. Przeprowadza się 

wówczas graficzną interpolację, bądź oblicza się stężenie analitu w próbce bez dodatku 

substancji oznaczanej z równania (4), na przykład: Cx=22.5/120=0.19. 

 

 
Wykres krzywej kalibracyjnej otrzymanej przy zastosowaniu metody dodatku wzorca. 
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gdzie:  
a1- współczynnik kierunkowy prostej, a2- wartość w punkcie przecięcia się prostej z osią rzędnych.  

 
Należy nie zapominać o uwzględnieniu stopnia rozcieńczenia w przypadku dodawania 

wzorca w postaci rozcieńczonego roztworu. Zaletą metody dodatku wzorca jest wykonanie 

kalibracji w takich warunkach, że anality znajdują się w rzeczywistej matrycy. Szczególnie, 

kiedy jest bardzo trudne bądź niemożliwe otrzymanie matrycy ( placebo), w której nie 

znajdowałaby się substancja oznaczana, np. w przypadku próbek klinicznych i 

środowiskowych. Szczególną cecha tej metody jest jej wysoka “odporność” na sytuację 

niepełnego rozdzielenia analitu oraz, gdy pik substancji oznaczanej nie jest rozdzielony do 

linii podstawowej, od innych substancji, których piki są jednak znacznie mniejsze w stosunku 

do substancji oznaczanej. Na rysunku 11.6 przedstawiono przykład takiego chromatogramu, 

na którym pik substancji oznaczanej zaznaczono symbolem “1”. W wyżej wymienionych 

sytuacjach tylko metoda dodatku wzorca pozawala na oznaczenie zawartości substancji w 

próbce. Wykonanie oznaczenia zawartości substancji metodą dodatku wzorca jest jednak 

pracochłonne. 

 

Metodę prostej normalizacji - stosuje się, gdy wykorzystywany jest 

detektorrefraktometryczny lub detektor światła rozproszonego. Detektory te wykazują 

zbliżonąodpowiedź dla różnych substancji o zbliżonej strukturze i masie cząsteczkowej. 

Metodaznajduje zastosowanie w przypadku oznaczeń dokonywanych dla próbek składających 

się zkilku substancji albo kilku grup substancji, korzystnie na podobnym poziomie 

stężeń.Metoda prostej normalizacji nie jest metodą kalibracji. Nie stosuje się w niej 

odniesienia do znanej ilości wzorca. Jednakże metoda ta umożliwia oszacowanie względnych 

ilości substancji np. zawartości zanieczyszczeń w badanej próbce.  

Na podstawie chromatogramu oblicza się sumaryczną powierzchnię pików, którą traktuje się 

jak 100%. Następnie oblicza się udział powierzchni określonego piku względem sumy 

powierzchni wszystkich lub tylko wybranych pików na chromatogramie. 

 

Chromatogram mieszaniny substancji oznaczanych oraz ich udziały procentowe w próbce 

uzyskane metodą prostej normalizacji. 
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Otrzymanej wartości dla danej substancji przypisuje się procentową zawartości 

względem innych substancji obecnych w mieszaninie. Obliczenia wykonuje się zgodnie z 

poniższym równaniem (5): 

 

gdzie:  

ci- udział procentowy substancji i względem innych pików na chromatogramie,  

Ai- powierzchnia piku,  

ΣAi- suma powierzchni wszystkich lub wybranych pików na chromatogramie 

 

Metoda prostej normalizacji opiera się na założeniu, że współczynniki odpowiedzi 

dlakażdego składnika próbki sątakie same, tzn. takie same stężenia różnych substancji 

odpowiadają takim samym powierzchniom ich pików chromatograficznych. Taką 

charakterystyką cechujesię detektor FID (płomieniowo-jonizacyjny) stosowany w 

chromatografii gazowej do oznaczania węglowodorów. W chromatografii cieczowej metoda 

uproszczonej normalizacji jeststosowana bardzo rzadko. Wynika to stąd, że detektory 

stosowane w HPLCcharakteryzują sięzróżnicowaną czułością względem substancji. 

Stosowanie detektora typu UV-VIS i metodyprostej normalizacji jest nie celowe, ponieważ 

nawet substancje należące do tego samego szereguhomologicznego charakteryzują się 

zróżnicowanymi molowymi współczynnikami absorbancji(ε). Zatem odpowiedź detektora 

UV-VIS zależy od stężenia substancji jak i molowegowspółczynnika absorbancji 

Korzystne może być stosowanie metody prostej normalizacji, gdywykorzystywany 

jestdetektor refraktometryczny lub detektor światła rozproszonego. Detektory te wykazują 

zbliżonąodpowiedź dla różnych substancji o zbliżonej strukturze i masie cząsteczkowej, 

szczególnie dlasubstancji należących do tej samej grupy związków chemicznych.  

