












Chromatografia jest technik¹ rozdzielania mieszanin substancji w uk³adzie dwufazowym
(faza stacjonarna / faza ruchoma). Jest przydatna do rozdzielania sunstancji, które mozna rozpuœ-
ciæ w jakimkolwiek rozpuszczalniku pod warunkiem, ¿e istnieje równoczeœnie, minimalna cho-
cia¿ rozpuszczalnoœæ w eluencie. Proces chromatograficzny mo¿na zdefiniowaæ jako zespó³ od-
dzia³ywañ faz z substancjami obecnymi w mieszaninie, który prowadzi do rozdzielenia sub-
stancji i do opuszczania kolumny przez poszczególne sk³adniki mieszaniny w ró¿nym czasie.
Mówi¹c œciœle i w zgodzie z zasadami fizykochemii - proces chromatograficzny prowadzi do
opuszczania kolumny przez poszczególne sk³adniki mieszaniny rozdzielanych substancji, z
ró¿nymi wartoœciami objêtoœci elucji.

Wyniki rozdzielania zapisywane s¹ w formie pików chromatograficznych, których kszta³t
(rozk³ad stê¿enia) odpowiada pasmu stê¿eniowemu substancji opuszczaj¹cej kolumnê chro-
matograficzn¹, a zapis ten nosi nazwê chromatogramu. 

Chromatogram mo¿e byæ Ÿród³em informacji dwojakiego typu:

- jakoœciowych - na podstawie miejsca piku na chromatogramie mo¿na m.in. wnioskowaæ o
rodzaju (w³aœciwoœciach fizykochemicznych) rozdzielanych substancji, a na podstawie licz-
by pików, o liczbie sk³adników w mieszaninie (jednak¿e pod warunkiem, ¿e zastosowany
uk³ad chromatograficzny zapewni³ rozdzielenie wszystkich sk³adników mieszaniny a detek-
tor jest czu³y na wszystkie sybstancje - wszystkie je "widzi");

- iloœciowych - wielkoœæ rejestrowanego sygna³u detektora, mierzona wysokoœci¹, albo
powierzchni¹ piku chromatograficznego jest funkcj¹ stê¿enia b¹dŸ masy substancji w próbce
dozowanej do kolumny.

Na rysunku 1.1 przedstawiono schemat klasycznej kolumny chromatograficznej oraz
wynik procesu rozdzielania w kolumnie, tzn. chromatogram.

Proces chromatograficzny to wielokrotna sorpcja i desorpcja substancji z fazy stacjonarnej
do fazy ruchomej i odwrotnie, z fazy ruchomej do stacjonarnej. W zale¿noœci od "si³y" oddzia³y-
wañ z ka¿d¹ z faz, sk³adniki mieszaniny szybciej lub wolniej przemieszczaj¹ siê wzd³u¿ warst-
wy wype³nienia i opuszczaj¹ kolumnê w ró¿nym czasie. Jednoczeœnie pasma ulegaj¹ poszerze-
niu (rozmyciu) na skutek procesów dyfuzyjnych i dyspersyjnych oraz w rezultacie ograniczonej
szybkoœci zjawisk sorpcji-desorpcji.

Ze wzglêdu na ró¿ny mechanizm oddzia³ywañ rozdzielanych substancji z faz¹ ruchom¹ i
stacjonarn¹ uk³ady chromatograficzne dzieli siê:

5

1. PODSTAWOWE PARAMETRY OPISUJ¥CE UK£AD
CHROMATOGRAFICZNY

Bogumi³a Makuch, Marian Kamiñski

Podstawowe parametry opisujace uklad.qxp  2004-06-04  00:38  Page 5



1. Adsorpcyjne (ciecz - cia³o sta³e) w uk³adzie faz normalnych (NP), gdy wykorzystuje siê
interakcje polarnych grup funkcyjnych rozdzielanych sk³adników z polarnymi centrami akty-
wnymi, obecnymi na powierzchni fazy stacjonarnej. Przeciwnym do tego uk³adu jest tzw.
uk³ad faz odwróconych ( RP), gdy faza stacjonarna jest niepolarna a faza ruchoma polarna,
a retencja i rozdzielanie substancji jest zale¿ne od stopnia hydrofobowoœci moleku³. Do tej
grupy nale¿y te¿ zaliczyæ tzw. chromatografiê oddzia³ywañ hydrofobowych (HIC), gdy do
rozdzielania wykorzystuje siê hydrofobowe oddzia³ywania makromoleku³ z hydrofobow¹
powierzchni¹ fazy stacjonarnej, wzmacniane w warunkach zbli¿onych do warunków tzw.
wysalania.

2. Podzia³owe (ciecz-ciecz), w których o rozdzielaniu decyduje ró¿nica wspó³czynników po-
dzia³u sk³adników mieszaniny miêdzy dwie fazy ciek³e, tzn. miêdzy ciek³¹ fazê ruchom¹ i
ciek³¹ fazê stacjonarn¹ - osadzon¹ statycznie na noœniku, b¹dŸ generowan¹ w sposób dyna-
miczny w czasie przep³ywu eluentu przez kolumne.
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Rys. 1.1. Schemat kolumny chromatograficznej i chromatogram rozdzielonej mieszaniny.
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3. Jonowymienne (zwane, w ich nowoczesnej realizacji - jonowymi), gdy rozdzielanie
mieszaniny jest oparte na odwracalnej wymianie jonów z faz¹ stacjonarn¹. Do tej grupy
nale¿y te¿ zaliczaæ tzw. chromatografiê wykluczania jonowego, gdy mechanizm rozdzielania
nie jest œciœle jonowymienny i wykorzstuje siê zjawisko powstawania tzw. membrany 
Donnana.

4. Chromatografiê par jonowych - alternatywa dla chromatografii jonowymiennej, wykorzysty-
wana g³ównie w uk³adach faz odwróconych, gdy jonowe, albo bardzo silnie polarne frag-
menty cz¹steczek substancji rozdzielanych s¹ "maskowane" odpowiednim organicznym
"przeciwjonem" i powstaje kompleks, który zachowuje siê w uk³adzie chromatograficznym
podobnie jak substancja neutralna.

5. Chromatografiê ¿elow¹, nazywan¹ chromatografi¹ "wykluczania sterycznego" lub sitow¹,
stosowan¹ do rozdzielania substancji o ró¿nej masie molowej (w zakresie do ok. 10 000 000
Da) - wykorzystuje siê mechanizm tzw. "sita molekularnego", czy tzw. "wykluczania
sterycznego" - eliminuj¹c, na ile to mo¿liwe, zjawiska sorpcji.

6. Chromatografiê powinowactwa, - stosowan¹ w biochemii i w biotechnologii, gdy wykorzys-
tuje siê specyficzne reakcje chemiczne (np. oddzia³ywanie enzym - koenzym), albo innego
typu specyficzne oddzia³ywania miêdzy faz¹ stacjonarn¹ a substancjami rozdzielanymi (np.
tzw. chromatografia "metalopowinowactwa" - oddzia³ywania Ni...S). Chromatografiê
powinowactwa mo¿na te¿ stosowaæ bez kolumny, wykonuj¹c rozdzielenie w naczyniu labo-
ratoryjnym, albo bezpoœrednio w bioreaktorze.

Uk³ady chromatograficzne mo¿na opisaæ liczbowo. Opis taki dotyczy, g³ównie:

A - parametrów fizycznych kolumny,
B - selektywnoœci uk³adu chromatograficznego,
C - sprawnoœci uk³adu,

Ad A - G³ówne fizyczne parametry kolumny uwzglêdniaj¹ wymiary kolumny tj. d³ugoœæ
(Lc), œrednicê wype³nienia kolumny (dc), liniow¹ (u) i objêtoœciow¹ (w) prêdkoœæ przep³ywu fazy
ruchomej oraz œredni¹ wielkoœæ ziaren wype³nienia (dp). Niekiedy, podawany jest, dodatkowo,
zakres wielkoœci ziaren wype³nienia (najczêœciej od 10% do 90% udzia³u masowego na krzywej
rozk³adu granulometrycznego). Parametrami kolumny s¹ te¿: objêtoœæ martwa (V0) i z ni¹
zwi¹zany - czas martwy kolumny (t0). Objêtoœæ martwa kolumny zale¿y od wymiarów kolumny
oraz od rodzaju i stopnia upakowania wype³nienia. Tzn., od porowatoœci ca³kowitej, a st¹d wiêc,
od porowatoœci miêdzy-ziarnowej i wewn¹trz-ziarnowej. W przypadku tzw. kolumn pakowanych
oraz od porowatoœci makro- i mezo-porów oraz mikroporów, w przypadku tzw. kolumn "mono-
litycznych), ale "w pierwszym przybli¿eniu" nie zale¿y od natê¿enia przep³ywu eluentu. Objê-
toœæ martw¹ mo¿na uwa¿aæ za sumê objêtoœci¹ cieczy, która jest "uwiêziona" (unieruchomiona)
w porach oraz tej, która znajduje siê miêdzy ziarnami wype³nienia. Analogicznym parametrem
do objêtoœci martwej kolumny jest czas martwy kolumny (t0), który definiuje siê jako czas od
momentu wprowadzenia do kolumny substancji nie ulegaj¹cej sorpcji, jednak wnikaj¹cej do
wszystkich porów wewn¹trz ziaren wype³nienia, do chwili pojawienia siê maksimum piku tej
substancji na wylocie z kolumny. Czas martwy kolumny zale¿y od objêtoœci martwej kolumny i
od objêtoœciowej prêdkoœci przep³ywu fazy ruchomej (od natê¿enia przep³ywu fazy ruchomej). 
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Wzajemn¹ zale¿noœæ tych parametrów wyra¿a równanie:

(1)

gdzie: w - objêtoœciowa prêdkoœæ przep³ywu fazy ruchomej,

w przybli¿eniu: (2)

gdzie: Lc - d³ugoœæ kolumny, 
dc - œrednica wewnêtrzna kolumny.

Równanie (2) jest s³uszne, gdy ca³kowita porowatoœæ wype³nienia wynosi oko³o 0,76. 

Wyznaczenie objêtoœci martwej kolumny nie jest wcale proste. Dane literaturowe wskazu-
j¹, ¿e ró¿nice oznaczonych eksperymentalnie wartoœci, siêgaj¹ +/-20% i otrzymana wartoœæ
zale¿y od warunków wyznaczania tego wa¿nego parametru kolumny, a przy bardzo dok³adnej
obserwacji, tak¿e od natê¿enia przep³ywu eluentu.

Najczêœciej czas martwy (objêtoœæ martw¹ kolumny) w uk³adach faz normalnych (NP),
wyznacza siê, stosuj¹c skwalan, albo fluoroalkany, jako substancjê wzorcow¹, a faz¹ ruchom¹
jest rozpuszczalnik o œredniej sile elucyjnej np. octan etylu. W uk³adach faz odwróconych stosu-
je siê czêsto uracil lub D2O lub stê¿ony roztwór azotanu potasu (detekcjê przy d³ugoœci fali
λ=205-210 nm), jako substancjê testow¹, a faz¹ ruchom¹ mo¿e byæ metanol albo acetonitryl.

Ad B - Selektywnoœæ uk³adu chromatograficznego dotyczy dwóch pojêæ tj. selektywnoœ-
ci kolumny (sorbentu) i selektywnoœci fazy ruchomej eluentu. Najproœciej selektywnoœæ uk³adu
chromatograficznego mo¿na okreœliæ odleg³oœci¹ miêdzy maksimum kolejnych pików, przy
za³o¿eniu, ¿e mieszanina jest ca³kowicie rozdzielona. Odleg³oœæ miêdzy poszczególnymi maksi-
mami pasm stê¿eniowych sk³adników mieszaniny daje pogl¹d o oddzia³ywaniach tych substancji
z faz¹ stacjonarn¹ (i faz¹ ruchom¹). Selektywnoœæ uk³adu chromatograficznego jest wiêc miar¹
oddzia³ywañ miêdzycz¹steczkowych i jest przede wszystkim zale¿na od budowy chemicznej
sk³adników rozdzielanej mieszaniny i od w³aœciwoœci sorbentu i eluentu. Rodzaje oddzia³ywañ
miêdzyfazowych i miêdzycz¹steczkowych oraz mechanizmy retencji bêd¹ szczegó³owo opisane
w kolejnych rozdzia³ach. Liczbowo, na u¿ytek "chromatografisty", selektywnoœæ wyra¿ana jest
parametrami retencji, tj., VR - objêtoœæ retencji, tR - czas retencji , k - wspó³czynnik retencji.

Wyra¿anie selektywnoœci za pomoc¹ objêtoœci, a szczególnie, za pomoc¹ czasu retencji,
utrudnia porównanie poszczególnych uk³adów chromatograficznych (ró¿ne wymiary kolumny,
ró¿na prêdkoœæ przep³ywu fazy ruchomej powoduje uzyskanie ró¿nych wartoœci czasu, a tak¿e
objêtoœci retencji).

Obiektywnym parametrem pozwalaj¹cym porównaæ selektywnoœæ ró¿nych uk³adów chro-
matograficznych jest bezwymiarowy wspó³czynnik retencji k, który wi¹¿e, w odniesieniu do
konkretnej substancji, parametry eluentu i parametry fazy stacjonarnej kolumny.

(3)

gdzie: K - sta³a podzia³u z równania Nernsta, 
Vs - objêtoœæ fazy stacjonarnej, 
Vm - objêtoœæ fazy ruchomej, 
Cm - stê¿enie substancji w fazie ruchomej, 
Cs - stê¿enie substancji w fazie stacjonarnej.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie jest to proste przeniesienie równania Nernsta, gdzie za³o¿ono, ¿e
stosunek objêtoœci fazy organicznej do objêtoœci fazy nieorganicznej jest bliski 1:1.
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W praktyce wspó³czynnik retencji k wyznacza siê z chromatogramu, korzystaj¹c z
poni¿szej zale¿noœci (4), zwanej równaniem elucji. 

(4)

gdzie: VR - objêtoœc retencji okreœlonej substancji, 
pozosta³e zmienne j.w.

Kolejnym, szczególnie wa¿nym parametrem, opisuj¹cym selektywnoœæ kolumny jest α,
tzn. - wspó³czynnik selektywnoœci, b¹dŸ retencja wzglêdna, albo wspó³czynnik rozdzielenia.

α = k2 / k1 (5)

gdzie: cyfry 1 i 2 odnosz¹ siê do kolejnych pików chromatograficznych, odpowiednio:
nastêpnego i poprzedniego.

Ad C - Sprawnoœæ uk³adu chromatograficznego jest wyra¿ana liczb¹ pó³ek teoretycznych
(N), b¹dŸ tzw. wartoœci¹ wysokoœci równowa¿nej pó³ce teoretycznej, potocznie: "wysokoœci¹
pó³ki teoretycznej" (H). Pogl¹dowo wysokoœæ pó³ki teoretycznej mo¿na zdefiniowaæ jako teore-
tyczn¹ wysokoœæ wype³nienia kolumny, w zakresie której, ustala siê stan równowagi stê¿enia
substancji w fazie stacjonarnej i w fazie ruchomej.

W literaturze naukowej mo¿na znaleŸæ szereg teorii i zale¿noœci, wg których mo¿na teo-
retycznie okreœliæ sprawnoœæ kolumny chromatograficznej, uwzglêdniaj¹c wielkoœæ ziaren,
strukturê wype³nienia, kinetykê dyfuzji, opory przenoszenia masy, prêdkoœæ i profil przep³ywu
cieczy, kinetykê zjawisk sorpcji - desorpcji itp. W praktyce, liczbê pó³ek teoretycznych mo¿na
³atwo obliczyæ na podstawie chromatogramu, korzystaj¹c z zale¿noœci (6):

N = 5.545 (lR / w1/2)2 (6)

gdzie: lR, - odleg³oœæ maksimum piku od punktu dozowania; 
w1/2 - szerokoœæ piku w po³owie wysokoœci (obliczona na podstawie chro-

matogramu). 

Obliczenia wykonane na podstawie chromatogramu z zastosowaniem zale¿noœci (6) oraz
innych, uwzglêdniaj¹cych szerokoœæ pików przy linii bazowej i ich odleg³oœæ od punktu dozowa-
nia, s¹ teoretycznie poprawne, tylko wtedy, gdy kszta³tu piku jest gaussowski. Otrzymana
wartoœæ (N) jest ró¿na dla substancji o ró¿nych wspó³czynnikach retencji. Na ogó³ przyjmuje siê,
¿e dopuszczalne s¹ ró¿nice o oko³o 15%. Wiêksze ró¿nice s¹ spowodowane nadmiernym wp³y-
wem tzw. poza-kolumnowych efektów rozmycia stref substancji, nieregularnym profilem
przep³ywu cieczy w kolumnie, albo / i wyraŸnie nieliniowymi zjawiskami sorpcji w kolumnie.

W przypadku pików niesymetrycznych, do obliczania sprawnoœci kolumny stosuje siê
równanie Dorsey-Foley'a, które opisuje zale¿noœæ (7)

(7)

gdzie: w0,1 - szerokoœæ piku na wysokoœci 10 % powy¿ej podstawy piku (powy¿ej
linii bazowej),

( )
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B/A - stosunek szerokoœci lewej / prawej (zstêpuj¹cej do wstêpuj¹cej) strony
piku, wyznaczony na poziomie 10% wysokoœci piku, inaczej wspó³czyn-
nik asymetrii (As). W praktyce pik uwa¿a siê za symetryczny, gdy
wspó³czynnik As ma wartoœæ 0.95 do 1.1.

Obecnie, ocenê sprawnoœci kolumny dokonuje siê najczêœciej z zastosowaniem systemu
komputerowego. U¿ytkownik kupuj¹c kolumnê otrzymuje siê certyfikat jakoœci kolumny, w
którym m. in. podane s¹ liczby pó³ek teoretycznych, wyznaczone dla kilku substancji mieszaniny
testowej.

Bardziej szczegó³owy opis parametrów, od których zale¿y sprawnoœæ uk³adów chro-
matograficznych oraz metod wyznaczania w praktyce sprawnoœci kolumny jest przedstawiony w
rozdziale "Aparatura, kolumna, sprawnoœæ rozdzielania".

Koñcowy efekt procesu chromatograficznego jest opisany stopniem rozdzielenia (Rs)
dwóch s¹siaduj¹cych na chromatogramie, substancji "1" i "2", wyra¿onym równaniem (8), które
ma podstawowe znaczenie w chromatografii. Uzale¿nia ono stopieñ rozdzielenia substancji od
sprawnoœci i selektywnoœci uk³adu chromatograficznego :

(8)

gdzie: k2 - wspó³czynnik retencji substancji póŸniej eluowanej, 
znaczenie innych parametrów podano poprzednio.

Ka¿dy z czynników równania (8) jest niezale¿ny od drugiego. Istotne jest stwierdzenie, ¿e
im wy¿sza sprawnoœæ kolumny, tym ni¿sza jest wymagana selektywnoœæ uk³adu, natomiast,
warunkiem koniecznym uzyskania rozdzielenia jest α > 1.0. Im wartoœæ α jest bli¿sza 1.0, tym
nieproporcjonalnie wy¿sza musi byæ sprawnoœæ kolumny. Jednoczeœnie z równania (8) widaæ, ¿e
nie jest celowe zwiêkszanie wspó³czynnika retencji powy¿ej wartoœci k = ok. 10. W przeciwnym
razie wzrasta czas rozdzielania, spada granica oznaczalnoœci, z powodu spadku wysokoœci
pików, tzn. spadku stê¿enia w maksimum piku, a praktycznie nie wzrasta ju¿ stopieñ rozdziele-
nia substancji (np. dla k = 10, ostatni czynnik w równaniu (8) wynosi 10/11, a dla k = 20 to 20/21,
wiêc praktycznie nie ró¿ni siê od 10/11).

Przyjmuje siê, ¿e w celu wykonywania oznaczeñ iloœciowych, wspó³czynnik RS powinien
mieæ wartoœæ powy¿ej ok. 0,9. Zwiêkszanie RS ponad wartoœæ 1,0, a szczególnie 1,5 jest 
dzia³aniem nieefektywnym w warunkach chromatografii analitycznej, poniewa¿ prowadzi do
zwiêkszania czasu rozdzielania, nie wp³ywaj¹c na dok³adnoœæ otrzymanych wyników.

Niektóre inne, powszechnie stosowane w chromatografii, okreœlenia to:

Elucja izokratyczna (chromatografia w warunkach elucji izokratycznej, albo warunki
elucji izokratycznej) - rozdzielanie przebiega ze sta³ym sk³adem fazy ruchomej (eluentu).

Elucja gradientowa (chromatografia w warunkach elucji gradientowej, niekiedy, "chro-
matografia gradientowa") - sk³ad fazy ruchomej jest zmienny w sposób ci¹g³y (gradient elucji),
b¹dŸ w sposób skokowy (elucja stopniowa) w czasie rozdzielania. Zasad¹ jest wzrost si³y
elucyjnej fazy ruchomej w funkcji czasu elucji (objêtoœci eluentu, p³yn¹cego przez kolumnê).

Pojemnoœæ wzglêdem pików - okreœla liczb¹ substancji, które mog¹ byæ rozdzielone w kolum-
nie w warunkach elucji izokratycznej. Ka¿da kolumna chromatograficzna ma okreœlon¹ d³ugoœæ
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i okreœlon¹ sprawnoœæ, a wiêc w zakresie k = 0 do k = 10, jest w stanie "pomieœciæ" okreœlon¹
liczbê rozdzielanych substancji. Im mniej rozmyte pasma stê¿eniowe (wiêksza sprawnoœæ
kolumny), tym wiêksza pojemnoœæ wzglêdem pików.

Impedancja separacji - parametr charakteryzuj¹cy ciœnienie konieczne dla uzyskania jednej
pó³ki teoretycznej w kolumnie w jednostce czasu, a wiêc opisuj¹cy przepuszczalnoœæ kolumny
w odniesieniu do tzw. efektywnej sprawnoœci kolumny. Szczególnie korzystnymi, bardzo niski-
mi, wartoœciami impedancji separacji charakteryzuj¹ siê wprowadzone niedawno, tzw. kolumny
monolityczne, które nie s¹ wype³nione ziarnistym sorbentem, ale wype³nienie stanowi otrzy-
many syntetycznie "monolityczny" sorbent, tzn., warstwa wype³nienia, porowata w ca³ej objê-
toœci kolumny, z³o¿ona z tzw. makro-porów, mezo-porów i mikro-porów. Te ostatnie decyduj¹ o
powierzchni sorpcyjnej monolitycznego wype³nienia kolumny, natomiast w przestrzeni makro -
porów i mezoporów przep³ywa eluent, przenosz¹cy cz¹steczki rozdzielanych substancji. 

Porowatoœæ miêdzy-ziarnowa - udzia³ objêtoœci przestrzeni miêdzy ziarnami fazy stacjonarnej
w kolumnie w ca³ej objêtoœci wype³nienia kolumny. W przypadku kolumny monolitycznej,
funkcjê przestrzeni miêdzy-ziarnowej pe³ni objêtoœæ makro - porów i mezo - porów. 

Porowatoœæ wewn¹trz-ziarnowa - udzia³ objêtoœci dostêpnej dla cz¹steczek eluentu i analitu
wewn¹trz ziaren wype³nienia kolumny (a w przypadku kolumny monolitycznej ³¹cznej objêtoœ-
ci mikro - porów), odniesiony do ³¹cznej objêtoœci ziaren (niekiedy, do ³¹cznej objêtoœci
wype³nienia kolumny). Ziarna fazy stacjonarnej mog¹ byæ ca³kowicie porowate lub tylko
porowate w warstwie powierzchniowej. Pory wewn¹trz ziarna maja ró¿ne œrednice, d³ugoœci, s¹
dwustronnie lub jednostronnie otwarte.

1.1. PODSTAWOWE PARAMETRY I WYMAGANIA WOBEC FAZY
STACJONARNEJ ORAZ ELUENTU. NAJWA¯NIEJSZE ZASADY
POSTÊPOWANIA ZAPEWNIAJ¥CE EFEKTYWNE STOSOWANIE
CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ

Parametry charakteryzuj¹ce fazê stacjonarn¹ (sorbent)

Najwa¿niejsze, to:

- W³aœciwoœci powierzchni sorpcyjnej, tzn., rodzaj grup funkcyjnych oraz rodzaj i zawartoœæ
zanieczyszczeñ (np. jonów metali) oraz centrów o szczególnie wysokiej energii na
powierzchni sorpcyjnej (niekorzystne);

- Wielkoœæ powierzchni w³aœciwej sorbentu. Np., ¿el krzemionkowy o wielkoœci porów 60 A,
mo¿e mieæ powierzchnie w³aœciw¹ nawet do 750 m2/g. Wysoka wartoœæ powierzchni w³aœci-
wej jest czêsto po¿¹dan¹ cech¹ sorbentu, ale mo¿e byæ niekorzystna.;

- Stopieñ obsadzenia powierzchni sorpcyjnej grupami aktywnymi, tzn., bior¹cymi udzia³ w
oddzia³ywaniach sorpcyjnych, wyra¿ony w mMol/g, albo w % (np. wêgla alifatycznego).
Wysoka wartoœæ stopnia obsadzenia powierzchni sorpcyjnej jest po¿¹dan¹ cech¹ sorbentu
(niekiedy, mo¿e byæ niekorzystna);

Im wiêksza powierzchnia sorpcyjna, a tak¿e im wiêkszy stopieñ obsadzenia grupami
funkcyjnymi tej powierzchni, tym wiêksza retencja, a tak¿e wiêksza pojemnoœæ sorpcyjna, a
wiêc lepsza przydatnoœæ sorbentu dla preparatywnego wykorzystania kolumny. Niekiedy, jed-
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nak, sorbenty o bardzo wysokiej wartoœci powierzchni w³aœciwej i o wysokim stopniu
obsadzenia grupami aktywnymi na jednostkê powierzchni sorbentu, charakteryzuj¹ siê
nieliniowoœci¹ izotermy sorpcji i piki chromatograficzne, szczególnie substancji wykazuj¹-
cych wy¿sz¹ retencjê s¹ poszerzone i asymetryczne po stronie zstêpuj¹cej. Wówczas, w
warunkach chromatografii analitycznej, s¹ to niepo¿¹dane cechy sorbentu. Po¿¹dane s¹
optymalne wartoœci w/w parametrów.

- Wielkoœæ porów (w istocie, chodzi o œredni¹ wielkoœæ i zakres wielkoœci porów). Œrednie
wielkoœci porów sorbentów do HPLC mog¹ wynosiæ 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250,
300, 500, 1000, 2500, 5000, a¿ do 10 000 A (1A = 0.1nm). Wielkoœæ porów powinna byæ dos-
tosowana do wielkoœci cz¹steczek rozdzielanych substancji, tak, aby mog³y one wnikaæ
wewn¹trz porów i wykorzystywaæ powierzchniê sorpcyjn¹ do rozdzielania. Szczególne, pod
tym wzglêdem warunki, dotycz¹ chromatografii ¿elowej. Mo¿na przyj¹æ, ¿e im wiêksze pory
wype³nienia kolumny, tym mniejsza powierzchnia w³aœciwa sorbentu (a, wiêc, tym mniejsza
retencja) oraz tym mniejsza odpornoœæ mechaniczna wype³nienia na mechaniczne oddzia³y-
wanie ciœnienia (kolumny o wysokich wartoœciach wielkoœci porów mog¹ byæ wykorzysty-
wane tylko przy ograniczonych ciœnieniach).

- Œrednia wielkoœæ ziaren wype³nienia, a w istocie, powinno siê uwzglêdniaæ wartoœæ œredni¹
i rozk³ad wielkoœci ziaren.

- Znaczenie praktyczne mo¿e mieæ te¿ gêstoœæ materia³u wype³nienia kolumny, jego podatnoœæ
na elektryzowanie siê, jednak, dotyczy to warunków wype³niania kolumny, a w przypadku
kolumny wype³nionej, mo¿e mieæ znaczenia dla wykonywania przeliczeñ dla innych
warunków rozdzielania, np. w celu powiêkszania skali rozdzielania.

Wymagania wobec eluentu i sk³adników eluentu

- Eluent powinien byæ komponowany przede wszystkim z tych sk³adników, które zapewniaj¹
wystarczaj¹c¹ selektywnoœæ uk³adu chromatograficznego. Powinno siê, jednak, przy
wyborze eluentu uwzglêdniaæ te¿ nastêpuj¹ce, inne przes³anki:

- Sk³adniki eluentu nie mog¹ chemicznie reagowaæ ani z faz¹ stacjonarn¹, ani z substancjami
rozdzielanymi, wy³¹czaj¹c tworzenie par jonowych i inne zamierzone dzia³ania. Nie mog¹,
oczywiœcie, tak¿e reagowaæ wzajemnie ze sob¹ i z tymi materia³ami konstrukcji aparatu
chromatograficznego, które maj¹ kontakt z eluentem.

- Eluent powinien charakteryzowaæ siê mo¿liwie nisk¹ lepkoœci¹, co wp³ywa na obni¿enie
ciœnienia pracy aparatu i zwiêkszenie okresu miedzy-naprawczego pompy oraz umo¿liwia
stosowanie d³u¿szej kolumny albo / i wype³nienia o mniejszych ziarnach. Jest te¿ korzystne
dla uzyskania wysokiej sprawnoœci rozdzielania, poniewa¿ ze wzrostem lepkoœci eluentu,
spadaj¹ wartoœci wspó³czynników dyfuzji, a st¹d pogarsza siê kinetyka wymiany masy w
kolumnie.

- Szczególnie w warunkach preparatywnego wykorzystania chromatografii cieczowej, ale
tak¿e w przypadku stosowania niektórych detektorów (np. MS, albo LLSD, LC-FID), wa¿ne
znaczenie ma te¿ niskie ciep³o parowania eluentu, niska temperatura wrzenia i nieobecnoœæ
w nim nielotnych substancji, których nie mo¿na by odparowaæ.

- W przypadku wykorzystywania detektorów spektrofotometrycznych eluent nie powinien
absorbowaæ œwiat³a w tych zakresach d³ugoœci fali, które bêd¹ wykorzystywane do detekcji.
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Dotyczy to tez innych cech eluentu, które mog¹ przeszkadzaæ w przypadku stosowania
innych detektorów, np. przewodnictwo w przypadku detektora konduktometrycznego,
niskiego potencja³u red-ox sk³adników eluentu w przypadku detektora elektrochemicznego.

Z drugiej strony, do eluentu dodaje siê czêsto ró¿ne dodatki, nierzadko, w bardzo niskich
stê¿eniach, aby w ten sposób zapewniæ np. kompleksowanie jonów metali, które mog³yby
bez tego wchodziæ w reakcjê ze sk³adnikami analitu, aby obni¿yæ ryzyko denaturacji
biopolimerów, albo sprzyjaæ ich renaturacji, czy te¿, umo¿liwiæ stosowanie tzw. odwróconej
detekcji, albo w innym celu.

Inne najwa¿niejsze zasady, których przestrzeganie zapewnia efektywne stosowanie chro-
matografii cieczowej w praktyce

- Nie powinno siê dopuszczaæ do wyschniêcia kolumny. W wype³nieniu, nawet bardzo dobrze
upakowanej kolumny, mo¿e wówczas nast¹piæ pêkniêcie, co zdecydowanie pogarsza
sprawnoœæ kolumny i bez ponownego nape³nienia kolumny nie daje siê usun¹æ.

- Kolumny nie powinno siê poddawaæ mechanicznym udarom, ani w sposób gwa³towny nie
powinno siê obni¿aæ ciœnienia eluentu. W przeciwnym razie mo¿e nast¹piæ osiadanie
wype³nienia kolumny, pogorszenie profilu cieczy i obni¿enie sprawnoœci rozdzielania.

- Próbka zawieraj¹ca zanieczyszczenia mechaniczne powinna przed dozowaniem do kolumny
zostaæ przefiltrowana przez obojêtny (inertny) filtr membranowy (np. 0.45 mikrometra). Nie
powinna te¿ ona zawieraæ substancji trwale sorbowanych na powierzchni wype³nienia
kolumny. Stosowanie tzw. "kolumn ochronnych" w celu przeciwdzia³ania skutkom tego typu
zanieczyszczeñ jest praktycznie nieskuteczne. Gdy próbka zawiera zanieczyszczenia
mechaniczne kolumny ochronne trzeba bardzo czêsto wymieniaæ, gdy, natomiast zawiera
zanieczyszczenia trwale sorbowane na wype³nieniu - nigdy nie wiadomo, w którym momen-
cie pojemnoœæ powierzchni sorpcyjnej kolumny ochronnej zosta³a przekroczona i nastêpuje
"uszkadzanie" powierzchni sorpcyjnej w³aœciwej kolumny rozdzielczej. Obecnoœæ substancji
trwale sorbownych na powierzchni wype³nienia w dozowanej probce, zawsze powoduje sys-
tematyczny spadek retencji oznaczanych substancji, tym szybszy, im zawartoœæ tych
zanieczyszczeñ jest wy¿sza.

- Nale¿y przestrzegaæ zaleceñ producenta kolumny, zarówno, co do granicznych wartoœci pH
eluentu, jaki i do, sk³adników eluentu, których nie nale¿y stosowaæ w przypadku okreœlonego
typu wype³nienia kolumny.

- Najkorzystniejszym rozpuszczalnikiem substancji dozowanych do kolumny HPLC jest elu-
ent, albo ciecz o sk³adzie odpowiadaj¹cym pocz¹tkowemu sk³adowi eluentu (w przypadku
programowania sk³adu fazy ruchomej, tzn., w warunkach elucji gradientowej). Stosowanie
rozpuszczalnika o mniejszej sile elucyjnej, jest korzystne, gdy w warunkach analizy œlad-
owej, dozuje siê du¿¹ objêtoœæ próbki i wykorzystuje siê w ten sposób efekt "zatê¿enia" i
zwê¿enia pasma analitu na powierzchni sorbentu na wlocie do kolumny. Stosowanie w roli
rozpuszczalnika substancji dozowanych do kolumny cieczy o wy¿szej sile elucyjnej od elu-
entu (pocz¹tkowego sk³adu eluentu w warunkach elucji gradientowej), jest niekorzystne,
szczególnie gdy objêtoœæ dozowanej próbki jest wzglêdnie du¿a. Wi¹¿e siê m.in. ze
zmniejszeniem retencji, rozdzielanych substancji, szczególnie tych, które s¹ s³abo sorbowane
oraz z innymi problemami. Stosowanie w funkcji rozpuszczalnika próbki, cieczy o znacznie
wy¿szej sile elucyjnej od eluentu jest uzasadnione tylko wówczas, gdy analizowane sub-
stancje nie rozpuszczaj¹ siê w eluencie. Nale¿y jednak dozowaæ jak najmniejsz¹ objêtoœæ jak
najbardziej rozcieñczonej próbki.
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Uk³adem faz normalnych (NP) nazywa siê uk³ad chromatograficzny, w którym faza
stacjonarna jest bardziej polarna ni¿ faza ruchoma, a podstawowym zjawiskiem decyduj¹cym o
rozdzielaniu jest adsorpcja na powierzchni fazy stacjonarnej.

Od pierwszych lat stosowania chromatografii cieczowej, faz¹ stacjonarn¹ by³y substancje
nieorganiczne np. krzemian magnezu, wêglan magnezu, tlenek magnezu, b¹dŸ wêglan wapnia i
inne, zaœ faz¹ ruchom¹ rozpuszczalniki organiczne. 

Rozwój wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), a szczególnie wprowadzenie
nowych rodzajów faz stacjonarnych, doprowadzi³ do stosowania nie tylko nieorganicznych, ale
równie¿ organicznych faz stacjonarnych, których w³asnoœci s¹ podobne lub prawie takie same
jak adsorbentów nieorganicznych. Zatem, pod pojêciem “rozdzielanie w uk³adzie faz normal-
nych” rozumie siê, i¿ mechanizm fizykochemiczny decyduj¹cy o rozdzielaniu, to adsorpcja, a
faz¹ stacjonarn¹ mo¿e byæ adsorbent nieorganiczny b¹dŸ organiczne substancje, zwi¹zane na
powierzchni nieorganicznego, albo organicznego noœnika. W chromatografii w uk³adach faz nor-
malnych, rolê centrów aktywnych pe³ni¹ polarne grupy funkcyjne.

2.1. NIEORGANICZNE FAZY STACJONARNE

Uk³ad faz normalnych zosta³ zastosowany w pierwszym doniesieniu Michai³a Cwieta
(odkrycie chromatografii elucyjnej - Warszawa, 1904) o rozdzieleniu ekstraktu eterowego z liœci
(mieszanina chlorofili), wykonanym z zastosowaniem nieorganicznej fazy stacjonarnej w
uk³adzie faz normalnych (faza stacjonarna: sproszkowana kreda, faza ruchoma - eter naftowy).
Nastêpnie przez kilkadziesi¹t lat stosowano sole nieorganiczne jak np. wêglan wapnia, krzemian
magnezu, glinokrzemiany i inne, jako fazy stacjonarne. Jednak¿e najwiêksze zastosowanie dla
celów rozdzielania substancji w uk³adach faz normalnych maj¹ tlenkowe adsorbenty nieorgan-
iczne: porowaty di-tlenek krzemu (SiO2 - ¿el krzemionkowy, od 1938r.), popularnie zwany
krzemionk¹ di-tlenek cyrkonu (ZrO2), di-tlenek tytanu (TiO2) i tlenek glinu (Al2O3).

Przez wiele lat stosowano, prawie wy³¹cznie ¿el krzemionkowy oraz w mniejszym stop-
niu tlenek glinu, popularnie zwany “alumin¹”.

Technologia otrzymywania ¿elu krzemionkowego jest procesem skomplikowanym, 
a w³aœciwoœci finalnego produktu s¹ zale¿ne od wielu parametrów technologicznych. ¯el
krzemionkowy otrzymywano przez wiele lat poprzez dodatek kwasu solnego do wodnego rozt-
woru krzemianu sodu (tzw. “szk³a wodnego”). Wytr¹cony osad suszono w temperaturze poko-
jowej, pozostawiano starzeniu i w miarê potrzeby kruszono, w celu uzyskania odpowiedniej
granulacji. Pozosta³e sole sodowe usuwano, a uwodniony ¿el krzemionkowy odwadniano (akty-
wowano) susz¹c w temperaturze oko³o 120°C przez kilka godzin.
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Obecnie do otrzymywania tlenkowych adsorbentów stosuje siê procedurê sol-gel polega-
j¹c¹ na kontrolowanej hydrolizie alkoholanów odpowiednich metali tj Al(O-iPr)3, Si (O-Et)4 ,
Zr(O-iPr)4, Ti(O-iPr)4, gdzie Et - grupa etylowa, iPr - grupa izopropylowa.

Schemat procesu przedstawiono poni¿ej:

Si(OEt)4 + EtOH + NH OH → SiO2 . H20
Ti(O-iPr)4 + glicerol + i-propanol → Ti O2

Przebieg tego procesu jest dobrze poznany, dok³adnie okreœlono wp³yw pH, temperaturê
i kinetykê. Produkt koñcowy mo¿na modyfikowaæ dodatkiem ró¿nych substancji np. dodatek
kwasu winowego pozwala uzyskaæ ziarna o kszta³cie rurki lub kszta³cie robaczkowym.

Przydatnoœæ chromatograficzna tlenków glinu, krzemu, tytanu i cyrkonu jest charaktery-
zowana obecnoœci¹ grup hydroksylowych (M-OH), gdy M to Si, Al, Ti, Zr i grup metal-tlen-
metal (M-O-M) na powierzchni sorbcyjnej. Ca³kowita zawartoœæ wymienionych powy¿ej grup,
ich dostêpnoœæ dla rozdzielanych substancji i u¿ytecznoœæ dla modyfikacji powierzchni zale¿y od
pochodzenia sorbentu, traktowania chemicznego i termicznego. Na strukturê tlenku metalu, a w
dalszej kolejnoœci na charakter kwasowo-zasadowy ma du¿y wp³yw natura i zawartoœæ metali
alkalicznych oraz temperatura kalcynacji.

¯el krzemionkowy jest nadal doœæ powszechnie stosowany w roli fazy stacjonarnej w
chromatografii cieczowej. Wynika to z niskiej ceny w zwi¹zku z powszechn¹ obecnoœci¹ krze-
mu i jego zwi¹zków w przyrodzie oraz bardzo bogatego zbioru przyk³adów zastosowañ. Tlenki
tytanu, czy cyrkonu s¹ znacznie bardziej kosztowne. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e w wielu przy-
padkach stosuj¹c tlenek glinu lub cyrkonu, uzyskuje siê znacznie lepsze wyniki rozdzielania i
wiêksz¹ odpornoœæ na podwy¿szone pH eluentu, ni¿ w przypadku stosowania ¿elu
krzemionkowego.

O w³aœciwoœciach adsorbcyjnych ¿elu krzemionkowego i w du¿ym stopniu, innych
wymienionych tlenków, decyduje rodzaj i iloœæ grup hydroksylowych na powierzchni i ich
dostêpnoœæ. Szczególnie do grup OH adsorbuj¹ siê cz¹steczki rozdzielanych substancji. W przy-
padku adsorbentów o charakterze tlenków metali, te ostatnie te¿ odgrywaj¹ rolê jako centra
adsorbcji.