 

2.2. Badanie czystości 

 

Pierwszym etapem przy oznaczaniu czystości badanej substancji jest identyfikacja 

jakościowa głównego składnika, w przypadku kiedy nie jest on jednoznacznie określony 

lubgłównym składnikiem może być jeden z izomerów.W tym celu należy rozważyć wszelkie 

dostępne techniki dające możliwośćidentyfikacji głównego składnika. W przypadku gdy 

właściwości fizyczne badanegomateriału są charakterystyczne i dobrze znane, do 

identyfikacji może posłużyć wyznaczeniejednego lub kilku charakterystycznych parametrów, 

takich jak np. temperatura topnienia. Wwiększości przypadków konieczne jest jednak 

wykorzystanie bardziej zaawansowanychtechnik instrumentalnych takich jak: 

Chromatografia gazowa (GC), 

wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC), 

magnetyczny rezonans jądrowy (NMR), 

spektrometria mas (MS) , 

techniki spektroskopowe (UV, VIS, IR, Ramana). 

 

Kolejnym etapem jest zbadanie obecności lub braku typowych zanieczyszczeń, a w 

przypadku ich wykrycia, dokonanie oznaczeń ilościowych. W takich przypadkach 

powszechne jest, dla oznaczania zanieczyszczeń organicznych, stosowanie technik łączonych, 
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tj. stanowiących kombinację technik rozdzielania oraz różnych technik detekcji, np. 

chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo jonizacyjną (GC-FID) czy w sprzężeniu ze 

spektrometrią mas (GC-MS), chromatografia cieczowa (LC) z detektorem 

refraktometrycznym (LC-RID), spektrofotometrycznym UV albo UV-DAD (LC-UV/DAD) 

oraz masowym (LC-MS). 

Typowymi technikami dla zanieczyszczeń nieorganicznych są: 

· fluorescencja rentgenowska (XRF), 

· jonizacja z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) połączona z optyczną 

spektroskopią emisyjną (ICP-OES) bądź spektrometrią mas (ICP-MS), 

· neutronowa analiza aktywacyjna (NAA), 

· dla oznaczenia zawartości wody – metoda wagowa (utrata masy podczas suszenia) bądź 

miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera. 

 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jakościowej 

ioznaczenia ilościowego jednocześnie podczas tej samej analizy.Kluczowym elementem 

zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jestprzeprowadzenie poprawnej procedury 

walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełnischarakteryzowanych materiałów odniesienia 

(wzorców analitycznych). 

Podstawowe klasy czystości produktów, powszechnie stosowane w Polsce 

wymienionoponiżej wraz z podanym procentowym zakresem zawartości głównego składnika. 

 
Tabela 1. Klasy czystości 

 
Klasa Skrót Zakres [%] Stopień 

czystości 

 

uwagi 

 

Techniczny 

 

techn. 90-99 1 - 2 N  - 

Czysty cz. . 99,0-99,9 2 - 3 N  - 

Czysty do analiz cz.d.a. 99,9-99,99 3 - 4 N zanieczyszczeń nie można wykryć 

typowymi metodami analizy chemicznej 

 

Chemicznie 

czysty 

ch.cz. 99,99-99,999 4 - 5 N zanieczyszczeń nie można wykryć nawet 

bardzo czułymi metodami analizy 

chemicznej i do ich analizy użyć metod 

wykorzystujących zjawiska czysto 

fizyczne 

 

Czysty 

spektralnie 

 

Spektra.cz. 99,999-99,9999 5 – 6 N Ilość zanieczyszczeń nie zakłóca 

pomiarów metodami analizy spektralnej 

 

 

Podana w kolumnie 4 czystość substancji wyrażona literą N, stosowana jest 

powszechnieprzede wszystkim do określania czystości substancji gazowych. Czystość określa 

się poprzezliterę N i cyfrę oznaczającą ujemny logarytm z zawartości objętościowej 

zanieczyszczeń(potocznie rzecz mówiąc jest to liczba „dziewiątek” w czystości wyrażonej 

jako ułamekdziesiętny). 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Zanieczyszczenia występujące w produkcie można zaklasyfikować do jednej z poniższych 

grup: 

 Zanieczyszczenia krytyczne (kluczowe) (ang. Critical Impurities) – są 

tozanieczyszczenia których obecność w produkcie powyżej pewnej określonej 

wartości(charakterystycznej dla produktu) stanowi o jego nieprzydatności do 

określonychzastosowań 

 Zanieczyszczenia prawdopodobne (ang. Suspected Impurities) - o 

wysokimprawdopodobieństwie występowania w materiale co wynika z procesu jego 

wytwarzania(synteza, oczyszczanie, składowanie), a także możliwości występowania 

przemian np.rozkład do innych substancji na co wpływają takie właściwości materiału 

jak: stabilnośćtermiczna, reaktywność w obecności tlenu, wody lub dwutlenku węgla. 

 Zanieczyszczenia (ang. Contaminants) – są to substancje, których obecność w 

materialenie została przewidziana w oparciu o „historię” procesu wytwórczego 

produktu oraz jegowłaściwości fizyko-chemiczne. Obecność takich zanieczyszczeń 

wskazuje z reguły naniedoskonałość wiedzy o procesach wytwórczych i/lub 

właściwościach substancji. 

 

2.2.1 Metody określania czystości 

 

Suma ilości głównego składnika (nPC) oraz ilości zanieczyszczeo( Σ nIC) jest  

zdefinicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących sięw próbce. 

Ponadto(podobnie) suma masy głównego składnika (mPC) oraz masy zanieczyszczeo(ΣmIC) 

jest8równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących sięw próbce. Biorąc pod 

uwagę 

dobrze scharakteryzowany główny składnik materiału, ilośdsubstancji i masa substancji dają 
sięłatwo przeliczaduwzględniając średniąmasęmolową(wzór 1) 

(masęcząsteczkową)głównego składnika (MPC). 

mPC= nPC x MPC (1) 

 

Analogicznie można postąpidprzy przeliczaniu ilości i masy każdego ze 

składnikówzanieczyszczeo, uwzględniając średniąmasęmolową(MIC): 

 

mIC = nIC x MIC (2) 

 

Tak długo, jak jednostki sązgodne, ilości substancji i masa substancji dająsięwyrazidjako 

ułamki próbki ogólnej. Ułamek molowy Xcdla składnika C (zarówno PC jak i IC),można 

zdefiniowadjako (3): 

 
 

Ułamek wagowy wCdla składnika C, definiuje sięjako (4): 
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Zarówno ułamki molowe jak i wagowe sumująsiędo jedności (5): 

 

 
 

Istniejącztery różne podejścia do określenia czystości badanego materiału: 

 

bezpośrednie obliczanie nPC 

 

za pomocąmetod: 

o grawimetrycznych 

o miareczkowych 

o oznaczeoilościowych z zastosowaniem NMR i metody wzorca wewnętrznego 

(ang.Internal Standard Quantitative Nuclear Magnetic Resonance - IS-qNMR)o analiza 

stosunku izotopowego z zastosowaniem spektrometrii mas (ang. StableIsotope Ratio Mass 

Spectrometry) 

 

bezpośrednie obliczanie xPClub wPC: jeśli wszystkie składniki mieszaniny możnarozdzielić w 

funkcji czasu (procesy chromatograficzne), częstotliwości (metodyspektroskopowe), masy 

(układy spektrometrii mas) lub innych fizycznych wielkości orazjeśli każdy ze składników 

może zostać wykryty z równomolową lub molowo-masowączułością, wtedy stosunek sygnału 

głównego składnika do sumy sygnałów pozwala nawyznaczenie xPClub wPC. W przypadku 

braku równopolowej odpowiedz można stosowaćodpowiednie współczynniki korekcyjne dla 

poszczególnych sygnałów. 

 

jednoczesne obliczanie 1 - ΣxIC: Czystość substancji można określić, stosując 

technikitermoanalityczne, tj. różnicową analizę termiczną (DTA) i różnicową 

kalorymetrięskaningową (DSC). Podstawę do zastosowania tych technik w analizie czystości 

stanowifakt, iż zanieczyszczenia obecne w związkach organicznych wpływają na 

zakrestemperatur, kształt i powierzchnię endotermicznych pików DTA i DSC, związanych 

ztopnieniem tych substancji. Na tej podstawie stopień czystości można ocenić, 

porównującpiki endotermiczne dla próbki badanej oraz wzorca. W oznaczeniach ilościowych 

stosujesię natomiast równanie van‟t Hoffa, które przedstawia zależność pomiędzy 

obniżeniemtemperatury topnienia czystej substancji a stężeniem zawartych w niej 

zanieczyszczeń. 

 

kolejne obliczanie 1 –ΣxIClub 1 - ΣwIC: w przypadku zanieczyszczeń różnego typu 

częstowynik podany jako czystość materiału jest obliczany na podstawie wyniku 

kilkuniezależnych oznaczeń np. z metody normalizacji lub normalizacji ze 

współczynnikiem(GC-FID albo LC-RID) oraz wyników oznaczeń zawartości wody metodą 

Karla-Fischera. 
 

Bardzo ważnym aspektem metodyki oznaczania czystości konkretnej substancjiotrzymywanej 

w wyniku rozdzielania techniką cieczowej chromatografii w warunkachpreparatywnych jest 

zapewnienie ortogonalności warunków rozdzielania na etapieoznaczania czystości względem 

etapu izolacji. Pod tym pojęciem rozumie sięzastosowanie warunków, w których 
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wykorzystywany jest zupełnie inny mechanizmrozdzielania. W ten sposób zanieczyszczenia, 

które mogły nie rozdzielać się zskładnikiem cennym w warunkach rozdzielania 

zastosowanych podczas zbieraniafrakcji będą łatwo rozdzielane na etapie badania czystości. 

W praktyce, dla substancjirozdzielanej w skali preparatywnej przykładowo: 

 w warunkach RP, na etapie badania czystości powinny zostać zastosowanewarunki 

HILIC, IEx albo NP (pod warunkiem zapewnienia rozpuszczalności weluencie). 

 w warunkach SEC, na etapie badania czystości powinny zostać zastosowanewarunki 

RP, HILIC, IEx albo NP. 