Wed³ug Snydera i innych autorów, na powierzchni ¿elu krzemionkowego wyró¿nia siê trzy
rodzaje miejsc aktywnych wynikaj¹cych z obecnoœci grup hydroksylowych tj. wolne (a), bliŸni-
acze (b) i tzw. zaasocjowane (c) grupy hydroksylowe:

W chromatografii najbardziej po¿¹dana jest obecnoœæ grup typu b i c. Wolne grupy
hydroksylowe zachowuj¹ siê jak bardzo s³aby kwas (ich pKa = 7,1), natomiast grupy bliŸniacze
s¹ mniej kwaœne ni¿ grupy hydroksylowe i st¹d ich wiêksza przydatnoœæ do rozdzielania
zwi¹zków o charakterze zasadowym. Uwa¿a siê, ¿e ³¹czna liczba grup hydroksylowych powin-
na wynosiæ oko³o 8 µmoli/m2.
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Istotny wp³yw na w³aœciwoœci powierzchni ¿elu krzemionkowego (i innych tlenkowych
adsorbentów), odgrywa œladowa zawartoœci ró¿nych metali - wapnia, sodu, magnezu, ¿elaza,
potasu, a czasem te¿ kadmu. Metale te maj¹ bezpoœredni wp³yw na kwasowoœæ powierzchni.

Stwierdzono, ¿e zawartoœæ tych metali mo¿e wynosiæ od dziesi¹tych czêœci do kilkudziesiêciu
ppm. Obecnoœæ metali na powierzchni tworzy, jeszcze jeden rodzaj centrum aktywnego, w
którym ma miejsce tworzenia siê kompleksu metalu i substancji rozdzielanych wg poni¿szego
schematu (S - cz¹steczka sorbowana):

Powa¿n¹ wad¹ ¿elu krzemionkowego jest brak odpornoœæi na pH powy¿ej 7. Tych
ograniczeñ nie ma, gdy fazami stacjonarnymi s¹ tlenek tytanu, cyrkonu b¹dŸ tlenek glinu. Wów-
czas mo¿na stosowaæ eluenty o wy¿szych, ale te¿ ograniczonych, wartoœciach pH. Szczególnie,
w przypadku tlenku glinu nie mo¿na przekraczaæ pH 9.5.

Obecnie chromatografia adsorpcyjna z wykorzystaniem nieorganicznych adsorbentów, ma
znacznie mniejsze zastosowanie ni¿ dawniej. Podstawow¹ wad¹ adsorbentów, jako faz
stacjonarnych, jest ich wra¿liwoœæ na obecnoœæ wody w eluencie. Nastêpuje zmiana w³aœciwo-
œci adsorpcyjnych - niekontrolowana dezaktywacja. Tych niedogodnoœci unika siê w zasad-
niczym stopniu, stosuj¹c modyfikacjê powierzchni sorpcyjnej zwi¹zanymi substancjami orga-
nicznymi o okreœlonych grupach funkcyjnych, tzn., stosuj¹c tzw. fazy zwi¹zane.

2.2. INNE ADSORBENTY NIEORGANICZNE

Oprócz opisanych powy¿ej tlenków, jako nieorganiczne adsorbenty, stosuje siê równie¿
niektóre sole nieorganiczne, np. krzemian magnezu pod nazw¹ “Florisil”, szk³o o kontrolowanej
porowatoœci (CPG), heksagonalne kryszta³y uwodnionego fosforanu wapnia Ca10 (PO4)6 (OH)2
(hydroksyapatyt), równie¿ sadzê grafitowan¹. 

Te fazy stacjonarne s¹ stosowane okazjonalnie. Zdarza siê uzyskanie szczególnie za-
dowalaj¹cych wyników rozdzielenia dla okreœlonych typów zwi¹zków chemicznych, np. w przy-
padku rozdzielania niektórych bia³ek z zastosowaniem hydroksyapatytu.

Wœród nieorganicznych adsorbentów na uwagê zas³uguje grupa zwana mezoporowate gli-
nokrzemiany o nazwie handlowej MCM-41, wyprodukowane przez Mobil Oil Corporation w
1992 r. W³asnoœci chromatograficzne tego typu fazy stacjonarnej mog¹ byæ modyfikowane przez
ró¿ny stosunek zawartoœci krzemu i glinu. Zalet¹ tego wype³nienia jest jednorodna okreœlona
porowatoœæ 2-8 nm, jednolita struktura porów i niewielka kwasowoœæ oraz mo¿liwoœæ podsta-
wiania krzemu innymi metalami np. cyrkonem lub tytanem.

Przeprowadzono szereg badañ porównawczych wyników rozdzielania na tych wype³nie-
niach i na powszechnie stosowanych tlenkach. W wielu przypadkach uzyskano znaczne skróce-
nie czasu rozdzielania oraz wysok¹ selektywnoœæ. Nie bez znaczenia jest mo¿liwoœæ stosowania
tej grupy faz stacjonarnych do rozdzielania zwi¹zków kwaœnych, zasadowych i obojêtnych jed-
noczeœnie.

Opisane powy¿ej, nieorganiczne fazy stacjonarne te¿ wykazuj¹ znaczn¹ wra¿liwoœæ na
obecnoœæ wody w fazie ruchomej, st¹d k³opoty z powtarzalnoœci¹ parametrów retencji, w wyniku
niekontrolowanej adsorpcji wody. D³ugi czas równowa¿enia kolumny, tzn. uzyskania stanu
równowagi miêdzy zawartoœci¹ wody w fazie stacjonarnej i zawartoœci¹ wody na powierzchni
adsorbentu, uniemo¿liwia praktycznie stosowanie warunków elucji gradientowej, tzn. pro-
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gramowania zmiany sk³adu fazy ruchomej. Równie¿ tê niedogodnoœæ usuniêto stosuj¹c wi¹zane
fazy stacjonarne do rozdzielania w uk³adzie faz normalnych.

2.3. WI¥ZANE FAZY STACJONARNE STOSOWANE W NORMALNYM
UK£ADZIE FAZ

Obecnie zwi¹zane chemicznie fazy stacjonarne praktycznie zast¹pi³y stosowanie natural-
nych, nieorganicznych adsorbentów w chromatografii cieczowej w uk³adach faz normalnych.

Ogólna zasada tworzenia wi¹zanych faz stacjonarnych, przydatnych w uk³adach faz nor-
malnych, polega na tym, ¿e centra aktywne tworzy grupa polarna, zwi¹zana najczêœciej
wi¹zaniem alkilo-, albo arylo- siloksanowym za poœrednictwem grupy hydroksylowej, obecnej
pierwotnie na powierzchni ¿elu krzemionkowego lub innych tlenków, przed przeprowadzeniem
chemicznej modyfikacji powierzchni sorpcyjnej.

Najczêœciej ¿el krzemionkowy jest modyfikowany zwi¹zkami chemicznymi, posiadaj¹cy-
mi nastêpuj¹ce grupy: aminow¹, nitrow¹, cyjanow¹, diol, fenylow¹ lub cyklodekstrynami. Przy-
gotowuje siê te¿ czasem wi¹zane fazy stacjonarne, przydatne do rozdzielania œciœle okreœlonej
mieszaniny substancji.

Niektóre z wy¿ej wymienionych faz np. cyjanowa lub fenylowa, mog¹ byæ stosowane,
zarówno w uk³adzie faz normalnych, jak równie¿, w uk³adzie faz odwróconych (RP).

Mo¿na, generalnie stwierdziæ, ¿e wi¹zane razy stacjonarne stosuje siê w uk³adach faz nor-
malnych do rozdzielania tych substancji, które bardzo trudno rozdzieliæ w uk³adach faz odwró-
conych (izomery strukturalne, izomery po³o¿eniowe, izomery optyczne), albo gdy rozdzielenie
w zamierzony sposób nie jest mozliwe w uk³adzie faz odwróconych, (rozdzielanie grupowe
wêglowodorów, lipidów, kwasów t³uszczowych itp.). Z powodu okreœlonej hydrofobowoœci oraz
ni¿szej, wartoœci energii oddzia³ywañ adsorpcyjnych czas retencji w warunkach wykorzystania
eluentu o tym samym sk³adzie jest znacznie krótszy, gdy stosuje siê wi¹zan¹ fazê stacjonarn¹, ni¿
z zastosowaniem adsorbentów nieorganicznych o tego samego typu oddzia³ywaniach sorp-
cyjnych. Np., w przypadku stosowania wi¹zanej fazy stacjonarnej typu DIOL, w porównaniu do
¿elu krzemionkowego.

Istotn¹ wad¹ uk³adów faz normalnych z zastosowaniem wszystkich adsorbentów, tak¿e faz
wi¹zanych, jest ra¿liwoœæ na zawartoœæ wody w fazie ruchomej. Jest to szczególnie widoczne,
gdy faz¹ ruchom¹ jest nie polarny rozpuszczalnik, np. heptan, czy eter. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
nawet w takich nie polarnych rozpuszczalnikach jak heksan czy heptan, zawartoœæ wody w tem-
peraturze pokojowej wynosi do 0,01 % v/v W takiej sytuacji, nawet zmiana zawartoœci wody o
kilkanaœcie ppm zmieni retencjê. Efekt ten jest spowodowany tworzeniem silnych wi¹zañ
wodorowych miêdzy wod¹ a grupami hydroksylowymi na powierzchni adsorbentu.

Ta bardzo istotna niedogodnoœæ adsorpcyjnych uk³adów faz normalnych jest zdecy-
dowanie mniej “dotkliwa” w przypadku stosowania polarnych faz stacjonarnych, zwi¹zanych
chemicznie z ¿elem krzemionkowym, albo innym polarnym adsorbentem ( tzw. faz typu Diol,
NH2 czy CN ). Wa¿n¹ zalet¹ faz wi¹zanych jest doœæ du¿a szybkoœæ osi¹gania stanu równowagi
z faz¹ ruchom¹ pod wzglêdem zawartoœci wody na powierzchni sorpcyjnej. Mog¹ byæ, zatem,
stosowane w warunkach chromatografii cieczowej z elucj¹ gradientow¹.

2.4. MECHANIZM RETENCJI W UK£ADACH FAZ NORMALNYCH

Do opisu mechanizmu retencji w adsorpcyjnych uk³adach faz normalnych stosowany jest
model Snydera - Soczewiñskiego. Autorzy tego modelu zak³adaj¹ konkurencyjnoœæ oddzia³ywañ
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miêdzy powierzchni¹ adsorbentu (centrami aktywnymi na powierzchni sorpcyjnej) a cz¹steczka-
mi substancji rozdzielanych i cz¹steczkami rozpuszczalnika (faz¹ ruchom¹). Oddzia³ywania tych
substancji z powierzchni¹ adsorbentu s¹ natury dyspersyjnej b¹dŸ maj¹ miejsce s³abe oddzia³y-
wania typu dipol - dipol.

W warunkach chromatografii analitycznej, stê¿enia substancji rozdzielanych s¹ niskie, a
powierzchnia adsorbentu pokryta jest monowarstw¹ cz¹steczek, bêd¹cych sk³adnikami fazy
ruchomej, a retencja rozdzielanych substancji jest efektem wypierania cz¹steczek fazy ruchomej
z powierzchni adsorbentu przez cz¹steczki rozdzielanych substancji i zajêciem ich miejsca lub
wynikiem asocjacji cz¹steczek substancji w warstwie rozpuszczalnika. W przypadku asocjacji

cz¹steczka “chromatografowanej” substancji usuwa w przybli¿eniu równowa¿n¹ objêtoœæ fazy
ruchomej z warstwy podwójnej rozpuszczalnika zaadsorbowanego na powierzchni fazy
stacjonarnej, czyni¹c dostêp do “odkrytego” centrum aktywnego. Schematycznie konkuren-
cyjnoœæ oddzia³ywañ miêdzy substancjami i faz¹ ruchom¹ a powierzchni¹ adsorbentu przedstaw-
iono na rys. 2.1 a i b.

Proces retencji w uk³adach adsorpcyjnych jest procesem ci¹g³ego przemieszczania siê
cz¹steczek substancji i fazy ruchomej na powierzchni adsorbentu i mo¿e byæ zapisany rów-
naniem:

(1)

gdzie: Sn - cz¹steczka substancji w fazie ruchomej, 
Ba - cz¹steczka fazy ruchomej tworz¹ca monowarstwê, 
n - liczba cz¹steczek B przemieszczona przez adsorpcjê cz¹steczek S, 
Sa - zadsorbowane cz¹steczki substancji (wchodz¹ce w monowarstwy), 
Bn - n cz¹stek B w fazie ruchomej.

Model Snydera - Soczewiñskiego dotyczy rozdzielania substancji nie polarnych i s³abo
polarnych, gdy cz¹steczki substancji i cz¹steczki fazy ruchomej s¹ jednakowo traktowane przez
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Rys 2.1. Schemat oddzia³ywañ miêdzy rozdzielanymi substancjami i faz¹ ruchom¹ a powierzchni¹
adsorbentu.
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adsorbent i nie wykazuj¹ “chêci” do zlokalizowanej adsorpcji, czyli mog¹ swobodnie
przemieszczaæ siê na powierzchni adsorbentu. Gdy polarnoœæ powierzchni sorpcyjnej wzrasta,
zarówno cz¹steczki substancji rozdzielanych, jaki i cz¹steczki rozpuszczalnika s¹ silnie przyci¹-
gane przez polarne grupy (centra aktywne) na powierzchni fazy stacjonarnej (patrz Rys. 2.2b), a
oddzia³ywania cz¹steczek substancji i cz¹steczek fazy ruchomej z adsorbentem s¹ specyficzne i
nie s¹ identyczne. Mo¿na to wyjaœniæ nastêpuj¹co: cz¹steczki substancji polarnych adsorbuj¹ siê
bezpoœrednio na preferowanym miejscu adsorbentu np. w przypadku ¿elu krzemionkowego tymi
miejscami s¹ grupy -OH, a si³a oddzia³ywañ zale¿y od polarnoœci zaadsarbowanej grupy. Wów-
czas wystêpuje zlokalizowana adsorpcja. Je¿eli “chromatografowane” substancje posiadaj¹ dwie
lub wiêcej grupy polarne, to nie ma mo¿liwoœci by ka¿da z grup mog³a adsorbowaæ siê w tym
samym czasie i tylko jedna z grup polarnych jest zlokalizowana na powierzchni adsorbentu.
Równie¿ zlokalizowana adsorpcja bardzo polarnego rozpuszczalnika jest mo¿liwa, co ma du¿e
konsekwencje praktyczne, gdy¿ mo¿e nastêpowaæ zmiana selektywnoœci uk³adu chro-
matograficznego, na skutek ci¹g³ej zmiany sk³adu fazy ruchomej. Cz¹steczki polarne i polarny
sk³adnik fazy ruchomej silnie wspó³zawodnicz¹ o miejsce na powierzchni adsorbentu zatem
retencja i selektywnoœæ zale¿¹ od zawartoœci polarnego sk³adnika w fazie ruchomej.

Powy¿szy opis adsorpcji wyjaœnia dlaczego uk³ady adsorpcyjne s¹ tak bardzo wra¿liwe na
obecnoœæ polarnego sk³adnika w fazie ruchomej tzw moderatora. Najbardziej powszechnym
moderatorem jest woda, niestety - przysparzaj¹cym wielu k³opotów w adsorbcyjnych uk³adach
faz normalnych. Nawet niewielka zawartoœæ wody w niepolarnym rozpuszczalniku uwa¿anym za
bezwodny, np. w heksanie, drastycznie zmienia retencjê rozdzielanych substancji na skutek 
zmiany selektywnoœci uk³adu chromatograficznego. W skrajnych wypadkach mo¿e nast¹piæ
ca³kowita dezaktywacja fazy stacjonarnej i utrata mo¿liwoœci adsorpcji. (Trzeba mieæ œwiado-
moœæ, ¿e wówczas mo¿e zaczynaæ zachodziæ podzia³ do “warstewki” wody).

Z przedstawionych zjawisk wynika, ¿e w doborze sk³adnika polarnego w fazie ruchomej
kierujemy siê nie tylko polarnoœci¹ rozpuszczalnika, ale i jego zdolnoœci¹ do zlokalizowanej
adsorpcji.

2.5. ELUENTY STOSOWANE W UKADACH FAZ NORMALNYCH

Ciecze stosowane jako faza ruchoma w chromatografii cieczowej, musz¹ spe³niaæ
okreœlone warunki:

odpowiednia lepkoœæ,
kompatybilnoœæ z detektorem,
dostêpnoœæ o czystoœci wymaganej w chromatografii, 
ma³a toksycznoœæ i niski koszt.

Lepkoœæ eluentu jest wa¿na z dwóch powodów. Zbyt wysoka lepkoœæ fazy ruchomej
wymaga³aby stosowania bardzo wysokich ciœnieñ, ponadto dla procesu chromatograficznego
korzystne s¹ mo¿liwie niskie wartoœci wspó³czynników dyfuzji, co jest sprzeczne ze
stosowaniem eluentu o znacznej lepkoœci.

Ze wzglêdu na pracê kolumny z detektorem w systemie “on-line”, konieczne jest, by faza
ruchoma nie dawa³a sygna³u w zakresie tych wartoœci parametru fizycznego który jest wyko-
rzystywany do detekcji rozdzielanych substancji. Na przyk³ad, je¿eli pracujemy z detektorem
UV-VIS nie nale¿y stosowaæ eluentu absorbuj¹cego promieniowanie w tym zakresie, co
cz¹steczki rozdzielanych substancji.
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Szczególnie wa¿na odpowiednia czystoœæ sk³adników eluentu, gdy¿ nawet œladowa
zawartoœæ zanieczyszczeñ mo¿e mieæ wp³yw na wartoœæ sygna³u detektora, podwy¿szaæ liniê
bazow¹, co w konsekwencji prowadzi do obni¿enia granicy oznaczalnoœci i do mniejszej dok³ad-
noœci oznaczeñ. Zanieczyszczenia rozpuszczalnika, szczególnie polarne, powoduj¹ te¿ zmiany
selektywnoœci uk³adu chromatograficznego, a w skrajnych przypadkach - utratê zdolnoœci
rozdzielczej kolumny.

Lista rozpuszczalników, które mog³yby byæ stosowane jako fazy ruchome jest d³uga.
Przez wiele lat czyniono ró¿ne próby ich charakterystyki w celu u³atwienia doboru optymalnego
sk³adu eluentu dla okreœlonego uk³adu chromatograficznego i konkretnego zadania rozdziel-
czego.

Najstarszy sposób doboru eluentu oparty jest na tzw. trójk¹cie polarnoœci Ka¿demu z
boków trójk¹ta odpowiada kolejno: faza ruchoma - substancje rozdzielane - typ fazy stacjonarnej
(adsorbentu). Za kryterium przyjêto polarnoœæ ka¿dego ze sk³adników uk³adu chro-
matograficznego. Polarnoœæ adsorbentu wyra¿ana jest w skali Brockmana (I-V). Ogólnym
wnioskiem jest regu³a - gdy rozdzielane s¹ substancje nie polarne i s³abo polarne to adsorbent i
faza ruchoma powinny byæ równie¿ s³abo polarne i odwrotnie dla substancji polarnych potrzeb-
na jest polarna faza ruchoma. Ten wniosek zyska³ potwierdzenie w miarê rozwoju chro-
matografii.

Innym kryterium podzia³u i doboru rozpuszczalników jest mo¿liwoœæ wystêpowania
wi¹zania wodorowego miedzy substancjami rozdzielanymi i cz¹steczkami fazy ruchomej oraz
stacjonarnej.

Najbardziej przydatnym kryterium oceny przydatnoœci rozpuszczalnika w adsorbcyjnych
uk³adach faz normalnych jest jego si³a elucyjna i selektywnoœæ. Snyder (1968) uporz¹dkowa³
rozpuszczalniki stosowane w chromatografii adsorpcyjnej w kolejnoœci si³y elucyjnej, przypisu-
j¹c ka¿demu rozpuszczalnikowi okreœlon¹ wartoœæ, wyra¿an¹ parametrem ε0. Wartoœæ tego para-
metru charakteryzuje energiê oddzia³ywañ fazy ruchomej z powierzchni¹ adsorbentu. Za wartoœæ
ε0 = 0 przyjêto oddzia³ywanie miêdzy pentanem a powierzchni¹ standaryzowanego adsorbentu.
Oczywiste jest, ¿e wartoœæ ε0 jest ró¿na dla ka¿dego rozpuszczlnika i dla ró¿nych adsorbentów.
Eksperymentalnie wykazano, ¿e wyniki uzyskane dla elucji z zastosowaniem tlenku glinu mog¹
byæ bezpoœrednio przeniesione na inne typy tlenków Dla ¿elu krzemionkowego, tlenku magnezu
i krzemianu magnezu mo¿e byæ zastosowana poni¿ej przedstawiona zale¿noœæ:

ε0 ( SiO2 )  = 0,77 ε0 ( Al2O3 ) ;     ε0 ( MgO) = 0,58 ( Al2O3 ),

Dla rozpuszczalników organicznych (nie elektrolitów), “si³a elucyjna” w uk³adzie faz nor-
malnych w warunkach adsorpcji cia³o sta³e - ciecz jest synonimem polarnoœci w warunkach
podzia³u ciecz-ciecz. Si³a elucyjna, lub polarnoœæ rozpuszczalników, jest charakteryzowana
przez ich zdolnoœæ do rozpuszczania polarnych substancji i wartoœci¹ wspó³czynnika retencji elu-
owania ich z kolumny. Si³a elucyjna jest wyzsza, im bli¿szy czasowi martwemu kolumny jest
czas retencji.

W tabeli 2.1 zestawiono rozpuszczalniki najczêœciej stosowane w uk³adzie faz normal-
nych, uszeregowane wed³ug rosn¹cej si³y elucyjnej (ε0) dla ¿elu krzemionkowego oraz zazna-
czono, czy rozpuszczalnik mo¿e podlegaæ zlokalizowanej adsorpcji (patrz punkt “Mechanizm
retencji w uk³adach faz normalnych”). Podano równie¿ d³ugoœæ fali, poni¿ej której, wykazuje on
ju¿ na tyle wysok¹ absorpcjê œwiat³a, ¿e zastosowanie detektora fotoabsorpcjometrycznego nie
mo¿e ju¿ mieæ miejsca. Informacja te u³atwiaj¹ dobór d³ugoœci fali, przy której bêdzie prowa-
dzona detekcja rozdzielanych substancji.
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Dla innych faz stacjonarnych i zwi¹zanych faz polarnych jest podobny trend wzrostu si³y
elucyjnej, jak podano w tabeli 1, ale wartoœci si³y elucyjnej s¹ najczêœciej ni¿sze.

Znajomoœæ si³y elucyjnej znacznie u³atwia dobór fazu ruchomej do rozdzielania mieszanin
okreœlonych substancji. Zazwyczaj dobiera siê dwusk³adnikowa fazê ruchom¹ stosuj¹c roz-
puszczalnik o du¿ej sile elucyjnej (polarny) i rozpuszczalnik niepolarny, o ma³ej sile elucyjnej
(“rozcieñczalnik” eluentu).

Rozpuszczalniki, bêd¹ce sk³adnikami fazy ruchomej nie mog¹, oczywiœcie reagowaæ z
sob¹, ani z faz¹ stacjonarn¹ reagowaæ i musz¹ spe³niaæ inne wymagania, przedstawiono poprzed-
nio.

Wiele prac badawczych potwierdzi³o, ¿e retencja substancji w okreœlonym adsorpcyjnym
uk³adzie faz normalnych, mo¿e byæ okreœlona na podstawie równania:

log k = c - n log Xn lub     log k = c - n log ( % B ) (2)

gdzie: c, c', n, n' - stale dla rozdzielanych substancji, rozpuszczalnika B oraz dla
okreœlonej kolumny.

Retencja jest funkcj¹ procentowej zawartoœci polarnego sk³adnika eluentu. Eksperymen-
talne dane wykaza³y, ¿e je¿eli wzrasta dwukrotnie procentowa zawartoœæ rozpuszczalnika
polarnego w fazie ruchomej, to trzykrotnie maleje wartoœæ wspó³czynnika retencji k.

Snyder poda³ te¿ równanie, na podstawie którego, mo¿na obliczyæ si³ê elucyjn¹ dwusk³ad-
nikowej fazy ruchomej (ε0) o dowolnym udziale ka¿dego ze sk³adników.

Dane eksperymentalne pozwoli³y utworzyæ zestawy rozpuszczalników o jednakowej sile
elucyjnej. Poni¿ej przedstawiono ró¿ne sk³ady fazy ruchomej, dla których wartoœæ si³y elucyjnej
wynosi³ ε0 = 04 (adsorbent ¿el krzemionkowy):
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Rozpuszczalnik εε0 lokalizacja UV [nm]
pentan, heksan,oktan 0,00 nie 201
chloroform 0,26 nie 247
chlorek etylenu 0,30 nie 234
eter di-izo-propylowy 0,32 s³aba 2171
1,3 dichloroetan 0,34 nie 234
eter di-etylowy 0,38 tak 219
eter metylo-terta butylowy 0,48 tak 225
octan etylu 0,48 tak 258
dioksan 0,51 tak 215
acetonitryl 0,52 tak 192
1-lub 2- propanol 0,60 tak 214
metanol 0,70 tak 210
kwas octowy du¿a tak --
woda b. du¿a tak 205

Tabela 2.1. Wartoœæ si³y elucyjnej wybranych rozpuszczalników najczêœciej stosowanych w adsorb-
cyjnych uk³adach faz normalnych.
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40 % tetrahydrofuranu w heksanie,
50 % octanu etylu w heksanie,
15 % izopropanolu w heksanie,
50 % octanu etylu dichlorometanie i inne.

Inny sposób doboru sk³adu fazy ruchomej o okreœlonej sile elucyjnej polega na wykorzys-
taniu nomogramu opracowanego przez Nehera. Idea polega na opracowaniu zestawów kilku
mieszanin dwóch rozpuszczalników o podobnych zakresach si³y elucyjnej i graficznego ich usy-
tuowania w taki sposób, by na tej samej linii pionowej znajdowa³a siê ta sama wartoœc si³y
elucyjnej. W ka¿dym zestawie, g³ównym sk³adnikiem jest rozpuszczalnik o ni¿szej sile
elucyjnej, a drugim, rozpuszczalnik polarny o ró¿nych procentowych jego zawartoœciach wzd³u¿
osi poziomej. Dziêki takiemu wzajemnemu usytuowaniu ró¿nych par rozpuszczalników, mo¿na
³atwo zamieniæ sk³ad eluentu, zachowuj¹c tê sam¹ si³ê elucyjn¹, ale wprowadzaj¹c inne 
oddzia³ywania z powierzchni¹ fazy stacjonarnej i cz¹steczkami substancji rozdzielanych. Zain-
teresowany czytelnik znajdzie szczegó³y w odpowiednich publikacjach Ÿród³owych i w nie-
których podrêcznikach, które uzyska³y odpowiedni¹ zgodê od redakcji, posiadaj¹cej zgodê auto-
ra na dysponowanie jego prawem autorskim do nomogramów.

Inn¹ miar¹ okreœlaj¹c¹ przydatnoœæ rozpuszczalnika do rozdzielania okreœlonych sub-
stancji m. in., w warunkach adsorpcyjnej chromatografii cieczowej w uk³adzie faz normalnych,
jest selektywnoœæ. Definicja opisowa selektywnoœci to zdolnoœci danego rozpuszczalnika do
selektywnego roztworzenia (a tak¿e zaadsorbowania) jednego komponentu w porównaniu do
drugiego, gdy polarnoœci obu sk³adników s¹ takie same. Istotnym wnioskiem wynikaj¹cym z tej
definicji jest okolicznoœæ, ¿e oprócz si³y elucyjnej w doborze rozpuszczalnika nale¿y uwzglêd-
niæ parametr selektywnoœci, gdy¿ rozpuszczalniki mog¹ mieæ tak¹ sam¹ si³ê elucyjn¹, a wyniki
rozdzielania mog¹ byæ bardzo ró¿ne. Jak wyjaœniono wczeœniej, dla okreœlania si³y elucyjnej
uwzglêdniono oddzia³ywanie rozpuszczalnika z faz¹ stacjonarn¹, natomiast w doborze selekty-
wnoœci nale¿y uwzglêdniæ wszystkie wzajemne oddzia³ywania miêdzy faz¹ ruchom¹,
stacjonarn¹ i substancjami rozdzielanymi.

Najczêœciej, przy doborze selektywnoœci w uk³adzie faz normalnych dokonuje siê zmiany
zawartoœci polarnego sk³adnika eluentu lub zamiany tego rozpuszczalnika na inny. Np. mo¿emy
zmieniæ rozpuszczalnik, który nie wykazuje zlokalizowanej adsorpcji na rozpuszczalnik, którego
adsorpcja jest silnie zlokalizowana. Po takiej zmianie zwykle maj¹ miejsce istotne  zmiany selek-
tywnoœci uk³adu.

Najbardziej skutecznym sposobem dobory rozpuszczalników w normalnym uk³adzie faz
(tak¿e w uk³adzie faz odwróconych) jest korzystanie z trójk¹tów polarnoœci. Konstrukcja trójk¹-
ta oparta jest na mieszaninach trzech rodzajów rozpuszczalników, gdy heksan, albo inny roz-
puszczalnik o znikomej sile elucyjnej jest stosowany jako rozcieñczalnik. Na jednym z wierz-
cho³ków jest np. heksan z chlorkiem metylenu (nie ulegaj¹cym lokalizacji - tabela 2.1), na
drugim - heksan z dodatkiem eteru metylowo - tert-butylowego, albo octanu etylu lub acetonit-
rylu, a na trzecim inna mieszanina rozpuszczalników rozcieñczonych heksanem, albo innym
niepolarnym rozcieñczalnikiem. Sk³ad tych mieszanin rozpuszczalników jest tak dobrany, ¿e
wartoœæ si³y elucyjnej na wierzcho³kach trójk¹ta jest taka sama. Na bokach i na powierzchni
trójk¹ta, s¹ nastêpnie, za pomoc¹ kilku linii krzywych i dodatkowo - za pomoc¹ punktów, nanie-
sione te wzajemne proporcje mieszanin rozpuszczalników, “stanowi¹cych” wierzcho³ki trójk¹ta,
które po-siadaj¹ sta³¹, okreœlon¹ wartoœæ si³y elucyjnej (ale ró¿ne selektywnoœci). Tak przygo-
towany diagram jest szczególnie przydatny u¿ytkowo. Jego przygotowanie jest, jednak, pra-
coch³onne i wymaga posiadania odpowiedniego oprogramowania komputerowego.
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2.6. ZASTOSOWANIE UK£ADÓW FAZ NORMALNYCH

W chromatografii cieczowej dominuje obecnie stosowanie uk³adów faz odwróconych
(RP). Generalnie mo¿na powiedzieæ, ¿e chromatografiê w uk³adzie faz normalnych (NP), mo¿na
stosowaæ do rozdzielania zwi¹zków niejonowych i raczej nisko oraz œrednio polarnych, jako
alternatywê dla uk³adów faz odwróconych. Wiele organicznych zwi¹zków chemicznych jest le-
piej rozpuszczalnych w organicznych rozpuszczalnikach ni¿ w wodzie. S¹ te¿ substancje, które
mog¹ ulegaæ rozk³adowi w œrodowisku wodnym. W konsekwencji, w takich przypadkach nie
mo¿e byæ zastosowana faza ruchoma z dodatkiem wody i uk³ady faz odwróconych, a uk³ady faz
normalnych stanowi¹ oczywista alternatywê. 

Nale¿y te¿ mieæ œwiadomoœæ, ¿e bardzo wa¿ne znaczenie praktyczne ma szczególna
“zdolnoœæ” uk³adów faz normalnych do wysoce selektywnego rozdzielania izomerów struktural-
nych, a w przypadku stosowania chiralnych faz stacjonarnych, do rozdzielanie izomerów opty-
cznych. Tego typu zadania separacyjne z regu³y bardzo trudno jest “rozwi¹zaæ” z zastosowaniem
uk³adów faz odwróconych.

Niektóre modyfikowane fazy stacjonarne s¹ szczególnie przydatne do rozdzielania
okreœlonych grup zwi¹zków chemicznych, np. do rozdzielania mieszaniny organicznych
azotanów (mono-, di-) jest przydatna faza wi¹zana typu β-cyklodekstryna - ¿el krzemionkowy.
Przyk³adem zastosowania fenylowej fazy wi¹zanej, jest jej skutecznoœæ dla rozdzielania pod-
stawionych bimetalicznych karbonyli, zaœ aminowe fazy wi¹zane s¹ bardzo przydatne do
rozdzielania szerokiej grupy flawonów.

Na podkreœlenie zas³uguje zdolnoœæ adsorbentów do rozró¿niania substancji pod wzglê-
dem polarnoœci grup funkcyjnych. To powoduje, ¿e praktycznie tylko uk³ady faz normalnych
znajduj¹ zastosowanie do rozdzielenia mieszanin substancji na klasy zwi¹zków chemicznych.
Rozdzielanie grupowe, np. sk³adników ropy naftowej i produktów ropopochodnych, nasyconych
i nienasyconych kwasów t³uszczowych, mono-, di-, i tri-glicerydów itp., mo¿e byæ z powodze-
niem wykonywane, tylko, z zastosowaniem uk³adów faz normalnych, a uk³ady faz odwróconych
s¹ w tym celu, zupe³nie nieprzydatne. To szczególna “umiejêtnoœæ” adsorbentów do rozró¿nia-
nia grup funkcyjnych zgodnie z ich polarnoœci¹, jest wykorzystywana w analizie sk³adu
grupowego w wielu dziedzinach jak np. w przemyœle rafineryjnym, t³uszczowym, kosmety-
cznym lub analityce œrodowiska.

W przypadku bardzo z³o¿onych próbek œrodowiskowych a tak¿e ekstraktów roœlinnych
czy otrzymanych w wyniku ekstrakcji sk³adników ¿ywnoœci lub pasz, w celu oznaczenia
zawartoœci analitu konieczne jest czêsto uprzednie oddzielenie polarnych, albo niepolarnych
zanieczyszczeñ. Tutaj nieocenione zas³ugi przynosi adsorpcyjna chromatografia cieczowa w
uk³adzie faz normalnych.

Dla hipotetycznej mieszaniny substancji, w której znajduj¹ siê wszystkie znane klasy
zwi¹zków chemicznych, si³ê oddzia³ywañ wyra¿on¹ opisowym pojêciem “s³aba” “œrednia” i
“silna” adsorpcja, mo¿na przedstawiæ w nastêpuj¹ce kolejnoœci:

Nie adsorbowane 
i b s³abo adsorbowane - wêglowodory alifatyczne i cykliczne (parafiny i nafteny)

S³abo adsorbowane - alkeny (olefiny), merkaptany, sulfidy, jednopierœcieniowe 
wêglowodory aromatyczne ( tzw., monoaromaty) i chloroaro-
matyczne (tzw. chloroaromaty - z jednym i wiêcej pierœcieniami 
aromatycznymi),
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Œrednio adsorbowane - wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne, etery, nitryle, 
zwi¹zki nitrowe i wiêkszoœæ zwi¹zków karbonylowych,

Silnie adsorbowane - alkohole, fenole, aminy, amidy, imidy, sulfotlenki, kwasy 
karboksylowe.

W wielu starszych aplikacjach mo¿na znaleŸæ wykorzystanie ¿elu krzemionkowego, albo
tlenku glinu, do rozdzielania jonów, szczególnie, jonów metali. Stosowano eluenty zawieraj¹ce
wodê. Warunki rozdzielania nale¿y, wówczas, scharakteryzowaæ, jako podzia³owo - adsorpcyjne
z pewnym udzia³em oddzia³ywañ o charakterze jonowymiennym.

W nawi¹zaniu do tych ju¿ prawie zapomnianych zastosowañ chromatografii cieczowej w
uk³adach faz normalnych, nale¿y stwierdziæ, ¿e stosowanie kilku do kilkunastoprocentowego
udzia³u wody w fazie ruchomej, oraz takich sk³adników organicznych jak pirydyna, kwas octowy
itp. i nieorganicznych adsorbentów, by³o powszechn¹ praktyk¹, a w chromatografii cienkowar-
stwowej (TLC) nadal jest powszechnie stosowane do rozdzielania organicznych substancji silnie
polarnych, np. antybiotyków.

Nale¿y te¿ dodaæ, ¿e podobne pod wzglêdem mechanizmów rozdzielania, jest stosowanie
nieorganicznych adsorbentów z nie wodnym eluentem, prawie (ale nieca³kowicie) nasyconym
wod¹ (np. w uk³adzie ¿el krzemionkowy - di-chlometan - metanol-woda 94:8:0.12 v/v). Takie
warunki rozdzielania zalicza siê do uk³adów podzia³owych z dynamicznie generowan¹, prakty-
cznie wodno - metanolow¹ faz¹ stacjonarn¹ i znajduje szczególnie efektywne zastosowanie do
rozdzielania glikozydów, a tak¿e alkaloidów, tzn., licznych grup roœlinnych naturalnych
metabolitów wtórnych, czêsto o wa¿nym znaczeniu farmakologicznym.

Wa¿nym parametrem faz ruchomych, powszechnie stosowanych w warunkach chro-
matografii adsorpcyjnej w uk³adach faz normalnych, jest ich ni¿sza temperatura wrzenia i niskie
ciep³o parowania, ni¿ w przypadku stosowania ukladów faz odwróconych, czy jonowymiennych.
Te parametry s¹ szczególnie istotne, gdy stosuje siê chromatografiê cieczow¹ na skalê preparaty-
wn¹, czyli gdy celem jest nie tyle rozdzieliæ i oznaczyæ zawartoœæi okreœlonych sk³adników prób-
ki, co wydzieliæ z mieszaniny tak¹ iloœæ substancji, która umo¿liwia³aby wykonanie ró¿nych
badañ, b¹dŸ inne wykorzystanie.
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2.7. WYBRANE PRZYK£ADY ZASTOSOWAÑ CHROMATOGRAFII 
CIECZOWEJ W UK£ADACH FAZ NORMALNYCH
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Rys. 2.3. Chromatogram fenoli (a) i naftoli
(b). 

Kolumna: 600x2.2 [mm], 
faza stacjonarna:  µPorasil A. 
Faza ruchoma: heksan. 
Prêdkoœæ fazy ruchomej 1,5 ml/min. 
Detekcja: Refraktometr.
Substancje: 
(Rys. a) 1 - karwakrol; 2 - 1,3,4 - ksylenol; 
3 - 1,2,4-ksylenolol ; 4 - m-krezol; 5 -
fenol. 
(Rys. b) 1 - 2,3,5 - trimetylofenol; 
2 - α - naftol; 3 - β - naftol; 4 - fenol

Rys. 2.2. Chromatogram linuronu i jego metabolitów. 

Kolumna: 250x4.6 [mm] (¿el krzemionkowy)
Wype³nienie: µPorasil dp = 10 µm. 
Elucja gradientowa od heksanu + 2% (2-propanol +
25 % NH4OH) do heksan + 35 % (2-propanol + 25 %
NH4OH) w ci¹gu 30 min. 
Prêdkoœæ przep³ywu fazy ruchomej 1.5 ml/min. 
Detekcja:  UV-280 nm 
Substancje: 1 -  linuron; 2 - 3,4-dichloroanilina; 3 -
substancja nieznana; 4 - 3-(3,4-dichlorofenyl)-1-
metylomocznik; 5 - 3,4-dichlorofenylomocznik; 6 -
metyl-N-93,4-dichlorofenylokarbaminian; 7 - 3,4-
dichloroacetanilid; 8 - 3-(3,4-dichlorofenylo)-1-etylo-
mocznik
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Rys. 2.4. Chromatogram (a)  aflatoksyn (B1, G
1, B 2,G 2); (b) - ekstrakt z zielonej kukurydzy

Kolumna: 300x6.3 [mm]. 
Faza stacjonarna ¿el krzemionkowy ca³kowicie
porowaty dp - 10 µm, 
Faza ruchoma: chlorek metylenu nasycony
wod¹ + metanol 99.4 : 0.6 v/v. 
Prêdkoœæ przep³ywu fazy ruchomej 3.5 ml/min. 
Detekcja UV-350 nm.

Rys.2.5. Chromatogram ekstraktu 1 ml krwi
ludzkiej, a - z dodatkiem diasepamu (pik 1) i N-
desmetylodiazepanu (pik 2). b - próbka
odniesienia -ekstrakt krwi.

Kolumna 250x4.6 [mm]. 
Faza stacjonarna: Lichrosorb Si-60 dp = 5 µm.
Faza ruchoma: heptan + izopropanol + metanol
4:1:0,1 v/v. 
Detekcja UV-235 nm.
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Rys. 2.6. Chromatogram barwników
azowych. 

Kolumna: 150x2.5 [mm] (¿el krzemion-
kowy). 
Faza stacjonarna: heksan + chlorek me-
tylenu 9:1 v/v. 
Detekcja: UV-254 nm.