 

3. Zagadnienia ekonomiki otrzymywania czystych substancji zzastosowaniem technik 

chromatograficznych 

 
3.1 Efektywność ekonomiczna (produktywność) rozdzielania preparatywnego i 

Procesowego 
 

Efektem jednego rozdzielania jest określona objętość eluatu zebrana jako 

konkretnafrakcja zawierająca pożądany składnik (albo składniki). Iloczyn objętości zebranego 

eluatu istężenia konkretnego składnika pozwala na obliczenie efektu rozdzielania wyrażonego 

jakomole lub (częściej) masa tego składnika. Uwzględnienie czasu potrzebnego na 

wykonaniejednego rozdzielania, a następnie na ustabilizowanie warunków pozwalających na 

wykonaniekolejnego rozdzielania, pozwala na określenie czasu trwania jednego cyklu 

rozdzielczego, atym samym wyznaczenie masy składnika uzyskiwanego 

preparatywnie/procesowo wjednostce czasu. Możliwe jest również uwzględnienie innych 

aspektów ekonomicznychprocesu, tj. wykorzystywanej masy sorbentu, zużywanej ilości 

eluentu (zależności poniżej),amortyzacja aparatury, koszty pracowników lub wynajmu 

aparatury/pomieszczeo[**].Pierwszązastosowanądo określania wydajności kolumny 

preparatywnej wielkościąjest tzw. „przerób” Rh lub Th (ang. throughput), czyli masa 

substancji i otrzymywana wjednostce czasu przy użyciu konkretnej kolumny i konkretnego 

układu chromatograficznego. 

 

 
 

mi – masa izolowanej substancji i, tc- czas cyklu rozdzielczego 

 

 

 
 

mw – masa wypełnienia, w- objętościowe natężenie przepływu eluentu, Vc – objętośdeluentu zużywana 

podczas jednego cyklu rozdzielczego 
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Przydatnym parametrem „uniwersalnym” pozwalającym na porównywanie różnych 

układów chromatograficznych oraz z zastosowaniem kolumn o różnych wymiarach jest tzw. 

„produktywnośdjednostkowa kolumny” (Pt): 

 
 

 

Fc – pole przekroju poprzecznego wypełnienia kolumny 

 

Ze względu na wysoki koszt, zarówno fazy stacjonarnej (sorbentu stanowiącegowypełnienie 

kolumny), jak również, organicznych składników eluentu, korzystne jeststosowanie „łącznie” 

wzorów (2) i (3‟) do określania efektywności ekonomicznej danegoprocesu rozdzielczego. 

 

4. Warunki przenoszenia skali rozdzielania oraz przeładowania kolumny 

 

Zwiększenie masy substancji jednorazowo dozowanej do kolumny oznacza 

zwiększeniestopnia przeładowania sorbentu (kolumny). Celowa jest maksymalizacja 

produktywnościkolumny, co uzyskuje się poprzez prowadzenie rozdzielania w warunkach 

przeładowaniasorbentu masą rozdzielanych substancji. Przekroczenie określonej masy 

mieszaninywprowadzonej do kolumny dla danej masy sorbentu, powoduje, że 

charakterystykaoddziaływań substancje rozdzielane-faza stacjonarna nie znajduje się w 

obszarze liniowegozakresu izotermy sorpcji, a w efekcie następuje poszerzenie pasm 

(pików)chromatograficznych – zaczynają przyjmować kształt trójkąta 

prostokątnegozniekształconego o dyspersję. 

 

 

Wyróżnia się dwa typy przeładowań[*]: 

 

 przeładowanie stężeniowe – bardziej korzystne ekonomicznie – dozowanamieszanina 

charakteryzuje się wysokim stężeniem substancji rozdzielanych –5*10
-2

 g mieszaniny 

rozdzielanych substancji / g sorbentu typu żel krzemionkowylub chemicznie 

modyfikowany żel krzemionkowy; 

 przeładowanie objętościowe – mniej korzystne ekonomicznie – stosowane 

wprzypadkach gdy substancje rozdzielane słabo rozpuszczają się w eluencie,typowe 

stężenia stosowane w praktyce oscylują w granicach 5*10
-4

 g 

mieszaninyrozdzielanych substancji / g sorbentu typu żel krzemionkowy lub 

chemiczniemodyfikowany żel krzemionkowy. Objętośćdozowanego roztworu 

(Vi)przekracza: 

 

 
 

N0 – liczba półek teoretycznych warunkach braku przeładowania, VR – objętośćretencji 
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W zależności od zastosowanego typu przeładowania obserwowany jest inny kształt pików 

chromatograficznych (rys. 1-2) [**]. Dla otrzymania odpowiednio dużej masy substancji z 

każdego rozdzielania, przy zachowaniu odpowiedniej rozdzielczości, niezbędne jest 

zwiększenie skali rozdzielania, tzn., przede wszystkim zwiększenie średnicy kolumny, w 

stosunku do kolumny modelowej. Po dobraniu warunków rozdzielania „preparatywnego” w 

skali modelowej w warunkach przeładowania kolumny, stosuje sięokreślone zasady 

przenoszenia warunków do skali preparatywnej lub procesowej. W zależności od stopnia 

trudności problemu rozdzielczego oraz od celu rozdzielania, przyjmuje sięróżne „strategie” 

postępowania dla przenoszenia skali rozdzielania [**]: 
 

 Zwiększenie wyłącznie średnicy kolumny (dc), bez zwiększania długości 

warstwywypełnienia (Lc) oraz z zachowaniem takiego samego wypełnienia oraz 

składueluentu / programu elucji, jak w skali modelowej – warunki 

„prostego”przenoszenia skali rozdzielania; 

 

  Jednoczesne zwiększenie wszystkich geometrycznych wymiarów kolumny, czyli,tak 

średnicy (dc), jak i długości warstwy wypełnienia (Lc) oraz często, zjednoczesnym 

zwiększeniem wielkości ziaren wypełnienia kolumny – warunki„złożonego” 

powiększanie skali rozdzielania – celowe zachowanie takiej samejliczby półek 

teoretycznych, wyznaczonych w warunkach braku przeładowaniakolumny w skali 

technicznej i modelowej !!! 

 

Ze znacznym zwiększeniem wymiarów geometrycznych kolumny, wiąże się konieczność 

zwiększenie skali całej aparatury, a więc „przenoszenie skali” od modelu do skali technicznej. 

Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono zmiany kształtu piku oraz charakterystyczne zjawiska 

zachodzące podczas przeładowania odpowiednio objętościowego i stężeniowego, w 

przypadku izotermy sorpcji typu langmuirowskiego. W praktyce dla niektórych układów 

chromatograficznych stwierdzono „wykładniczy” (ze względu na kształt – zwany także typem 

„S” lub „anty-langmuir”) charakter izoterm sorpcji. Implikuje to dodatkowe zjawiska 

występujące w kolumnie – przede wszystkim tzw. sorpcję wielowarstwową, wynikająca z 

oddziaływań zaadsorbowanych cząsteczek substancji rozdzielanej z cząsteczkami tej samej i 

innych substancji obecnymi w fazie ruchomej. Uwaga, w przypadku stosowania zbytwysokich 

stężeń mieszaniny wprowadzonej do kolumny, istnieje wówczas możliwość„kondensacji 

kapilarnej” w porach wypełnienia kolumny i otrzymywanie niskich stopniodzysku, 

rozdzielnych składników !!! 
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Rys. 1 Przykład efektu zmiany kształtu pików podczas 

przeładowania objętościowego. W części I przedstawiono 

nałożenie pików chromatograficznych uzyskiwanych w 

warunkach bez przeładowania (1), dolnej granicy 

przeładowania objętościowego (2) oraz przykład typowego 

przebiegu chromatograficznego w warunkach przeładowania 

objętościowego (3). Jak przedstawiono w części II, stężenie 

analizowanej substancji znajduje sięw zakresie liniowości 

izotermy sorpcji (typu Langmuir). Uzyskiwane w przypadku 

przeładowania objętościowego piki chromatograficzne mają 

kształt zbliżony do prostokąta, którego wysokość(plateau) 

odpowiada stężeniu w dozowanej próbce. Strzałkami 

zaznaczono umiejscowienie maksimum piku w warunkach (1) 

„w piku” w warunkach (3), tj. mniej więcej na „początku” 

plateau.W części III przedstawiono równieżefekt nakładania 

siępików w przypadku zmniejszenia Rs poniżej wartości 1. 

 

 

 

Rys. 2 Przykład efektu zmiany kształtu pików podczas 

przeładowania stężeniowego. W części I przedstawiono 

nałożenie pików chromatograficznych uzyskiwanych w 

warunkach bez przeładowania (1), dolnej granicy 

przeładowania stężeniowego (2) oraz przykład typowego 

przebiegu chromatograficznego w warunkach przeładowania 

stężeniowego (3). Jak przedstawiono w części II, stężenie 

analizowanej substancji znajduje się poza zakresem liniowości 

izotermy (typu Langmuir) sorpcji. Uzyskiwane w przypadku 

przeładowania stężeniowego piki chromatograficzne 

mająkształt zbliżony do trójkąta prostokątnego. Strzałkami 

zaznaczonoumiejscowienie maksimum piku w warunkach (1) 

„w piku” w warunkach(3), tj. mniej więcej na „końcu” zbocza 

piku po stronie zstępującej(zmniejszenie wartości retencji 

maksimum piku w warunkachprzeładowania).W części III 

przedstawiono równieżefekt nakładania siępików wprzypadku 

zmniejszenia Rs poniżej wartości 1. 
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Obszerne opracowanie poświęcone przykładom zastosowańprocesowej LCwdrożonych w 

przemyśle wymagane do zapoznania przez Studentów przedprzystąpieniem do zajęćzawiera 

pozycja [****] literatury. 

 

 

5. Zagadnienia „ekonomicznego” postępowania w skali preparatywnej i 

Procesowej 

 

5.1 Regeneracja aktywności sorpcyjnej kolumny 

 

W preparatywnej chromatografii cieczowej, z uwagi na rozdzielanie 

mieszanin„rzeczywistych” o bardzo różnym składzie, gdy często występują substancje które 

trwaledezaktywują powierzchnię sorpcyjną fazy stacjonarnej, po kilku, a nawet w kolejnej 

operacjirozdzielania, zaczyna obserwować się spadek rozdzielczości kolumny. Wówczas, 

wzależności od konkretnego zadania rozdzielczego przyjmuje się dotychczas dwa 

głównepodejścia: 

a. przywrócenie zadowalającej aktywności sorpcyjnej wypełnienia poprzez 

zastosowaniepodczas każdej operacji rozdzielania eluentu o wyższej sile elucyjnej 