Rys. 2.7. Chromatogram rozdzielania grupowego produktów naftowych: (A) roztworu wêglowodorów
wzorcowych, (B) oleju napêdowego. Warunki chromatograficzne zgodnie z wymaganiami normy EN-
12916. Kolumna: Spherisorb NH2 3 µm, 250x4.6 mm. Faza ruchoma: n-heptan. Natê¿enie przep³ywu:
0.8 ml/min. Temperatura: 20°C. Czas prze³¹czania zaworu do elucji wstecznej (ang. backflush): 8.40
min. Detektor: refraktometryczny.
Piki: 1-cykloheksan, 2-o-ksylen, 3 - 1-metylonaftalen, 4 - fenantren. 5 - wêglowodory parafinowo-
naftenowe, 6 - jednopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne, 7 - dwupierœcieniowe wêglowodory
aromatyczne, 8 - wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne
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3.1. DEFINICJA

Uk³ad faz odwróconych (RP), to taki uk³ad, w którym faza stacjonarna jest mniej polarna
ni¿ faza ruchoma. Nazwa "uk³ad faz odwróconych" jest nazw¹ zwyczajow¹, wynikaj¹c¹ z his-
torii rozwoju chromatografii cieczowej. W pocz¹tkowym okresie stosowania technik chro-
matograficznych fazami stacjonarnymi by³y polarne sorbenty, natomiast fazami ruchomymi roz-
puszczalniki mniej polarne. Taki uk³ad jest obecnie traktowany jako "uk³ad faz normalnych"
(NP).

3.2. FAZY STACJONARNE.

Przez wiele lat niepolarne fazy stacjonarne by³y otrzymywane przez nanoszenie substancji
niepolarnej, o du¿ej lepkoœci, w sposób fizyczny na noœnik, np przez impregnacjê bibu³y celulo-
zowej olejem parafinowym. Fazy takie mia³y wiele wad, a najwa¿niejsz¹ z nich by³y problemy
z uzyskaniem dobrej odtwarzalnoœci w³asnoœci retencyjnych i tym samym odtwarzalnoœci para-
metrów chromatograficznych. Jedn¹ z przyczyn by³o wymywanie fazy stacjonarnej z noœnika w
trakcie elucji. Prace nad usprawnieniem procesu doprowadzi³y do powstania nowej generacji faz
stacjonarnych, nazwanych fazami zwi¹zanymi. Otrzymuje siê je w wyniku modyfikacji
powierzchni sorbentów, najczêœciej polarnych, nie polarnymi, albo œrednio polarnymi
cz¹steczkami fazy stacjonarnej, chemicznie zwi¹zanymi z cz¹steczkami powierzchni “noœnika”.
Materia³em wyjœciowym, powszechnie jeszcze stosowanym do produkcji faz zwi¹zanych, jest
¿el krzemionkowy, ale wykorzystuje siê te¿ tlenek glinu, dwutlenek tytanu, cyrkonu, albo
polimery organiczne (kopolimer styrenu i diwinylobenzenu, albo poliamidy, lub polimetakrylany
i inne). 

W³asnoœci powierzchniowe ¿elu krzemionkowego zosta³y opisane w czêœci dotycz¹cej
chromatograficznych uk³adów faz normalnych. W celu otrzymania fazy zwi¹zanej o dobrych
w³asnoœciach powierzchniowych z wykorzystaniem ¿elu krzemionkowego, stê¿enie grup -OH
ma powierzchni porowatej “krzemionki” powinno wynosiæ 7 ÷ 8 µmoli/m2. Wa¿na jest równie¿
chemiczna czystoœæ ¿elu krzemionkowego, poniewa¿ obecnoœæ metali powoduje wzrost kwa-
sowoœci grup -OH. Grupy -OH, pozosta³e na powierzchni sorpcyjnej powoduj¹ niejednorodnoœæ
w³aœciwoœci powierzchni sorpcyjnej faz zwi¹zanych, szczególnie wyraŸn¹, gdy s¹ to grupy o
podwy¿szonej aktywnoœci, powsta³ej w wyniku aktywacji przez jony metali.

Otrzymywanie ¿elu krzemionkowego o odpowiedniej granulacji, porowatoœci, powierzch-
ni w³aœciwej oraz strukturze powierzchniowej jest dobrze opanowane. Adsorbent ten jest od
dziesiêcioleci stosowany w chromatografii. Istnieje grupa producentów oferuj¹cych materia³ o
odpowiednich parametrach. Wad¹ ¿elu krzemionkowego jest wzglêdnie du¿a jego rozpuszczal-
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noœæ w wodzie, gwa³townie wzrastaj¹ca w roztworach o pH > 7, z powodu wzrostu szybkoœci
hydrolizy wi¹zañ siloksanowych na powierzchni ¿elu krzemionkowego. 

Otrzymywanie niepolarnych faz zwi¹zanych opiera siê na reakcji powierzchniowych grup
OH z odpowiednimi silanami. Reakcjê z monochlorosilanem mo¿na przedstawiæ w uproszczeniu
za pomoc¹ równania :

R jest ³añcuchem wêglowodorowym (C18, C8, C4, grup¹ fenylow¹, alkilo-difenylow¹
itp.), albo inn¹ grup¹ funkcyjn¹ (alkilonitryl, alkiloamina, aklilodiol itp.), decyduj¹c¹ o chara-
kterze i w³aœciwoœciach powierzchni otrzymanego sorbentu. Jest to przyk³ad fazy
“monomerycznej”, w której z jednym atomu krzemu zwi¹zana jest jedna cz¹steczka silanu.
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Rys. 3.1. Schemat struktury powierzchni ¿elu krzemionkowego modyfikowanego alkilochlorosilana-
mi: a) na powierzchni pozosta³y resztowe grupy -OH, b) powierzchnia deaktywowana trimety-
lochlorosilanem, na powierzchni pozosta³y nieliczne grupy -OH, c) faza spolimeryzowana.
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W otrzymanej w ten sposób fazie stacjonarnej stosowanej w uk³adzie faz odwróconych,
zamiast grup OH, o charakterze kwasowym, na powierzchni znajduj¹ siê niepolarne ³añcuchy
wêglowodorowe, ewentualnie alkilonitrylowe, albo podobne. Powierzchnia jest tym bardziej
hydrofobowa, im wiêkszy jest stopieñ pokrycia niepolarn¹ faz¹ stacjonarn¹ oraz im wiêcej ato-
mów wêgla zawiera ³añcuch wêglowodorowy.

W przypadku zastosowania silanu z trzema grupami aktywnymi, np. trichlorosilanu,
zale¿nie od warunków prowadzenia reakcji, mo¿na otrzymaæ warstwy, monomeryczne lub
spolimeryzowane, usieciowane przestrzennie poprzez wi¹zania siloksanowe. 

Gruboœæ i struktura organicznej warstwy zale¿y od liczby i rozmieszczenia grup -OH na
“wyjœciowej” powierzchni ¿elu, chemicznej natury silanu oraz warunków reakcji. Warstwy
monomeryczne maj¹ lepiej zdefiniowan¹ powierzchniê. W tego typu fazach ³atwiej jest te¿
uzyskaæ powtarzalnoœæ w³asnoœci powierzchniowych w kolejnych seriach produkcyjnych.

Hydrofobowoœæ powierzchni zale¿y wiêc od natury silanu oraz od stopnia pokrycia faz¹
wêglowodorow¹. Idealnym stanem by³oby zwi¹zanie wszystkich powierzchniowych grup -OH.
W praktyce jest to nieosi¹galne. Ze wzglêdu na przeszkody steryczne, nie wszystkie grupy OH
mog¹ przereagowaæ z du¿¹ cz¹steczk¹ chloroalkilosilanu (najczêœciej oktadecylosilanu, a w
przypadku najsilniej hydrofobowych faz stacjonarnych, ³añcuch wêglowodorowy mo¿e liczyæ
nawet 30 atomów wêgla). Ponadto, w przypadku u¿ycia trichloroalkilosilanu, w wyniku
hydrolizy, pozosta³e atomy chloru podstawiane s¹ grupami -OH. Nawet w przypadku faz
spolimeryzowanych, je¿eli nie dochodzi do pe³nego usieciowania, pozostaje pewna liczba grup
-OH. 

Obecnoœæ polarnych grup aktywnych na powierzchni zasadniczo niepolarnej mo¿e
prowadziæ do mieszanego mechanizmu adsorpcji, którego skutkiem jest “ogonowanie” pików
substancji polarnych, szczególnie tych o charakterze zasadowym. Usuniêcia wiêkszoœci tych
grup dokonuje siê przez przeprowadzenie nastêpnej reakcji z monochlorosilanem, najczêœciej
trimetylochlorosilanem. W efekcie uzyskuje siê bardziej jednorodn¹ powierzchniê. Grupy -OH,
które nie przereagowa³y z ma³ymi cz¹steczkami silanu w drugim etapie, bêd¹ równie¿ trudno
dostêpne dla innych cz¹steczek, ich wp³yw na retencjê zwi¹zków nie bêdzie zauwa¿alny.

W niektórych przypadkach dotycz¹cych mieszanin substancji polarnych faza zawieraj¹ca
na powierzchni grupy polarne polepsza selektywnoœæ rozdzielania. Doœwiadczenie wykaza³o, ¿e
lepsze efekty rozdzielania zwi¹zków polarnych uzyskuje siê na fazach, których grupy polarne s¹
mniej aktywne ni¿ powierzchniowe grupy -OH. W ostatnich latach opracowano nowy rodzaj faz
zwi¹zanych, w których w ³añcuchu alifatycznym, na ogó³ przy trzecim wêglu, licz¹c od wi¹za-
nia ³añcucha wêglowodorowego z powierzchni¹ sorbentu, znajduje siê grupa polarna, najczêœciej
amidowa.

Mimo, ¿e mo¿liwoœci s¹ olbrzymie, w praktyce stosowanych jest kilka rodzajów
wype³nieñ. Niektóre z nich zestawiono w Tabeli 3.1.

Fazy zwi¹zane wyprodukowane na bazie ¿elu krzemionkowego s¹ trwa³e w pewnym
przedziale pH, zazwyczaj 2 - 8, czêsto jednak 2,5 - 7,5. Przy pH < 2 nastêpuje wymywanie fazy
zwi¹zanej z kolumny wskutek rozerwania wi¹zania siloksanowego (hydrolizy),  natomiast przy
pH > 7, zaczyna mieæ miejsce rozpuszczanie siê ¿elu. Z praktycznego punktu widzenia jest to
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niewygodne ograniczenie, szczególnie górna granica pH wynosz¹ca 7,5 ÷ 8 utrudnia analizê
niektórych substancji o charakterze zasadowym. Fazy zwi¹zane zawieraj¹ce wêglowodory o
krótkich ³añcuchach s¹ mniej stabilne przy niskich wartoœciach pH ni¿ fazy d³ugo³añcuchowe.
Zwiêkszon¹ odpornoœæ na graniczne wartoœci pH wykazuj¹ fazy polimeryczne w porównaniu z
monomerycznymi. Otrzymano te¿ fazy chronione sterycznie, w których zamiast grupy
metylenowej w pozycji R1 (patrz rys. 3.1) wprowadzone s¹ grupy o wiêkszych cz¹steczkach, np.
-CH2CH(CH3)2, utrudniaj¹ce hydrolizê wi¹zania Si-O-Si  lub oddzia³ywanie z grupami -OH.
Inn¹ grupê stanowi¹ fazy, w których powierzchniowe grupy -OH zosta³y po³¹czone ³añcuchem
wêglowodorowym, jak schematycznie przedstawiono na rysunku 2. Fazy te wykaza³y siê doœæ
dobr¹ odpornoœci¹ na pH w zakresie 1 ÷ 11. 

W ostatnich latach badano mo¿liwoœci wyprodukowania wype³nieñ niepolarnych, których
podstaw¹ s¹ tlenki cyrkonu i tytanu. Fazy te s¹ trwa³e w du¿ym zakresie pH , 1 ÷ 13, oraz
bardziej odporne na wy¿sze temperatury. Nie s¹ to jednak wype³nienia porównywalne pod
wzglêdem efektów chromatograficznych z wype³nieniami opartymi na ¿elu krzemionkowym.
Dotychczas, tego rodzaju wype³nienia wykorzystuje siê czêœciej w badaniach naukowych ni¿ w
pracach rutynowych. 

Inn¹ grup¹ wype³nieñ stanowi¹ polimery: poli(styren-diwinylobenzen), poliakrylany i
polimetakrylany. Mog¹ byæ otrzymane w postaci materia³ów sypkich o odpowiedniej granulacji,
Mog¹ byæ równie¿ modyfikowane w celu uzyskania odpowiednich w³asnoœci chro-
matograficznych. Wykazuj¹ na ogó³ ni¿sz¹ sprawnoœæ ni¿ wype³nienia tradycyjne. Znajduj¹ zas-
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Rodzaj modyfikacji Grupa funkcyjna Najczêœciej stosowany 
skrót nazwy

n-alkanami -CH2CH3 C 2
-CH2(CH2)2CH3 C 4
-CH2(CH2)6CH3 C 8
-CH2(CH2)28CH3 C 18

grup¹ fenylow¹ -CH2(CH2)xC6H5 fenylowa
grup¹ propylocyjanow¹ -CH2(CH2)2CN cyjanowa
grup¹ perfluorow¹ *) -CH2(CF2)xCF3

grup¹ polarn¹, np amidow¹,
karbaminianow¹, eterow¹ *)

-CH2(CH2)2NHCO(CH2)nCH3

Tabela 3.1. Zestawienie najczêœciej stosowanych rodzajów faz stacjonarnych, produkowanych na
bazie ¿elu krzemionkowego.
*) Fazy wprowadzone do handlu w ostatnich latach.

Rys. 3.2. Schemat powierzchni fazy stacjonarnej, której powierzchnia ¿elu krzemionkowego jest chro-
niona przez dodatkow¹ grupê alkilow¹ Q. 
Q : grupa etylowa lub propylowa
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tosowanie w szczególnych warunkach, gdy niezbêdne jest u¿ycie fazy ruchomej o bardzo niskim
lub wysokim pH.

Najnowsz¹ generacjê faz stacjonarnych stanowi¹ fazy monolityczne. S¹ to kolumny,
których wnêtrze stanowi prêt porowaty, a nie jak dotychczas, warstwa porowata upakowana z
materia³u sypkiego. Fazy monolityczne mog¹ byæ otrzymane, podobnie jak tradycyjne, z mody-
fikowanego ¿elu krzemionkowego lub polimeru organicznego. Przyczyna opracowywania tego
typu kolumn le¿y w trudnoœciach zwi¹zanych z pakowaniem kolumn materia³em ziarnistym.
Szczególne trudnoœci napotyka siê przy pakowaniu kolumn o ma³ej œrednicy. Miniaturyzacja kol-
umn jest korzystna ze wzglêdu na oszczêdnoœæ rozpuszczalników i skrócenie czasu rozdzielania,
lecz szczególnie potrzebna w przypadku stosowania spektrometru mas jako detektora (LC-MS).

Produkcj¹ wype³nieñ zajmuj¹ siê wyspecjalizowane firmy. W handlu dostêpne s¹ przede
wszystkim fazy monomeryczne, wyprodukowane na bazie ¿elu krzemionkowego. Niektórzy pro-
ducenci oferuj¹ równie¿ fazy spolimeryzowane. Spoœród wymienionych rodzajów faz najwiêk-
sze zastosowanie znalaz³y fazy z oktadecylosilanem. 

Producenci informuj¹ u¿ytkowników jaka jest grupa funkcyjna decyduj¹ca o charakterze
powierzchni, na bazie jakiego materia³u i o jakich parametrach wyprodukowano fazê, jaki jest
stopieñ pokrycia wêglem, czy wype³nienie poddano procesowi usuwania resztkowych grup -OH
(ang. endcapped), do jakich mieszanin dany rodzaj wype³nienia nadaje siê najlepiej, w jakim
zakresie pH mo¿na je bezpiecznie stosowaæ. Niejednokrotnie oferuj¹ wype³nienie do rozdziela-
nia okreœlonego rodzaju mieszanin. Mog¹ to byæ nawet typowe sorbenty, które zosta³y
przetestowane przez producenta pod k¹tem rozdzielania pewnego typu zwi¹zków i na tego typu
rozdzielanie producent udziela gwarancji. Istnieje wiele mo¿liwoœci wp³ywania w procesie pro-
dukcyjnym na ostateczne w³asnoœci fazy, dlatego fazy otrzymane przez ró¿nych producentów
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Rys. 3.3. Wspó³czynniki retencji etylobenzenu i toluenu  na fazach typu C18, wyprodukowanych przez
ró¿nych producentów. Faza ruchoma: metanol/woda 49/51.
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ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹. Najczêœciej wype³nienia ró¿ni¹ siê stopniem pokrycia faz¹ organiczn¹,
np. faza typu C18 mo¿e zawieraæ a¿ 27% wêgla lub tylko 12 %, tyle samo, co C8. Ró¿nice te
powoduj¹ przede wszystkim ró¿nice w retencji zwi¹zków, rzadziej w selektywnoœci (rys. 3)

3.3. RETENCJA SUBSTANCJI W WARUNKACH CHROMATOGRAFII W
UK£ADZIE FAZ ODWRÓCONYCH

Uk³ad chromatograficzny sk³ada siê z trzech sk³adników: fazy stacjonarnej, fazy ruchomej
i mieszaniny substancji poddawanych rozdzielaniu. Fazê ruchom¹ w tym typie chromatografii
stanowi mieszanina wody i rozpuszczalnika organicznego, mieszaj¹cego siê z wod¹. 

Retencja substancji jest wypadkow¹ wielu oddzia³ywañ, do których nale¿y:
- dzia³anie si³ van der Vaalsa pomiêdzy hydrofobow¹ faz¹ stacjonarn¹ a cz¹steczkami sub-

stancji
- dzia³anie si³ elektrostatycznych pomiêdzy cz¹steczkami substancji rozdzielanej, zawieraj¹cej

polarne grupy funkcyjne i cz¹steczkami fazy ruchomej 
- dzia³anie si³ van der Vaalsa pomiêdzy cz¹steczkami substancji rozdzielanej i fazy ruchomej

- oddzia³ywanie elektrostatyczne pomiêdzy cz¹steczkami substancji rozdzielanej i fazy
ruchomej a powierzchniowymi grupami -OH lub, tam, gdzie to mo¿liwe, tworzenie komplek-
sów z metalami, wystêpuj¹cymi w stê¿eniach œladowych na powierzchni fazy stacjonarnej.

Cz¹steczki fazy ruchomej, sk³adaj¹cej siê z wody i rozpuszczalnika polarnego (roz-
puszczalników polarnych), ulegaj¹ asocjacji w wyniku oddzia³ywañ elektrostatycznych, tworz¹
siê równie¿ miêdzy nimi wi¹zania wodorowe. Pojawienie siê cz¹steczki hydrofobowej powodu-
je zak³ócenie w strukturze fazy ruchomej zawieraj¹cej wodê. Na skutek dzia³ania si³ miêdzy
cz¹steczkami polarnymi pojawia siê tendencja do usuniêcia hydrofobowej cz¹steczki (lub hydro-
fobowej czêœci cz¹steczki) z fazy wodnej i wyparcia jej w kierunku hydrofobowej powierzchni
fazy stacjonarnej. Efekt dzia³ania tych si³ zale¿y od napiêcia powierzchniowego i sta³ej dielek-
trycznej rozpuszczalników tworz¹cych fazê, momentu dipolowego i objêtoœci molowej sub-
stancji. Si³a oddzia³ywania faza stacjonarna ↔ substancja zale¿y od wielkoœci cz¹steczek bior¹-
cych udzia³ w procesie, tj. od wielkoœci cz¹steczki wêglowodoru tworz¹cego fazê zwi¹zan¹ oraz
cz¹steczki chromatografowanej substancji i roœnie wraz z ich wzrostem. Zale¿y równie¿ od gês-
toœci pokrycia faz¹ zwi¹zan¹. Je¿eli faza stacjonarna zawiera na powierzchni grupy OH, a
cz¹steczka substancji zawiera polarn¹ grupê funkcyjn¹, mo¿liwe jest równie¿ oddzia³ywanie
poprzez te grupy, którego si³a zale¿y w pewnym stopniu od sk³adu fazy ruchomej.

Dok³adny mechanizm retencji w fazach odwróconych nadal nie jest znany. Ogólnie mo¿na
powiedzieæ, ¿e retencja zwi¹zku zale¿y od chemicznej natury cz¹steczek substancji i cz¹steczek
otaczaj¹cej je fazy ruchomej i stacjonarnej, oraz od struktury warstwy powierzchniowej. Przed-
stawione oddzia³ywania umo¿liwiaj¹ jednak przewidywania dotycz¹ce retencji rozdzielanych
substancji. Retencja substancji roœnie ze wzrostem:
- stopnia pokrycia powierzchni zwi¹zan¹ faz¹ organiczn¹
- d³ugoœci ³añcucha fazy zwi¹zanej
- hydrofobowoœci grupy funkcyjnej decyduj¹cej o charakterze powierzchni sorpcyjnej
- hydrofobowoœci substancji rozdzielanych
- zawartoœci wody w fazie ruchomej

Kolejnoœæ elucji: substancje eluuj¹ w kolejnoœci od najbardziej polarnych (œciœle
najbardziej hydrofilowych) do niepolarnych (najmniej hydrofilowych), a w szeregach homolog-
icznych od nisko- do wysokocz¹steczkowych.
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W przypadku obecnoœci powierzchniowych grup OH substancje o charakterze zasadowym
mog¹ charakteryzowaæ siê wy¿sz¹ retencj¹ ni¿ wynika³oby to z wielkoœci cz¹steczki i stopnia ich
hydrofobowoœci.

Wa¿nym parametrem w chromatografii jest selektywnoœæ bêd¹ca miar¹ ró¿nic w retencji
poszczególnych substancji. Jest zale¿na od typu fazy stacjonarnej, typu i sk³adu fazy ruchomej
oraz w pewnym stopniu od temperatury. Mo¿na wyró¿niæ trzy rodzaje selektywnoœci zwi¹zane z
oddzia³ywaniem substancji z faz¹ stacjonarn¹.:
- selektywnoœæ wzglêdem grupy metylenowej, zwana hydrofobow¹
- selektywnoœæ chemiczna (lub polarna), wynikaj¹ca z oddzia³ywañ jonowych, dipolowych lub

wi¹zañ wodorowych z powierzchniowymi grupami OH, ewentualnie tworzeniem komplek-
sów z metalami z warstwy powierzchniowej

- selektywnoœæ steryczna, wynikaj¹ca ze struktury wype³nienia i ksza³tu cz¹steczek substancji
rozdzielanych.

Selektywnoœæ hydrofobowa okreœla ró¿nice retencji dwóch s¹siednich elementów szeregu
homologicznego, ró¿ni¹cych siê o grupê -CH2-. Selektywnoœæ hydrofobowa roœnie ze wzrostem
d³ugoœci ³añcucha fazy zwi¹zanej oraz ze stopniem pokrycia powierzchni. Zale¿y równie¿ od
rodzaju i iloœci rozpuszczalnika organicznego w fazie ruchomej. Ten rodzaj selektywnoœci
wyró¿nia chromatografiê w uk³adach faz odwróconych spoœród wszystkich innych typów chro-
matografii. 

Selektywnoœæ chemiczna, z uwagi na zale¿noœæ od oddzia³ywañ polarnych, jest istotna
tylko dla substancji zawieraj¹cych polarne grupy funkcyjne. Zale¿y równie¿ od sk³adu fazy
ruchomej.

Selektywnoœæ steryczna jest istotna w rozdzielaniu wielopierœcieniowych wêglowodorów
skondensowanych, polibifenyli, steroidów, karotenoidów. Zaobserwowano, ¿e selektywnoœæ
steryczna jest lepsza w kolumnach monomerycznych i polimerycznych o du¿ym stopniu
pokrycia faz¹ zwi¹zan¹. Prawdopodobnie selektywnoœæ tego rodzaju zwi¹zana jest z wiêkszym
uporz¹dkowaniem struktury fazy organicznej w wype³nieniach o du¿ym stopniu pokrycia. 

Wzrost temperatury przede wszystkim zmniejsza retencjê substancji rozdzielanych i tym
samym mo¿e wp³yn¹æ na selektywnoœæ rozdzielania. Na rysunku 4 przedstawiono wp³yw tem-
peratury na rozdzielanie wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych. Wzrost temper-
atury spowodowa³ istotne zmniejszenie czasu elucji, lecz tak¿e znaczne pogorszenie stopnia
rozdzielenia, do na³o¿enia siê pików w³¹cznie, (np. substancje oznaczone numerami 1 i 2 
na rys. 3.4). Kontrola temperatury ma na celu przede wszystkim stabilizacjê warunków
rozdzielania w celu uzyskania dobrej powtarzalnoœci 

3.4. FAZY RUCHOME

Faza ruchoma powinna byæ ciecz¹ obojêtn¹ chemicznie wzglêdem fazy stacjonarnej i
sk³adników rozdzielanych mieszanin, byæ dostatecznie dobrym rozpuszczalnikiem dla badanych
substancji, aby nie dochodzi³o do ich wytr¹cania siê w kolumnie, mieæ ma³¹ lepkoœæ zapewnia-
j¹c¹ ma³e opory przep³ywu i dobre warunki wymiany masy, utrzymaæ sta³y sk³ad przez dostate-
cznie d³ugi okres czasu maj¹c na uwadze zarówno parowanie sk³adników jak i trwa³oœæ roz-
puszczalników organicznych wobec dostêpu powietrza. Faza ruchoma nie powinna byæ toksycz-
na. Przy wyborze rozpuszczalnika nale¿y mieæ na uwadze jego w³asnoœci ze wzglêdu na
stosowany detektor, np. w przypadku detektora fotometrycznego powinna byæ przepuszczalna
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dla œwiat³a w stosowanym zakresie d³ugoœci fal. Czêœæ z tych warunków jest trudna do
spe³nienia.

W chromatografii w uk³adach faz odwróconych fazami ruchomymi s¹ mieszaniny wody i
rozpuszczalników organicznych (tzw. modyfikatorów) mieszaj¹cych siê z wod¹. Najczêœciej
stosowane rozpuszczalniki organiczne to acetonitryl, metanol i tetrahydrofuran. Mieszaj¹c wodê
z metanolem lub tetrahydrofuranem otrzymuje siê roztwory o lepkoœci wiêkszej ni¿ lepkoœæ
wody prawie do 80% zawartoœci rozpuszczalnika organicznego a maksimum lepkoœci przypada
w zakresie 40 ÷ 50%. Niewielki wzrost lepkoœci dla mieszanin z acetonitrylem obserwuje siê do
zawartoœci oko³o 30% tego rozpuszczalnika. 

Niektóre w³asnoœci czêœciej stosowanych rozpuszczalników zestawiono w tabeli 3.2.
Faza ruchoma musi mieæ odpowiedni¹ si³ê elucyjn¹. Z praktycznego punktu widzenia sub-

stancje nie powinny byæ eluowane zbyt szybko, poniewa¿ potrzebna by³aby bardzo sprawna
kolumna, ani zbyt wolno, poniewa¿ traci siê czas i rozpuszczalnik. Faza ruchoma powinna byæ
tak dobrana, aby wspó³czynniki retencji wszystkich substancji w mieszaninie (wartoœci k) mieœ-
ci³y siê w zakresie 1 ÷ 10. Ze wzglêdu na hydrofobowy charakter faz stacjonarnych, w tym
uk³adzie woda jest najs³abszym rozpuszczalnikiem. Dodatek rozpuszczalnika organicznego do
wody powoduje wzrost si³y elucyjnej tak powsta³ej fazy ruchomej, tzn. im wiêcej rozpuszczalni-
ka tym si³a elucyjna jest wiêksza. Konsekwencj¹ wzrostu si³y elucyjnej jest zmniejszenie
retencji, czyli czasu i objêtoœci retencji rozdzielanych substancji. Ustalono wa¿n¹, przybli¿on¹
zale¿noœæ pomiêdzy zawartoœci¹ rozpuszczalnika organicznego a retencj¹ substancji:

(1)

gdzie: k = - wspó³czynnik retencji

kw - wartoœæ k w czystej wodzie 
c - udzia³ objêtoœciowy rozpuszczalnika organicznego  w fazie ruchomej
n - sta³a, zale¿na od rodzaju rozpuszczalnika stanowi¹cego sk³adnik eluentu

i od rodzaju substancji rozdzielanej 

Zale¿noœæ [1] jest zale¿noœci¹ spe³nian¹ na ogó³ tylko w pewnym zakresie zmian stê¿enia
modyfikatora organicznego, lecz bardzo u¿yteczn¹ praktycznie. Pozwala na szybkie oszacow-
anie odpowiedniego sk³adu fazy ruchomej, po uzyskaniu danych retencji z u¿yciem dwu faz
ruchomych, ró¿ni¹cych siê stê¿eniem organicznego modyfikatora. 

Szczególn¹ cech¹ odwróconego uk³adu faz jest zdolnoœæ do rozdzielania mieszanin
zwi¹zków nale¿¹cych do szeregów homologicznych (rys. 3.5). 

0
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V
−

lg lg wk k n c= − ⋅
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Tabela 3.2. W³asnoœci niektórych rozpuszczalników.

Nazwa 
rozpuszczalnika

Przepuszczalnoœæ 
œwiat³a, powy¿ej 
... nm.

Wspó³czynnik 
za³amania œwiat³a 
w 20°C

Lepkoœæ, cP Temperatura 
wrzenia

Metanol 205 1,3284 0,55 64,7
Acetonitryl 190 1,3441 0,38 81,6
Tetrahydrofuran 212  (230 ?) 1,4072 0,55 66,0
Woda 190 1,3330 1,00 100
Kwas octowy 230
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Cecha ta, jak ju¿ wspomniano, nazwana zosta³a selektywnoœci¹ hydrofobow¹ lub selekty-
wnoœci¹ wzglêdem grupy metylenowej. Poza zale¿noœci¹ od rodzaju powierzchni wype³nienia,
selektywnoœæ ta zale¿y w pewnym stopniu od rodzaju rozpuszczalnika. W ka¿dej jednak fazie
ruchomej typu: woda - rozpuszczalnik organiczny, selektywnoœæ hydrofobowa roœnie ze
wzrostem zawartoœci wody. Chocia¿ selektywnoœæ hydrofobowa zale¿y od rodzaju rozpuszczal-
nika organicznego, zmiana rodzaju rozpuszczalnika w fazie ruchomej nie spowoduje zmiany
kolejnoœci elucji substancji niepolarnych. 

Substancje zawieraj¹ce w swojej cz¹steczce polarne grupy funkcyjne mog¹ wykazywaæ
specyficzne oddzia³ywanie nie tylko z pozosta³ymi grupami -OH na powierzchni sorbentu, lecz
tak¿e z cz¹steczkami fazy ruchomej. Efektem tych oddzia³ywañ mog¹ byæ du¿e zmiany w selek-
tywnoœci rozdzielania substancji polarnych po zmianie rodzaju rozpuszczalnika organicznego. W
przypadkach szczególnych, gdy mieszanina rozdzielanych substancji sk³ada siê ze zwi¹zków o
ró¿nym charakterze, mo¿e nast¹piæ nawet zmiana kolejnoœci elucji. Np. z kolumny typu C8, z
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Rys. 3.5. Zale¿noœæ logarytmu wspó³czynnika retencji od liczby atomów wêgla w szeregach homolog-
icznych: n-metyloestry, n-alkany, n-alkilobenzeny. Kolumna typu C18, fazy ruchome: 1) metanol, 2)
metanol/woda 9/1, 3) metanol/woda 8/2.
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faz¹ ruchom¹ woda /metanol 50/50, substancje eluowa³y w nastêpuj¹cej kolejnoœci: p-nitrofenol,
p-dinitrobenzen, nitrobenzen i benzoesan metylu, natomiast z tej samej kolumny z faz¹
woda/tetrahydrofuran 75/25 porz¹dek elucji by³ nastêpuj¹cy: benzoesan metylu, nitrobenzen, 
p-dinitrobenzen i p-nitrofenol. W praktyce analitycznej czêsto rozdzielane s¹ mieszaniny
zwi¹zków bardziej zbli¿onych pod wzglêdem budowy i tak drastyczn¹ zmianê selektywnoœci
obserwuje siê niezbyt czêsto.

Od pocz¹tku stosowania chromatografii próbowano poszczególne rozpuszczalniki u³o¿yæ
w szeregi o stopniowo zmieniaj¹cej siê sile elucyjnej. W przypadku faz odwróconych jednym z
kryteriów mocy elucyjnej rozpuszczalnika mo¿e byæ parametr rozpuszczalnoœci Hildebranda,
obliczany z ciep³a parowania rozpuszczalnika. Dla metanolu, acetonitrylu i tetrahydrofuranu
wartoœæ parametru rozpuszczalnoœci wynosi, odpowiednio: 12,9; 11,8 i 9,1. 

Ogólnie, rozpuszczalnikom polarnym odpowiadaj¹ du¿e wartoœci parametru rozpuszczal-
noœci. Zmiana rozpuszczalnika w fazie ruchomej np. z bardziej polarnego metanolu na mniej
polarny tetrahydrofuran, przy tym samym udziale objêtoœciowym, spowoduje zmniejszenie objê-
toœci retencji ka¿dej substancji. Klasyfikacja rozpuszczalników za poœrednictwem parametru roz-
puszczalnoœci nie jest doskona³a. Wartoœci parametru dla heksanu i eteru etylowego s¹ prawie
sobie równe, natomiast w³asnoœci tych rozpuszczalników jako faz ruchomych s¹ zupe³nie odmi-
enne. Parametr rozpuszczalnoœci odzwierciedla tylko wzajemne oddzia³ywania cz¹steczek czys-
tego rozpuszczalnika, nie daje natomiast ¿adnej informacji na temat oddzia³ywania: rozpuszczal-
nik ↔ substancja, które w istotny sposób wp³ywa na skutecznoœæ rozdzielania. Próby uwzglêd-
nienia tych oddzia³ywañ w klasyfikacji rozpuszczalników doprowadzi³y do ustalenia
empirycznego parametru nazwanego indeksem polarnoœci P'. Indeks polarnoœci sk³ada siê z
trzech sk³adowych odzwierciedlaj¹cych w³asnoœci protonoakceptorowe (xa), protonodonorowe
(xh) oraz w³asnoœci dipolowe (xd) cz¹steczki. Przypisuj¹c rozpuszczalnikom odpowiednie wartoœ-
ci xa, xh, i xd, podzielono je na grupy o zbli¿onych wartoœciach odpowiedniego parametru.
Spoœród ró¿nych zwi¹zków nale¿¹cych do poszczególnych grup w Tabeli 3.3 zestawiono tylko
niektóre, najczêœciej stosowane w chromatografii jako fazy ruchome.

Je¿eli faza ruchoma o danym sk³adzie nie zapewnia odpowiedniej selektywnoœci (piki
niektórych substancji nie s¹ dostatecznie rozdzielone) nale¿y zmieniæ sk³ad fazy przez wybór
rozpuszczalnika nale¿¹cego do innej grupy. W ten sposób zapewnia siê zmianê rodzaju oddzia³y-
wañ miêdzycz¹steczkowych, maj¹cych istotne znaczenie w procesie rozdzielania.  Autor klasy-
fikacji, Snyder, zasugerowa³ stosowanie w fazach odwróconych metanolu, acetonitrylu i tetrahy-
drofuranu jako rozpuszczalników odpowiednich ze wzglêdu na cechy fizyczne, dostateczn¹ si³ê
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Tabela 3.3. Grupy rozpuszczalników.

Grupa Rozpuszczalnik
I eter metylowo-t-butylowy  (etery alifatyczne)
II metanol (alkohole alifatyczne)
III tetrahydrofuran
IV kwas octowy

formamid

V chlorek metylenu, chlorek etylenu
VI dioksan

acetonitryl

VII toluen
VII woda, chloroform
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elucyjn¹ i ró¿nicê w oddzia³ywaniach, zapewniaj¹cych dobre rezultaty w rozdzielaniu wiêkszoœ-
ci mieszanin zwi¹zków niskocz¹steczkowych.-
Podsumowuj¹c, podstawowe zasady doboru sk³adu eluentu w uk³adach faz odwróconych s¹
nastêpuj¹ce:

- przeprowadziæ rozdzielanie w kolumnie C8 lub C18 z faz¹ ruchom¹ o du¿ej sile elucyjnej
(np woda / acetonitryl 2 / 8)
- zmniejszaj¹c zawartoœæ acetonitrylu doprowadziæ do takich warunków, aby zakres wartoœ-
ci k substancji mieœci³ siê w przedziale 0.5 - 20. (Je¿eli kolumna ma wymiary 15 x 0,46 cm,
odpowiada to zakresowi objêtoœci retencji od oko³o 2,3 ml dla pierwszego piku do oko³o 30
ml dla ostatniego)
- w razie potrzeby poprawiæ selektywnoœæ przez zmianê rodzaju rozpuszczalnika orga-
nicznego (wymieniæ acetonitryl na metanol lub tetrahydrofuran lub zastosowaæ fazê
trójsk³adnikow¹).
- je¿eli stopieñ rozdzielenia jest niezadowalaj¹cy, zmieniæ pH fazy ruchomej

- je¿eli nadal rozdzielanie nie jest odpowiednie, zmieniæ typ wype³nienia kolumny (typ sor-
bentu).

W przypadku dobierania mocy elucyjnej fazy ruchomej odpowiedniej do rozdzielania
mieszanin substancji polarnych na sorbentach typu C18 nale¿y uwa¿aæ, aby zawartoœæ wody w
fazie ruchomej nie przekracza³a 95%. Przy tak du¿ej zawartoœci wody powierzchnia fazy
stacjonarnej nie jest zwil¿ana przez fazê ruchom¹ i ³añcuchy wêglowodorowe maj¹ tendencjê do
zaginania siê w kierunku powierzchni. Ilustruje to rysunek 6. Konsekwencj¹ tego mo¿e byæ
zmniejszenie siê objêtoœci retencji zwi¹zków zamiast spodziewanego wzrostu.

Istniej¹ programy komputerowe, które pozwalaj¹ wybraæ warunki rozdzielania optymalne
dla danej mieszaniny na podstawie okreœlonego zestawu chromatogramów wykonanych wstêp-
nie. 
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Rys. 3.6. Ilustracja zmiany konfiguracji hydrofobowej fazy zwi¹zanej pod wp³ywem rodzaju otacza-
j¹cej cieczy: a) mieszanina metanolu i wody, b) woda
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Programy te na razie nie s¹ w powszechnym u¿yciu przede wszystkim ze wzglêdu na ich
cenê. Problemem jest te¿ czêsto nieznajomoœæ wielu sk³adników rozdzielanej mieszaniny (sk³ad-
ników stanowi¹cych zanieczyszczenia)

3.5. ROZDZIELANIE MIESZANIN SUBSTANCJI O CHARAKTERZE
KWASÓW LUB ZASAD

W przypadku zastosowania typowego uk³adu faz odwróconych (faza stacjonarna: C 18,
faza ruchoma: woda / rozpuszczalnik organiczny) do rozdzielania mieszanin zawieraj¹cych
zwi¹zki tak polarne jak kwasy lub zasady organiczne problemem mo¿e okazaæ siê zbyt s³aba
retencja tych zwi¹zków. Istnieje kilka mo¿liwoœci rozwi¹zania tego problemu:

- zmiana typu chromatografii, na jonowymienn¹
- zmiana pH fazy ruchomej
- zastosowanie bardziej polarnej fazy ruchomej 
- dodatek do fazy ruchomej elektrolitu umo¿liwiaj¹cego utworzenie pary jonowej 

Wybór rozwi¹zania zale¿y od typu próbki. Je¿eli próbka zawiera mieszaninê zwi¹zków
niejonowych i jonowych, chromatografia jonowymienna nie przyniesie dobrych rezultatów.
Wa¿nym kryterium jest równie¿ moc kwasów (i/lub zasad) obecnych w próbce. 

W przypadku s³abych elektrolitów zmiana pH mo¿e wp³yn¹æ na stopieñ dysocjacji, a
nawet cofn¹æ dysocjacjê i uczyniæ cz¹steczkê hydrofobow¹, zwiêkszaj¹c tym samym jej retencjê
na hydrofobowej fazie. Ilustruje to rys. 3.7. 

Zale¿noœæ wspó³czynnika retencji k od pH fazy ruchomej dla kwasów jednoprotonowych
przebiega zgodnie z wyra¿eniem:

(2)

w którym: k0 - wspó³czynnik retencji formy neutralnej
k1 - wspó³czynnik retencji formy zjonizowanej
Ka - sta³a dysocjacji kwasu
[H+] - stê¿enie jonów wodorowych w fazie ruchomej

Zale¿noœæ jest nieliniowa, kszta³tem przypominaj¹ca krzyw¹ miareczkowania, z punktem
przegiêcia przy wartoœci pH równej wartoœci pKa kwasu. Z kszta³tu krzywej wynika, ¿e najwiêk-
szych zmian w retencji kwasu mo¿na oczekiwaæ w obszarze pH obejmuj¹cym wartoœæ pKa, w
zakresie + 1,5 pH od wartoœci pKa. W tym zakresie pH wszelkie b³êdy w przygotowaniu buforu
bêd¹ mia³y istotny wp³yw na odtwarzalnoœæ parametrów retencji, nale¿y wiêc tego zakresu w
praktyce unikaæ. 

Je¿eli w wyniku rozdzielania w fazie ruchomej o odczynie obojêtnym otrzymano chro-
matogram, na którym znajduj¹ siê piki o bardzo ma³ej objêtoœci retencji, obni¿enie pH do wartoœ-
ci bezpiecznej dla kolumny, np. do wartoœci 2,5 powinno dostarczyæ informacji na temat obec-
noœci s³abych kwasów - je¿eli w próbce znajduj¹ siê s³abe kwasy, zniknie pewna liczba pików z
obszaru o ma³ej objêtoœci retencji (na pocz¹tku chromatogramu), a pojawi¹ siê nowe piki w
obszarze wiêkszych objêtoœci retencji, tj. w czêœci chromatogramu oddalonej od frontu. Je¿eli ze
wzglêdu na selektywnoœæ rozdzielania wszystkich sk³adników próbki wartoœæ pH wymaga dal-
szego dopasowania, zmiany w kolejno przygotowanych fazach ruchomych nie powinny byæ
du¿e, np. o 0,5 jednostki pH, aby nie powodowaæ dalszych gwa³townych zmian retencji i nie
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utrudniaæ interpretacji chromatogramu. Obni¿enie pH nie wp³ynie na retencjê substancji zasad-
owych lub j¹ os³abi.

Podobn¹ zale¿noœæ wspó³czynnika retencji od wartoœci pH obserwuje siê dla s³abych
zasad:

(3)

w którym: k0 - wspó³czynnik retencji formy neutralnej
k1 - wspó³czynnik retencji formy zjonizowanej
Ka - sta³a dysocjacji kwasu sprzê¿onego z zasad¹,  

Kb = Kw / Ka,   
Kb - sta³a dysocjacji zasady
[H+] - stê¿enie jonów wodorowych w fazie ruchomej

W fazach zwi¹zanych, otrzymanych na bazie ¿elu krzemionkowego zakres zmian pH w
celu cofniêcia dysocjacji zasad jest ograniczony przewa¿nie do wartoœci 7,5 ÷ 8. Ponadto, d³u-
gotrwa³e stosowanie granicznych wartoœci pH zmniejsza trwa³oœæ kolumny. Je¿eli stosowanie
wysokich pH jest nieodzowne, stosowaæ mo¿na wype³nienia bêd¹ce polimerami organicznymi,
np. poli(styren-diwinylobenzen). Kolumny tego typu maj¹ jednak gorsz¹ sprawnoœæ od kolumn
z fazami opartymi na ¿elu krzemionkowym. 
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Rys. 3.7 . Wp³yw pH na rozdzielanie pochodnych kwasu benzoesowego: a) pH 2,5, b) pH 3,0, 
c) pH 3,5, d) pH 4,0. Kolumna C8, 250 x 4,6 mm, dp = 5µm. 
Faza ruchoma: metanol/bufor 35/65.
Temperatura 35 °C. Natê¿enie przep³ywu: 1 ml/min. Piki: 1 = kwas 2-nitrobenzoesowy, 
2 = kwas ftalowy, 3 = zanieczyszczenie, 4 = kwas 2-fluorobenzoesowy, 
5 = kwas 3-cyjanobenzoesowy, 6 = kwas 2-chlorobenzoesowy, 7 = kwas 3-nitrobenzoesowy, 
8 = kwas 3-fluorobenzoesowy, 9 = kwas 2,6-dimetylobenzoesowy
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Podwy¿szenie pH nie wp³ynie na retencjê substancji kwasowych, lub os³abi ich retencjê.
Zmiana wartoœci pH fazy ruchomej, zasadniczo, nie wp³ywa na retencjê substancji niejonowych.
Obni¿enie wartoœci pH zmniejsza jednak kwasowoœæ powierzchniowych grup OH, zmniejszaj¹c
mo¿liwoœæ oddzia³ywania z grupami polarnymi rozdzielanych substancji, czego efektem mo¿e
byæ wiêksza symetria pików. 

W przypadku detektora UV-VIS zmiana pH mo¿e powodowaæ zmianê wysokoœci pików,
poniewa¿ molowy wspó³czynnik absorpcji wielu substancji zale¿y od pH. Utrudnia to interpre-
tacjê chromatogramów. 

Innym sposobem na rozwi¹zanie problemu retencji silnie polarnych zwi¹zków jest zas-
tosowanie faz stacjonarnych zwil¿alnych przez fazy ruchome zawieraj¹ce du¿o, nawet 100%
wody. Nale¿¹ do nich:
- fazy krótko³añcuchowe, bez pokrycia resztkowych grup na powierzchni
- fazy z powierzchni¹ o zwiêkszonej hydrofilnoœci przez pokrycie resztkowych grup OH gru-

pami polarnymi
- fazy z grup¹ polarn¹ wbudowan¹ w ³añcuch alkilowy w pobli¿u wi¹zania ³añcucha z

powierzchni¹ ¿elu (najczêœciej na trzecim wêglu licz¹c od wi¹zania powierzchniowego)
- fazy d³ugo³añcuchowe (C 27, C 30)

Przyk³ad rozdzielania zasad organicznych na fazie zawieraj¹cej grupy eterowe przedsta-
wiono na rys. 8.

Pierwsze z wymienionych faz (z resztkowymi grupami OH na powierzchni) u¿ywane s¹
od pocz¹tku stosowania chromatografii w fazach odwróconych, dlatego wady i zalety tych faz s¹
dobrze znane. Ze wzglêdu na obecnoœæ aktywnych grup -OH wykazuj¹ inn¹ selektywnoœæ wzglê-
dem substancji polarnych ni¿ fazy hydrofobowe i mog¹ skutecznie rozdzieliæ mieszaniny w
innych warunkach nie rozdzielone. Istotn¹ wad¹ tych wype³nieñ jest mo¿liwoœæ silnego 
oddzia³ywania z substancjami zasadowymi, powoduj¹c ogonowanie pików tych substancji. Jest
to szczególnie istotne w zakresie pH > 5, poniewa¿ w takich warunkach powierzchniowe grupy
OH s¹ zjonizowane.

Druga grupa faz, to fazy zawieraj¹ce grupy OH powsta³e po hydrolizie grup alkoksy-
lowych zwi¹zanych z powierzchni¹ ¿elu w wyniku reakcji resztowych grup OH z trialkoksysi-
lanem. Grupy te maj¹ s³absze w³asnoœci kwasowe i powoduj¹ mniejsz¹ asymetriê pików.

Najm³odsz¹ generacj¹ faz przeznaczonych do rozdzielania sk³adników polarnych s¹ fazy
z grupami polarnymi podstawionymi w ³añcuchu alkilowym. Fazy te s¹ dobrze zwil¿ane przez
wodn¹ fazê ruchom¹ i wykazuj¹ dobr¹ odtwarzalnoœæ warunków. Szczególn¹ zalet¹ tych faz w
rozdzielaniu zwi¹zków polarnych jest ma³e ogonowanie pików, nawet w zakresie pH = 4 ÷ 8. 

Fazy “d³ugo³añcuchowe” (C 27 lub C 30) powoduj¹ silniejsz¹ retencjê wszystkich sub-
stancji, tak niepolarnych jak i polarnych, w porównaniu z fazami o krótszych ³añcuchach, np. C
18, nawet w przypadku wysokiego pokrycia faz¹ zwi¹zan¹. S¹ te¿ bardziej odporne na zmiany
w strukturze powierzchni, wynikaj¹ce ze zmian konformacyjnych zachodz¹cych w obecnoœci
fazy ruchomej o du¿ej zawartoœci wody. Z zastosowaniem tego typu faz stacjonarnych uzyskano
dobre rozdzielenie serii nukleotydów w wodnej fazie ruchomej o pH = 6.

W przypadku rozdzielania silnych kwasów lub silnych zasad, zastosowanie znajduje
tworzenie par jonowych. Polega to na dodaniu do fazy ruchomej sk³adnika, z którego w wyniku
dysocjacji powstanie jon organiczny o du¿ej cz¹steczce i przeciwnym znaku (tzw. “przeciwjon”)
do znaku jonu bêd¹cego sk³adnikiem rozdzielanej mieszaniny. Przed wprowadzeniem próbki,
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kolumnê przemywa siê faz¹ ruchom¹ zawieraj¹c¹ przeciwjon,  a¿ do osi¹gniêcia równowagi
miêdzy fazami. 

Chromatografia par jonowych bierze swój pocz¹tek w ekstrakcji par jonowych w uk³adzie
woda / rozpuszczalnik organiczny. Jon interesuj¹cej substancji znajduj¹cy siê w fazie wodnej i
przeciwjon tworz¹ “parê jonow¹” , przenoszon¹ z fazy wodnej do fazy organicznej:

Oznaczenia: X+
aq - jon substancji X w fazie wodnej

Y -
aq - przeciwjon w fazie wodnej

(X+Y -)org - para jonowa w fazie organicznej
KXY - sta³a tworzenia pary (X+Y -)
DX - wspó³czynnik podzia³u substancji X miêdzy fazê wodn¹ i organiczn¹
Vs - objêtoœæ fazy organicznej
Vm - objêtoœæ fazy wodnej
k - parametr retencji

( )

( ) ( )

(1)

(2)

(3)

aq aq

Kxy

org

X XYorg aq aq

X s m XY s m

X Y X Y

D X Y X K Y

k D V V K Y V V

+ − + −

+ − + −

−

+ ⇔

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= =⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

⎡ ⎤= = ⎣ ⎦
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Rys 3.8. Rozdzielanie zasad organicznych na hydrofilowej fazie stacjonarnej zawieraj¹cej grupy
eterowe. 
Kolumna: AquaSep, 150 x 4,6 mm, dp = 5µm. Faza ruchoma: 0,05 M octan sodu (pH 4,6). Natê¿enie
przep³ywu: 1,0 ml/min. Detektor: UV 254 nm. (ES Industries)
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W chromatografii proponowane s¹ dwa mechanizmy. Jeden z nich jest analogiczny do
przedstawionego wy¿ej procesu ekstrakcji: 

A)   

Wg tego schematu substancja dostarczaj¹ca “przeciwjonu” znajduje siê w fazie ruchomej.
Utworzona w fazie ruchomej para jonowa dzieli siê pomiêdzy dwie fazy. Schemat ten mo¿e mieæ
miejsce w typowej chromatografii podzia³owej. 

B)   

Wed³ug tego schematu przeciwjon dodany do fazy ruchomej adsorbuje siê na fazie
stacjonarnej i uczestniczy w wymianie jonowej z jonem substancji X znajduj¹cym siê w fazie
ruchomej. Jonem wymienianym przez jon substancji X jest ma³y jon nieorganiczny, który z prze-
ciwjonem tworzy obojêtn¹ cz¹steczkê dodan¹ do fazy ruchomej. Uwa¿a siê, ¿e w chromatografii
z fazami zwi¹zanymi ten mechanizm jest bardziej prawdopodobny. 

Z samej zasady tworzenia par jonowych wynika, ¿e w przypadku rozdzielania zasad
organicznych przeciwjonem mo¿e byæ sól kwasu organicznego, natomiast w przypadku
rozdzielania kwasów, zwi¹zek amoniowy. 

Parametry wp³ywaj¹ce na retencjê przedstawiono w Tabeli 3.4:

+ - + -
aq aq orgX  + Y   (X Y )⇔

+ - + - + -
aq aq aq orgX  + Y   (X Y )  (X Y )⇔ ⇔

Zmienna Efekt
Typ jonu paruj¹cego Wiêksza zdolnoœæ do tworzenia pary, wiêksza retencja

Wielkoœæ jonu Wzrost cz¹steczki jonu powoduje wzrost retencji

Stê¿enie jonu Wzrost stê¿enia jonu powoduje wzrost retencji, lecz do pewnej
granicy

pH Zale¿y od natury substancji. Retencja roœnie gdy zmiana pH
powoduje wzrost stê¿enia formy zjonizowanej

Typ rozpuszczalnika org. Retencja maleje ze wzrostem charakteru hydrofobowego

Stê¿enie rozpuszczalnika. org. Retencja maleje ze wzrostem stê¿enia

Temperatura Retencja maleje ze wzrostem temperatury

Faza stacjonarna Retencja roœnie ze wzrostem charakteru hydrofobowego i/lub
wy¿szym pokryciem faz¹ zwi¹zan¹
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Tabela 3.4. Parametry wp³ywaj¹ce na retencjê.
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3.6. ZASTOSOWANIA

48

Rys 3.9. Oznaczanie cyklosporyny A w
osoczu krwi.

Warunki analizy: kolumna
SUPELCOSIL LC-8, 75 x 4,6 mm, 3
µm., 
prekolumna: Supelguard LC-8, 20 x 4,6
mm, 5 µm. 
Faza ruchoma: acetonitryl : metanol : 3,3
mM (NH4)2SO4, 50 : 17 : 33. 
Natê¿enie przep³ywu: 2 ml/min. 
Detekcja: 210 nm UV. 
Próbka: 50 µl ekstraktu sporz¹dzonego z
osocza pacjenta. 
(SUPELCO)

Rys 3.10. Rozdzielanie zwi¹zków kompleksowych
metali z EDTA w uk³adzie faz odwróconych. 

Warunki rozdzielania: kolumna RP-18 LiChrospher
(Merck), 10 µm., 
faza ruchoma: bufor pH 3,3 - metanol 95 : 5, sk³ad
buforu: 50 mM kwas mrówkowy, 1,0 mM EDTA, 4,0
mM wodorotlenek tetrabutyloamoniowy, 10 mM
azotan sodu, wodorotlenek sodu do pH 3,3, 
temperatura pokojowa. 
Natê¿enie przep³ywu: 1,5 ml/min. 
Detekcja: 260 nm od startu do 8 min, 242 nm od 8 min
do koñca. 
Próbka: mieszanina wzorców metali  1 mM EDTA oraz
- 5 ppm Bi, 2 ppm Fe, 4 ppm Co, 8 ppm Cu i 10 ppm
Pb, objêtoœæ próbki: 100 l.
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Rys 3.11. Rozdzielanie cukrów na kolumnie z pier-
wszorzêdow¹ grup¹ aminowa jako grup¹ funkcyjn¹. 

Kolumna: YMC-Pack Amino S-5 120 A, 250 x 4,6
mm. 
Faza ruchoma: acetonitryl/woda  75/25. 
Natê¿enie przep³ywu: 2,0 ml/min. 
Detekcja: RI
Analizowane substancje: 1 = ksyloza, 2 = ryboza, 
3=arabinoza, 4 = fruktoza, 5 = glukoza, 
6 = sukroza, 7 = maltoza, 8 = laktoza

Rys 3.12. Rozdzielanie anionów nieor-
ganicznych w systemie par jonowych.
kolumna: LiChrospherR RP8, 5 µm. 
Faza ruchoma: woda zawieraj¹ca NaCl
w stê¿eniu 0,1m., oktyloaminê 0,01 m.,
o pH doprowadzonym do wartoœci 6,2 za
pomoc¹ kwasu fosforowego. 
Natê¿enie przep³ywu: 2 ml/min. 
Detekcja: bezpoœrednia, UV 205 nm.
(Merck)
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Rys 3.13. Rozdzielanie mieszaniny na kolumnie
monolitycznej. 

Kolumna: ChromolithTM Performance RP-18e,
100 x 4,6 mm. 
Faza ruchoma: acetonitryl/0,1%wodny roztwór
kwasu trójfluorooctowego 20/80 (obj.) 
Temperatura: 25°C. 
Detekcja: UV 220 nm. 
Natê¿enie przep³ywu: 9 ml/min (153 bar). 
Analizowane substancje:1) 63 µg/ml atenolol, 2)
29 µg/ml pindolol, 3) 108 µg/ml metoprolol, 4)
104 µg/ml celiprolol, 5) 208 µg/ml bisoprolol.
(Merck)

Rys 3.14. Rozdzielanie mieszaniny
barbituranów na kolumnie: a) Dis-
covery C18 i b) Discovery RP-
AmideC16).

Kolumna: 150 x 4,6 mmm, 5 m. 
Faza ruchoma trójsk³adnikowa:
(metanol:acetonitryl 60:40) / woda
25/75. 
Natê¿enie przep³ywu: 2ml/min. 
Temperatura: 30°C. 
Detekcja.: UV 214nm
Analizowane substancje: 1 = barbi-
tal, 2 =  phenobarbital, 3 = aprobar-
bital, 4 = butabarbital, 5 = mepho-
barbital, 6 = pentobarbital, 7 = sec-
obarbital 
(SUPELCO)

Rys 3.15. Rozdzielanie witamin.

Kolumna: Adsorbosil C18, 300 x 4,6 mmm, 10 µm. 
Faza ruchoma: 100% metanol. 
Natê¿enie przep³ywu: 1ml/min. 
Detekcja: UV, 254 nm.
(Alltech)
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Rys 3.16. Rozdzielanie katecholamin.

Kolumna: Adsorbosphere HS C18, 7 µm., 150 x 4,6 mm. 
Faza ruchoma: metanol : roztwór 0,001 m. siarczanu hepty-
lowosodowego w 0,07 m. KH2PO4 , pH 3,0 (13 : 87). 
Natê¿enie przep³ywu: 2ml/min. 
Detekcja: UV, 280nm.
Analizowane substancje: 1 = norepinefryna, 2 = epinefryna, 
3 = 3,4-dihydroksybenzyloamina, 4 = dopamina, 
5 = kwas 3,4-dihydroksyfenylooctowy, 6 = serotonina, 
7 = kwas 5-hydroksyindolooctowy, 8 = kwas homowanili-
nowy 
(Alltech)

Rys 3.17. Równoczesne rozdzielanie
mieszaniny substancji o charakterze
kwasowym, zasadowym i neutralnym. 

Kolumna: Alltima C18, 5 µm., 150 x
4,6 mm. 
Faza ruchoma: roztwór KH2PO4 o
stê¿eniu 50mmol/l pH 3 : acetonitryl
(40 : 60). 
Natê¿enie przep³ywu: 1,0ml/min. 
Detekcja: UV, 254 nm.
Analizowane substancje: 1 = uracyl, 
2 = pirydyna, 3 = fenol, 
4 = N,N-dimetyloanilina, 
5 = kwas 4-butylobenzoesowy, 
6 = toluen

chromatografia w fazach odwroconych.qxp  2004-06-04  00:40  Page 51



52

chromatografia w fazach odwroconych.qxp  2004-06-04  00:40  Page 52



Istniej¹ dwa sposoby prowadzenia elucji:
- elucja izokratyczna, w trakcie której sk³ad fazy ruchomej (eluentu) jest sta³y (np. mieszani-

na metanolu i wody w stosunku 6/4);
- elucja gradientowa, gdy nastêpuje wzrost si³y elucyjnej fazy ruchomej realizowany przez

zmianê jej sk³adu (np. sk³ad fazy ruchomej w trakcie rozdzielania zmienia siê od 10%
metanolu w wodzie do 90% metanolu w wodzie). Warunki elucji izokratycznej bywaj¹
niekiedy uwa¿ane za warunki elucji gradientowej, z zastosowaniem programu elucji o sta³ym
sk³adzie eluentu.

Elucja gradientowa stosowana jest wtedy, gdy badana mieszanina sk³ada siê z substancji o
bardzo ró¿ni¹cych siê w³aœciwoœciach sorpcyjnych i tym samym znacznie ró¿ni¹cych siê
retencj¹. W takim przypadku faza ruchoma odpowiednia do rozdzielania sk³adników o s³abej
retencji nie eluuje z kolumny sk³adników silnie zatrzymywanych, lub ich elucja nastêpuje po
bardzo d³ugim czasie. Du¿y czas retencji jest niekorzystny, powoduj¹c stratê czasu, rozpuszczal-
ników oraz obni¿enie granicy detekcji. Natomiast, je¿eli dobierze siê fazê ruchom¹ o odpowied-
niej mocy do rozdzielania sk³adników o du¿ej retencji, to substancje eluowane w pocz¹tkowym
etapie separacji (na pocz¹tku chromatogramu), nie bêd¹ rozdzielone. Ilustruje to rysunek rys 4.1. 

Rozwi¹zaniem tego problemu jest tzw. elucja gradientowa, rozpoczynaj¹ca siê od fazy
ruchomej o s³abej mocy i polegaj¹ca na systematycznym zwiêkszaniu si³y elucyjnej. Elucjê gra-
dientow¹ stosuje siê, wiêc, w celu optymalizacji warunków rozdzielania mieszanin substancji
istotnie ró¿ni¹cych siê w³aœciwoœciami retencyjnymi w okreœlonym uk³adzie chro-
matograficznym, tj. wtedy, gdy stosuj¹c elucjê izokratyczn¹, uzyskuje siê bardzo du¿e ró¿nice
czasu retencji poszczególnych sk³adników rozdzielanej mieszaniny. Wówczas, w pocz¹tkowej
fazie elucji gradientowej, gdy faza ruchoma jest s³aba, dostatecznie du¿¹ szybkoœæ migracji osi¹-
gaj¹ substancje o s³abej retencji. Substancje, których oddzia³ywanie z faz¹ stacjonarn¹ jest silne,
pozostan¹ w pobli¿u wlotu do kolumny tak d³ugo, a¿ faza ruchoma osi¹gnie odpowiedni¹ moc.
Na chromatogramie pojawiaj¹ siê, wiêc, kolejno piki substancji podobnie jak w elucji izokraty-
cznej, jednak szerokoœci pików s¹ do siebie zbli¿one.

Elucja gradientowa polega na dodawaniu sk³adnika B o wy¿szej sile elucyjnej, do sk³ad-
nika A eluentu o niskiej sile elucyjnej.

Si³a elucyjna mo¿e wzrastaæ w sposób skokowy lub ci¹g³y, lecz nie mo¿e maleæ w trakcie
trwania elucji. Krzywe, wg, których mo¿e przebiegaæ zmiana si³y elucyjnej fazy ruchomej,
przedstawiono na rys 4.2.

W konsekwencji, po zakoñczeniu rozdzielania, si³a elucyjna jest znacznie wiêksza ni¿ w
momencie dozowania próbki, dlatego przed nastêpnym dozowaniem nale¿y przeprowadziæ
regeneracjê (reaktywacje) kolumny, tj. doprowadziæ kolumnê do stanu równowagi z rozpuszczal-
nikiem o pocz¹tkowym sk³adzie. Mo¿na to wykonaæ przez przemywanie kolumny faza ruchom¹
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o zmniejszaj¹cej siê sile elucyjnej, albo przez skokowy powrót do pocz¹tkowego sk³adu fazy
ruchomej i przemywanie kolumny t¹ faz¹. Objêtoœæ cieczy potrzebna do regeneracji kolumny
mo¿e stanowiæ kilka do kilkunastu objêtoœci martwych kolumny i jest ustalana doœwiadczalnie.
Regeneracjê kolumny uwa¿a siê za zakoñczon¹, gdy uzyska siê po¿¹dan¹ wartoœæ k dla sub-
stancji testowej o k = ok. 5.

4.1. PARAMETRY PROGRAMU ELUCJI GRADIENTOWEJ

Program elucji gradientowej mo¿e byæ z³o¿ony z jednego, albo kilku odcinków o ró¿nych
wartoœciach szybkoœci przyrostu stê¿enia w eluencie sk³adnika o wy¿szej sile elucyjnej, a wiêc
o ró¿nej wartoœci “gradientu” stê¿enia sk³adnika / sk³adników o wy¿szej sile elucyjnej. W przy-
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Rys. 4.1. Rozdzielanie estrów dialkilowych kwasu ftalowego w uk³adzie faz odwróconych. (symulac-
ja komputerowa). Faza ruchoma: woda + acetonitryl. W fazie o sk³adzie 50% wody + 50% acetonit-
rylu sk³adniki mieszaniny s¹ rozdzielone, lecz czas elucji ostatniego piku jest bardzo du¿y.
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padku dwusk³adnikowej fazy ruchomej, warunki rozdzielania w elucji gradientowej okreœlone s¹
przez nastêpuj¹ce parametry: 
- pocz¹tkowy sk³ad fazy ruchomej (sk³adnik A lub mieszanina A + B o okreœlonym sk³adzie),
- wartoœæ gradientu, tj. szybkoœæ, z jak¹ w fazie ruchomej roœnie stê¿enie rozpuszczalnika o

wiêkszej sile elucyjnej,
- czas trwania odcinka programu o okreœ³onym gradiencie, tj. czas liczony od momentu

rozpoczêcia realizacji programu elucji o okreœlonej wartoœci gradientu do zakoñczenia tego
odcinka programu elucji,

- koñcowy sk³ad fazy ruchomej (mieszanina sk³adników A i B eluentu, w którym wzros³a
zawartoœæ sk³adnika B w stosunku do sk³adu pocz¹tkowego)

- kszta³t funkcji programu elucji tzw. “kszta³t gradientu”, tj. typ funkcji, wg której realizowany
jest program zmian stê¿enia eluentu,

- w³aœciwoœci sk³adników A i B eluentu
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Rys. 4.2. Ilustracja kszta³tu gradientu, tj. zmiany stê¿enia rozpuszczalnika B (o wiêkszej sile elucyjnej)
w dwusk³adnikowej fazie ruchomej, w funkcji czasu t:
a) gradient wklês³y, b) gradient wypuk³y, c) gradient liniowy, rozpoczêty z pewnym opóŸnieniem, d)
gradient liniowy, zakoñczony elucj¹ izokratyczn¹, e) gradient skokowy, ze zmienn¹ w czasie procesu
szybkoœci¹ przyrostu stê¿enia rozpuszczalnika B.
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Rys. 4.3. Chromatogram mieszaniny wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych.  Oznacze-
nie substancji: 1) naftalen, 2) acenaftylen, 3) acenaften, 4) fluoren, 5) fenantren, 6) antracen, 7) fluo-
ranten, 8) piren, 9) benzo[a]antracen, 10) chryzen, 11) benzo[b]fluoranten, 12) benzo[k]fluoranten, 13)
benzo[a]piren, dibenzo[a,h]antracen, 15) benzo[ghi]perylen, 16) indeno[1,2,3-cd]piren. 
Kolumna RP 18, o wymiarach 4,6 mm x 15 cm,  faza ruchoma: woda + acetonitryl. Elucja gradien-
towa od sk³adu 50/50 v/v do 100% acetonitrylu, w czasie 20 min (2,5 % / min).
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Rys. 4.4. Chromatogram mieszaniny wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych.
Elucja gradientowa od sk³adu 95% wody i 5% acetonitrylu do 100% acetonitrylu, w czasie 40 min 
(2,4 % / min). Pozosta³e oznaczenia i warunki jak na rysunku 4.3.
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Rys. 4.5. Chromatogram mieszaniny wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych.
Faza ruchoma: woda + metanol. Elucja gradientowa od sk³adu 50/50 do 100% acetonitrylu, w czasie
20 min (2,5 % / min). Pozosta³e oznaczenia i warunki jak na rysunku 4.3.
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Sk³adnik A: jakakolwiek ciecz o s³abej sile elucyjnej, mieszaj¹ca siê z ciecz¹ B (np. woda,
albo woda : acetonitryl 9:1 - w uk³adzie faz odwróconych, heksan, lub heptan - w uk³adzie faz
normalnych)

Sk³adnik B: - ciecz o du¿ej sile elucyjnej (np. acetonitryl, lub metanol w uk³adzie faz
odwróconych (RP), albo izopropanol w uk³adzie faz normalnych (NP).

Stosowane s¹ równie¿ eluenty wielosk³adnikowe, np trójsk³adnikowe, z których dwa
sk³adniki maj¹ du¿¹ si³ê elucyjn¹. W takim przypadku, mieszanina dwóch cieczy o sta³ym
sk³adzie (A + B) bywa uwa¿ana jako sk³adnik “A” eluentu, w którym w trakcie programu elucji
roœnie stê¿enie sk³adnika C. (Stosowane jest te¿ programowanie zmian sk³adu trzech, a nawet
wiêkszej liczby cieczy równoczeœnie.)

Si³a elucyjna rozpuszczalnika B (lub C) powinna byæ tak du¿a, aby wszystkie sk³adniki
próbki opuœci³y kolumnê w czasie trwania programu elucji zwiêkszonym o czas martwy, tj. w
czasie tg + tm. 

tg - czas realizacji programu elucji przez urz¹dzenie, 
tm - czas martwy

Na rys. 4.3 przedstawiono przyk³ad rozdzielania mieszaniny wielopierœcieniowych
wêglowodorów aromatycznych z zastosowaniem elucji gradientowej. W przyk³adzie tym roz-
puszczalnikiem A jest woda, rozpuszczalnikiem B jest acetonitryl. W trakcie elucji w fazie
ruchomej zmienia siê stê¿enie acetonitrylu w wodzie od 50 % v/v acetonitrylu (sk³ad
pocz¹tkowy) do 100 % acetonitrylu (sk³ad koñcowy). Czas programu elucji wynosi 20 minut,
wiêc gradient wynosi 50 %/ 20 min, czyli 2,5 %/min. Jest to gradient liniowy (wzrost stê¿enia
rozpuszczalnika silniejszego w jednostce czasu ma sta³¹ wartoœæ). 

4.2. WP£YW PARAMETRÓW PROGRAMU ELUCJI NA WYNIKI
ROZDZIELANIA

a) Pocz¹tkowy sk³ad fazy ruchomej.

Pocz¹tkowy sk³ad fazy ruchomej, okreœlaj¹cy pocz¹tkow¹ moc fazy ruchomej, powinien
zapewniæ dostateczne rozdzielenie sk³adników o s³abej retencji, nie powoduj¹c jednak zbêdnej
straty czasu i rozpuszczalników, co mia³oby miejsce, gdyby pierwszy pik by³ znacznie oddalony
od pocz¹tku chromatogramu. Taki przypadek móg³by wyst¹piæ, gdyby rozpoczêto elucjê od zbyt
s³abego eluentu (rys. 4.4).

Odwrotnie, gdyby w elucji gradientowej rozpoczêtej od mo¿liwie najs³abszej fazy
ruchomej nie uzyskano rozdzielenia s³abo adsorbuj¹cych siê sk³adników, wówczas dobre rezul-
taty mo¿e przynieœæ rozdzielanie przez pewien czas w fazie o sta³ym pocz¹tkowym sk³adzie i
rozpoczêcie przyrostu stê¿enia silniejszego sk³adnika  eluentu z pewnym opóŸnieniem. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e w uk³adzie faz odwróconych z typowymi kolumnami C8 i C18, nie powinno siê
stosowaæ faz ruchomych o mniejszej ni¿ 5 % zawartoœci rozpuszczalnika organicznego w
wodzie.

Pocz¹tkowy sk³ad fazy ruchomej nie ma wp³ywu na rozdzielanie substancji o silnej
retencji.

b) Koñcowy sk³ad fazy ruchomej.

Elucjê gradientow¹ powinno prowadziæ siê do takiego sk³adu fazy ruchomej i do takiej si³y
elucyjnej koñcowego eluentu, aby zapewniæ wymycie wszystkich sk³adników mieszaniny w cza-
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Rys. 4.6. Chromatogram mieszaniny wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych.
Kolumna jak na rys. 4.3, faza ruchoma: metanol. (Elucja izokratyczna). Oznaczenia substancji jak na
rysunku 4.3.
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Rys. 4.7. Chromatogram mieszaniny wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych.
Elucja gradientowa od sk³adu 50/50 v/v do 100% acetonitrylu, w czasie 40 min (1,25 % / min).
Pozosta³e oznaczenia i warunki jak na rysunku 4.3.
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sie trwania programu elucji. Przyk³ad Ÿle zaprojektowanego programu elucji przedstawiono na
rys. 4.5.

Metanol jest zbyt s³abym eluentem i w czasie trwania programu elucji kilka substancji nie
zosta³o wymytych z kolumny. Rys. 4.6 przedstawia chromatogram tej samej mieszaniny
rozdzielanej w warunkach izokratycznych w 100 % metanolu. Ostatni sk³adnik rozdzielanej
mieszaniny pojawia siê dopiero po oko³o 9 minutach. 

Mo¿liwe jest przed³u¿anie czasu trwania elucji z zastosowaniem fazy ruchomej o sta³ym,
koñcowym sk³adzie, lecz jest to niekorzystne, poniewa¿ przed³u¿a siê czas rozdzielania a piki
substancji eluowane w czasie przekraczaj¹cym czas programu elucji s¹ tym bardziej rozmyte, im
czas ten jest d³u¿szy. Nie nale¿y te¿ niepotrzebnie przed³u¿aæ elucji ani prowadziæ j¹ do zbyt
wysokiego stê¿enia sk³adnika eluentu o wy¿szej sile elucyjnej. Na przyk³ad, je¿eli wszystkie
sk³adniki rozdzielanej mieszaniny opuœci³y kolumnê do czasu, gdy eluent osi¹gn¹³ 80 % sk³ad-
nika B, to prowadzenie elucji do 100 % B, jest nieuzasadnione. Koñcz¹c elucjê przy 80 %
oszczêdza siê czas i ciecze. Ponadto, zu¿ycie cieczy, potrzebnej na doprowadzenie kolumny do
stanu “wyjœciowego” jest tym mniejsze, im mniejsza jest ró¿nica miêdzy stê¿eniem
pocz¹tkowym i koñcowym.

c) Szybkoœæ zmian sk³adu eluentu (“wartoœæ gradientu”).

Jest to wa¿ny parametr, od którego w du¿ym stopniu zale¿y efektywnoœæ rozdzielania. Od
wartoœci gradientu zale¿y, przede wszystkim, szerokoœæ pików, odleg³oœæ miêdzy pikami oraz
czas rozdzielania. Ze wzrostem tego parametru malej¹ wszystkie wymienione wielkoœci. Ze
wzglêdu na zwê¿anie siê pików ze wzrostem gradientu roœnie ich wysokoœæ i tym samym polep-
szaj¹ siê warunki detekcji. Zbyt du¿y gradient mo¿e jednak doprowadziæ do utraty rozdzielczoœ-
ci, do nak³adania siê pików w³¹cznie. 

Wartoœæ gradientu wp³ywa równie¿ na selektywnoœæ rozdzielania. Podobnie jak w elucji
izokratycznej, równie¿ w elucji gradientowej wzrost retencji poprawia wspó³czynnik rozdziele-
nia. Na rys. 4.7 przedstawiono chromatogram mieszaniny analitów z grupy WWA otrzymany
przy dwa razy wolniejszym przyroœcie stê¿enia acetonitrylu ni¿ na rys. 4.3. Uzyskano nieco lep-
sze rozdzielenie sk³adników, (5 i 6, 7 i 8 oraz 9 i 10), lecz czas rozdzielania wzrós³ oko³o 40%.

Zale¿noœæ parametru retencji k od stê¿enia silnego rozpuszczalnika w fazie ruchomej jest
funkcj¹ malej¹c¹, a kszta³t tej zale¿noœci wynika z typu chromatografii. W uk³adzie faz odwró-
conych zale¿noœæ ta ma postaæ: log k = log k0 - nc, a w uk³adzie normalnym: log k = log k0 - n
log c. (Znaczenie parametrów podano w poprzednich rozdzia³ach). Wspó³czynniki n w obydwu
wyra¿eniach zale¿¹ od rodzaju substancji i im wiêksze ró¿nice w tych wspó³czynnikach tym
wiêksze ró¿nice w selektywnoœci po zmianie wartoœci gradientu.

Wartoœæ gradientu wyra¿ona jako % zmiany stê¿enia B w jednostce czasu jest niewygod-
na w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w prêdkoœci przep³ywu lub wielkoœci
kolumny. Wielkoœci¹, która decyduje o szybkoœci elucji substancji jest % zmiany stê¿enia B na
jednostkê objêtoœci fazy ruchomej. Te dwie wielkoœci s¹ sobie równowa¿ne w tej samej kolum-
nie i przy tej samej prêdkoœci przep³ywu fazy ruchomej. W praktyce bezpieczniej jest stosowaæ
poprawion¹ wartoœæ gradientu wyra¿on¹ jako: 

(1)

gdzie: Gs - poprawiona wartoœæ gradientu
Vm - martwa objetoœæ kolumny [ml]
∆%B - % zmiany stê¿enia B/min

( % )m
S

G

V BG
Ft
∆

=
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F - natê¿enie przep³ywu [ml/min]
tG - czas trwania gradientu

Aby zachowaæ sta³oœæ warunków rozdzielania, nale¿y zachowaæ sta³oœæ parametru Gs.
Zwiêkszaj¹c na przyk³ad dwukrotnie natê¿enie przep³ywu nale¿y dwukrotnie zmniejszyæ czas
trwania gradientu. Zwiêkszaj¹c d³ugoœæ kolumny (wzrost Vm) nale¿y proporcjonalnie zwiêkszyæ
natê¿enie przep³ywu lub czas trwania gradientu.

d) Kszta³t gradientu

Przewa¿nie dostatecznie dobre rozdzielenie uzyskuje siê stosuj¹c gradient liniowy. Ten typ
gradientu jest zalecany szczególnie w uk³adzie faz odwróconych ze wzglêdu na liniowy charak-
ter zmian logarytmu parametru retencji ze zmian¹ stê¿enia rozpuszczalnika bardziej aktywnego
(rozpuszczalnika B). W przypadku rozdzielania zwi¹zków wielkocz¹steczkowych (oligomery),
dla których wraz ze wzrostem masy cz¹steczkowej i retencji maleje selektywnoœæ, lepsz¹ efek-
tywnoœæ rozdzielania osi¹ga siê stosuj¹c gradient wypuk³y, czyli zmniejszaj¹c wartoœæ gradientu
w miarê trwania elucji. Zmiana kszta³tu gradientu uzasadniona jest tak¿e wtedy, gdy na chro-
matogramie pojawiaj¹ siê grupy pików Ÿle rozdzielonych lub obszary o pustych przestrzeniach
miêdzy pikami. 

W pierwszym etapie opracowania metody gradient liniowy jest najbardziej odpowiedni.

e) Sk³ad fazy ruchomej

Dobór sk³adu fazy ruchomej podlega takim samym prawom jak w elucji izokratycznej.
Je¿eli nie uzyskuje siê rozdzielenia w mieszaninie A + B, i zmiana parametrów, a w szczególnoœ-
ci zmiana wartoœci gradientu nie daje pozytywnych rezultatów, nale¿y zmieniæ w mieszaninie
rozpuszczalnik bardziej aktywny (rozpuszczalnik C zamiast B). Je¿eli oka¿e siê, ¿e w ró¿nych
grupach pików selektywnoœæ jest inna dla ka¿dego z rozpuszczalników, dobre efekty mo¿e daæ
mieszanina A + B + C. 

4.3. ODTWARZALNOŒÆ WYNIKÓW ROZDZIELANIA

Odtwarzalnoœæ wyników zale¿y przede wszystkim od :
- jakoœci urz¹dzenia wytwarzaj¹cego gradient stê¿enia
- doprowadzenia kolumny do stanu pocz¹tkowego
- regeneracji kolumny (przemywanie kolumny rozpuszczalnikiem o du¿ej sile elucyjnej)

Doprowadzenie kolumny do stanu równowagi z faz¹ ruchom¹ o pocz¹tkowym sk³adzie
jest szczególnie wa¿ne w rozdzielaniu pików eluowanych w pierwszej kolejnoœci. Niedostate-
czne przemycie kolumny spowoduje gorsze rozdzielenie i mniejsze czasy retencji tej grupy
pików. Rozdzielanie z³o¿onych mieszanin mo¿e powodowaæ problemy innego rodzaju. Je¿eli
program gradientu ustalony jest tak, ¿e niektóre sk³adniki nie opuszczaj¹ kolumny, wówczas
sk³adniki te gromadz¹ siê na kolumnie zanieczyszczaj¹c jej powierzchniê. Jest to niezamierzona
modyfikacja powierzchni wype³nienia, która mo¿e prowadziæ do zmiany selektywnoœci kolum-
ny. W takim przypadku nale¿a³oby po zakoñczeniu procesu przemywaæ kolumnê silnym roz-
puszczalnikiem w celu usuniêcia z niej wszystkich substancji. 