(wymyciezanieczyszczeń „mocnym” eluentem) i dokonanie ponownej „reaktywacji” 

aktywnościsorpcyjnej powierzchni wypełnienia za pomocą eluentu o niskiej sile elucyjnej, 

b. cykliczna wymiana sorbentu, co określoną liczbę rozdzielań – stosowana, gdy 

następujetrwała dezaktywacja powierzchni sorpcyjnej, lub gdy rozwiązanie a) okazuje się 

byćrozwiązaniem mniej uzasadnionym ekonomicznie 

 

 

Rys. 3 Przykład efektu zmiany kształtu pików podczas przeładowania 

stężeniowego dla układu charakteryzowanego izotermąsorpcji typu 

„S”. W części I przedstawiono nałożenie pików chromatograficznych 

uzyskiwanych w warunkach bez przeładowania (1), dolnej granicy 

przeładowania stężeniowego (2) oraz przykład typowego przebiegu 

chromatograficznego w warunkach przeładowania stężeniowego (3). 

Jak przedstawiono w części II, stężenie analizowanej substancji 

znajduje się poza zakresem liniowości izotermy (typu „S”) sorpcji. 

Uzyskiwane w przypadku przeładowania stężeniowego piki 

chromatograficzne mają kształt zbliżony do trójkąta prostokątnego, ale 

w porównaniu z Rys. 2 są „odwrócone”, tzn. asymetria piku występuje 

po stronie wstępującej. Umiejscowienie maksimum piku w warunkach 

(1) „w piku” w warunkach (3), znajduje siępodobnie jak w przypadku 

opisanym na rys. 2, mniej więcej na „końcu” zbocza piku po stronie 

zstępującej. 



17 
 

Alternatywnie do powyższych, stosowanych w praktyce sposobów 

postępowania,istnieje również możliwość zastosowania przepływu zwrotnego eluentu w 

kolumnie (ang.backflush = BF). Postępowanie polega na wprowadzeniu do układu 

chromatograficznegododatkowego zaworu dwu położeniowego – w jednym położeniu eluent 

jest wprowadzany dokolumny od strony „A” a odbierany od strony „B”, a drugim położeniu 

na odwrót. Z termodynamicznego punktu widzenia, substancje wprowadzone do kolumny, po 

czasieeluowania t przebyły pewne drogi i w przypadku odwrócenia przepływu, po 

identycznymczasie t powinny opuścić kolumnę w postaci jednego piku. Wyjątek stanowi 

przypadek natyle silnej sorpcji, a w szczególności chemisorpcji, gdy substancja jest „trwale” 

związana zfazą stacjonarną i nie ma możliwości jej usunięcia z zastosowaniem przypływu 

zwrotnego.Takie składniki powinny zostać usunięte z wsadu do rozdzielania przed 

wprowadzeniem godo kolumny rozdzielczej !Oprócz zalety, jaką jest możliwość usunięcia w 

przepływie zwrotnym substancji obecnych w kolumnie po elucji frakcji będącej celem 

preparatywnego otrzymywania, drugim niezmiernie ważnym aspektem jest ciągle stała 

aktywność sorpcyjna kolumny, taka sam, jakamiała miejsce na początku rozdzielania. 

Przepływ zwrotny spełnia powyższe zadania w przypadku elucji izokratycznej. Zapewnienie 

tej samej aktywności sorpcyjnej kolumny oraz„zrównoważenie” oddziaływań faza 

stacjonarna – eluent pozwala na zachowanie jednakowejretencji substancji, co w przypadku 

zautomatyzowanych układów zbierania frakcji ma istotneznaczenie praktyczne. Zastosowanie 

przepływu zwrotnego eluentu w kolumnie pozwala,więc, na zwiększenie „żywotności” 

kolumny w warunkach preparatywnych i procesowych, a 

przy tym ogranicza ilość eluentu zużywaną na przywrócenie aktywności sorpcyjnej 

kolumnydo warunków „początkowych” przed kolejnym rozdzielaniem, gdy 

zanieczyszczeniapozostałe w kolumnie eluowane są z zastosowaniem tzw. elucji skokowej z 

zastosowaniemeluentu o bardzo wysokiej sile elucyjnej. 

 

5.2. Odzysk eluentów 

 

Najważniejszym czynnikiem, decydującym o opłacalności stosowania PLC, 

jakotechniki otrzymywania substancji, jest ilość (koszt) organicznych składników 

eluentuutraconych podczas wzbogacania oraz izolacji rozdzielanych i otrzymywanych 

substancji.Eluenty stosowane do rozdzielania, w skali preparatywnej są z reguły 

odzyskiwanepraktycznie w 100 %-ach. W celu recyrkulacji zużytego eluentu w warunkach 

izokratycznychz reguły wystarcza przedestylowanie rozpuszczalnika, co pozwala na usunięcie 

nielotnychzanieczyszczeń. Dlatego celowe jest stosowanie elucji izokratycznej w PLC, tak 

dalece, jak tomożliwe.Wysoki koszt rozpuszczalników o wymaganej czystości (HPLC, MS) 

orazograniczenie emisji do środowiska lotnych związków organicznych, LZO (z ang. 