Innego rodzaju problemy stwarza obecnoœæ w fazie ruchomej zanieczyszczeñ, które
wprawdzie nie maj¹ wp³ywu na parametry kolumny, lecz s¹ wykrywane przez detektor i
powoduj¹ znaczne podniesienie linii podstawowej. Interpretacja takiego chromatogramu mo¿e
prowadziæ do b³êdnych wyników.
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4.4. OPTYMALIZACJA PROGRAMU ELUCJI

Do opracowania warunków rozdzielania istniej¹ programy komputerowe. Bazuj¹ one na
wykorzystaniu otrzymanych teoretycznie i korygowanych empirycznie zale¿noœci 

k = f (udzia³u objêtoœciowego sk³adników B, C, ... w eluencie) 
oraz na poszukiwaniu takiego przebiegu programu elucji, albo takiego sk³adu eluentu w warunk-
ach elucji izokratycznej, aby zapewniæ na poziomie od ok. 0.9 do 1.2, wartoœci Rs miêdzy wszys-
tkimi parami pików substancji, które powinny zostaæ rozdzielone, i o których program optymal-
izacyjny zosta³ w odpowiedni sposób “poinformowany” albo poprzez wprowadzenie nazwy sub-
stancji, albo jej wzoru stutrukturalnego, albo, gdy te dane s¹ nieznane - czasów retencji (po³o¿eñ
pików) na wszystkich chromatogramach “próbnych”, wykonanych w zaprogramowanych
warunakch. Uwzglêdniane sk³adniki B, C, ... eluentu, to w warunkach uk³adu faz odwróconych
(RP): metanol (MeOH), acetonitryl (ACN), dioksan (Dx), kwas trófluorooctowy (TFA), tri-
etanoloamina (TEA), substancje tworz¹ce pary jonowe typu tetraalkiloamoniowe (np. chlorek
tetrabutyloamoniowy - TBA), kwas alkilosulfonowy (np. kwas oktylosulfonowy - OSA).

Optymalne warunkach rozdzielania substancji w uk³adach jonowymiennych programy te
tak¿e “potrafi¹” czêsto “podpowiedzieæ”. Natomiast, tego typu programy optymalizacyjne pra-
wie z regu³y nie uwzglêdniaj¹ optymalizacji programu elucji w warunkach uk³adów faz normal-
nych. Niektóre umo¿liwiaj¹ otrzymanie dla tych warunków optymalnego sk³adu eluentu dla
warunków izokratycznych (dla sta³ego sk³adu eluentu).

Ograniczenia optymalizacji, to najni¿sze i najwy¿sze dopuszczalne pH eluentu, maksy-
malna dopuszczalna wartoœæ ciœnienia pracy kolumny, maksymalny dopuszczalny czas
rozdzielania (analizy).

Programy te s¹ kosztowne. Ich skuteczne stosowanie wymaga te¿ znajomoœci struktury
chemicznej, albo, co najmniej poprawnej identyfikacji na chromatogramach, wykonanych przez
program optymalizacyjny - tych wszystkich rozdzielanych substancji (oznaczanych i
zanieczyszczeñ), których piki mog¹ “nak³adaæ” siê nawzajem na siebie. Informacje tego typu s¹
czêsto bardzo trudne, a czasem niemo¿liwe do uzyskania, gdy liczba zanieczyszczeñ jest du¿a i
gdy jednoczeœnie nie znamy struktury chemicznej zanieczyszczeñ trudnych do rozdzielenia od
interesuj¹cych nas oznaczanych substancji. Problem jest ju¿ zupe³nie nierozwi¹zalny, gdy sub-
stancje zanieczyszczeñ s¹ nieznane i widma UV-VIS zanieczyszczeñ s¹ bardzo podobne do
siebie oraz zbli¿one do widm oznaczanych substancji.

W konsekwencji, do chwili obecnej, wiêkszoœæ analityków stosuje metodê prób i b³êdów
przy opracowywaniu optymalnego programu elucji. Nale¿y, jednak przyznaæ, ¿e dla wstêpnego
okreœlenia zbli¿onego do optymalnego programu elucji i okreœlenia najlepszych kierunków
poszukiwañ optymalnego programu elucji, programy tego typu s¹ bardzo przydatne.

Rozpoczynaj¹c opracowanie metody rozdzielania mieszaniny zwi¹zków
niskocz¹steczkowych wybiera siê kolumnê typu C8 lub C18 o œrednicy 0,46 cm i d³ugoœci 15 cm.
W pierwszej kolejnoœci przeprowadza siê elucjê gradientow¹ w du¿ym zakresie stê¿eñ roz-
puszczalnika B (przewa¿nie od 5 % do 100 %) i z ma³¹ szybkoœci¹ przyrostu stê¿enia, 
np. 1 ÷ 2 % / min. Celowe jest wykonanie co najmniej trzech prób, z zastosowaniem kolejno w
postaci eluentu B: MeOH, ACN, THF. Na podstawie tych chromatogramów, nale¿y “dopasowaæ”
sk³ad pocz¹tkowy i koñcowy oraz rozwa¿yæ mo¿liwoœæ zwiêkszenia wartoœci gradientu. Je¿eli na
chromatogramie pojawiaj¹ siê pary pików Ÿle rozdzielonych mimo zmian wartoœci gradientu,
nale¿y zmieniæ rodzaj rozpuszczalnika silniejszego tak, jak w elucji izokratycznej. Nale¿y pamiê-
taæ, ¿e zmiana temperatury kolumny wp³ywa na jej selektywnoœæ. Je¿eli podnosi siê temperaturê
kolumny np. z 25 °C na 40 °C, nale¿y obni¿yæ wartoœæ gradientu (czyli wyd³u¿yæ czas trwania pro-
gramu elucji) np. 2 razy i ponownie dopasowaæ warunki na podstawie chromatogramu.

Pierwszy chromatogram, uzyskany w gradiencie o du¿ym zakresie stê¿eñ mo¿e byæ
pomocny w wyborze typu elucji. Je¿eli ró¿nica czasu retencji pomiêdzy pierwszym i ostatnim
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pikiem stanowi nie wiêcej ni¿ 40% czasu gradientu, wówczas prawdopodobnie elucja izokraty-
czna bêdzie odpowiednia do rozdzielenia tej mieszaniny.

Zale¿noœæ pomiêdzy parametrem retencji k a czasem elucji mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹-
cym równaniem:

(3)

Je¿eli prowadzona jest elucja od rozpuszczalnika A (100% A, 0%B) do rozpuszczalnika 
B (0% A, 100% B) w czasie tG, wówczas po przekszta³ceniu równania 3 wyra¿enie na parametr
b przyjmuje postaæ:

(4)

poniewa¿ tm = Vm/F, wiêc: 

(4)

Oznaczenia: ki - wartoœæ k substancji w fazie ruchomej o sk³adzie wytworzonym przez
urz¹dzenie gradientowe w czasie t

k0 - wartoœæ k substancji w fazie ruchomej o pocz¹tkowym sk³adzie
b - sta³a okreœlaj¹ca szybkoœæ gradientu, zale¿na równie¿ od rodzaju sub-

stancji i uk³adu faz
Vm - martwa objêtoœæ retencji
tm - martwy czas retencji
tG - czas trwania gradientu

Jak wynika z równania 3, zmiana natê¿enia przep³ywu powoduje zmianê wartoœci gra-
dientu elucji. Je¿eli gradient zaplanowany jest na okreœlony czas, a ostatnia substancja jest elu-
owana z kolumny szybciej, nastêpny bieg nale¿y zaprogramowaæ w krótszym czasie, lecz
pozostawiæ nie zmieniony pocz¹tkowy sk³ad fazy ruchomej i wartoœæ gradientu, np., je¿eli para-
metry pierwszego biegu by³y nastêpuj¹ce: gradient metanolu w wodzie od 40% do 100% w cza-
sie 30 min (2%/min), a czas retencji ostatniej substancji wynosi³ 20 min, nastêpny bieg mo¿na
skróciæ o 10 min ustawiaj¹c gradient od 40% do 80% w czasie 20 min (wartoœæ gradientu nadal
wynosi 2% / min).

( )
logm A

G B

V kb
F t k

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⋅ ⎝ ⎠

( ) ( )/ log /m A Bb t t k k=

( )0log log /i mk k b t t= −

Parametr (ustalany przez analityka) Wp³ywa na :
Pocz¹tkowa moc fazy ruchomej - Czas analizy

- Rozdzielczoœæ sk³adników o ma³ych 
czasach retencji

Wartoœæ gradientu - Objêtoœæ retencji
- Szerokoœæ pasm
- Rozdzielczoœæ 

Kszta³t gradientu - Szerokoœæ pasm
- Rozdzielczoœæ
- Preferowany kszta³t gradientu :
w normalnym uk³adzie faz - wklês³y
w fazach odwróconych - prostoliniowy
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Tabela 4.1. Parametry ustalane i wielkoœci na które wp³ywaj¹
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4.5. PRZYK£ADY CHROMATOGRAMÓW ROZDZIELANIA SUBSTANCJI 
Z WYKORZYSTANIEM ELUCJI GRADIENTOWEJ

82

Rys 4.8. Chromatogram mieszaniny wzorców polichlorofenoli. Kolejnoœæ elucji: fenol, o-chlorofenol,
p.-chlorofenol, m.-chlorofenol, 2,6-dichlorofenol, 4-chloro-2-nitrofenol, 1-chloro-3-nitrobenzen, 2,3-
dichlorofenol, 2,5-dichlorofenol, 2,4-dichlorofenol, 3,4-dichlorofenol, 3,5-dichlorofenol, 2,4,6-
trichlorofenol, 2,3,5-trichlorofenol, 2,3,5,6-tetrachlorofenol, 2,3,4,5-tetrachlorofenol, pentachloro-
fenol.
Warunki rozdzielania: kolumna ODS, 100 x 4,6 mm, 5µm., faza ruchoma: A- 0,005 M. KH2PO4, pH
2,5, B- metanol, elucja gradientowa: 20 - 60% B w ci¹gu 15 min, 60 - 90% B w ci¹gu 3 min, Natê¿e-
nie przep³ywu 1,5 ml/min. Detekcja: UV 260 nm.

Rys 4.9.
Zmiany w selektywnoœci rozdzielania peptydów wynikaj¹ce z zastosowania kolumn typu StableBond
o ró¿nym charakterze powierzchni: a) ZORBAX 300SB-C18, b) ZORBAX 300SB-C8, c) ZORBAX
300SB-C3, d) ZORBAX 300SB-CN i wymiarach: 150 x 4,6 mm, 5µm. Faza ruchoma: A - 0,1% TFA
w wodzie, B - 0,1% TFA w acetonitrylu. Elucja gradientowa: 0 - 36% B w ci¹gu 30 min (gradient lin-
iowy), temperatura: 40 °C. Natê¿enie przep³ywu: 1 ml/min. Detekcja: 210 nm UV. Warunki elucji
takie same w ka¿dej kolumnie. Analizowane substancje: L1 = LeuGlyLeu, L2 = LeuHisLeu, 
L3 = LeuArgLeu, L4 = LeuLeuLeu-amid, L5 = LeuLeuValTyr, L6 = LeuLeuLeu, L7 = LeuLeuPhe-
amid, L8 = LeuLeuPhe, L9 = LeuLeuValPhe. (Agilent Technologies)
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Rys 4.10.
Rozdzielanie mieszaniny pestycydów i herbicydów. 
Kolumna: SUPELCOSIL LC-ABZ, 250 x 4,6 mm, 5 m. Faza ruchoma: elucja gradientowa od 10% do
90% acetonitrylu w wodzie, 0,5%/min. Natê¿enie przep³ywu: 1ml/min. Temperatura: 40°C. Detekcja:
UV 225nm. Objêtoœæ próbki: 50µl. Analizowane substancje: 1 = kofeina, 2 = metamitron, 3 = fenuron,
4 = metoksuron, 5 = symazyna, 6 = bromacil, 7 = cyjanazyna, 8 = atrazyna, 9 = karbaryl, 10 = izopro-
turon, 11 = profam, 12 = propazyna, 13 = terbutylazyna, 14 = linuron, 15 = propanil, 16 = prometry-
na, 17 = fenamifos, 18 = fenitrotion, 19 = paration, 20 = prometryna, U = nieznana. (SUPELCO)
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Rys 4.11.
Oznaczanie pochodnych kumaryny w ekstrakcie chloroformowym z zawiesiny komórkowej Ruta
graveolens. A - chromatogram zarejestrowany przy d³ugoœci fali 300 nm. B - chromatogram typu UV-
DAD, zarejestrowany w zakresie d³ugoœci fali do 245 do 400 nm. 1 - ksantotoksyna, 2 - psoralen, 3 -
bergapten. Kolumna: Lichrospher RP-18e 5 µm (250 x 4.0mm). Sk³adniki fazy ruchomej: A - woda,
B - THF, C - metanol. Program elucji: 5-13%B w 20 min, 13-22%B i 5-7%C od 20 do 52 min, w koñcu
izokratycznie tylko 65%B przez 7 min. Temperatura: 30°C. Natê¿enie przep³ywu fazy ruchomej:  1.5
ml/min. Objêtoœæ próbki dozowanej: 20 µl. Detekcja: UV-DAD w zakresie d³ugoœci fali 245-400 nm.
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5.1. MECHANIZM ROZDZIELANIA SUBSTANCJI W CHROMATOGRAFII
¯ELOWEJ I METODYKA KALIBRACJI W CELU OZNACZANIA
MASY CZ¥STECZKOWEJ

Wype³nienie ka¿dej kolumny chromatograficznej sk³ada siê z porowatych wewnêtrznie
ziaren, tworz¹cych pory miêdzyziarnowe, przez które p³ynie ciecz oraz z ogromnej iloœci
otwartych mikroporów wewn¹trz ziaren wype³nienia.. W przypadku, natomiast, tzw. kolumn
monolitycznych, wype³nienie posiada mezopory o du¿ych rozmiarach w miejsce porów miê-
dzyziarnowych w kolumnach wype³nionych i mikropory wewn¹trz “litego szkieletu”. W
przestrzeni mikroporów ciecz praktycznie nie p³ynie. Pory wewn¹trz ziaren wype³nienia ko-
lumny, albo mikropory w kolumnach monolitycznych, zawsze maj¹ w pewnym stopniu zró¿-
nicowane œrednice, a wiêc charakteryzuj¹ siê okreœlonym rozk³adem wartoœci promieni hydrody-
namicznych. W kolumnach do chromatografii ¿elowej wartoœæ przeciêtna i charakter rozk³adu
œrednic porów s¹ tak dobrane, aby ich rozmiary by³y dostosowane do wielkoœci œrednic hydro-
dynamicznych rozdzielanych cz¹steczek.

53

5. CHROMATOGRAFIA ¯ELOWA W UK£ADACH LIOFILOWYCH
I HYDROFILOWYCH

Marian Kamiñski

Rys. 5.1. Ilustracja zale¿noœci logarytmu masy cz¹steczkowej od objêtoœci elucji (log Mw = f(Ve),
otrzymywanej podczas kalibracji metody oznaczania rozk³adu masy cz¹steczkowej z zastosowaniem
chromatografii ¿elowej.
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W warunkach chromatografii ¿elowej (GPC - Gel Permeation Chromatography, albo SEC
- Size Exclusin Chromatography) d¹¿y siê, o ile to tylko mo¿liwe, do ca³kowitego wyeliminowa-
nia oddzia³ywañ sorpcyjnych miêdzy powierzchni¹ wype³nienia kolumny i cz¹steczkami
rozdzielanych substancji. Wówczas mechanizm rozdzielania jest termodynamicz-nie prosty.
Wykorzystuje siê zró¿nicowanie drogi i czasu dyfuzji cz¹steczek o zró¿nicowanej wielkoœci i
masie cz¹steczkowej, w przestrzeni porów wewn¹trz ziaren wype³nienia kolumny, albo w mikro-
porach kolumny monolitycznej. W konsekwencji uzyskuje siê okreœlon¹ zale¿noœæ funkcyjn¹
miêdzy wartoœci¹ logarytmu masy molekularnej rozdzielanych cz¹steczek i objêtoœci¹ ich elucji
z kolumny. Ilustruje to rys. 1 oraz zale¿noœci funkcyjne zamieszczone dalej. 

Objêtoœæ elucji (Ve) jest funkcj¹ objêtoœci porów miêdzyziarnowych, albo mezoporów w
kolumnie monolitycznej (Vm/z ), objêtoœci martwej kolumny (V0) i wartoœci sta³ej podzia³u (Kd),
opisan¹ zale¿noœci¹ (1).

Ve = Vm/z + Kd (V0 - Vm/z ) (1)

W idealne kolumnie ¿elowej w zakresie objêtoœci elucji (Ve) pomiêdzy (Vm/z) i V0, pochod-
na (S), zwana “pojemnoœci¹ rozdzielcz¹ kolumny ¿elowej” i zdefiniowana za pomoc¹ zale¿noœ-
ci (2): 

(2)

jest wartoœci¹ sta³¹. W rzeczywistoœci, jednak, jest to funkcja nieliniowa i zale¿noœæ Kd od
masy cz¹steczkowej mo¿e byæ opisana za pomoc¹ zale¿noœci (3): 

(3)

gdzie: Mw jest mas¹ cz¹steczkow¹ substancji eluowanej, rp œredni¹ wartoœci¹ promienia
hydrodynamicznego porów wewn¹trzziarnowych, a k i k1 to sta³e dla wype³nienia konkretnej
kolumny.

W przypadku ka¿dej kolumny chromatograficznej (nie tylko do chromatografii ¿elowej)
mo¿na te¿ napisaæ zale¿noœci (4) do (8), opisuj¹ce pojêcie porowatoœci miêdzyziarnowej (4),
wewn¹trzziarnowej (5) i ca³kowitej (6) wype³nienia kolumny chromatograficznej oraz
odpowiednio: objêtoœci ca³kowitej wype³nienia (7) i objêtoœci martwej (V0), w powi¹zaniu z
objêtoœci¹ wewn¹trzziarnow¹ (Vi), porowatoœcia wewn¹trziarnow¹ (εi) i objêtoœci¹ ca³kowit¹
wype³nienia kolumny (Vt): 

(4)

(5)

(6)
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(7)

(8)

Sk³adniki próbki o najwiêkszych wymiarach cz¹steczek lub cz¹stek, a wiêc o najwiêkszej
masie cz¹steczkowej, albo penetruj¹ najmniejsz¹ czêœæ porów, tzn. tylko pory o najwiêkszych
œrednicach, do których s¹ w stanie wnikn¹æ, albo p³yn¹ miêdzy ziarnami (w przestrzeni makro i
mezoporów). Tym samym wzglêdnie szybko opuszczaj¹ kolumnê (pomimo najni¿szej wartoœci
wspó³czynnika dyfuzji - co jest okolicznoœci¹ niekorzystn¹). Natomiast, cz¹steczki o najm-
niejszych wymiarach, a wiêc o najmniejszej masie cz¹steczkowej i o najwiêkszej wartoœci
wspó³czynnika dyfuzji, penetruj¹ wszystkie pory, st¹d ich retencja jest najwiêksza. Substancje o
poœrednich rozmiarach, a wiêc o poœrednich masach cz¹steczkowych i poœrednich wartoœciach
wspó³czynnika dyfuzji, wnikaj¹ do tych porów, które s¹ dostatecznie du¿ych rozmiarów, st¹d ich
retencja jest poœrednia. 

Najczêœciej otrzymujemy doœæ “ubogi” chromatogram naszkicowany na rys 5.2 po pra-
wej stronie, w którym powierzchnia (P) pierwszego piku, albo pocz¹tkowy fragment piku, od-
wzorowuje zawartoœæ (P') najwiêkszych cz¹steczek w badanej próbce, a odpowiednia objêtoœæ
elucji jest proporcjonalna do logarytmu masy cz¹steczkowej sk³adników próbki o najwy¿szej
masie molekularnej. Kolejne piki, albo fragmenty piku na rys. 5.2. odpowiadaj¹ substancjom o
coraz mniejszych rozmiarach cz¹steczek (cz¹stek), a wiêc o coraz mniejszej masie
cz¹steczkowej.

Najwiêksze cz¹steczki, o bardzo wysokich promieniach hydrodynamicznych i w praktyce,
o bardzo wysokich masach molekularnych, nie s¹ w stanie wnikn¹æ do ¿adnych porów wewn¹trz
wype³nienia kolumny i przebywaj¹ one tylko w przestrzeni, w której p³ynie eluent, tzn. w
przestrzeni miêdzyziarnowej, albo w mezo i makroporach w przypadku kolumny monolitycznej.
Mówimy wówczas, ¿e takie moleku³y s¹ wykluczane z kolumny. Na podstawie objêtoœci ich
elucji wyznacza siê objêtoœæ przestrzeni miêdzyziarnowej w kolumnie ¿elowej oraz tzw. porowa-
toœæ miêdzyziarnow¹ wype³nienia kolumny (rys. 5.1.). Nie mo¿na jednak opisaæ rozk³adu ich
masy cz¹steczkowej. Mo¿na jedynie stwierdziæ, ¿e jest wy¿sza od .... daltonów. Nie mo¿na tak¿e
w warunkach chromatografii ¿elowej scharakteryzowaæ rozk³adu najmniejszych cz¹steczek,
które wnikaj¹ do wszystkich porów wype³nienia kolumny. Do ich rozdzielania, z wykorzys-
taniem mechanizmu ¿elowego, trzeba zastosowaæ inn¹ kolumnê, albo inne, po³¹czone szeregowo
kolumny, o innym zakresie œrednic porów.
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Rys. 5.2. Szkic ilustruj¹cy zwi¹zek rozk³adu masy cz¹steczkowej substancji (np. polimerów)
rozdzielanych w warunkach chromatografii ¿elowej (po lewej stronie) z przebiegiem chromatogramu
(po prawej stronie).
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W zwi¹zku z opisem mechanizmu chromatografii ¿elowej, warto pamiêtaæ, z w przy-
padku wykorzystywania innych rodzajów chromatografii cieczowej, z zastosowaniem konku-
rencyjnych oddzia³ywañ sorpcyjnych - œrednice porów sorbentu powinny byæ na tyle du¿e, aby
rozdzielane substancje wnika³y do wszystkich porów w wype³nieniu kolumny. Bardzo rzadko
wykorzystuje siê “z premedytacj¹” jednoczeœnie mechanizm chromatografii ¿elowej i sorp-
cyjnej. Mo¿e to byæ korzystne tylko wtedy, gdy rozdzielane substancje bêd¹ wykazywa³y tym
mniejsze powinowactwo sorpcyjne, im wiêksz¹ maj¹ masê cz¹steczkow¹. W innych przypad-
kach bêd¹ mia³y miejsce wzajemnie niekorzystne oddzia³ywania i pogorszenie selektywnoœci
kolumny. 

Wype³nienia kolumn do chromatografii ¿elowej preparuje siê w ten sposób, ¿e rozk³ad
œrednic porów wyra¿any w angstroemach lub w nm mieœci siê w okreœlonym w¹skim zakresie,
jest precyzyjnie zbadany i podany w œwiadectwie jakoœci kolumny.

Kolumnê ¿elow¹ dobieramy w ten sposób, aby rozk³ad wielkoœci porów by³ dostosowany
do rozk³adu wartoœci hydrodynamicznych œrednic cz¹steczek rozdzielanych substancji, a wiêc do
rozk³adu masy cz¹steczkowej badanej próbki. Zwi¹zek miêdzy œrednic¹ porów w [nm] i orienta-
cyjnym zakresem masy cz¹steczkowej substancji, analizowanych pod wzglêdem rozk³adu masy
cz¹steczkowej w warunkach chromatografii ¿elowej, naszkicowano na rys. 5.3. Na tym rysunku,
zwrócono te¿ uwagê, ¿e w chromatografii ¿elowej czêste jest ³¹czenie kolumn o ró¿nych zakre-
sach rozk³adu wielkoœci porów. Przy czym korzystnie jest zachowaæ kolejnoœæ: dozownik -
kolumna o najwiêkszych porach - kolumna o poœrednich porach - kolumna o najmniejszych
porach - detektor. Alternatyw¹ jest zastosowanie kilku kolumn, wy-pe³nionych mieszanin¹ ziaren
o ró¿nych zakresach wielkoœci porów (tzw. kolumn typu “mix”). Stosowanie mieszanych

wype³nieñ (tzw. “mix”) jest nieco mniej korzystne ze wzglêdu na hydrodynamiczne rozmycie
stref. Ze wzgledu na ni¿szy koszt kolumny bywa, jednak czêsto stosowane dla wstêpnego
okreœlenia zakresu masy cz¹steczkowej.

Sk³ad eluentu dobieramy na tej zasadzie, aby by³ on dobrym rozpuszczalnikiem roz-
dzielanych substancji i, o ile to tylko mo¿liwe, d¹¿ymy do wyeliminowania sorpcji cz¹steczek
separowanych substancji do powierzchni wypelnienia. Mo¿na wówczas wykorzystywaæ do sepa-
racji jedynie zró¿nicowanie dróg dyfuzji cz¹steczek o ró¿nych promieniach hydrodynamicznych
penetruj¹cych na drodze dyfuzji molekularnej pory sorbentu o zró¿nicowanych polach przekro-
ju poprzecznego.

Uzyskanie “czystego” ¿elowego mechanizmu rozdzielania nie zawsze jest mo¿liwe.
Szczególnie, w przypadku rozdzielania substancji o charakterze biopolimerów (bia³ka, polisa-
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Rys. 5.3. Orientacyjne zakresy wartoœci masy cz¹steczkowej, które mo¿na oznaczaæ w warunkach
chromatografii ¿elowej, gdy œredni¹ wielkoœæ porów wype³nienia wyra¿ono w nm.
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charydy, czy nukleotydy). W warunkach rozdzielania tak polarnych substancji trudno jest
ca³kowicie wyeliminowaæ sorpcjê na powierzchni wewn¹trz porów wype³nienia kolumny.
Powierzchniê zewnêtrzn¹ ziaren wype³nienia, albo powierzchniê makro i mezoporów (w kolum-
nie monolitycznej) mo¿na pomin¹æ, jako o ok. dwa rzêdy wielkoœci mniejsz¹, od powierzchni
wewn¹trz ziaren wype³nienia, albo od powierzchni mikroporów, w przypadku kolumny monoli-
tycznej. 

Chromatografia ¿elowa jest wykonywana w dwóch g³ównych alternatywnych uk³adach
separacyjnych:

- w warunkach nie wodnych, tzn. w warunkach, nazywanych “liofilowymi”, z zastosowaniem
takich eluentów, jak: THF, dioxan, czterochloroetylen, chlorobenzen, ksylen i tym podobne
oraz kopolimerów styrenu i divinylobenzenu (najczêœciej), albo poliestrów, lub innego typu
polimerów, jako fazy stacjonarnej. Jest wtedy wykorzystywana do badañ rozk³adu masy
cz¹steczkowej polimerów nisko i œrednio polarnych, rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach
nie polarnych, a tak¿e lipidów, fosfolipidów itp. niskopolarnych substancji pochodzenia na-
turalnego;

- w warunkach wodnych, albo z zastosowaniem silnie polarnych nie wodnych eluentów, ta-
kich jak dimetyloformamid, metanol, acetonitryl i ich mieszaniny z wod¹ i z wodnymi roz-
tworami soli, kwasów i zasad, z zastosowaniem wype³nieñ kolumn o ziarnach wykonanych
z polarnych polimerów, takich jak polidextrany i inne policukry, polwêglany, szk³a porowate,
silanizowany ¿el krzemionkowy i tym podobnych materia³ów. Jest, wówczas, wykorzysty-
wana do rozdzielania, a tak¿e do charakteryzowania rozk³adu masy cz¹steczkowej
polimerów polarnych, a szczególnie biopolmerów, takich jak poli-cukry, bia³ka, nukleotydy,
i tym podobne, niekiedy w po³¹czeniach z substancjami o ni¿szej polarnoœci.

5.2. METODYKA POSTÊPOWANIA DLA OKREŒLENIA ROZK£ADU
MASY CZ¥STECZKOWEJ POLIMERU / BIOPOLIMERU 

5.2.1. ILOŒCIOWE OZNACZANIE ROZK£ADU MAS CZ¥STECZKOWYCH -
METODY

- kalibracja bezpoœrednia wg zasady pokazanej na rysunku 1. (istnieje problem posiadania
wzorców odpowiednich polimerów i ograniczona przydatnoœæ nisko-dyspersyjnych frakcji
polistyrenów, albo dekstranów do kalibracji pod wzglêdem rzeczywistej wartoœci masy
cz¹steczkowej),

- kalibracja z wykorzystaniem polimerów polidyspersyjnych o znanym rozk³adzie masy
molekularnej, 

- kalibracja uniwersalna log( [η] Mw ) = f( Ve )

Masy cz¹steczkowe okreœlonego typu cz¹steczek chemicznych s¹ w przybli¿eniu propor-
cjonalne do ich promieni hydrodynamicznych. Dlatego przy pomocy opisanego mechanizmu
rozdzielania jest mo¿liwe okreœlenie, nie tylko rozk³adu promieni hydrodynamicznych roz-
dzielanych cz¹steczek, ale tak¿e rozk³adu masy cz¹steczkowej badanego materia³u polimero-
wego. Mo¿na tego dokonaæ tym dok³adniej im bardziej zbli¿one s¹ budow¹ i kszta³tem cz¹-stecz-
ki badanego polimeru i polimeru, który zosta³ wykorzystany do kalibracji. 

Do kalibracji wykorzystuje siê odpowiednie polimery wzorcowe o w¹skich frakcjach
masy cz¹steczkowej. Najlepiej, gdy Mmax / Mmin jest mniejsze od 1,05 do 1,20. W badaniach
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wykonywanych w celu okreœlenia orientacyjnego rozk³adu masy cz¹steczkowej polimerów nisko
i œrednio polarnych, do kalibracji wykorzystywane s¹ wzorcowe polimery polistyrenowe o
niewielkiej wartoœci dyspersji masy cz¹steczkowej. W badaniach dok³adnych powinno siê
stosowaæ wzorce polimerów tego samego typu, jak polimer, którego rozk³ad masy cz¹stecz-
kowej jest poszukiwany, bo tylko wtedy mo¿emy przyjmowaæ zgodnoœc miêdzy mas¹ cz¹-
steczkow¹ wzorca kalibracyjnego i badanego polimeru.

Doœwiadczalnie wyznacza siê zale¿noœæ funkcyjn¹ miêdzy log M i objêtoœci¹ elucji wzor-
cowych polimerów (Ve), a nastêpnie na podstawie tych danych i po zintegrowaniu fragmenta-
cyjnym odpowiedniego chromatogramu badanego polimeru oblicza siê rozk³ad masy
cz¹steczkowej. (patrz rys. 5.1 i 5.2). W bardziej dok³adnych badaniach okreœla siê zale¿noœæ: 
log([η] M) = f (Ve), gdzie [η] jest lepkoœci¹ dynamiczn¹ wzorca masy molekularnej o œredniej
masie cz¹steczkowej M.

Korzystne jest te¿ skorygowanie przebiegu chromatogramu, w postaci “odjêcia” tych czêœ-
ci piku, które s¹ utworzone na drodze dyspersji hydrodynamicznej w kolumnie (rys. 5.4.).
Wygodne (w praktyce, konieczne) jest u¿ycie do tego celu wyspecjalizowanego oprogramo-
wania komputerowego, bez którego trudno dokonaæ precyzyjnie “fragmentacyjn¹” integracjê

chromatogramu badanego polimeru, a przede wszystkim nie mo¿liwe jest uwzglêdnienie wp³y-
wu rozmycia hydrodynamicznego i skorygowanie pod tym wzglêdem chromatogramu badanego
polimeru. Bez tego otrzymane wyniki nie s¹ bardzo dok³adne.

5.3. FAZY STACJONARNE I RUCHOME STOSOWANE W CHRO-
MATOGRAFII ¯ELOWEJ SUBSTANCJI LIPOFILO-WYCH I HYDRO-
FILOWYCH ORAZ ZASADY DOBORU OPTYMALNYCH WARUNK-
ÓW ROZDZIELANIA

5.3.1. ELUENTY STOSOWANE W WARUNKACH CHROMATOGRAFII ¯ELOWEJ
POLIMERÓW NISKO I ŒREDNIO POLARNYCH

Warunkiem stosowania chromatografii do oznaczania rozk³adu masy cz¹steczkowej jest
rozpuszczalnoœæ polimeru w eluencie i jak wspomniano, taka si³a elucyjna fazy ruchomej, aby
eliminowa³a ona adsorpcjê cz¹steczek polimeru na powierzchni sorpcyjnej ¿elu.

W przypadku nisko i œrednio polarnych polimerów syntetycznych w charakterze eluentu
stosuje siê najczêœciej tetrahydrofuran (THF), bêd¹cy dobrym rozpuszczalnikiem wielu
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Rys. 5.4. Schemat ilustruj¹cy zasadê eliminacji wp³ywu dyspersji hydrodynamicznej dla dok³adnego
okreœlania rozk³adu masy cz¹steczkowej polimeru - f(Mw)
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polimerów i jednoczeœnie substancj¹ dobrze eliminuj¹c¹ (minimalizujac¹) adsorpcjê nawet do
¿elu krzemionkowego a tak¿e oddzia³ywania hydrofobowe.

W chromatografii ¿elowej biopolimerów, w roli elueuentu stosuje siê bufor bêd¹cy
dobrym rozpuszczalnikiem polimeru, a jednoczeœnie zapewniaj¹cy minimalne oddzia³ywania
sorpcyjne. Niekiedy dodaje siê AcCN, lub IzoOH, aby ograniczyæ oddzia³ywania hydrofobowe
z powierzchni¹ fazy stacjonarnej.

Rodzaje faz stacjonarnych w chromatografii ¿elowej :

- pêczniej¹ce - œciœliwe (wymagaj¹ce przygotowania - spêcznienia) - uwaga na silnie nieli-
niow¹ zale¿noœæ oporu przep³ywu (P) od natê¿enia przep³ywu!

- twarde - nieœciœliwe do okreœlonej wartoœci ciœnienia - bardzo wysoce usieciowane kopo-
limery, albo wype³nienia oparte o ¿el krzemionkowy (np. DIOL), szk³o porowate, tlenek
cyrkonu lub inne trwa³e sorbenty o w ró¿ny sposób dezaktuwowanej powierzchni.

Albo:
- liofilowe (dla polimerów nisko i œrednio polarnych),

- hydrofilowe (dla polimerów bardzo polarnych i dla biopolimerów), np. dezaktywowany ¿el
krzemionkowy, szk³o porowate, ditlenek cyrkonu (dawniej, dezaktywacja szk³a porowatego
glikolem polietylenowym, obecnie, czêœciej silanizowanie powierzchni sorbcyjnej), a
szczególnie wi¹zanie diolu i silanizacja resztkowych grup OH).

Sorbentem najczêœciej wykorzystywanym do rozdzielania  nisko- i œrednio-polarnych
polimerów jest kopolimer styrenu i diwinylobenzenu, przestrzennie usieciowany, o kulistych
ziarnach wielkoœci 5µm, bêd¹cy praktycznie sorbentem twardym przydatnym w warunkach
HPLC. Tego typu sorbenty nosz¹ ró¿ne nazwy firmowe typu Lichrogel, TSK-gel G-1000 
do G-7000 i wiele innych.
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Eluent toluen THF
(tetrahydrofuran)

aceton dwuchlorobenzen DMFA
(dimetyloformamid)

"Si³a elucyjna"
wg Burtona 8,9 9,1 9,9 10,1 12,1

Tabela 5.1. Eluenty stosowane w chromatografii ¿elowej polimerów nisko i œrednio polarnych.

Organiczne Nieorganiczne (czêsto modyfikowane)
dekstranowe (Sephadex G10-G200, LM-20, LH60,
Sephacryl)
agarozowe (Sepharos, Biogel A, Ultragel A, …)
akrylowe, metakrylowe (Biogel P, Ultragel ACA,
…)
polistyrenowo - divinylobenzenowe (PS-DVB, 
TSK G1000-G7000, PORAGEL 60-500, 
Lichrogel PS 1-4000)

silika¿ele 
(Lichrospher SI 100 -4000, 
TSK-GEL SW 2000-4000 
o dezaktywowanej powierzchni 
sorpcyjnej)
szk³a porowate - CPG 40-3000
tlenki glinu, cyrkonu, tytanu, 
szczególnie modyfikowane, 
typu DIOL

Tabela 5.2. Niektóre handlowe wype³nienia kolumn do chromatografii ¿elowej (wspó³czesna oferta
handlowa jest bardzo bogata)
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W przypadku stosowania chromatografii ¿elowej do rozdzielania biopolimerów wyko-
rzystuje siê sorbenty o znacznie wy¿szej polarnoœci. Przy czym istniej¹ dwie ró¿ne ich grupy,
sorbenty twarde, coraz powszechniej stosowane oraz sorbenty miêkkie i œrednio twarde, które
wymagaj¹ spêcznienia w odpowiednim roztworze przed zastosowaniem do rozdzielania.

Do grupy sorbentów twardych mo¿na zaliczyæ ró¿nego typu szk³a o kontrolowanej po-
rowatoœci, a tak¿e sorbenty typu DIOL zwi¹zany chemicznie do powierzchni ¿elu krzemion-
kowego, albo dwutlenku cyrkonu, lub tytanu, o kontrolowanej wielkoœci porów. W celu obni-
¿enia oddzia³ywañ sorpcyjnych te twarde polimery s¹ dodatkowo silanizowane dla zabloko-
wania pozosta³ych na powierzchni grup hydroksylowych i najbardziej aktywnych innego typu
centrów sorpcyjnych. W tym celu stosuje siê te¿ niekiedy dodatek glikolu etylenowego do elu-
entu.

Do grupy ¿eli miêkkich i œrednio twardych mo¿na zaliczyæ ¿ele dekstranowe (m.inn.
Sephadexy od G5 do G200, LH-20, LH-60), agarozowe (Sepharose, Biogel'e A, Ultragel'e A),
akrylowe (Biogel'e P, Ultragel'e ACA) i inne.

W przypadku stosowania chromatografii ¿elowej do rozdzielania biopolimerów jest bar-
dzo trudno, a czêsto praktycznie niemo¿liwe, uzyskaæ takie warunki, aby adsorpcja by³a
ca³kowicie wyeliminowana. Jeden ze sposobów polega na stosowaniu w roli fazy stacjonarnej
silanizowanego szk³a porowatego. Inne rozwi¹zanie to stosowanie sit molekularnych typu DIOL
chemicznie zwi¹zany z powierzchni¹ ¿elu krzemionkowego o starannie zamaskowanych
resztkowych grupach -OH przy u¿yciu metylo-silanu. Dodatkowo, w charakterze fazy ruchomej,
stosuje siê wodne roztwory buforów z dodatkiem EDTA, mocznika, etanolu itp. Czasem po¿¹-
dane rozdzielenie mo¿na uzyskaæ tylko wtedy, gdy wykorzysta siê przepis istniej¹cy w specjal-
istycznej literaturze. Dotychczas nie opracowano jeszcze w pe³ni uniwersalnych regu³ doboru
najlepszego eluentu do chromatografii ¿elowej substancji bardzo polarnych.

5.4. PROBLEMY I ZAK£ÓCENIA, KTÓRE NALE¯Y BRAÆ POD UWAGÊ
W PRAKTYCE I SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Niektóre polimery rozpuszczaj¹ siê tylko na gor¹co, wiêc korzystne jest by chromatograf
¿elowy by³ wyposa¿ony w termostat kolumny oraz by termostatowany by³ tak¿e zawór dozu-
j¹cy, a niekiedy te¿ cela przep³ywowa detektora.

Problemy i zak³ócenia, które trzeba braæ pod uwagê:

- mo¿liwoœæ oddzia³ywañ sorpcyjnych rozdzielanych polimerów, 
- pêcznienie i kurczenie siê ziaren wype³nieñ kolumn do chromatografii ¿elowej pod wp³y-

wem ró¿nych eluentów - ostro¿nie ze zmian¹ eluentu w kolumnach do chromatografii ¿e-
lowej, bo mo¿na trwale zniszczyæ kolumnê!,

- istnienie okreœlonego stopnia œciœliwoœci nawet “twardych” ¿eli i ograniczonej odpornoœci na
ciœnienie, szczególnie ¿eli “szeroko-porowatych”, 

- na bardzo woln¹ dyfuzjê makromoleku³ i koniecznoœæ ograniczenia prêdkoœci przep³ywu elu-
entu w celu niedopuszczenia do nadmiernego rozmycia pików, 

- “przeszkadzanie sobie nawzajem” przez du¿e moleku³y penetruj¹ce wnêtrze porów i zaty-
kanie niektórych porów prze cz¹steczki makropolimerów, 

- mo¿liwoœæ polikondensacji makromoleku³.

W przypadku stosowania kolumn do chromatografii ¿elowej nale¿y byæ bardzo ostro¿ny
przy wymianie eluentu na inny. Przede wszystkim trzeba przestrzegaæ œciœle zaleceñ producenta
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kolumny. Gdy dane takie s¹ niedostêpne, nale¿y przestrzegaæ ogólnej regu³y, aby w przypadku
kolumn przeznaczonych do rozdzielania nisko i œrednio polarnych polimerów syntetycznych nie
zastosowaæ cieczy polarnych, takich jak woda, metanol, etanol, izopropanol, acetonitryl. W prze-
ciwnym razie mo¿e dojœæ do nieodwracalnego skurczenia siê ziaren wype³nienia kolumny i w
konsekwencji utraty zarówno jej selektywnoœci, jak i sprawnoœci. Podobnie ma siê sprawa z
hydrofilowymi ¿elami miêkkimi i pó³twardymi, których spêcznienia dokonuje siê z u¿yciem
roztworów wodnych. W takim przypadku zastosowanie heksanu, czy toluenu mo¿e zniszczyæ
porowat¹ strukturê ziaren wype³nienia, a aceton, albo THF mog¹ spowodowaæ nadmierne
spêcznienie sorbentu, a nawet go rozpuœciæ!

5.4.1. DETEKTORY WYKORZYSTYWANE W CHROMATOGRAFII ¯ELOWEJ

Detekcja: detektor RI, UV, pomiar lepkoœci, laserowy detektor bezpoœredniego
rozproszenia œwiat³a przez cz¹steczki polimerów, LLSD laserowy detektor rozproszenia œwiat³a
po odparowaniu eluentu (Laser Light Scattering Detector), LC-MS.

Wiele polimerów nie absorbuje œwiat³a UV, a nawet, gdy to œwiat³o absorbuj¹, to sygna³
nie jest proporcjonalny do masy cz¹steczkowej. Takimi detektorami, których sygna³ jest propor-
cjonalny, albo w przybli¿eniu proporcjonalny, nie tylko do stê¿enia badanych sk³adników eluatu,
ale i do masy cz¹steczkowej, s¹: detektor refraktometryczny (RI), detektor laserowy œwiat³a
rozproszonego (LLSD), spektrometr mas do pracy w uk³adzie (HPLC-MS).

Ostatnio, roœnie zakres zastosowania specyficznego detektora mierz¹cego intensywnoœæ
rozproszenia wi¹zki œwiat³a laserowego przez cz¹steczki o ró¿nych promieniach hydrodyna-
micznych, pod ró¿nymi k¹tami. Na podstawie sygna³ów, otrzymanych z tego detektora mo¿na
bezpoœrednio obliczyæ rozk³ad masy cz¹steczkowej polimeru, gdy wynosi ona ponad 5 tysiêcy
daltonów - bez stosowania kalibracji za pomoc¹ wzorców polimerowych. Zapewnia to od-
powiednie specjalizowane oprogramowanie, oparte na zasadach fizyki rozproszenia i ugiêcia
promieni œwietlnych przez cz¹steczki o wymiarach zbli¿onych do d³ugoœci fali dzia³aj¹cego na
nie œwiat³a. 

Najczêœciej, jednak, wykorzystywany jest w chromatografii ¿elowej detektor refraktome-
tryczny (RID). Jego stosunkowo niska czu³oœæ nie jest wad¹, gdy stê¿enia próbek dozowanych
do kolumny, s¹ w chromatografii ¿elowej wzglêdnie wysokie. Jego nieprzydatnoœæ w warunkach
elucji gradientowej, tu nie przeszkadza, gdy¿ w chromatografii ¿elowej nie ma potrzeby wyko-
rzystywania elucji gradientowej - co, jednak, nie jest zawsze s³uszne w chromatografii ¿elowej
biopolimerów.

Trzeba te¿ zwróciæ uwagê na mo¿liwoœæ stosowania kombinacji detektora RI i pomiaru
lepkoœci do obliczania bezwzglêdnej wartoœci masy cz¹steczkowej polimerów w eluacie wyp³y-
waj¹cym z kolumny.

5.4.2. ZASTOSOWANIA CHROMATOGRAFII ¯ELOWEJ

Podstawowy zakres zastosowañ chromatografii ¿elowej to rozdzielanie substancji ró¿ni¹-
cych siê mas¹ cz¹steczkow¹, a wiêc wielkoœci¹ cz¹steczek.

G³ówne zastosowania chromatografii ¿elowej to oznaczanie rozk³adu masy cz¹steczkowej
ró¿nego typu polimerów. Warunkiem stosowalnoœci, jest rozpuszczalnoœæ polimeru w eluencie.
Przy czym dla wyj¹tkowo trudno rozpuszczalnych polimerów, jako eluent wybiera siê najlepszy
rozpuszczalnik polimeru i proces rozdzielania prowadzi siê w podwy¿szonej temperaturze.
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Chromatografia ¿elowa znalaz³a te¿ wiele innych zastosowañ, jak oznaczanie zawartoœci
ró¿nego typu dodatków uszlachetniaj¹cych, albo niepo¿¹danych zanieczyszczeñ polimerów,
smarów, olejów, t³uszczów, kosmetyków itp. materia³ów, do oznaczania zawartoœci plastyfika-
torów, antyutleniaczy, konserwantów, pozosta³oœci rozpuszczalnika i innych substancji w
polimerach. S³u¿y wtedy do oznaczania zawartoœci tych sk³adników próbki, które ró¿ni¹ siê
zasadniczo mas¹ molekularn¹ od pozosta³ych, np. zawartoœci plastyfikatora w polimerze,
wiskozatora w oleju smarowym, modyfikatora polimerowego w asfalcie drogowym itp.

W skali preparatywnej, albo pó³ preparatywnej bywa wykorzystywana do otrzymywania
frakcji polimerów, albo biopolimerów o ma³o zró¿nicowanej, albo jednakowej wielkoœci
cz¹steczek (biopolimery), do odsalania bia³ek, do przygotowania próbek do analizy poprzez
wyodrêbnienie frakcji o okreœlonym zakresie masy cz¹steczkowej (najczêœciej w celu oddziele-
nia frakcji o niskiej masie molowej od lipidów, czy polisacharydów).

Inn¹ grup¹ zastosowañ chromatografii ¿elowej jest przygotowanie próbek do oznaczania
niskocz¹steczkowych zanieczyszczeñ w ¿ywnoœci, produktach naftowych i w œrodowisku. Zasa-
da postêpowania polega na wstêpnej izolacji frakcji o niskich wartoœciach masy cz¹steczkowej.
Wyizolowana frakcja zostaje poddana analizie z zastosowaniem innego rodzaju uk³adu chro-
matograficznego, najczêœciej w uk³adzie faz odwróconych. Mo¿na w ten sposób np. przygo-
towaæ próbki do oznaczania wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych, pestycydów,
a tak¿e wielu innych niskocz¹steczkowych zanieczyszczeñ w glebie, olejach, asfaltach, w miêsie
np. ryb i w wielu innych materia³ach biologicznych oraz w innych materia³ach, gdzie wiêkszoœæ
sk³adników próbki posiada masy cz¹steczkowe znacznie wy¿sze od WWA, albo od innych
badanych zanieczyszczeñ.

Na podobnej zasadzie wykorzystuje siê powszechnie chromatografiê ¿elow¹ do wstêpne-
go frakcjonowania badanych materia³ów na frakcje o okreœlonym zakresie masy cz¹steczkowej
w badaniach biochemicznych, mikrobiologicznych i w biotechnologii, a tak¿e w preparatyce
u¿ytkowych iloœci wyodrêbnianych substancji. Przyk³adem szczególnie dobitnym jest tu
odsalanie roztworów peptydów i bia³ek, otrzymanych po zastosowaniu tzw. frakcyjnego wysala-
nia, albo str¹cania w punkcie izoelektrycznym peptydów i bia³ek.

Na rysunkach 5.5-5.11 pokazano przyk³ady kilku typowych zastosowañ chromatografii
¿elowej.
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Rys. 5.5
Przyk³ad zastosowania chromatografii ¿elowej do oznaczania stopnia konwersji w reaktorze pier-
wszego stopnia procesu hydrokrakingu katalitycznego z wykorzystaniem detektora UV - DAD (odw-
zorowanie poziomicowe). Kolumna: 2xLiChrogel PS1 (100 ) - 250x7mm i.d.; Eluent: THF;
w=0,8ml/min; temperatura 30°C; Piki (czêœci chromatogramu): 1-czêœæ wsadu, która nie uleg³a
hydrokonwersji; 2-produkty hydrokonwersji. Po lewej stronie - widma UV g³ównych aromatycznych
produktów hydrokonwersji; u góry chromatogramy dla d³ugoœci fali 260 nm i 285 nm.

Rys. 5.6
Przyk³ad zastosowania dwóch szeregowo po³¹czonych kolumn typu styren-divinylobenzen do
oznaczania rozk³adu masy cz¹steczkowej (rozk³adu temperatury wrzenia) trzech naturalnych olejów
bazowych ró¿nych klas lepkoœci: 1-SAE 10; 2-SAE 30; 3-BS (brighstock'u);kolumna 2x250x7mm i.d.
LiChrogel PS1 (100 ) Merck; Eluent: THF; W=0,8ml/min; temperatura 30°C; Detektor: RI
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Rys. 5.7
Zestawienie kilku na³o¿onych chromatogramów oznaczania zró¿nicowanych zawartoœci wiskozatora
w oleju przek³adniowym Tytanis z zastosowaniem chromatografii ¿elowej, otrzymane z zas-
tosowaniem detektora UV dla dwóch d³ugoœci fal œwiat³a UV. Kolumna: 2x250x4mm i.d.; Wype³nie-
nie: ¿el krzemionkowy Lichrospher®Si 60 5µm; Eluent: THF; w=0,8ml/min; temperatura 30°C;
Detektor UV; Chromatogramy 1,2 - λ=230nm; 1', 2' - λ=260nm; Piki: 1, 1' - olej bazowy i dodatki
jakoœciowe; 2, 2' - wiskozator.
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Rys. 5.8 
Instrukcja zastosowania chromatografii ¿elowej do oznaczania rozk³adu masy cz¹steczkowej bidys-
persyjnego polimeru "Polyxamer 188" (politlenek etylenu (PEO) do zastosowañ farmaceutycznych,
jako œrodek powierzchniowo czynny w czasie produkcji koñcowej postaci leków), wykonana w pod-
wy¿szonej temperaturze.
A) Na³o¿enie chromatogramów: a) polimer po wyprodukowaniu; b) polimer a) po naœwietlaniu
œwiat³em UV I ogrzewaniu w warunkach sterylizacji
B) Krzywa kalibracyjna, otrzymana z zastosowaniem nisko-dyspersyjnych standardów PEO
C) Krzywe masowego rozk³adu masy cz¹steczkowej polimerów a) i b), otrzymane w wyniku obliczeñ
wykonanych z zastosowaniem dedykowanego oprogramowania komputerowego.
Warunki analityczne: Kolumna: 2xPLgel 5µm 103 , 300x7,5mm i.d. (Polymer Laboratories),
Anglia; Eluent: di-metyloformamid (DMF) + 0,1% LiBr; w: 1,0 ml/min; Temperatura: 70°C; Detek-
tor: RI (PL - GPC 110); Aplikacja POLYGEN - Dania.
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Rys. 5.9.
Przyk³ad zastosowania chromatografii ¿elowej do oznaczania rozk³adu masy cz¹steczkowej ró¿nych
szar¿ produkcyjnych asfaltu - aplikacja nr C5 56/A/5,95 firmy Polymer Labolatories (Anglia).
Czêœæ 1. Dwie szar¿e produkcyjne asfaltu drogowego klasy 50/70, Eluent: THF; Kolumny: 2xPLgel
5µm MIXED-D, 300x7,5 mm i.d.; W=1 ml/min; Detektor: RI; Temperatura: 25°C;
Czêœæ 2: Dwie szar¿e asfaltu polidyspersyjnego typu izolacyjnego. Eluent: o-ksylen; Kolumny:
2xPLgel 3µm MIXED-E, 300x7,5 mm i.d.; w=0,5 ml/min; Detektor: RI; Temperatura: 25°C;
Czêœæ 3. Chromatogram mieszaniny poliestrowych standardów monodyspersyjnych o œrednich
masach cz¹steczkowych podanych na rysunku. Warunki jak dla czêœci 2.; Aplikacja: POLYGEN -
Dania
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Rys. 5.10.
Przyk³ad zastosowania chromatografii ¿elowej do rozdzielania fularenów C60(3) i C70(2) oraz nieroz-
puszczalnego materia³u (1) i nieznanych zanieczyszczeñ niskocz¹steczkowych (4). Kolumna: 4xPLgel
10µm 50 produkcji Polymer Labolatories, 300x7,5 mm; Eluent: Toluen; w=1,0 ml/min, Detektor:
RI; Aplikacja: POLYGEN - Dania

Rys. 5.11.
Przyk³ady zastosowania chromatografii ¿elowej w warunkach hydrofilowych; A - pektyna z jab³ek, B
- alkohol poliwinylowy
Kolumna: 3xPLaquagel-OH MIXED 8µm, 300x7,5mm i.d.; produkcji Polymer Laboratories; Eluent:
0,2 M NaNO3 + 0,01 M NaH2PO4, pH=7; W=1,0 ml/min; Dozowano: 200µl 0,2% roztworu w eluen-
cie; Aplikacja: POLYGEN - Dania
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Chromatografia ¿elowa (GPC/SEC) - znaczenie symboli

dc - œrednica kolumny; 
dp - œrednica ziaren wype³nienia w kolumnie
k, k1, A, B - sta³e;
Lc - d³ugoœæ wype³nienia kolumny;
LLSD - laserowy detektor rozproszenia œwiat³a;
Mmin, Mmax - odpowiednio: minimalna i maksymalna masa cz¹steczkowa substancji 
Mœr - œrednia masa cz¹steczkowa polimeru (ogólnie);
Mw - œrednia masa cz¹steczkowa polimeru (wagowo);
P - pole pod czêœci¹ krzywej rozk³adu stê¿enia (piku); podlegaj¹cych efektowi sita

molekularnego w danej kolumnie;
rp - œredni promieñ porów w ziarnach wype³nienia kolumny;
V0 - objêtoœæ “martwa” kolumny (objêtoœæ elucji substancji o niskiej masie

cz¹steczkowej - wnikaj¹cej we wszystkie pory ziaren wype³nienia)
Ve - objêtoœæ elucji (do maksimum albo do œrodka ciê¿koœci piku)
Vm/z - objêtoœæ miêdzy-ziarnowa wype³nienia;
Vt - objêtoœæ “pustej” (niewype³nionej) kolumny;
Vw/z - objêtoœæ porów wewn¹trz ziaren sorbentu;
η - lepkoœæ dynamiczna;
εi - porowatoœæ wewnêtrzna ziaren sorbentu;
εm/z - porowatoœæ miêdzy-ziarnowa wype³nienia;
εT - porowatoœæ ca³kowita kolumny;
[η] - lepkoœæ graniczna (nieskoñczenie rozcieñczonego roztworu polimeru);
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6. CHROMATOGRAFIA JONOWYMIENNA I JONOWA

Marian Kamiñski

6.1. SKRÓT

Zastosowanie: Rozdzielanie i oznaczanie nieorganicznych, albo organicznych kationów,
albo/i anionów, a tak¿e aminokwasów, peptydów, bia³ek, nukleotydów, sacharydów, amin, alka-
noloamin i innych wysoce polarnych i jonizowalnych, albo trwale spolaryzowanych oraz silnie
polaryzowalnych substancji, m. inn. takich, jak w/w cukry, peptydy itd. W przypadku wyko-
rzystywania dla substancji makromolekularnych nale¿y zapewniæ tak¹ wielkoœæ porów wymie-
niacza jonowego (w zakresie 300 do 1000, a nawet 5000 ), aby cz¹steczki rozdzielanych sub-
stancji mia³y mo¿liwoœæ penetrowaæ wszystkie pory wype³nienia.

6.2. TYPY WYMIENIACZY JONOWYCH

a) Kationit (kwas zwi¹zany na powierzchni porów wype³nienia kolumny): mocny, œredni, albo
s³aby - konkurencyjne oddzia³ywania z kationami: 

b) Anionit (zasada zwi¹zana na powierzchni wype³nienia kolumny): mocny, œredni, albo 
s³aby - konkurencyjne oddzia³ywania z anionami:

c) wymieniacze jonów z dodatkowymi oddzia³ywaniami sorpcyjnymi, np. jednoczeœnie grupy
typu C18 oraz -SO3H, albo/i NR4

+OH.

6.3. POJEMNOŒÆ JONOWA I ZAKRES pH SILNYCH I S£ABYCH
WYMIENIACZY JONOWYCH

Pojemnoœæ jonowa wype³nieñ stosowanych w wysokosprawnej chromatografii jonowy-
miennej (chromatografii jonowej (IC)) powinna byæ raczej niewielka, co zapewnia szerszy
zakres liniowoœci sorpcji i w konsekwencji bardziej symetryczne i w¹skie piki. Mocne kationity
i anionity charakteryzuj¹ siê najczêœciej wy¿sz¹ pojemnoœci¹ jonow¹ od s³abych.
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1. Szeregi eluotropowe w kierunku malej¹cej si³y elucyjnej przeciwjonu (szczegó³owa kole-
jnoœæ elucji zale¿y od rodzaju wymieniacza jonowego oraz od rodzaju przeciwjonu):

¢ wymiana kationów - czêsto : Ba2+, Pb2+, Sr2+, Ca2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Co2+ , Zn2+, Mg2+,
Mn2+, UO2

2+, Te+, Ag+, Cs+, Rb+, K+, NH4
+, H+, Li+

¢ wymiana anionów - czêsto: cytrynian, SCN -, siarczan, szczawian, PO4
-3, BO3

-3, NO3
-,

Br -, CN -, NO2
-, Cl -, HCOO -, CH3COO -, F -, OH -, ClO -. 

3. Na retencjê ma wp³yw:

a) typ wymieniacza jonowego, 
b) pH eluentu, 
c) si³a jonowa eluentu, 
d) rodzaj przeciwjonu dominuj¹cy na powierzchni jonowymiennej (rodzaj przeciwjonu w

eluencie) 

4. Regu³y ogólne:

e) wzrost si³y jonowej eluentu obni¿a objêtoœæ retencji (VR), 
f) w przypadku wymiany kationów wzrost pH obni¿a retencjê; wyj¹tek: s³abe wymieni-

acze kationów lepiej dysocjuj¹ce przy wzroœcie pH;
g) w przypadku wymiany anionu: spadek pH obni¿a retencjê; wyj¹tek: s³abe wymieniacze

anionów lepiej dysocjuj¹ce przy ni¿szym pH;
h) rodzaj przeciwjonu w/g nastêpuj¹cych regu³ podwy¿sza retencjê :

- im wy¿szy ³adunek przeciwjonu, 
- im mniejsza œrednica przeciwjonu, 
- im ³atwiej polaryzowalny przeciwjon

5. Zalecenia praktyczne

i) W warunkach jonowej chromatografii elucyjnej nale¿y wykorzystywaæ do rozdzielania
najwy¿ej 5% pojemnoœci jonowej kolumny i stosowaæ pH zapewniaj¹ce dysocjacjê fazy
stacjonarnej (nie przekraczaæ liniowego zakresu funkcji równowagi jonowymiennej); 
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Rys. 6.1. Zale¿noœæ pojemnoœci jonowej od rodzaju wymieniacza jonów i od pH eluentu.
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j) Nale¿y stosowaæ sta³e pH eluentu (pH < pKs - 1,5 , gdy rozdzielamy kationy s³abych
zasad) lub  pH > pKs + 1,5 , gdy rozdzielamy aniony s³abych kwasów), a si³ê elucyjn¹
zmieniaæ poprzez zmianê si³y jonowej eluentu (gdzie: pKs to pK rozdzielanego kwasu
lub zasady);

k) Je¿eli cz¹steczki substancji rozdzielanych maj¹ hydrofobowe fragmenty w strukturze
swych moleku³, a fazê stacjonarn¹ stanowi¹ organiczne kwasy, albo zasady (np. kwas
arylosulfonowy, albo kation alkiloamoniowy, a tak¿e, gdy faza stacjonarna wymie-
niacza jonów jest oparta o kopolimer, np. styrenu - diwinylobenzenu, celowy mo¿e byæ
dodatek kilku % acetonitrylu do eluentu, aby obni¿yæ (albo ca³kowicie wyeliminowaæ)
hydrofobowe oddzia³ywania z jonowymienn¹ powierzchni¹ sorpcyjn¹. Mo¿na te¿ w ten
sposób sterowaæ dodatkiem acetonitrylu, czy metanolu do eluentu, aby retencja by³a w
czêœci regulowana oddzia³ywaniami jonowymiennymi i w czêœci oddzia³ywaniami
hydrofobowymi (hydrofobow¹ sorpcj¹).

l) Nale¿y stosowaæ dodatek substancji przeciwgrzybowych do eluentu, aby nie uszkodziæ
pompy i kolumny: 0.005M NaN3, kwas kapronowy, fenol, krezol; 

m) Nale¿y p³ukaæ okresowo czêœæ t³oka pompy pracuj¹c¹ wewn¹trz uszczelki, gdy sk³ad-
niki eluentu mog¹ krystalizowaæ !

6. Detekcja w chromatografii jonowymiennej

n) przewodnictwo elektrolityczne - celowoœæ, a nawet koniecznoœæ supresji jonów;

o) Dtekcja w zakresie UV - niektóre tylko jony; odwrotna detekcja w zakresie UV - mo¿li-
woœæ oznaczenia praktycznie wszystkich jonów na poziomie od ok. 1 ppm;

p) przydatnoœæ detektora RI (jeednak tylko w warunkach elucji izokratycznej i doœæ
znacznych stê¿eñ oznaczanych substancji);

7. Alternatywy dla chromatografii jonowymiennej:

q) chromatografia par jonowych z zastosowaniem sorbentów: C18, C8, C2;

r) cofanie dysocjacji s³abych kwasów lub zasad i wykorzystanie uk³adów faz odwró-
conych;

s) stosowanie warunków wykluczania jonowego (rozdzielanie s³abych kwasów i zasad).

8. Przyk³ady substancji tworz¹cych pary jonowe : kwasy alkilo - sulfonowe, zasady alkilo - amo-
niowe, (korzystnie substancje nie absorbuj¹ce UV).
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6.4. CHROMATOGRAFIA JONOWA I JONOWYMIENNA - OPIS
SZCZEGÓ£OWY

6.4.1. WYMIANA JONOWA

Wymiana jonowa jest to proces polegaj¹cy na tym, ¿e obecne w roztworze jony i cz¹stecz-
ki maj¹ce okreœlony ³adunek wi¹zane s¹ przez jonit oddaj¹cy równoczeœnie do roztworu jony
zwi¹zane, najczêœciej OH -, H+, Na+ i Cl -.

Proces wymiany jonowej zachodzi w sposób odwracalny i stechiometryczny. Odwracal-
noœæ reakcji jonowymiennej stwarza jednakow¹ mo¿liwoœæ prowadzenia wymiany jonowej i pro-
cesu odwrotnego - odtwarzania pierwotnej postaci jonitu - regeneracji jonitu.

6.4.2. ZAKRES ZASTOSOWAÑ WYMIANY JONOWEJ, MECHANIZMY
ROZDZIELANIA I TYPY WYMIENIACZY JONOWYCH

Zjawisko sorpcji jonowymiennej po raz pierwszy zosta³o opisane ok. 150 lat temu. Praca
ta dotyczy³a procesów filtracji roztworów soli ziem alkalicznych i metali ziem alkalicznych
przez ró¿nego rodzaju gleby zawieraj¹ce glinokrzemiany. Od tamtego czasu coraz bardziej
wykorzystywano zjawisko wymiany jonowej w chemii analitycznej. Warto przytoczyæ kilka his-
torycznych zastosowañ, takich, jak, oznaczanie ca³kowitego stê¿enia soli (azotanów, fosforanów
czy siarczanów), usuwanie jonów przeszkadzaj¹cych w analizie nieorganicznej (np. przy
oznaczaniu potasu w obecnoœci siarczanów), wyodrêbnianie i oznaczanie sk³adników œladowych
zawartych w analicie (np. miedzi w mleku czy cyny, miedzi i ¿elaza w piwie). Stosowano te¿ pro-
ces wymiany jonowej w technologii chemicznej: odzyskiwanie alkaloidów z wyci¹gów roœlin-
nych na skalê przemys³ow¹ (np. alkaloidów chinowych z kory chinowej i skopolaminy z roœlin
Datura), otrzymywanie, oczyszczanie aminokwasów i ich analityka, otrzymywanie pierwiastków
ziem rzadkich na skalê produkcyjn¹ itp.

Przede wszystkim, proces wymiany jonowej pos³u¿y³ i s³u¿y nadal powszechnie, do
usuwania z wody substancji jonowych w niej rozpuszczonych, tzn. by³ i jest wykorzystywany do
oczyszczania i uzdatniania wód przemys³owych, g³ównie w energetyce. Celem jest zmniejszenie
zasolenia wody do poziomu wymaganego przez odbiorcê. Jonitowe uzdatnianie wody znajduje
zastosowanie do zmiêkczania wody poprzez odsalanie i demineralizacjê, w tym do usuwania fos-
foranów i azotanów, usuwania azotu amonowego, metali i radionuklidów, a tak¿e do usuwania
niektórych zanieczyszczeñ organicznych z wody.

Chromatografia jonowymienna znajduje szerokie zastosowanie, nie tylko do rozdzielania
trwa³ych jonów nieorganicznych, ale tak¿e do rozdzielania ró¿nych jonizowalnych substancji
polarnych, takich, jak bia³ka, peptydy, aminokwasy, nukleotydy, kwasy nukleinowe, fragmenty i
ca³e cz¹steczki DNA i RNA, cukry, polifenole i inne.

G³ówne analityczne zastosowania chromatografii jonowymiennej to: 
- oznaczanie zawartoœci anionów, albo/i kationów w wodach i œciekach, pocz¹wszy od

szczególnie czystych wód stosowanych w technologii pó³przewodników i w elektrowniach
atomowych poprzez wodê pitn¹, ró¿ne rodzaje wody mineralnej, wodê morsk¹, wody
powierzchniowe, surowe i oczyszczone œcieki, koñcz¹c na p³ynach galwanizerskich i
ró¿nego rodzaju silnie zanieczyszczonych wodach procesowych w technologii chemicznej i
w petrochemii;

- oznaczanie zawartoœci anionów i kationów w p³ynach fizjologicznych, w lekach, ¿ywnoœci,
paszach, napojach itp.
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- oznaczanie zawartoœci aminokwasów, peptydów, bia³ek, w tym enzymów i koenzymów,
cukrów, nukleotydów, RNA, DNA w materia³ach pochodzenia biologicznego, albo syntety-
cznego;

- oznaczanie zawartoœci pierwiastków, mo¿liwych do przeprowadzenia do postaci jonowej w
rudach, w glebie, w materia³ach rozszczepialnych i inne.

Oprócz zastosowañ analitycznych chromatografia jonowymienna ma ogromny obszar zas-
tosowañ preparatywnych i produkcyjnych w technologii chemicznej, w przemyœle farmaceuty-
cznym i w biotechnologii. Do tych zastosowañ nale¿¹ przede wszystkim:
- otrzymywanie lantanowców i trans-uranowców z ich rud oraz z materia³ów powstaj¹cych w

wyniku przemian j¹drowych;
- izolacja w postaci czystej wa¿nych farmakologicznie aminokwasów, peptydów, bia³ek,

enzymów, nukleotydów, cukrów i policukrów oraz wielu kwasów i zasad organicznych i
inne.

Proces rozdzielania w chromatografii jonowymiennej, zgodnie z nazw¹ metody, opiera siê
na wykorzystaniu procesów wymiany jonów, lub tylko na wykorzystaniu oddzia³ywañ jon
indukowany - jon indukowany miêdzy powierzchni¹ fazy stacjonarnej, a faz¹ ruchom¹ i jonowy-
mi, lub jonizowanymi sk³adnikami roztworu substancji rozdzielanych. Najczêœciej wykorzystu-
je siê w tym celu pakowane kolumny, a bardzo rzadko ju¿ dzisiaj cienkowarstwow¹ fazê
stacjonarn¹ (np. w formie celulozowej bibu³y, gdzie proces rozdzielania ma czêsto tak¿e
jonowymienny charakter, przy s³abych oddzia³ywaniach jonowymiennych).

Wyniki rozdzielania jonów i substancji przeprowadzonych do postaci zjonizowanej, albo
tylko jonizowalnej, ilustruje rys. 6.8-6.10 dotycz¹cy przypadku rozdzielania anionów z zas-
tosowaniem sorbentu, zwanego ogólnie anionitem oraz tabele 6.3 i 6.10 dotycz¹ce wymiany
jonowej kationów na sorbencie zwanym kationitem.

W typowej chromatografii jonowymiennej mamy do czynienia z prowadzon¹ w warunk-
ach dynamicznych równowagow¹ reakcj¹ chemiczn¹, w której faza stacjonarna jest jednym z
reagentów, a rolê stê¿enia tego reagentu w równaniu równowagi chemicznej, pe³ni powierzchnia
w³aœciwa sorbentu i stopieñ obsadzenia tej powierzchni grupami funkcyjnymi, odpowiednio o
charakterze zasadowym w przypadku anionitu i o charakterze kwasowym, w przypadku kation-
itu. Rodzaj i stê¿enie jonów odpowiedniego znaku, zawartych w eluencie, decyduje o sile
elucyjnej eluentu, którego jony konkuruj¹ z jonami analitu w procesie wymiany jonowej w
kolumnie.

Jonem wymienianym z jonami analitu mo¿e byæ proton, kation sodu, potasu, litu, wapnia
itp - w przypadku, kationitów oraz anion hydroksylowy, chlorkowy, azotanowy-5, siarczanowy-
6, wodorosiarczanowy-6, fosforanowy-5, wodoro - lub dwuwodoro- fosforanowy-5, octanowy,
wêglanowy-4, lub wodorowêglanowy-4, boranowy i inne - w przypadku anionitu. Zale¿y to od
sk³adu jonowego eluentu - inaczej, ni¿ ma to miejsce w przypadku wykorzystania kationitów i
anionitów w procesie oczyszczania wody lub w innych procesach adsorpcji jonowymiennej, gdy
³atwo odszczepialny przeciwjon zostaje uprzednio zwi¹zany na powierzchni wymieniacza
jonowego w procesie przygotowania, albo regeneracji jonitu.

Podobne procesy o znacznie s³abszych energiach oddzia³ywania mog¹ zachodziæ tak¿e,
gdy mamy do czynienia nie z trwa³ymi jonami, ale z substancjami jonizowalnymi, lub bardzo sil-
nie polaryzowalnymi pod wp³ywem oddzia³ywania z jonami, albo pod wp³ywem pola elek-
trycznego. 

Rozró¿niamy mocne i s³abe wymieniacze jonowe.
- Mocne kationity w postaci sprotonowanej, charakteryzuj¹ce siê nisk¹ wartoœci¹ pH (ni¿sz¹

od 2). Grupami aktywnymi s¹ najczêœciej grupy alkilo-, albo arylo- sulfonowe zwi¹zane
wi¹zaniem kowalencyjnym z powierzchni¹ polimerowego, albo krzemionkowego, lub
innego typu noœnika.
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- Mocne anionity w postaci hydroksylowej, charakteryzuj¹ce siê wysokim pH (wy¿szym od
10). Grup¹ aktywn¹ jest najczêœciej grupa tetraalkilo-, albo tetraarylo- amoniowa zwi¹zana
wi¹zaniem kowalencyjnym z powierzchni¹ polimerowego, albo krzemionkowego, lub
innego typu noœnika.

- S³abe kationity zawieraj¹ na powierzchni sorpcyjnej grupy karboksylowe. W postaci
sprotonowanej charakteryzuj¹ siê stosunkowo wysokimi wartoœciami pH (2-7),

- S³abe anionity zawieraj¹ aminy i pH ich hydroksylowej postaci wynosi 7 - 10. Przy czym,
s³aby kationit jest tym mocniejszym kationitem, im wy¿ej rzêdowa jest amina zwi¹zana na
powierzchni noœnika.

Nale¿y przy okazji zwróciæ uwagê, ¿e z wykorzystaniem sorbentów typu C18 mo¿na tak¿e
przygotowaæ stosunkowo trwa³e wymieniacze jonowe. Dokonuje siê tego poprzez zaadsor-
bowanie na powierzchni C18 grupy alkilosulfonowej, albo alkiloamoniowej, lub kwasu kar-
boksylowego, albo alkiloaminy lub alkilo-alkanoloaminy z roztworu wodnego, lub z wodnego
roztworu, zawieraj¹cego niewielk¹ zawartoœæ metanolu, albo acetonitrylu. Trzeba pamiêtaæ, aby
w przypadku tak przygotowanych wymieniaczy jonowych stosowaæ eluentów zawieraj¹cych
wy¿sze od 5% zawartoœci modyfikatora w postaci alkoholu, albo acetonitrylu, czy THF'u. W
przeciwnym razie nast¹pi desorpcja zwi¹zku jonowymiennego.

Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, aby dla wymieniaczy jonowych, zwi¹zanych kowalencyjnie z
¿elem krzemionkowym, nie wykraczaæ pH eluentu poza zakres 1,8 do 8.7, poniewa¿ mo¿e
nast¹piæ hydroliza wi¹zania Si-O-C- i trwa³a utrata w³aœciwoœci jonowymiennych sorbentu!

6.4.3. BUDOWA I W£AŒCIWOŒCI WYMIENIACZY JONOWYCH 

Wymieniacze jonowe (jonity) stosowane w jonowymiennej chromatografii, to cia³a sta³e o
rozwiniêtej powierzchni, nierozpuszczalne w wodzie i w innych rozpuszczalnikach, posiadaj¹ce
zdolnoœæ wymiany jonów z roztworem. W zale¿noœci od rodzaju grup wymiennych dzielimy je
na dwie grupy:
- kationity - jonity wymieniaj¹ce kationy z roztworu w eluencie;
- anionity - jonity wymieniaj¹ce aniony z roztworu w eluencie.

Znane s¹ te¿ wymieniacze amfoteryczne, które w zale¿noœci od pH roztworu maj¹ zdol-
noœæ wymiany anionów lub kationów, a tak¿e wymieniacze bipolarne, które mog¹ jednoczeœnie
wymieniaæ obydwa rodzaje jonów. Nie znalaz³y one dotychczas szerszego zastosowania w prak-
tyce, chocia¿ ci¹gle trwaj¹ badania nad rozwojem ich zastosowañ. 

W³aœciwoœci wymieniaczy jonowych s¹ ró¿ne w zale¿noœci od pochodzenia jonitu.
Wed³ug kryterium pochodzenia wymieniacze jonowe mo¿na podzieliæ na nastêpuj¹ce trzy grupy:

- Jonity naturalne;
S¹ to g³ównie kationity pochodzenia mineralnego czyli glinokrzemiany. Najwiêksze zas-

tosowania znalaz³y zeolity o sk³adzie Na2O ⋅ CaO ⋅ Al2O3 ⋅ nSiO2 ⋅ mH2O.

- Jonity pó³syntetyczne;
Najpopularniejsze z nich to tzw. wêgle sulfonowane o nazwach handlowych Permutyt-H,

Zeocarb HJ,Wofatit-X .

- Jonity syntetyczne;
Pierwszymi wymieniaczami z tej grupy by³y syntetyczne zwi¹zki typu glinokrzemianów -

¿ele i permutyty, jednak ze wzglêdu na znikom¹ zdolnoœæ wymiany jonów w œrodowisku
kwaœnym oraz nietrwa³oœæ, nie znalaz³y szerszego zastosowania.
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Najwa¿niejsze syntetyczne wymieniacze jonowe to jonity, otrzymane w wyniku syntezy
zwi¹zków organicznych, czyli “klasyczne” ¿ywice jonowymienne. 

“Klasyczne” ¿ywice jonowymienne - s¹ to wielkocz¹steczkowe polimery organiczne
nierozpuszczalne w wodzie i w wiêkszoœci rozpuszczalników organicznych, zawieraj¹ce czynne
chemicznie grupy funkcyjne zdolne do wymiany jonów w roztworze elektrolitu.

¯ywice jonowymienn¹ mo¿na potraktowaæ jako polielektrolit z nierozpuszczalnym poli-
jonowym rdzeniem i ruchliwymi zdolnymi do wymiany jonami przeciwnego znaku. Maj¹ one
du¿¹ zdolnoœæ wymiany jonów, du¿¹ trwa³oœæ chemiczn¹ i znaczn¹ trwa³oœæ mechaniczn¹. Daj¹
siê formowaæ w ziarna o po¿¹danych wymiarach, a dziêki mo¿liwoœci wyboru ró¿nych grup
funkcyjnych zwi¹zanych z matryc¹ polimeru, mo¿na w szerokich zakresach modelowaæ ich
w³aœciwoœci pod k¹tem konkretnych potrzeb.

Do tej grupy mo¿na te¿ zaliczaæ syntetyczne wymieniacze jonowe to tak¿e jonity, otrzy-
mane w wyniku chemicznej modyfikacji powierzchni ¿elu krzemionkowego grupami alkilo-,
albo arylo- sulfonowymi, karboksylowymi, lub aminowymi równie¿ sorbenty otrzymane poprzez
“immobilizacjê” substancji o hydrofobowej czêœci cz¹steczki, zawieraj¹cej grupy sulfonowe,
karboksylowe, amoniowe itd. na powierzchni sorbentów typu C18 i wykorzystywane z eluenta-
mi bêd¹cymi wodnymi roztworami soli.

W ¿ywicach kationowymiennych grupy funkcyjne maj¹ charakter kwasowy i ulegaj¹c
jonizacji z odszczepieniem jonu H+ mog¹ ten jon wymieniaæ na inne kationy z roztworu.
Najczêœciej w centrach aktywnych wystêpuj¹ grupy funkcyjne: sulfonowe (-SO3H), karboksy-
lowe (-COOH), aminodioctanowe (-N{CH2COOH}2), fenolowe (-C6H4OH), fosfonowe 
(-PO3H2), pochodne kwasu alkilo, albo arylo fosforowego - 5 i “fosfinowe” (-PO2H, pochodne
kwasu alkio, albo arylo fosforowego 3).

W ¿ywicach anionowymiennych grupy funkcyjne maj¹ charakter zasadowy i s¹ to zwyk-
le czwartorzêdowe grupy amoniowe (-NR3

+) oraz trzecio- i drugorzêdowe sprotonowane aminy
(-NR2H+, -NRH2

+) lub grupy dialkilosulfoniowe (-SR2
+ ). Du¿a liczba grup funkcyjnych w

¿ywicy jonowymiennej powoduje zwiêkszenie powinowactwa matrycy jonitu do roztworu elek-
trolitu, co mo¿e doprowadziæ do rozpuszczenia jonitu w eluencie. Aby temu zapobiec rdzeñ
¿ywicy jonowymiennej tworzy siê w postaci polimerów usieciowanych przestrzennie. Tak otrzy-
mane jonity s¹ nierozpuszczalne w wodzie i w wodnych roztworach soli, kwasów i zasad, lecz
pêczniej¹ w nich wskutek poch³aniania rozpuszczalnika. Stopieñ pêcznienia maleje ze wzrostem
stopnia usieciowania. Zale¿y on tak¿e od takich czynników jak: si³a jonowa i pH roztworu, tem-
peratura i rodzaj wymienianych jonów. Pêcznienie jonitu jest zjawiskiem korzystnym, u³atwia
bowiem migracjê jonów wewn¹trz ¿ywicy i przyœpiesza proces wymiany masy. Jednak obni¿a
mechaniczn¹ wytrzyma³oœæ ziaren jonitu na dzia³anie si³ ciœnienia i tego typu jonity nie mog¹
byæ stosowane przy wysokich ciœnieniach pompowania eluentu. Zbyt s³abe usieciowanie poga-
rsza wytrzyma³oœæ mechaniczn¹, selektywnoœæ i pojemnoœæ jonowymienn¹ ¿ywicy.
Usieciowanie zbyt du¿e mo¿e, jednak, uniemo¿liwiæ skuteczn¹ wymianê wiêkszych jonów.

Wymieniacze jonowe na bazie polimerów organicznych maj¹ silnie rozwiniêt¹ powierzch-
niê, co pozwala jonom i rozpuszczalnikowi swobodnie dyfundowaæ do wnêtrza sieci i wchodziæ
w reakcje jonowymienne. St¹d charakteryzuje sei wysok¹ pojemnoœci¹ jonow¹.

6.5. CHROMATOGRAFIA JONOWA - OGÓLNE REGU£Y WP£YWANIA
NA RETENCJÊ I ZALECENIA PRAKTYCZNE

6.5.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Za datê powstania wysokosprawnej elucyjnej chromatografii jonowymiennej, jako techni-
ki analitycznej, zwanej póŸniej, chromatografi¹ jonow¹, przyjmuje siê rok 1975. Wtedy w Chica-
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go, w USA, zaprezentowano pierwszy handlowy chromatograf, który pozwala³ na szybkie
rozdzielanie i identyfikacjê g³ównych nieorganicznych i organicznych anionów. 

Chromatografia jonowa, znajduje zastosowanie g³ównie jako procesowa metoda
rozdzielania i oznaczania jonów tzn. jako technika analityczna.

Wykorzystuje siê kilka mechanizmów separacji oraz technik detekcji w celu oznaczenia
indywiduów jonowych w zakresie od µg/l (ppb) do g/l. Dostêpne metody pozwalaj¹ z regu³y na
optymalny wybór warunków rozdzielania i detekcji, a w rezultacie na optymalne rozwi¹zanie
szczegó³owego problemu analitycznego. Jednak osi¹gniêcie optymalnych warunków jest czêsto
nie³atwe.