VolatileOrganic Compounds - VOC) powoduje, że laboratoria farmaceutyczne oraz 

chemiczneposzukują metod redukcji użycia rozpuszczalników, zwiększenia stopnia ich 

odzysku, bądźrecyklingu. W efekcie pozwala to na zwiększenie wydajności otrzymywania 

produktu,redukcję kosztów jego pozyskiwania oraz poprawę bezpieczeństwa pracy.Wybór 

sposobu ("technologii") odzysku rozpuszczalników z mieszanin jestdeterminowany przez 

właściwości fizyko-chemiczne składników, tzn., lotność, polarność(stąd, m.in., 

rozpuszczalność w cieczach polarnych, albo niepolarnych), ciepło parowania,skłonność do 
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tworzenia mieszanin azeotropowych itp. Zależy też od liczby składników,szczególnie, gdy ich 

właściwości fizykochemiczne są zbliżone. W przypadku "wsadu",złożonego z dwóch lub 

kilku, a nawet wielu składników, które wykazują szeroki zakreslotności, z reguły stosuje się 

destylację frakcyjną (rektyfikację).Wybór operacji jednostkowych rozdzielania i oczyszczania 

mieszaninrozpuszczalników organicznych, zwłaszcza w przypadku mieszanin 

rozpuszczalnikówpochodzących z operacji technologicznych realizowanych w sposób ciągły, 

zawsze powinienopierać się na ekonomicznej analizie i bilansie kosztów nowych i 

odzyskanychrozpuszczalników, ceny sprzedaży mieszanin odpadowych, jako nośników 

energii spalania,kosztów ewentualnego zlecenia odzysku / utylizacji, kosztów własnych 

oczyszczania iodzysku. Koniecznie trzeba też uwzględniać wpływ stosowanych operacji na 

środowisko, np.,ich energochłonność, emisje oparów i ciepła, zużycie wody i innych mediów 

technologicznych, czyli tzw. koszty środowiskowe. 

 

6. Wykonanie ćwiczenia 

 
Moduł A:Kolumnowa wysokosprawna chromatografia cieczowa odwróconych układach faz, 

w warunkach przeładowania oraz elucji izokratycznej(RP-PLC)  

 

 Przebieg ćwiczenia : 

 

a. Wykonanie rozdzielania mieszaniny parabenów kwasu 4-hydroksy benzoesowego w 

warunkach bez i z przeładowaniem stężeniowym. 

b. Zbieranie frakcji podczas rozdzielania mieszaniny parabenów w warunkach z 

przeładowaniem stężeniowym 

c. Kontrola jakości zebranych frakcji przy użyciu HPLCz detektorem UV-DAD i RID. 

 
Materiały i Aparatura: 

 

 Aparaty chromatograficzny typu HPLC: pompa, dozownik zaworowy, kolumna typu 

C18, detektor UV-VIS lub UV typu DAD, integrator albo komputerowysystem 

rejestracji i przetwarzania danych. 

 Eluent : Woda : Metanol 1:1 lub 4:6, Mieszanina parabenów rozpuszczona w eluencie  

 Fiolki na zbierany eluat 

 

Moduł B:Kolumnowawysokosprawnaelucyjna chromatografia cieczowa w normalnych 

układach faz, w warunkach przeładowania oraz elucji izokratycznej(NP-PLC) 

 

 Przebieg ćwiczenia : 

 

a. Wykonanie rozdzielania mieszaniny stanowiącej ekstrakt z trawy lub izomery 

strukturalne nitroaniliny w warunkach bez przeładowania i z przeładowaniem 

stężeniowym. 

b. Zbieranie frakcji podczas rozdzielania mieszaninyw warunkach z przeładowaniem 

stężeniowym 

c. Kontrola jakości zebranych frakcji przy użyciu HPLCz detektorem UV-DAD i RID. 
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Materiały i Aparatura: 

 

 Aparaty chromatograficzny typu HPLC: pompa, dozownik zaworowy, kolumna typu 

C18, detektor UV-VIS lub UV typu DAD, integrator albo komputerowysystem 

rejestracji i przetwarzania danych. 

 Eluent : Heksan:Izopropanol 95:5, Ekstrakt z trawy, izomery p-,o-,m-Nitroaniliny 

 Fiolki na zbierany eluat 

 

Warunki rozdzielania i detekcji: 

 

Natężenie przepływu fazy ruchomej powinno wynosid1ml/min., temperatura pokojowa, 

objętośdpróbki dozowanej do kolumny: 50 μl. 

 

Sposób wykonania: 

 

1) Zaprogramowadskład eluentu:  

2) Ustabilizowadwarunki rozdzielania (stabilna linia podstawowa detektora RI oraz 

detektora UV-VIS typu DAD, powierzchnia sorpcyjna kolumny „zrównoważona” ze 

stosowanym eluentem). 

3) Po ustabilizowaniu warunków rozdzielania wprowadzić do pętli zaworu 50 ul próbki w 

położenie ”load” zaworu. Po stwierdzeniu gotowości systemu rejestracji iprzetwarzania 

danych (komunikat „waiting for injection” w przypadku stosowaniakomputerowego systemu 

rejestracji i przetwarzania danych), wprowadzić próbkę dokolumny („zadozować 

„wstrzyknąć” próbkę, przekręcić zawór w pozycję „inject”). 

Obserwować przebieg rozdzielania, kontrolować prawidłowość pracy aparatu,zanotować 

warunki rozdzielania i detekcji oraz naszkicować schemat aparatu, a takżewyjaśnić z 

prowadzącym ewentualne wątpliwości. 

4) Po zarejestrowaniu chromatogramu, odczytać wartość czasu retencji i powierzchnie 

poszczególnych pików z detektora RID.  

 

 

 

7. Wymagania do sprawdzianu 

 
Szczegółowy wykaz zagadnieopodano w harmonogramie dwiczeolaboratoryjnych. 

1. Zakres wiadomości objęty niniejsząinstrukcją 
2. Rozdział 11, 13 [*] 

3. Podstawy następujących operacji: odparowanie próżniowe, destylacja i rektyfikacja 

(odzysk organicznych składników eluentu), ekstrakcja ciecz – ciecz (przeniesienieskładników 

hydrofobowych z hydrofilowego eluatu do lotnej cieczy organicznej,dotyczy lipidów, średnio 

polarnych metabolitów roślinnych oraz hydrofobowychbiałek i peptydów), liofilizacja 

(otrzymanie mikrokrystalicznej postaci białka zroztworu w wodzie). Bardziej szczegółowe 

informacje w specjalistycznej literaturzeinżynierii bio-procesowej (np. poz. 12-14 literatury 

uzupełniającej) oraz winstrukcjach z przedmiotu Techniki Rozdzielania (dla Technologii 

Chemicznej) [***] 

4. Przykłady zastosowań wymienione w [***] 
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8. Sprawozdanie 

 
Każda grupa przygotowuje odrębne sprawozdanie w formie odręcznego 

czytelnegomanuskryptu, z odpowiednimi obliczeniami i wykresami oraz naszkicowanymi 

odręcznie ipoprawnie opisanymi chromatogramami. Każde z pięciu ćwiczeń stanowi odrębną 

częśćsprawozdania końcowego i powinno zawierać następujące części oraz informacje: 

 

- Wprowadzenie - opis operacji przygotowawczych oraz separacyjnych i wykorzystywane 

zjawiska fizykochemiczne mające główny / drugorzędny wpływ na osiągane rezultaty 

rozdzielania, opis optymalnych warunków i ograniczeoutrudniających / uniemożliwiających 

osiągnięcie optymalnych warunków, opiniędotyczącązalet i wad uwzględnionych operacji 

iprocesów separacyjnych, a także technik detekcji oraz metod oznaczania; 

 

- Cel ćwiczenia i odpowiedniej jego części; 

 

- Częśćdoświadczalna - opis i warunki eksperymentów wykonanych podczas dwiczenia, z 

podziałem, jak w publikacji naukowej, na: 

• Materiały, Aparatura i wyposażenie, Metodyka i sposób opracowania wyników 

Ta częśdsprawozdania powinna zawieradopis sposobu wykonania 

obliczeoposzczególnychparametrów, przykład wykonania obleczeo, przeliczenia jednostek 

fizycznych oraz przykładyotrzymanych wartości obliczonych parametrów, po jednym 

przykładzie dla obliczaniakonkretnej wielkości. 

 

- Wyniki i dyskusja, zestawienie wyników w formie rysunków, tabel, fotografii, 

danychuzyskanych w rezultacie wykonanych obliczeń itp., wraz z opisem co one 

przedstawiają ijakie wnioski z nich wynikają; Należy stosować tabelaryczne przedstawianie 

danych iwarunków oraz zamieszczać schematy budowy stanowisk laboratoryjnych, 

aparatury,kolumn i sprzętu pomocniczego z odpowiednimi opisami w podpisie pod rysunkami 

– wsposób jak najkrótszy, jednak na tyle jednoznaczny, aby można było na tej 

podstawiezamieszczonych danych i informacji powtórzyć eksperymenty bez konsultowania 

się zwykonawcą, tzn., konieczne jest podanie nazw modułów aparatury i sprzętu, typu, 

modelu,stopnia czystości odczynników, producenta, stężeń itp. danych. 

 

- Wnioski końcowe - zestawienie wniosków wynikających z całej serii pięciu ćwiczeń,jednak 

bez powtarzania wniosków zamieszczonych w poszczególnych częściachsprawozdania, 

natomiast kilka wniosków znajdujących się w różnych częściach sprawozdaniamoże być 

podstawą do sformułowania odpowiedniego wniosku końcowego (w tym sensiepowtórzenie 

jest dopuszczalne); 

 

- Spis literatury - proszę zamieścić w sposób zgodny z zasadami cytowania 

literaturystosowanymi w publikacjach naukowych tylko te pozycje, z których rzeczywiście 

korzystaliautorzy sprawozdania. 

Nad przygotowaniem sprawozdania powinna pracować cała grupa 

wykonującaćwiczenie. Na stronie czołowej powinny zostać wpisane czytelnie nazwiska 

osóbwykonujących ćwiczenie oraz sprawozdanie wraz z podpisami. Podpis oznacza, 

żeokreślona osoba brała udział w pracy nad przygotowaniem sprawozdania i 

współodpowiadaza jego treść i zamieszczone wnioski. 
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