Rozdzielanie odbywa siê dziêki wykorzystaniu ró¿nic stanów równowagi podzia³u
jonowych sk³adników analitu pomiêdzy jonow¹ fazê ruchom¹ i fazê stacjonarn¹ o zjonizowanej
powierzchni sorpcyjnej. Sk³ad i budowa fazy stacjonarnej maj¹ kluczowe znaczenie dla procesu
rozdzielania.

Wysokosprawna chromatografia jonowymienna (tzw. chromatografia jonowa: IC - Ion
Chromatography albo HPIC - High Performance Ion Chromatography) jest, wiêc, odmian¹
chromatografii jonowymiennej, w której stosuje siê wysokosprawne kolumny rozdzielaj¹ce,
wype³nione jednorodnymi ¿ywicami o ma³ych ziarnach, otrzymanymi z zastosowaniem specjal-
nych technologii. Detekcja, najczêœciej konduktometryczna, po uprzedniej “supresji” jonów elu-
entu. 
Do podstawowych zalet chromatografii jonowej nale¿¹:
- mo¿liwoœæ jednoczesnego oznaczania nawet do kilkudziesiêciu jonów w próbce;
- stosunkowo krótki czas analizy;
- granica oznaczalnoœci na poziomie ppb, a nawet ni¿szym, przy wykorzystaniu wstêpnego

wzbogacenia próbki i/albo specjalnych  metod detekcji (AAS, ICP, ICP-MS);
- niewielka iloœæ próbki potrzebna do wykonania oznaczenia;
- mo¿liwoœæ stosowania ró¿nych detektorów chromatograficznych;
- prosty sposób przygotowania próbki;
- mo¿liwoœæ jednoczesnego oznaczania kationów i anionów lub jonów organicznych i nieor-

ganicznych;
- wysoka selektywnoœæ wobec oznaczanych jonów w próbkach o z³o¿onej matrycy.

92

Lp Chromatografia jonowymienna Chromatografia jonowa z detekcj¹ 
konduktometryczn¹

1 Eluenty o wysokiej sile jonowej (0,1-10 M) Eluenty o niskiej sile jonowej (0,1-10 mM)
2 Oznaczanie najwy¿ej kilku jonów Oznaczanie mieszanin wielu ró¿nych jonów

3 ¯ywice rozdzielaj¹ce o du¿ej pojemnoœci
jonowej

¯ywice rozdzielaj¹ce o ma³ej pojemnoœci
jonowej

4 Brak "t³umienia" 
(supresji jonów eluentu)

Konieczne "t³umienie" 
(supresja jonów eluentu)

5 Stosunkowo d³ugi czas trwania oznaczeñ Szybkie i precyzyjne oznaczanie jonów

6
Detekcja z wykorzystaniem klasycznych

metod w zale¿noœci od oznaczanego 
sk³adnika

Uniwersalna detekcja konduktometryczna
po uprzedniej supresji jonów eluentu

7 Próg detekcji ograniczony czu³oœci¹
wybranej metody analitycznej

Próg detekcji ograniczony wartoœci¹ 
przewodnictwa oznaczanych jonów

Tabela 6.l. Podstawowe ró¿nice miêdzy chromatografi¹ jonowymienn¹ i wysokosprawn¹ chro-
matografi¹ jonowymienn¹ (chromatografi¹ jonow¹)
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W konsekwencji, bardzo wiele oznaczeñ nieorganicznych i organicznych jonów w
ró¿nego rodzaju próbkach wykonuje siê z u¿yciem tej techniki.

W porównaniu z klasyczn¹ chromatografi¹ jonowymienn¹ - wysokosprawna chro-
matografia jonowymienna (chromatografia jonowa) jest technik¹ wydajniejsz¹, szybsz¹, czulsz¹
i daj¹c¹ bardzo dobr¹ powtarzalnoœæ uzyskiwanych wyników. Zasadnicze ró¿nice pomiêdzy tymi
technikami chromatograficznymi podano w tabeli 6.l.

6.5.2. MECHANIZMY ROZDZIELANIA, DOBÓR WARUNKÓW ELUCJI, DETEKCJI
I OZNACZANIA

Wype³nienia kolumn jonowymiennych HPIC stanowi¹ ¿ywice ze zwi¹zanymi jonowymi
grupami funkcyjnymi o sta³ym ³adunku (tzw. jony zwi¹zane). W wyniku dysocjacji elektrolity-
cznej przeciwjony, po³¹czone pierwotnie z jonami zwi¹zanymi, przechodz¹ do eluentu i mog¹
byæ zastêpowane identycznymi, albo ró¿nymi przeciwjonami, zawartymi w eluencie, oraz jona-
mi, bêd¹cymi sk³adnikami analitu. W konsekwencji w bezpoœrednim otoczeniu jonów
zwi¹zanych znajduj¹ siê ró¿ne przeciwjony, pozostaj¹ce w warunkach dynamicznej równowagi
z jonami zwi¹zanymi (pierwotne przeciwjony, przeciwjony, bêd¹ce sk³adnikami eluentu oraz
przeciwjony bêd¹ce sk³adnikami analitu). Zapewnia to elektryczn¹ obojêtnoœæ uk³adu oraz
warunki konkurencyjnych oddzia³ywañ sorpcyjnych, zw³aszcza o charakterze jonowymiennym.

Przeciwjon chwilowo zwi¹zany z powierzchni¹ wymiany jonowej zostaje zast¹piony
przez jon substancji rozpuszczonej w eluencie, albo jon analitu, a ten pierwszy jest czasowo
przekazywany do eluentu i niekiedy wi¹¿e siê, dodatkowo, z jonem analitu (powstaje wi¹zanie
jonowe, albo tzw. para jonowa, które pozostaj¹ w równowadze dysocjacyjnej z odpowiednimi
jonami). Jony analitu, stanowi¹ce sk³adniki próbki, ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ czasem przebywania
wewn¹trz kolumny, wynikaj¹cym z ich ró¿nego powinowactwa do fazy stacjonarnej, o któr¹
konkuruj¹ z jonami eluentu, co ³¹cznie, jest bezpoœredni¹ przyczyn¹ rozdzielania.

W przypadku przedstawionym na rys.6.3., wype³nienie wysokosprawnej kolumny do
chromatografii jonowej stanowi¹ silnie porowate ziarna o œrednicy ok. 5.0 ,  8.5 , albo 10 µm,
wykonane z sieciowanego kopolimeru etylenodiwinylobenzenu (45%) i diwinylobenzenu (55%).
Na powierzchni znajduj¹ siê chemicznie zwi¹zane grupy sulfonowe i zwi¹zane z nimi 65 nm
kulki lateksowe ze sczepionymi czwartorzêdowymi grupami amoniowymi, stanowi¹cymi
powierzchniê wymiany jonowej.

Selektywnoœæ i sprawnoœæ rozdzielania

W chromatografii jonowej, podobnie, jak w przypadku innych rodzajów elucyjnej chro-
matografii kolumnowej selektywnoœæ fazy stacjonarnej, w powi¹zaniu ze sprawnoœci¹ kolumny
mo¿na w praktyce scharakteryzowaæ na podstawie zale¿noœci (1) poprzez, wyznaczenie
doœwiadczalnie, stopnia rozdzielenia pików:

(1)

gdzie: d - odleg³oœæ miêdzy maksimum kolejnych pików; 
w1 i w2 - szerokoœci podstawy pików.

Substancje s¹ tym lepiej rozdzielone im wartoœæ RS jest wiêksza. S¹ one rozdzielone do
linii podstawowej, gdy RS jest wy¿sze od 1.5. Je¿eli RS = 1, to piki o podobnej wysokoœci (sub-
stancje im odpowiadaj¹ce) s¹ rozdzielone w ok. 96%. Zak³adaj¹c stopieñ rozdzielenia, jaki chce-
my uzyskaæ dla dwóch rozdzielanych substancji i uwzglêdniaj¹c parametry selektywnoœci uk³adu

1 2

2
S

dR
w w

=
+
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Jonit Grupa jonowymienna
Anionity

- silnie zasadowe -N+(CH3)3 ,-N+(CH3)2C2H4OH
- œrednio i s³abo zasadowe -NH2, =NH, -N+R2H, -N+RH2

Kationity
-silnie kwasowe -SO3

-, -PO3
2-

-œrednio kwasowe -COO-

-s³abo kwasowe -CH2N(CH2COO-)2

-bardzo s³abo kwasowe -OH
Amfoteryczne -COO- i -N+(CH3)3 równoczeœnie, albo inne

Tabela 6.2. Fazy stacjonarne (jonity) stosowane w HPIC.

Rys. 6.2. Struktura pojedyñczej cz¹stki w IonPac® AS14 (Dionex Co).

Rys.6.3. Przyk³ad struktury wype³nienia kolumny do HPIC anionów (AS 10, Dionex Co.).
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oraz sprawnoœæ kolumny opisan¹ wartoœci¹ wysokoœci pó³ki teoretycznej (H), na podstawie
zale¿noœci (2) mo¿na obliczyæ potrzebn¹ liczbê pó³ek teoretycznych (N), a st¹d, na podstawie
zale¿noœci (3), d³ugoœæ kolumny (LC), konieczn¹ do osi¹gniêcia tej rozdzielczoœci:

(2)

(3)

gdzie: α - retencja wzglêdna (k2 / k1), 
k - wspó³czynnik retencji (dok³adnie: wartoœæ k2, albo w przybli¿eniu:

wartoœæ œrednia z k2 i k1).

O czasie retencji rozdzielanych jonów decyduj¹ przede wszystkim liczba i rodzaj
jonowymiennych grup funkcyjnych zwi¹zanych na powierzchni sorpcyjnej jonitu, ale tak¿e si³a
jonowa i rodzaj eluentu, pH eluentu oraz rodzaj  jonów analitu. Grupy silnie kwasowe i silnie
zasadowe s¹ na powierzchni sorpcyjnej jonitu zdysocjowane w szerokim zakresie pH, a zwiêk-
szenie iloœci miejsc aktywnych w jednostce objêtoœci wype³nienia kolumny powoduje d³u¿sze
zatrzymanie jonów w kolumnie. Reakcje wymiany jonowej zachodz¹ stechiometryczne tj. w ten
sposób, ¿e na mol ka¿dego jonu, który wi¹¿e siê z ¿ywic¹ - przypada okreœlona iloœæ moli innego
jonu przechodz¹cego do roztworu. S¹ to reakcje odwracalne. Na przyk³ad: 

¿ywica-SO3
(-)H3O(+) + Na(+) <=> ¿ywica-SO3

(-)Na(+) + H3O(+) (4)

Aktywnoœæ jonów zwi¹zanych z powierzchni¹ ¿ywicy jest trudna do oceny iloœciowej,
lecz reakcjê odwracaln¹ zapisan¹ powy¿ej mo¿na opisaæ iloœciowo stosuj¹c sta³¹ wymiany masy
i okreœlaj¹c tzw. wspó³czynnik selektywnoœci K opisany zale¿noœci¹ (5). Jest on miar¹
powinowactwa jonu próbki do grupy jonowymiennej na powierzchni ¿ywicy wzglêdem
powinowactwa jonu eluentu.

(5)

Wspó³czynnik ten stosuje siê jako miarê selektywnoœci ¿ywicy obsadzonej jednym jonem
wzglêdem obsadzenia jej innym jonem. Im jest on wy¿szy, tym d³u¿ej jon bêdzie pozostawa³
przy³¹czony do grupy jonowymiennej i póŸniej bêdzie eluowany z kolumny.

Wspó³czynnik selektywnoœci, a w konsekwencji i czas retencji anionów rozdzielanych na
typowych silnie zasadowych ¿ywicach anionowymiennych mo¿na uszeregowaæ orientacyjnie w
nastêpuj¹cej kolejnoœci:

OH- < F- < ClO3
- < BrO3

- < HCOO- < IO3
- < CH3COO- < H2PO4

- < HCO3
- < Cl- < CN- <

NO2
- < Br- < NO3

- < HPO4
2- < SO3

2- < SO4
2- < C2O4

2- < CrO4
2- < MoO4

2- < WO4
2- < S2O3

2- < I- <
SCN- < ClO4

- < salicylan < cytrynian.

Dla kationów rozdzielnych na silnie kwasowym kationicie porz¹dek ten przedstawia siê,
orientacyjnie, nastêpuj¹co : Li+ < H+ < Na+ < NH4

+ < K+ < Rb+ < Cs+ < Ag+ < Tl+ << UO2
2+ <

Mg2+ < Zn2+ < Cu2+ < Co2+ < Cd2+ < Ni2+ < Ca2+ < Sr2+ < Pb2+ < Ba2+ << Al3+ < Sc3+ < Y3+ < 
Eu3+ < Pr3+ < Ce3+ < La3+ << Pu4+.

3

3

[ ] [ ]
[ ] [ ]
¿ywica SO Na HK
¿ywica SO H Na

− + +

− + +

− ⋅
=

− ⋅

CL N H= ⋅

2 2
2 116

1S
kN R

k
α

α
+⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⎜ ⎟ ⎜ ⎟−⎝ ⎠ ⎝ ⎠

95

Chromatografia jonowa i jonowymienna.qxp  2004-06-04  00:42  Page 95



Widaæ, ¿e jony trójwartoœciowe s¹ silniej zwi¹zane z ¿ywic¹ ni¿ jony dwu- lub jed-
nowartoœciowe. Oznacza to, ¿e dla wymycia jonów trójwartoœciowych nale¿y u¿ywaæ znacznie
mocniejszych eluentów ni¿ do elucji jonów dwu- lub jednowartoœciowych. Jony o tej samej
wartoœciowoœci, lecz o wiêkszym promieniu jonowym s¹ silniej zatrzymywane przez ¿ywicê ni¿
jony o ma³ym promieniu jonowym. W przypadku rozdzielania jonów tzw. metali ciê¿kich trzeba
pamiêtaæ, ¿e maja one szczególnie du¿¹ tendencjê do tworzenia jonów kompleksowych (tak¿e z
cz¹steczkami wody) i praktycznie w roztworze nie wystêpuj¹ jony nie skompleksowane.

Wa¿nym parametrem stosowanym do oceny wype³nieñ kolumn chromatograficznych jest
sta³a podzia³u k, czyli stosunek stê¿enia oznaczanego sk³adnika “i” w fazie stacjonarnej do jego
stê¿enia w fazie ruchomej. Stê¿enie w roztworze oblicza siê na jednostkê objêtoœci.

Zdolnoœæ wymiany jonów jak i po³o¿enie miejsc aktywnych okreœlone s¹ ju¿ na etapie
wytwarzania wype³nienia kolumny. Rozwiniêcie powierzchni wymiany jonowej jest osi¹gane
zazwyczaj poprzez wytworzenie makro i mikroporów w ziarnach ¿ywicy. Inn¹ technologi¹ jest
wi¹zanie mikroziaren wykonanych z lateksu na powierzchni porów, albo na powierzchni
nieporowatych ziaren. Mikroziarna te utrzymuj¹ siê dziêki oddzia³ywaniom elektrostatycznym
pomiêdzy grupami sulfonowymi i amoniowymi (patrz rys. 6.3).

Wykorzystanie przy wyborze eluentu pojêcia wspó³czynnika selektywnoœci, pozwala sfor-
mu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:
- Ze wzrostem wartoœciowoœci jonu analitu, roœnie jego powinowactwo do grupy jonowymi-

ennej np. jony trójwartoœciowe s¹ zwi¹zane silniej ni¿ jony dwuwartoœciowe. Oznacza to, ¿e
dla jonów trójwartoœciowych nale¿y u¿yæ silniejszego eluentu (o wy¿szej wartoœciowoœci
przeciwjonu, o du¿o wy¿szej sile jonowej), ni¿ dla jonów dwuwartoœciowych. Ogólnie
mo¿na stwierdziæ, ¿e dla elucji jonu trój-, dwu- lub jednowartoœciowego nale¿y stosowaæ
odpowiednio trój-, dwu- lub jednowartoœciowy eluent;

- dla jonów o tej samej wartoœciowoœci, im wiêkszy jest promieñ jonowy i polaryzowalnoœæ
jonu, tym jon jest silniej zatrzymywany; 

- jony charakteryzuj¹ce siê silnym oddzia³ywaniem hydrofobowym lub Van der Waalsa z
matryc¹, mimo s³abszych oddzia³ywañ jonowymiennych, bêd¹ eluowane póŸniej, ni¿ jony o
s³abszych oddzia³ywaniach hydrofobowych, a jednoczeœnie o s³abszych oddzia³ywaniach
jonowymiennych. Dla przyk³adu: jony po³¹czone z pierœcieniami aromatycznymi bêd¹
znacznie silniej wi¹zaæ siê z ¿ywic¹ polistyrenow¹ ni¿ jony nie posiadaj¹ce pierœcienia aro-
matycznego. Dodatek acetonitrylu, albo metanolu do eluentu powinien tê kolejnoœæ odwró-
ciæ, jak to ilustruje tabela 6.3. Nale¿y, wiêc, zwróciæ uwagê na mo¿liwoœæ wystêpowania,
dodatkowo, mechanizmu faz odwróconych, oprócz mechanizmu jonowymiennego. Gdy,
wówczas, do eluentu stanowi¹cego wodny roztwór soli / kwasu / zasady dodamy AcCN, lub
alkohol, to obni¿amy si³ê jonow¹ eluentu z powodu obni¿enia stopnia dysocjacji jonów. Jed-
nak, dziêki eliminacji oddzia³ywañ hudrofobowych, jony zawieraj¹ce grupy hydrofobowe
(alkilowe, arylowe itd.) zaczynaja byæ  znacznie szybciej eluowane, tak, jak to wynika z ich
zasadowoœci / kwasowoœci oznaczonej w roztworze z wod¹. Przyk³ad zmian czasy retencji
kilku jonów i alaknoloamin i innych jonów w zale¿noœci od sk³adu eluentu przedstawiono w
tabeli 6.3. 

O charakterystyce kolumny wype³nionej ¿ywic¹ jonowymienn¹ decyduje, wiêc, rodzaj
¿ywicy, stopieñ jej usieciowania, rodzaj i iloœæ grup jonowymiennych, sk³ad eluentu, a tak¿e
wartoœæ œrednia i rozk³ad wielkoœci cz¹stek wype³nienia i jakoœæ upakowania kolumny.

Sk³ad eluentu, detekcja konduktometryczna, supresja jonów eluentu

Sk³ad eluentu jest dobierany przede wszystkim w ten sposób, aby zapewniæ dostateczne
rozdzielenie oznaczanych jonów. Sterowaæ mo¿na rodzajem przeciwjonu, pH i si³¹ jonow¹ elu-
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entu. Dla mocnych kationitów i anionitów mo¿na stwierdziæ, ogólnie, ¿e im wy¿sza si³a jonowa
eluentu, tym wy¿sza jego si³a elucyjna, natomiast pH winno byæ sta³e i tak dobrane, aby zapew-
nia³o dysocjacjê jonów rozdzielanych substancji i jonów zwi¹zanych z powierzchni¹ ¿ywicy.
Rodzaj przeciwjonu winien byæ dostosowany do stopnia powinowactwa jonów rozdzielanych do
powierzchni wymieniacza jonowego. Dobieraj¹c stê¿enie sk³adników eluentu, oprócz wyma-
ganej si³y elucji, nale¿y, wiêc, braæ pod uwagê pH eluentu, które, jak wspomniano, nale¿y tak
dobraæ, aby wszystkie oznaczane substancje by³y zdysocjowane (pH(eluentu) > pKa (najs³abiej
dysocjuj¹cego kwaœnego sk³adnika próbki), albo pH (eluentu) < pKb najs³abiej dysocjuj¹cego
zasadowego sk³adnika próbki)). Musi byæ ono jednoczeœnie zawarte w zakresie dopuszczalnego
pH dla stosowanej fazy stacjonarnej! Nale¿y te¿ braæ pod uwagê, opisan¹ powy¿ej, mo¿liwoœæ
istnienia oddzia³ywañ hydrofobowych z powierzchni¹ polimerowej fazy stacjonarnej.

Na dobór jonów eluentu w chromatografii jonowej ma te¿ wp³yw stosowana technika
detekcji. Do detekcji anionów i kationów stosuje siê wspó³czeœnie bardzo czêsto detektor kon-
duktometryczny. Jednak, wysok¹ czu³oœæ tego detektora wobec oznaczanych jonów, mo¿na
uzyskaæ tylko wtedy, gdy przewodnictwo eluentu zostanie zredukowane do minimum (najlepiej
do przewodnictwa wody), co realizuje siê z wykorzystaniem tzw. supresora jonów eluentu.

Mo¿na wyró¿niæ dwie techniki supresji jonów i z punktu widzenia zastosowanej techniki
supresji jonów, eluenty mo¿na podzieliæ na dwie grupy:
1) eluenty stosowane z jonowymiennymi supresorami kolumnowymi, wymieniaj¹cymi np. jon

Na+ na H+, albo/i Cl - na OH -, w czego konsekwencji powstaje woda - tzn. z supresj¹ pole-
gaj¹c¹ na chemicznym t³umieniu przewodnictwa jednego, albo kilku jonów eluentu (wyko-
rzystanie, oprócz kolumny rozdzielaj¹cej jony, dodatkowej kolumny supresyjnej,
wype³nionej kationitem, anionitem, albo ich mieszanin¹ - kolumny poddawanej okresowo
regeneracji) - “dwukolumnowa chromatografia jonowa”, obecnie ju¿ coraz rzadziej wyko-
rzystywana; 

2) eluenty stosowane z membranowymi urz¹dzeniami do t³umienia przewodnictwa eluentu
(wykorzystaniem zjawiska osmozy, albo elektroosmozy) “jednokolumnowa chromatografia
jonowa z membranowym supresorem”, albo z tzw. “autosupresorem”).

Eluenty nale¿¹ce do pierwszej grupy powinny charakteryzowaæ siê mo¿liwoœci¹ uzyska-
nia znikomego przewodnictwa jonowego po chemicznej modyfikacji, jaka ma miejsce podczas
przejœcia eluentu przez kolumnê supresyjn¹, a eluenty drugiego rodzaju, podobnie niskim prze-
wodnictwem, po przejœciu przez supresor membranowy.

Gdy nie ma koniecznoœci oznaczania bardzo niskich stê¿eñ jonów, mo¿na wykorzstywaæ
detektor konduktometryczny do oznaczania anionów bez supresora jonów, a jedynie z elektro-
niczn¹ kompensacj¹ przewodnictwa eluentu. W roli eluentu stosuje siê wtedy najczêœciej rozt-
wory kwasu benzoesowego, ftalowego, albo o-sulfobenzoesowego o stê¿eniach od 0,1 do 1,0

98

Eluent Jon eluentu Produkt supresji Si³a elucji
Na2CO3 CO3

2-, Na+ [H2O + CO2], [H2O] Silny
RNHCH(R')SO3

2-/NaOH RNHCH(R')SO3
2- RNH2+CH(R')SO3

2- Doœæ silny
H2NCH(R)CO2H/NaOH H2NCH(R)CO2

- H3N+CH(R)CO2
- Doœæ silny

NaHCO3/Na2CO3 HCO3
-/CO3

2- [H2O + CO2] Doœæ silny
NaHCO3 HCO3

- [H2O + CO2] S³aby
NaOH OH - H2O S³aby

Na2B4O7 B4O7
2- H3BO3 Bardzo s³aby

Tabela 6.4. Czêsto stosowane eluenty w HPIC anionów z detekcj¹ konduktometryczn¹ i chemicznym
t³umieniem przewodnictwa eluentu.
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mM/dm3 i pH od 4 do 7, których powinowactwo do ¿ywic anionowymiennych jest du¿e, a prze-
wodnictwo elektrolityczne, stosunkowo niskie.

Z tabeli 6.4 wynika, ¿e eluentami stosowanymi w chromatografii jonowej (HPIC) anionów
z detekcj¹ konduktometryczn¹ i chemicznym t³umieniem przewodnictwa mog¹ byæ m.inn. sole
s³abych kwasów (w tym aminokwasów), których aniony s¹ protonowane w rezultacie supresji
kationu Na+. Powstaj¹ce podczas supresji s³abe kwasy s¹ zdysocjowane w bardzo niewielkim
stopniu i wnosz¹ niewielki udzia³ do ca³kowitego przewodnictwa elektrolitu.

Supresory jonów eluentu

Ju¿ w pocz¹tkowej fazie rozwoju wysokosprawnej chromatografii jonowymiennej opra-
cowano metodê zmniejszaj¹c¹ sygna³ przewodnoœci wynikaj¹cy z przewodnictwa eluentu
(Hamish Small, 1975). Problem ten rozwi¹zano, pocz¹tkowo, poprzez zastosowanie drugiej
kolumny jonowymiennej (kolumny t³umienia), umieszczonej za kolumn¹ analityczn¹. W kolum-
nie tej, wype³nionej silnie kwasow¹ ¿ywic¹ kationowymienn¹, nastêpuje wymiana kationu elu-
entu na jon wodorowy. Sk³adniki eluentu opuszczaj¹ kolumnê t³umienia w postaci s³abo
zdysocjowanej. Na przyk³ad, gdy w chromatografii anionów eluentem jest roztwór wodo-
rotlenku, po procesie supresji kolumnê t³umienia opuszczaj¹ elektrycznie obojêtne cz¹steczki
wody. Natomiast aniony próbki, które z jonami wodorowymi tworz¹ mocniejsze kwasy, docier-
aj¹ do naczyñka konduktometrycznego w postaci zdysocjowanej, gdzie s¹ wykrywane (rys. 6.4).

Poniewa¿ kolumna t³umienia zatrzymuje jony eluentu, musi byæ ona okresowo rege-
nerowana. W omawianym przypadku do regeneracji u¿ywa siê kwasu siarkowego.

Obecnie, miejsce klasycznej supresji kolumnowej, prawie ca³kowicie zast¹pi³y
nowoczesne membranowe metody supresji. Zadecydowa³y o tym uci¹¿liwoœci zwi¹zane z okre-
sow¹ regeneracj¹ kolumny supresyjnej oraz z dodatkowym rozmyciem stref rozdzielanych
jonów w kolumnie supresyjnej. Ponadto podczas eksploatacji kolumn t³umienia wystêpowa³y
problemy z powtarzalnoœci¹ i odtwarzalnoœci¹ wyników zwi¹zane z niepe³n¹ regeneracj¹kolum-
ny. 

Nowoczesne supresory o dzia³aniu ci¹g³ym, s¹ oparte o procesy wymiany jonowej
zachodz¹ce poprzez membrany jonowymienne (dializa). W pocz¹tkowym okresie wykorzysty-
wano do tego celu supresory kapilarne (rys. 6.5). 

W tego rodzaju supresorze podczas analizy anionów eluent (np. NaOH), zawieraj¹cy jony
analitu, p³ynie wewn¹trz w³ókna kapilarnego na zewn¹trz, którego w przeciwpr¹dzie p³ynie kwas
siarkowy. Jony sodowe opuszczaj¹ wnêtrze kapilary poprzez kationowymienn¹ œciankê, a ich
miejsce zajmuje odpowiednia liczba kationów wodorowych przenikaj¹cych do wnêtrza kapilary
ze strumienia kwasu siarkowego. Oparte o tê sam¹ zasadê wspó³czesne supresory s¹ zbudowane
z p³askich, u³o¿onych wielowarstwowo membran co daje znacznie wiêksz¹ powierzchniê wy-
miany jonowej i wiêksz¹ wydajnoœæ supresji w stosunku do starszych supresorów kapilarnych.
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Rys. 6.4. Schemat dzia³ania kolumny t³umienia (supresora kolumnowego) w chromatografii jonowej 
" dwukolumnowej".
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W kolejnej generacji supresorów membranowych tzw. autosupresorów do wytwarzania
jonów wodorowych i wodorotlenowych wykorzystano procesy elektrodowe. Napiêcie podane na
elektrody wymusza odpowiedni ruch jonów, które s¹ wymieniane miêdzy eluentem a regeneran-
tem poprzez membranê w procesie elektrodializy (rys. 6.6).

W tego rodzaju supresorach jako czynnika regeneruj¹cego u¿ywa siê: (i) czystej, dejoni-
zowanej wody (autosupresja z zewnêtrznym zasilaniem wodnym), (ii) roztworów kwasów (lub
zasad) o odpowiednio dobranym sk³adzie (supresja chemiczna bez podawania napiêcia na elek-
trody), czy wreszcie (iii) fazy ruchomej, która opuœci³a ju¿ detektor konduktometryczny (auto-
supresja z zawracaniem eluentu). Obecnie produkowane supresory membranowe charakteryzuj¹
siê ma³ymi objêtoœciami w³asnymi (cecha bardzo po¿¹dana w HPIC), du¿ymi wydajnoœciami
wymiany jonowej, szerokim zakresem zmiany pr¹du, a tak¿e zwiêkszon¹ odpornoœci¹ membran
na rozpuszczalniki organiczne stosowane w HPIC. Poprawiona zosta³a równie¿ odpornoœæ mem-
bran na ciœnienia wystêpuj¹ce podczas rozdzielania chromatograficznego. Zastosowanie supre-
sorów membranowych o du¿ej wydajnoœci wymiany jonowej pozwoli³o na wprowadzenie na
szerok¹ skalê do HPIC elucji gradientowej (gradient si³y jonowej eluentu) bez potrzeby ucieka-
nia siê do tzw. gradientu izoprzewodnoœciowego, czy równowa¿enia przewodnictwa.

Eluenty podane w tabeli 6.3, w szczególnoœci, bufory NaHCO3/Na2CO3 oraz roztwory
NaOH, pokrywaj¹ te¿ praktycznie ca³y zakres zastosowañ nowoczesnej chromatografii jonowej
anionów z supresorem membranowym. 

Stosowanie supresorów membranowych o du¿ej wydajnoœci tworzenia protonów pozwala
na doœæ swobodne operowanie wielkoœci¹ si³y elucji. Nawet s³abe eluenty (o ma³ym
powinowactwie jonów do ¿ywicy jonowymiennej) jak NaOH czy Na2B4O7 mog¹ byæ wyko-
rzystywane w postaci stosunkowo stê¿onych roztworów (0,1 mol/l), g³ównie do prowadzenia
rozdzielania z zastosowaniem elucji gradientowej.
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Rys. 6.5. Schemat dzia³ania supresora kapilarnego w HPIC anionów.
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Eluenty stosowane do oznaczania kationów technik¹ wysokosprawnej chromatografii
jonowymiennej w wersji “dwukolumnowej” i “jednokolumnowej” to najczêœciej rozcieñczone
roztwory mocnych kwasów, takich jak HCl, HNO3, H2SO4 o stê¿eniach od oko³o 0,1 do
kilkudziesiêciu mM/dm3. Du¿e powinowactwo kwasów mineralnych do kationitu utrudnia ich
stosowanie do rozdzia³u kationów dwuwartoœciowych. Fazami ruchomymi mog¹ byæ, wówczas,
mieszaniny etylenodiaminy i kwasów mineralnych (w chromatografii dwukolumnowej) lub
mieszanina kwasu 2,3-diaminopropionowego z kwasem solnym (w chromatografii jednokolum-
nowej).

Na szybkoœæ analizy wp³ywa stê¿enie eluentu i natê¿enie jego przep³ywu przez kolumnê.
Podwojenie natê¿enia przep³ywu zmniejsza dwukrotnie czas retencji jonów, przy niewiele
zmienionych innych parametrach oprócz, oczywiscie, ciœnienia pompowania. Zmiana taka pog-
arsza nieco rozdzielczoœæ. Trzeba byæ szczególnie ostro¿nym przy zwiêkszaniu przep³ywu elu-
entu, gdy polimerowe wype³nienie kolumny wykazuje pewien stopieñ œciœliwoœci, co mo¿e
prowadziæ do nienaturalnie wysokiego wzrostu ciœnienia, a nawet do degradacji wype³nienia
kolumny. 

Inne metody detekcji wykorzystywane w chromatografii jonowej 

W wysokosprawnej chromatografii jonowymiennej (jonowej), oprócz detekcji konduk-
tometrycznej, znaczenie maj¹ nastêpuj¹ce metody detekcji: detekcja potencjometryczna,
woltamperometryczna, amperometryczna impulsowa lub integracyjna, fluoroscencyjna, refrak-
tometryczna, poœrednia i bezpoœrednia detekcja spektrofotometryczna w zakresie UV i VIS, a
tak¿e spektrometria absorpcji atomowej (AAS), spektrometria emisyjna z indukcyjnie gen-
erowana plazm¹ (ICP) oraz (ICP-MS).

Pomiary optyczne mo¿na stosowaæ wtedy, gdy jony lub ich kompleksy absorbuj¹ œwiat³o
w zakresie d³ugoœci fali, pozwalaj¹cej na rozró¿nienie analizowanych jonów od jonów fazy
ruchomej i innych, nie bêd¹cych przedmiotem analizy. Bezpoœrednia detekcja absorpcyjna mo¿e
byæ stosowana w oznaczaniu jonów NO2 - i NO3 - oraz Br - i I -, S -2, HS - , kwasów karboksy-
lowych itp. Wiêksze mo¿liwoœci daje technika derywatyzacji, czyli przeprowadzania
oznaczanych jonów w odpowiednie kompleksy absorbuj¹ce w zakresie UV-VIS. Stosuje siê j¹
do oznaczania wielu jonów metali przejœciowych.
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Rys. 6.6. Schemat dzia³ania autosupresora membranowego (ASRS) w HPIC anionów.
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Aminy aromatyczne mo¿na oznaczaæ z wykorzystaniem detektora amperometrycznego
lub UV.

W chromatografii jonowymiennej znajduje te¿ zastosowanie detektor refraktometryczny,
jednak tylko w warunkach elucji izokratycznej. Czu³oœæ jest stosunkowo niewysoka, ale zalet¹
jego jest niezawodnoœæ dzia³ania i prostota obs³ugi. Detekcja polega na pomiarze ró¿nicy
wspó³czynnika za³amania œwiat³a eluentu i eluatu zawieraj¹cego substancjê eluowan¹ z kolum-
ny.

Ponadto coraz bardziej popularne jest sprzê¿enie chromatografii jonowymiennej ze spek-
trometrem absorpcji atomowej (AAS), albo ze spektrometrem emisji atomowej z wzbudzeniem
plazmowym (ICP-AES). Mo¿na w ten sposób oznaczaæ œladowe iloœci pierwiastków (metali) w
œrodowisku naturalnym. Szczególnie wysokie czu³oœci oznaczania mo¿na osi¹gn¹æ w po³¹czeniu
HPIC z ICP-AES i ze spektrometri¹ mas (HPIC-ICP/AES-MS). W ten sposób mo¿na oznaczaæ
metale w stê¿eniu od ok. 1 ppt do 10% zawartoœci w próbce dozowanej do kolumny chro-
matograficznej. 

6.6. PRZYK£ADY ZASTOSOWAÑ CHROMATOGRAFII JONOWEJ (HPIC)

Pe³na prezentacja wszystkich zastosowañ techniki wysokosprawnej chromatografii
jonowymiennej (chromatografii jonowej), przekracza ramy tego opracowania. O mo¿liwoœciach
zastosowañ analitycznych chromatografii jonowej, pozwala zorientowaæ siê przedstawiona
poni¿ej lista wybranych procedur analitycznych, zalecanych przez amerykañskie agendy, w
których wykorzystywana jest metodyka chromatografii jonowej. Uzupe³niono je o wybrane
przyk³ady procedur analitycznych (not aplikacyjnych) wykorzystuj¹cych chromatografiê jonow¹
w analityce technicznej opracowane przez Dionex Co. Nale¿y dodaæ, ¿e znaczna czêœæ opub-
likowanych zastosowañ chromatografii jonowej dotyczy wykorzystania warunków izokraty-
cznych (sta³ego sk³adu eluentu). Zastosowanie elucji gradientowej umo¿liwia jednoczesne
rozdzielenie znacznej liczby jonów.  Opublikowano przyk³ad rozdzielania ponad 30-tu anionów,
czy bardzo du¿ej liczby dipeptydów w warunkach elucji gradientowej. Stosowanie elucji gra-
dientowej wi¹¿e siê, jednak, z koniecznoœci¹ reaktywacji kolumny do warunków pocz¹tkowych
- eluentu o s³abej sile jonowej, co wymaga czêsto doœæ znacznego czasu i doœæ zu¿ywa znaczn¹
iloœæ eluentu.

Pominiêto ogromnie wa¿ne zastosowania HPIC w biologii, biochemii, biotechmnologii i
immunochemii. O istnieniu wielu tego typu zastosowañ wspomniano na wstêpie tego opracow-
ania, a wybrane przyk³ady takich zastosowañ zamieszczono w rozdziale dotycz¹cym zastosowañ
chromatografii w analityce i preparatyce peptydów i bia³ek. 

Jak widaæ z danych w powy¿szych tabelach, HPIC ma zastosowanie w ochronie
œrodowiska, przemyœle materia³ów pó³przewodnikowych (rys. 6.8 ), w przemyœle rafineryjno
petrochemicznym (rys. 6.9 ) i w innych. Bardzo du¿e znaczenie HPIC odgrywa m.inn. w ener-
getyce (w elektrowniach j¹drowych i wêglowych) zapewniaj¹c w³aœciw¹ kontrolê procesu
oczyszczania wody. Wa¿na jest zdolnoœæ do identyfikacji poszczególnych zanieczyszczeñ
jonowych (rys. 6.7), mo¿liwoœæ osi¹gniêcia progów wykrywalnoœci na poziomie ppt i mo¿liwoœæ
pracy w trybie on-line. 

Z zastoswaniem HPIC rozró¿nia siê agresywne i obojêtne wtr¹cenia jonowe, identyfikuje
i eliminuje Ÿród³o agresywnych jonów, optymalizuje i przed³u¿a czas ¿ycia z³ó¿ demineralizuj¹-
cych, mierzy stê¿enia jonów wymywanych z miejsc trudno dostêpnych, okreœla bilans masy. Pro-
gramy chemiczne wprowadzone wraz z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii
jonowymiennej przed³u¿aj¹ okres miêdzy-remontowy elektrowni. Wszystko to pozwala na
obni¿enie kosztów i na eliminacjê Ÿróde³ emisji groŸnych zanieczyszczeñ.

Wa¿ne jest m.inn. oznaczanie jonów w roztworach amin stosowanych do odsiarczania
gazów porafinacyjnych w rafinerii ropy naftowej (stosuje siê monoetanoloaminê (MEA),
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dietanoloaminê (DEA), albo metylodietanoloaminê (MDEA)). Podczas odsiarczania roztwór 
alaknoloaminy mo¿e podlegaæ zjawiskom degradacji termicznej i chemicznej, szczególnie, gdy
istnieje mo¿liwoœæ kontaktu gor¹cego wodnego roztworu aminy z takimi zwi¹zkami tlenowymi
jak SO2, CO2, O2. Powstaj¹ wtedy substancje wtórne, zarówno o charakterze kwasów, jak i zasad
Znaczny stopieñ degradacji amin powoduje istotne zmniejszenie efektywnoœci usuwania
siarkowodoru w procesach odsiarczania oraz jest przyczyn¹ przyœpieszonej korozji instalacji.

Badania nad aminami przeprowadzi³ równie¿ Kadnar. Zaproponowa³ metodê rozdzielania
i oznaczania amin oraz niektórych kationów z zastosowaniem dwóch kolumn (IonPac CS10 i
CS12A) i wysokosprawnej chromatografii jonowymiennej. Przyk³ad wyników tych badañ przed-
stawiono na rys 6.10 i w tabeli 6.10.
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Metoda Nazwa metody Analit Matryca
300.0 The Determination of Inorganic

Anions in Water by Ion Chro-
matography.

Br -, Cl -, F -, NO2 -, 
NO3

-, PO4
3-, SO4

2-,
ClO2

-, ClO3
2-, 

BrO3
2-

woda pitna, woda powierz-
chniowa, woda gruntowa,
woda reaktorowa, cia³a
sta³e, ³ugi

300.7 Dissolved Sodium, Ammonium,
Potassium, Magnesium, and Cal-
cium in Wet Deposition by
Chemically Suppressed Ion
Chromatography.

Na +, NH4
+, K +, 

Mg2
+, Ca2

+
wody opadowe

9056 Anion Chromatography Method. Br -, Cl -, F -, NO2
-,

NO3
-, PO4

3-
próbki sta³e po mineraliza-
cji, wody

Metoda Nazwa metody Analit Matryca
ASTM
D-4110

Determination of Anions by Ion
Chromatography.

Br -, Cl -, F -, NO2
-,

NO3
-, PO4

3-, SO4
2-

woda pitna, woda powierz-
chniowa, woda gruntowa,
œcieki wodne

D 4327-97 Anions in Water by 
Chemically Suppresse.

Br -, Cl -, F -, NO2
-,

NO3
-, PO4

3-, SO4
2-

woda pitna, œcieki wodne

D 4856-90 Dissolved Hexavalent Chromi-
um in Water by Ion Chromatog-
raphy.

H2CrO4 próbki wody

Metoda Nazwa metody Analit Matryca
S137 Formic acid in Water by Ion

Chromatography.
kwas mrówkowy próbki powietrza

3509 Aminoethanol Compounds II. Etanolamina, dietanolamina,
trietanolamina-

próbki powietrza

6701 Ammonia. NH4+ próbki powietrza

Tabela 6.5. Metody analityczne HPIC; Agencja Ochrony Œrodowiska (EPA).

Tabela 6.6. Metody analityczne HPIC; American Standard Test Methods (ASTM)

Tabela 6.7. Metody analityczne HPIC (Narodowy Instytut Bezpieczeñstwa Pracy - NIOSH, USA)
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Metoda Nazwa metody Analit Matryca

ID-104 Sulfur Dioxide in Workplace Amospheres (Bubbler). SO4
2- próbki powietrza

ID-182 Nitric Dioxide in Workplace Atmospheres (IC). NO2
- próbki powietrza

Metoda Nazwa metody Analit Matryca
AN4 Analysis of Nitrate and Sulfate Collect-

ed on Air Filters.
NO3

-, SO4
2- próbki powietrza

AN56 Determination of Trace Anions and
Key Organic Acids in High Purity,
Ammoniated, and Borated Waters
Found in Steam Cycle Power Plants.

aniony, kwasy organ-
iczne w iloœciach
œladowych

wody obiegowa w
energetyce

AN70 Choline and Acetylcholine. cholina 
i acetylocholina

P³yny fizjologiczne,
roztwory wodne

AN72 Determination of Trace Transition
Metals in Reagent-Grade Acids, Bases,
and Salts Using Ion Chromatography/
Inductively Coupled Argon Plasma
Spectroskopy (IC/ICAP).

Cd2
+, Co2

+, Cu2
+,

Pb2
+, Ni2

+, Mn2
+,

Zn2
+, Al3

+, w iloœciach
œladowych

roztwory zasad,
kwasów i soli

Tabela 6.8. Metody analityczne HPIC; Urz¹d Bezpieczeñstwa Pracy (OSHA)

Tabela 6.9. Wybrane metody analityczne HPIC; Noty Aplikacyjne Dionex Co.

Rys. 6.7. Przyk³ad zastosowania wysokosprawnej chromatografii jonowymiennej do oznaczania orga-
nicznych kwasów i kilku nieorganicznych anionów w wodzie (Dionex).
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Rys. 6.8. Oznaczanie niskiej: ng/l (ppt) zawartoœci anionów w wodzie stosowanej w przemyœle elek-
tro-nicznym (Dionex Co).

Rys. 6.9. Oznaczanie stabilnych jonów i kwasów organicznych w roztworze aminy (Dionex).
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Rys. 6.10. Rozdzielanie etanoloamin na kolumnie CS10. Eluent: 20 mM H2SO4, przep³yw 1ml/min.

Tabela 6.10. Czas retencji kationów i anionów dla ró¿nych kolumn i stê¿eñ eluentu (przep³yw eluen-
tu 1ml/min; oznaczenia: N.E.-nie jest eluowany z kolumny; N.T.- nie wykryty)

Kationy 
i aminy

Czas retencji (min)
Kolumna CG10+CS10 Kolumna CG12A+CS12A

20 mM H2SO4 30 mM H2SO4 10 mM H2SO4 20 mM H2SO4

Li+ 4.8 4.0 3.8 2.9
Na+ 6.7 5.2 4.6 3.3
NH4+ 10.7 7.9 5.4 3.7
MEA 12.5 9.0 5.5 N.T.
K+ 13.0 9.4 6.8 4.6
DEA 14.4 9.1 N.T. N.T.
Rb+ 17.0 11.8 8.4 5.4
TEA 17.4 12.5 N.T. N.T.
MMEA 19.1 13.5 5.8 4.0
MDEA 20 13.1 7.0 4.7
Morfolina 36 26 8.8 N.T.
Mg2+ N.E. N.E. 11.8 4.9
Mn2+ N.E. N.E. 12.8 N.T.
Ca2+ N.E. N.E. 14.4 5.3
Sr2+ N.E. N.E. 16.8 6.0
Ba2+ N.E. N.E. 24 8.1
Piperyzyna N.E. N.E. N.E. 17.8
"N" 36.5 26 8.9 5.6
'T', component l 12.5 9.2 5.4 3.8
'T', component 2 39 28 11.6 7.3
"D" 12.5 9.1 5.4 N.T.
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7.1. WPROWADZENIE

Peptydy i bia³ka maj¹ ogromne znaczenie w organizmach ¿ywych jako enzymy, hormony,
przeciwcia³a i inne sk³adniki komórek i p³ynów fizjologicznych. Niektóre peptydy wykazuj¹
aktywnoœæ antybiotyczn¹.

Koniecznoœæ uzupe³niania braków okreœlonych peptydów i bia³ek w organizmie lub
stosowania peptydowych antybiotyków, albo innych leków peptydowych, poci¹ga za sob¹
potrzebê otrzymywania tych substancji w formie biologicznie aktywnej. Najczêœciej wymagana
jest równoczeœnie bardzo wysoka czystoœæ izolowanych substancji. Peptydy i bia³ka mo¿na
otrzymaæ w sposób tradycyjny, wyodrêbniaj¹c je z tkanek zwierzêcych (w tym ludzkich), a
niekiedy tak¿e z roœlin. Ostatnio, roœnie znaczenie chemicznych, a szczególnie biotechnolog-
icznych metod syntezy peptydów i bia³ek.

Dobór odpowiedniej techniki rozdzielania potrzebnych peptydów i bia³ek od
zanieczyszczeñ, a nastêpnie optymalnych warunków wyodrêbniania, zapewniaj¹cych otrzy-
manie produktu o najwy¿szej aktywnoœci biologiczne stanowi z regu³y trudny problem separa-
cyjny.

£atwiejsza czêsto do opracowania jest metodyka oznaczania zawartoœci wyodrêbnianych
substancji w pó³produktach oraz w finalnym produkcie. Trzeba jednak mieæ œwiadomoœæ, ¿e jest
to tak¿e problem, wymagaj¹cy czêsto znacznego nak³adu pracy eksperymentalnej.

Wœród ró¿nych sposobów rozdzielania peptydów i bia³ek dominuj¹ce znaczenie identy-
fikacyjne i analityczne posiadaj¹ metody elektroforetyczne. Wa¿ne i ci¹gle rosn¹ce znaczenie
posiada te¿ wykorzystanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).

Chromatografia cieczowa bywa u¿ywana w zastosowaniach analitycznych do identy-
fikacji i oznaczania zawartoœci peptydów o niskich masach cz¹steczkowych, które trudno
rozdzieliæ w warunkach elektroforezy ¿elowej.

Ogromn¹ karierê robi obecnie stosowanie HPLC - MS w proteomice do identyfikacji
bia³ek na podstawie sk³adu peptydów po dzia³aniu na bia³ko trypsyn¹ w œciœle kontrolowanych
warunkach (tripsine digestion peptide mapping). Analityka przebiega w warunkach elucji gra-
dientowej z zastosowaniem kolumn HPLC o szczególnie wysokiej sprawnoœci i odbywa siê z
regu³y trybie prze³¹czania kolumn. Rys 7.1. przedstawia przyk³ad chromatogramu rozdzielania
peptydów powsta³ych z kazeiny pod dzia³aniem trypsyny. Jest to swego rodzaju “odcisk palca”
bia³ka poddanego dzia³aniu trypsyny. W powi¹zaniu z odpowiednimi bazami danych biolodzy i
biotechnolodzy uzyskali ostatnio szczególnie efektywne narzêdzie badañ bazuj¹ce na HPLC. W
ostatnim czasie mo¿na znaleŸæ wiele publikacji, dotycz¹cych zasad stosowania HPLC w zakre-
sie proteomiki.
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7. KOLUMNOWA CHROMATOGRAFIA CIECZOWA W
ROZDZIELANIU PEPTYDÓW I BIA£EK

Daniel Jastrzêbski, Marian Kamiñski
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Chromatografia cieczowa w skali preparatywnej i procesowej, ma w zastosowaniu do
bia³ek i peptydów wa¿ne znaczenie preparatywne oraz produkcyjne. Coraz czêœciej mo¿na dzisi-
aj spotkaæ w halach przemys³owych zak³adów farmaceutycznych instalacje wykorzystuj¹ce
kolumny chromatograficzne i chromatografiê cieczow¹ w skali procesowej do rozdzielania pep-
tydów i bia³ek oraz nie tylko tych substancji.

Do rozdzielania peptydów i bia³ek z zastosowaniem chromatografii cieczowej wyko-
rzystywane s¹ praktycznie wszystkie znane uk³ady chromatograficzne. Stosowana jest chro-
matografia ¿elowa (GPC - gel permeation chromatography, albo SEC - size exclusion chro-
matography), chromatografia jonowymienna (IEC - ion exchange chromatography, w tym, chro-
matografia wykluczania jonowego - ion exclusion chromatography). Wykorzystuje siê chro-
matografiê adsorpcyjn¹, najczêœciej w uk³adach faz odwróconych w “klasycznej” postaci (RP-
HPLC - reverse phase high performance chromatography) oraz chromatografiê oddzia³ywañ
hydrofobowych (HIC - hydrophobic interaction chromatography), a nawet chromatografiê adsor-
pcyjn¹ w uk³adach faz normalnych (NP-HPLC - normal phase high performance chromatogra-
phy), szczególnie, z chemicznie zwi¹zan¹ faz¹ stacjonarn¹. Dodatkowo, bardzo szerokie zas-
tosowanie znajduj¹ metody chromatografii powinowactwa (Affinity Chromatography - AC),
jako odrêbna grupa metod separacyjnych o szczególnie wysokiej selektywnoœci i specyficznoœ-
ci.

W literaturze opisano wiele procedur rozdzielania, które s¹ aktualne dla konkretnego prob-
lemu rozdzielczego, tzn. do rozdzielania konkretnych peptydów, bia³ek i ich zanieczyszczeñ. Nie
opracowano, jednak, dotychczas w sposób zadowalaj¹cy, takich ogólnych regu³, które umo¿li-
wia³yby dobór odpowiednich warunków rozdzielania w zale¿noœci od pierwszo - i wy¿ej rzê-
dowej struktury rozdzielanych peptydów i bia³ek. 

Analizuj¹c literaturê prezentuj¹c¹ warunki rozdzielania peptydów i bia³ek mo¿na, jednak,
zauwa¿yæ pewne dominuj¹ce kierunki postêpowania i na tej podstawie przedstawiæ uogólnione
zasady doboru warunków rozdzielania tych substancji z zastosowaniem chromatografii ciec-
zowej. 

Dalej omówiono stosowane najczêœciej sposoby wp³ywania na selektywnoœæ i sprawnoœæ
uk³adu chromatograficznego w przypadku najwa¿niejszych metod rozdzielania peptydów i
bia³ek z wykorzystaniem elucyjnej chromatografii cieczowej
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Rys. 7.1. Przyk³ad chromatogramu kazeiny po dzia³aniu trypsyn¹. Kolumna Jupiter Proteo 90A Jupiter
- "HPLC columns for the proteomic era".
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7.2. EFEKTY I ZJAWISKA WP£YWAJ¥CE NA SELEKTYWNOŒÆ
ROZDZIELANIA PEPTYDÓW I BIA£EK W WARUNKACH 
CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ ORAZ PRZYK£ADY CZÊSTO
STOSOWANYCH WARUNKÓW ROZDZIELANIA

Peptydy i bia³ka s¹, jak wiadomo, jednoczeœnie kwasami i zasadami. W strukturze
cz¹steczki z³o¿onej z n aminokwasów wystêpuje n-1 wi¹zañ peptydowych, a tak¿e mo¿liwoœæ
istnienia tzw. mostków disiarczkowych oraz wewnêtrznych wi¹zañ wodorowych, determinuj¹-
cych drugo- i trzecio- rzêdow¹ strukturê cz¹steczki. Obecnoœæ aminokwasów zawieraj¹cych
hydrofobowe fragmenty wp³ywa na wzrost ogólnej hydrofobowoœci cz¹steczki peptydu / bia³ka.
W zale¿noœci od pH rozpuszczalnika mo¿e mieæ miejsce dysocjacja protonu od zewnêtrznej
grupy karboksylowej (pH powy¿ej punktu izoelektyrycznego) lub protonowanie n-terminalnej
grupy aminowej (pH poni¿ej punktu izoelektrycznego), albo szczególnie silne obni¿enie roz-
puszczalnoœci peptydu dla pH odpowiadaj¹cego punktowi izoelektrycznemu.

Dysocjacja elektrolityczna peptydów i bia³ek oraz znaczne spolaryzowanie wi¹zañ pepty-
dowych powoduje, ¿e substancje te - w zale¿noœci od pH oraz sk³adu rozpuszczalnika, mog¹
tworzyæ pary jonowe oraz byæ solwatowane przez substancje bêd¹ce donorem elektronów, jaki i
przez akceptory elektronów. Gdy cz¹steczki substancji tworz¹cych z peptydem parê jonow¹, albo
solwatuj¹cych peptyd posiadaj¹ czêœæ nie polarn¹, to w wyniku solwatacji mo¿e nastêpowaæ
zasadniczy wzrost hydrofobowoœci agregatu. Znaczny wzrost hydrofobowoœci, zwi¹zany z tzw.
zjawiskiem “wysalania”, ma te¿ miejsce w przypadku umieszczenia bia³ka w bardzo stê¿onym
roztworze soli.

Wszystkie te zjawiska maj¹ wp³yw na zachowanie siê cz¹steczek peptydów i bia³ek w
roztworach oraz na ich oddzia³ywania z faz¹ stacjonarn¹ w ró¿nych uk³adach chro-
matograficznych. Dodatkowo komplikowaæ mo¿e sytuacjê tendencja niektórych peptydów i
bia³ek do kondensacji i tworzenia w okreœlonych warunkach wysokomolekularnych agregatów.

Na retencjê i na stopieñ rozdzielenia peptydów i bia³ek ma, wiêc, wp³yw szereg para-
metrów uk³adu chromatograficznego, takich, jak: typ powierzchni sorpcyjnej wype³nienia
kolumny i uboczne oddzia³ywania na powierzchni sorbentu, powierzchnia w³aœciwa fazy
stacjonarnej, wielkoœæ i porowatoœæ ziaren wype³nienia kolumny, sk³ad, pH, temperatura i prêd-
koœæ przep³ywu eluentu, oddzia³ywania dodatkowych sk³adników eluentu, w tym stê¿enie soli w
eluencie, przebieg programu elucji i inne parametry, w tym, nawet ciœnienie podczas rozdziela-
nia.

W tabeli 7.1 zestawiono reprezentatywne przyk³ady warunków stosowania chromatografii
cieczowej do rozdzielania peptydów / bia³ek w ró¿nych uk³adach. Dane te obejmuj¹ bardzo czês-
to wykorzystywane warunki rozdzielania i mog¹ byæ przewodnikiem, przydatnym dla wstêpnego
doboru warunków przy rozwi¹zywaniu problemów rozdzielczych, dotycz¹cych peptydów i
bia³ek.

Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 widaæ, ¿e prawie wszystkie znane uk³ady chro-
matograficzne s¹ wykorzystywane do rozdzielania peptydów i bia³ek. Jednak, najczêœciej
stosowane s¹ uk³ady faz odwróconych oraz chromatografia jonowymienna, a wstêpna separacja
jest wykonywana z wykorzystaniem chromatografii ¿elowej, szczególnie z wykorzystaniem
“twardych” sorbentów typu DIOL, ostatnio g³ównie takich, których struktura porowata bazuje
ma “matrycy” z porowatego di-tlenku cyrkonu, albo di-tlenku tytanu. Dodatkowo, nale¿y zwró-
ciæ uwagê, ¿e do rozdzielenia i wyodrêbniania bia³ek stosowana jest te¿ czêsto chromatografia
oddzia³ywañ hydrofobowych (HIC) oraz szeroko jest wykorzystywana chromatografia
powinowactwa.
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7.3. ROZDZIELANIE PEPTYDÓW I BIA£EK W UK£ADACH FAZ 
ODWRÓCONYCH

Rozdzielanie peptydów i bia³ek w uk³adach faz odwróconych odbywa siê na powierzchni
fazy stacjonarnej o okreœlonym stopniu hydrofobowoœci, z zastosowaniem sorbentów typu C18,
C8, C4 (C5, C6), C2, fenyl, alkilofenyl, alkilonitryl i inne. 

Rozdzielane cz¹steczki peptydów i bia³ek s¹, jak wiadomo, z³o¿one z ró¿nych aminok-
wasów (hydrofobowych lub hydrofilowych), u³o¿onych w zró¿nicowanej kombinacji. Retencja
zale¿y od wynikowej hydrofobowoœci rozdzielanych cz¹steczek, albo ich solwatów, tzn.
zarówno od struktury i rozk³adu hydrofobowoœci w cz¹steczkach, jak i od hydrofobowoœci sol-
watów istniej¹cych w równowadze ze sk³adnikami eluentu.

Podczas rozdzielania du¿ych cz¹steczek polipeptydów i bia³ek w uk³adach faz odwró-
conych doœæ czêsto obserwowane s¹ niekorzystne przypadki zmian konformacyjnych ³añcucha
aminokwasowego i w konsekwencji denaturacja produktu. Nie polarna faza stacjonarna, orga-
niczna faza ruchoma i kwaœne, albo alkaliczne dodatki do fazy ruchomej (kwas trifluorooctowy
TFA lub inny, albo amina) - to czynniki maj¹ce potencjalne dzia³anie denaturuj¹ce, a nawet
hydrolityczne. Denaturacja objawia siê najczêœciej zmian¹, retencji substancji, a hydroliza -
zwiêkszeniem iloœci pików. Aby unikn¹æ hydrolizy trzeba kontrolowaæ pH i temperaturê
rozdzielania. Denaturacji mo¿na czasem unikn¹æ przez dodatek do eluentu soli stabilizuj¹cych
strukturê bia³ka (np. NaCl, AcNa, (NH4)2SO4). Trzeba siê, jednak, liczyæ z tym, ¿e taki dodatek
czêsto modyfikuje retencjê substancji.

Najczêœciej do rozdzielania peptydów i bia³ek w uk³adach faz odwróconych s¹ stosowane
sorbenty siloksanowe modyfikowane grupami alkilowymi, fenylowymi i difenylowymi. Wœród
grup alkilowych najczêœciej wykorzystuje siê grupê butylow¹ (C4), kolejno pentylow¹ (C5) i
oktylow¹ (C8). Wiele jest te¿ zastosowañ oktadecylowych (C18) faz stacjonarnych. Rys. 7.2
przedstawia przyk³ad rozdzielania 9 bia³ek w kolumnie wype³nionej sorbentem typu C5, a chro-
matogram na rys. 7.3 to przyk³ad rozdzielania 8 peptydów i bia³ek w kolumnie C8.

113

Rys. 7.2. Rezultaty rozdzielania mieszaniny peptydów w kolumnie typu C5. Kolumna Discovery®
BIO Wide Pore C5, 150x4,6 mm (5µm). Eluenty: A-H2O:AcCN:PFPA 81:19:0,1; B-
H2O:AcCN:PFPA 62:38:0,1. Program elucji: 0-19 min 0-100% B, v=1,0 ml/min, T=30°C. Detekcja
UV 215 nm. 
1-Arg8-Vassopressina, 2-Bradykinina fragment 1-5, 3-Oxytocyna, 4-Met-Enkephalina, 5-Luteinizing 
Hormone, 6-Leu-Enkephalina, 7-Bradykinina, 8-Bombesina, 9-Substancja P.
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G³ównym ograniczeniem stosowania kolumn z chemicznie modyfikowanym wype³nie-
niem siloksanowym jest ograniczone pH fazy ruchomej, które jest bezpieczne dla wi¹zañ grup
funkcyjnych z ¿elem krzemionkowym i nie powoduje ich hydrolizy (typowo 2 - 8. 5, a skrajnie
1,5 - 10, w przypadku specjalnie opracowanych faz stacjonarnych).

Okazjonalnie stosowane s¹ wype³nienia polimerowe oparte o kopolimer styrenu-diwiny-
lobenzenu, albo poli-metakrylan alkilu. Do powierzchni sorpcyjnej najczêœciej dodatkowo
zwi¹zane s¹ cz¹steczki oktadekanu (C18). Ostatnio, mimo wysokiej ceny, roœnie znaczenie
polimerowych sorbentów. Powodem jest ich trwa³oœæ w szerokim zakresie pH  od 0,8 - 13,5.
Brak wolnych grup siloksanowych poprawia symetriê pików i w konsekwencji sprawnoœæ
rozdzielania. Wad¹ kolumn wype³nionych polimerowymi sorbentami s¹ niskie prêdkoœci
przep³ywu, jakie powinno siê stosowaæ podczas rozdzielania substancji o wysokich masach
cz¹steczkowych. Zbyt du¿e prêdkoœci przep³ywu prowadz¹ do otrzymywania nadmiernie po-
szerzonych pików, szczególnie pików substancji nisko polarnych. Jest to wynikiem niekorzyst-
nej kinetyki procesów sorpcji / desorpcji spowodowanej tendencj¹ do rozpuszczania siê
cz¹steczek rozdzielanych substancji w powierzchniowej warstwie niepolarnego sorbentu.

Sporadycznie stosowane s¹ inne wype³nienia, np. sorbenty siloksanowe modyfikowane
równoczeœnie grupami C8 i hydrofilowymi grupami -COOH, pochodz¹cymi z nienasyconych

114

Rys. 7.3. Przyk³ad rozdzielania peptydów i bia³ek uk³adzie faz odwróconych w kolumnie typu C8.
Kolumna YMC8 Octyl S-5 120A, 250x4,6 mm (5µm); Eluenty: A-0,1% TFA, B-AcCN; Program
elucji: 0-30 min 20-50% B, v=1,0 ml/min; Detekcja UV 200 nm; Piki: 1-Bradykinina, 2-Met-
Enkephalina, 3-Angiotensyna I, 4-Leu-Enkephalina, 5-Substancja P, 6-Insulina, 7-Lysozym, 8-Mio-
globina.
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kwasów karboksylowych, albo specyficznie modyfikowane sorbenty siloksanowe o podwy¿s-
zonej stabilnoœci mechanicznej i chemicznej.

D³ugoœæ ³añcucha alkilowego ma istotny wp³yw na selektywnoœæ rozdzielania peptydów i
bia³ek. River i wspó³pracownicy stwierdzili, ¿e krótkie kolumny wype³nione polisiloksanem
modyfikowanym C4 sprawdzaj¹ siê najlepiej w rozdzielaniu du¿ych peptydów i bia³ek. Natomi-
ast Hartman i wspó³pracownicy udowodnili przydatnoœæ kolumn siloksanowych mody-
fikowanych C8 do rozdzielania naturalnych i syntetycznych peptydów oraz niewielkich bia³ek
posiadaj¹cych charakter hydrofilowy. W przypadku polipeptydów, szczególnie, jeœli zawieraj¹ w
³añcuchu pierœcienie aromatyczne, skuteczne okazuj¹ siê kolumny siloksanowe modyfikowane
grupami difenylowymi. 

Kolumny siloksanowe modyfikowane grupami oktadecylowymi (C18), o ma³ych œredni-
cach porów, s¹ najskuteczniejsze do rozdzielania ma³ych, hydrofilowych peptydów i fragmentów
bia³ek z³o¿onych z 2-10 aminokwasów. Przy czym do rozdzielania peptydów stosuje siê ostatnio
coraz czêœciej krótkie kolumny mikropakowane o œrednicy 1 - 1.5 mm, wype³nione
nieporowatym sorbentem o kulistych ziarnach wielkoœci 1 do 2 µm, zapewniaj¹ce bardzo
wysok¹ sprawnoœæ rozdzielania (do 350 tys. pó³ek teoretycznych na metr d³ugoœci wype³nienia
kolumny). 

Fazy stacjonarne zawieraj¹ce krótkie alifatyczne ³añcuchy uniemo¿liwiaj¹ skuteczne
rozdzielanie silnie hydrofobowych peptydów i bia³ek, a d³ugie ³añcuchy alkilowe s¹ odpowied-
niejsze do rozdzielania peptydów i bia³ek o charakterze mniej hydrofobowym.

Wskazane jest, aby sorbenty o modyfikowanej chemicznie powierzchni sorpcyjnej by³y
zabezpieczone przed oddzia³ywaniem z faz¹ ruchom¹ resztkowych grup hydroksylowych, tzn.
aby mia³y tzw. “end-capping” - zast¹pienie wolnych grup OH grupami OCH3, albo poprzez
silanizacjê. Polepsza to symetriê pików, a st¹d stopieñ rozdzielenia w przypadku mniejszych pep-
tydów i umo¿liwia wysoki stopieñ odzysku w przypadku bia³ek.

Szeroko badany by³ wp³yw rozk³adu wielkoœci ziaren i porowatoœci z³o¿a w kolumnie na
rozdzielanie peptydów i bia³ek. Stwierdzono wp³yw takich parametrów jak rozmiar i kszta³t
ziaren, œrednica i kszta³t porów oraz powierzchnia wymiany masy. W zale¿noœci od wielkoœci
rozdzielanych peptydów i bia³ek, dobiera siê z³o¿e o odpowiednich œrednicach porów. I tak, dla
ma³ych peptydów (do 10 aminokwasów) Krstulovic i Brown zalecaj¹ kolumny z wype³nieniem
o œrednicy porów do 60A, dla œrednich peptydów (10-30 aminokwasów) i ma³ych bia³ek
najskuteczniejsze s¹ kolumny o œrednicy porów 100A, 120A i 150A, natomiast dla wiêkszych
peptydów (ponad 30 aminokwasów) i dla bia³ek, polecaj¹ sorbenty o porach 300A i wiêkszych.

Tweeten i Tweeten stwierdzili w przypadku kolumn wype³nionych makroporowatym poli
-styrenem-diwinylobenzenem, ¿e dalszy wzrost wielkoœci porów (do 1000A) nie wp³ywa na
polepszenie retencji bia³ek o du¿ej masie cz¹steczkowej (do 335 kD).

W celu maksymalizacji sprawnoœci kolumny do zastosowañ analitycznych wykorzystuje
siê sorbenty o ma³ych ziarnach 5 i 3 µm, a nawet coraz czêœciej, wspomniane wy¿ej, nieporowate
sorbenty o ziarnach 1 µm. Wtedy stosowane kolumny mog¹ mieæ nawet tylko 10 mm d³ugoœci.
Najczêœciej stosuje siê kolumny o d³ugoœciach 125, 150 i 250 mm. Im mniejsza wielkoœæ ziaren
sorbentu, tym krótsza mo¿e byæ kolumna. Obecnie du¿e zainteresowanie budz¹ tzw. monolity-
czne kolumny o porowatym wype³nieniu zajmuj¹cych ca³¹ objêtoœæ kolumny. Charakteryzuj¹ siê
one szczególnie niskimi wartoœciami tzw. impedancji rozdzielania.

7.4. ELUENTY, MODYFIKATORY ELUENTU I PROGRAMY ELUCJI
STOSOWANE W UK£ADACH FAZ ODWRÓCONYCH

W uk³adach faz odwróconych g³ównym czynnikiem wp³ywaj¹cym na retencjê jest
zawartoœæ organicznych sk³adników w eluencie, takich jak acetonitryl (AcCN), metanol
(MeOH), etanol (EtOH), izopropanol (iPrOH), tetrahydrofuran (THF), czy dioxan (DX).
Dodatkowo, w celu optymalizacji warunków rozdzielania nale¿y wp³ywaæ na retencjê substancji
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o charakterze zarówno kwaœnym jak i zasadowym, do których nale¿¹ peptydy i bia³ka, poprzez
dodatek kwaœnego lub zasadowego modyfikatora do eluentu.

Rozdzielanie peptydów i bia³ek najczêœciej przeprowadza siê w warunkach elucji gradien-
towej, programuj¹c zmianê stê¿enia organicznego sk³adnika eluentu (AcCN, MeOH) w zakresie
od 10 - 25 % v/v do 75 - 90 % v/v, dodaj¹c do eluentu A i B modyfikatora zmieniaj¹cego pH elu-
entu i cofaj¹cego dysocjacjê kwasowo - zasadow¹ i w konsekwencji modyfikuj¹cego hydro-
fobowoœæ i polarnoœæ cz¹steczek peptydów / bia³ek. 

Najczêœciej wykorzystywanym organicznym sk³adnikiem eluentu jest acetonitryl. Powo-
dem tego jest jego wysoka transparentnoœæ przy niskich d³ugoœciach fali w zakresie UV, jego
niska lepkoœæ oraz wysoka lotnoœæ, która u³atwia dalsz¹ izolacjê produktu.

Znacznie rzadziej wykorzystywane s¹ alkohole. Niekiedy stosuje siê izopropanol, aby
zwiêkszyæ rozpuszczalnoœæ w fazie ruchomej solwatów du¿ych peptydów i bia³ek. U¿ycie izo-
propanolu lub jego mieszaniny z acetonitrylem (w proporcji od 1:2 do 2:1) jest uzasadnione w
przypadku rozdzielania peptydów i bia³ek stosunkowo bardzo hydrofobowych. Izopropanol, jako
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Modyfikator Dzia³anie (korzystne i niekorzystne)
Kwas trójchloro-
octowy (TFA)

- Eliminuje jonizacjê ewentualnych wolnych grup siloksanowych;
- Cofa dysocjacjê grupy karboksylowej na "C-koñcu" aminokwasu, co

zwiêksza hydrofobowoœæ tej czêœci peptydu;
- Powoduje wzrost polarnoœci cz¹steczki przez tworzenie kationu R-NH3

+

na "N-koñcu" peptydu;
- Dostarcza anionów CF3COO-, które stanowi¹ przeciwjon dla "N-koñ-

cowego" kationu amoniowego tworz¹c z nim parê jonow¹;
- Powoduje solwatacjê wi¹zañ peptydowych, co ma znaczenie szczególnie 

przy du¿ych peptydach i bia³kach;
- Podwy¿sza absorpcjê œwiat³a przez eluent przy niskich d³ugoœciach fali

œwiat³a w przypadku detekcji UV - pogarsza granicê oznaczalnoœci 
zwi¹zku;

- Najczêœciej stosowane stê¿enie 0,05 - 0,13% (v/v), stê¿enie poni¿ej
0,075% mo¿e prowadziæ do poszerzenia pików i obni¿onej retencji pepty-
dów, a powy¿ej 0,1% do hydrolizy wi¹zañ fazy stacjonarnej z powierz-
chni¹ ¿elu krzemionkowego zw³aszcza w podwy¿szonej temperaturze (!);

H3PO4 i jego sole
(np. (NH4)3PO4)

- Obni¿enie retencji peptydów (w porównaniu do dodatku TFA, czy do
braku H3PO4 lub jego soli);

HFBA (kwas
heksa fluoro
butyrowy)

- Dzia³anie podobne do TFA, jednak mniej selektywne;

HCOOH,
CH3COOH,
HCl

- Dzia³anie podobne do TFA, jednak mniej selektywnie;
- Kwas solny powoduje jedynie protonowanie grupy karboksylowej 

"C-koñca" peptydu bez tworzenia pary jonowej na "N-koñcu" zwi¹zku;
- Pewne podwy¿szenie retencji, ale wp³yw na retencjê mniejszy ni¿ TFA;

NH4HCO3 - Podwy¿sza pH i zmienia nieco hydrofobowoœæ peptydu / bia³ka;
CH3COONH4 - Dzia³anie podobne do NH4HCO3

;

Trójetyloamina 
(TEA)

- Dodawana jednoczeœnie z H3PO4 lub HCOOH w celu zmiany pH;
- Blokuje wolne grupy hydroksylowe sorbentu, co mo¿e przyczyniæ siê do

polepszenia kszta³tu pików;

Tabela 7.2. Modyfikatory fazy ruchomej najczêœciej stosowane w uk³adach faz  odwróconych.
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rozpuszczalnik o wy¿szej sile elucyjnej w uk³adach faz odwróconych od AcCN, silniej oddzia³u-
je z centrami alkilo - siloksanowymi sorbentu ni¿ np. metanol.

Najczêœciej stosowan¹ szybkoœci¹ narostu objêtoœciowego udzia³u sk³adnika organicznego
do rozdzielania peptydów i bia³ek jest 2-5% / min. Zbyt wolny wzrost stê¿enia hydrofobowego
sk³adnika eluentu mo¿e powodowaæ zbytnie rozcieñczenie otrzymywanych frakcji eluatu. Koñ-
cowe stê¿enie rozpuszczalnika organicznego w programie elucji nie powinno prowadziæ do
ca³kowitego usuniêcia wody z kolumny. Utrudnia³oby to doprowadzanie fazy stacjonarnej do
równowagi z pocz¹tkowym eluentem. To mo¿e prowadziæ do braku powtarzalnoœci retencji pep-
tydów i bia³ek, szczególnie wczeœnie eluowanych. Najczêœciej nie przekracza siê 95% substancji
organicznej w eluencie.

Natê¿enie przep³ywu fazy ruchomej przez kolumnê o œrednicy 4 - 4,6 mm jest rzêdu 0,8-
2,0 ml/min. Od natê¿enia przep³ywu zale¿y sprawnoœæ rozdzielania oraz ciœnienie na wlocie do
kolumny. Bylina i wspó³pracownicy zauwa¿yli wp³yw ciœnienia panuj¹cego w kolumnie na
retencjê podczas rozdzielania insuliny w warunkach izokratycznych. Wzrost ciœnienia w kolum-
nie o 1 bar powodowa³ wzrost czasu retencji bia³ka o 1-5 s. Ostatnio Guiochon i wspó³pracown-
icy potwierdzili wystêpowanie tych efektów i podali próbê ich wyjaœnienia. Najwa¿niejsze
modyfikatory fazy ruchomej, stosowane w uk³adach faz odwróconych, zestawiono w tabeli 7.2.

Modyfikatory wymienione w tabeli 7.2. zmieniaj¹ pH eluentu i hydrofobowoœæ cz¹steczek
rozdzielanych substancji przez cofanie dysocjacji, tworzenie par jonowych, a tak¿e na drodze
solwatacji. Modyfikatory kwaœne maj¹ na celu zmniejszenie stopnia kwaœnej dysocjacji peptydu,
a dodatki zasadowe eliminuj¹ protonowanie terminalnych grup NH2 i powoduj¹ dysocjacjê grupy
karboksylowej. Zarówno kwaœne, jak i zasadowe modyfikatory fazy ruchomej zawieraj¹ce
hydrofobowe fragmenty cz¹steczki mog¹, dodatkowo, wp³ywaæ na hydrofobowoœæ poprzez sol-
watacjê cz¹steczek rozdzielanych peptydów.

7.5. ROZDZIELANIE PEPTYDÓW I BIA£EK W UK£ADACH 
JONOWYMIENNYCH

W chromatografii jonowymiennej jest zasad¹, ¿e substancje posiadaj¹ce ³adunek elek-
tryczny s¹ rozdzielane na kolumnie, która ma na powierzchni sorpcyjnej odwrotny ³adunek elek-
tryczny do substancji rozdzielanych. Grupy jonowe wymieniacza jonowego s¹ kowalencyjnie
wi¹zane z powierzchni¹ sorbentu i ich ³adunki elektryczne s¹ kompensowane przez jony obecne
w eluencie (buforze). Po wprowadzeniu próbki do kolumny centra jonowe s³abo zwi¹zane z elu-
entem, ulegaj¹ wymianie na jony substancji rozdzielanych. Wykorzystuje siê okolicznoœæ, ¿e
peptydy i bia³ka mog¹ posiadaæ zarówno ³adunek dodatni, jak ujemny. Podczas stosowania
buforów o charakterze kwaœnym, peptydy wystêpuj¹ w postaci kationów (zahamowanie dysoc-
jacji grup karboksylowych i sprotonowanie grup aminowych oraz najbardziej polarnych grup
NH2 w po³¹czeniach peptydowych). W przypadku stosowania buforów zasadowych, peptydy i
bia³ka wystêpuj¹ w postaci anionów (sprotonowane grupy aminowe s¹ zasadami wi¹¿¹cymi
grupy hydroksylowe, a grupy karboksylowe s¹ zdysocjowane, albo tworz¹ pary jonowe ze
sprotonowanymi kationami zasadowych dodatków). Netto dodatni lub ujemny elektryczny
³adunek peptydu / bia³ka umo¿liwia jego zwi¹zanie z odpowiednimi centrami fazy stacjonarnej.
Z zastosowaniem gradientu soli, lub niekiedy dodatkowo zmiany pH buforu, powoduje siê stop-
niow¹ elucjê substancji zwi¹zanych z powierzchni¹ wymieniacza jonowego.

Na retencjê peptydów i bia³ek wp³ywaj¹ g³ównie trzy czynniki: si³a jonowa eluentu, jego
pH i powierzchnia w³aœciwa wymieniacza jonowego (gêstoœæ obsadzenia moleku³ami wymie-
niacza jonowego) a tak¿e rozk³ad wielkoœci porów adsorbentu. Zwiêkszaj¹c si³ê jonow¹ eluentu
obni¿amy retencjê peptydów i bia³ek w przypadku obu wymieniaczy, kationów i anionów.
Zwiêkszaj¹c pH buforu obni¿amy retencjê na kationitach, a podwy¿szamy na anionitach i
odwrotnie - zmniejszaj¹c pH buforu podwy¿szamy retencje na kationitach, a obni¿amy na anion-
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itach. Poszerzenie zakresu œrednic porów w stosunku do hydrodynamicznej œrednicy cz¹steczek
rozdzielanych bia³ek przyczynia siê do podwy¿szenia retencji w przypadku stosowania kation-
itów i prawdopodobnie tak¿e w przypadku anionitów. 

Wzrost stopnia obsadzenia powierzchni jonitu grupami jonowymiennymi wp³ywa oczy-
wiœcie na wzrost retencji w konkretnych warunkach rozdzielania. Jednak, do rozdzielania pepty-
dów i bia³ek w warunkach chromatografii elucyjnej nie s¹ zalecane wymieniacze jonowe o bard-
zo wysokim stopniu nasycenia powierzchni sorpcyjnej grupami jonowymiennymi w przeci-
wieñstwie do chromatografii jonowymiennej wykonywanej w warunkach selektywnej sorpcji -
desorpcji jonowymiennej, gdy pojemnoœæ jonowa wymieniacza jonowego powinna byæ mo¿li-
wie jak najwy¿sza.

Do rozdzielania peptydów i bia³ek stosuje siê wiele rodzajów kolumn jonowymiennych,
równorzêdnie kationowymienne i anionowymienne. Oba wymieniacze mog¹ byæ stosowane w
wariantach s³abym i mocnym. 

W przypadku mocnych wymieniaczy jonowych wszystkie grupy funkcyjne s¹ w szerokim
zakresie pH w postaci zjonizowanej i powinowactwo jonowe kolumny jest ma³o zale¿ne od pH
eluentu, ale retencja peptydów od pH eluentu zale¿y silnie, poniewa¿ w zale¿noœci od pH ich
cz¹steczki s¹ w ró¿nym stopniu zjonizowane.

W zale¿noœci od w³aœciwoœci rozdzielanego peptydu / bia³ka dobiera siê odpowiedni
wymieniacz jonowy. 

Jako kationity stosowane s¹ kolumny ze zwi¹zanymi na powierzchni sorpcyjnej liganda-
mi alkilo-, albo arylo- sulfonowymi: R-SO3

- (mocne wymieniacze, np. Fractogel SO3, Cellufine
sulfate, SP), karboksylowymi R-COO-a (s³abe wymieniacze, np. Fractogel COO, Toyopearl), a
tak¿e inne polimery o s³abo kwaœnych grupach funkcyjnych, takie, jak Sepharoza czy Spherodex.
Na rys.4 przedstawiono przyk³ad rozdzielania 6 peptydów z zastosowaniem kolumny
kationowymiennej.

Jako anionity stosowane s¹ kolumny o ligandach w postaci grup alkilo, albo arylo amo-
niowych, np. mocny wymieniacz z grupami trimetyloaminoetylowymi (TMAE), œrednio mocny
wymieniacz z grupami dietyloaminoetylowymi (DEAE), oraz s³aby wymieniacz z grupami
dimetyloaminoetylowymi (DMAE). Ligandy jonowymienne najczêœciej osadzone s¹ na matrycy,
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Rys. 7.4. Przyk³ad rozdzielania ma³ych peptydów z u¿yciem chromatografii kationowymiennej [28].
Kolumna Vydac 400VHP5410, 100x4,6 mm (5µm); Eluenty: A-20mM TEAP w 50% AcCN, pH 2; B-
100mM NaClO4 w A; Program elucji: 0-50 MIN 0-100% B, v=0,7 ml/min; Detekcja UV 220 nm. Piki:
1-Oxytocyna, 2-odpowiednik Eledoisiny, 3-Neurotensyna, 4-Angiotensyna II, 5-Bradykinina, 6-
Angiotensyna I.
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któr¹ mo¿e byæ kopolimer styrenu-divinylobenzenu, ¿ywica syntetyczna, poliwêglowodany,
poliamidy, a niekiedy polimery nieorganiczne. Na rys. 7.5 zamieszczono przyk³ad wyników
rozdzielania czterech bia³ek w kolumnie anionowymiennej.

W przypadku wiêkszoœci komercyjnie stosowanych kolumn jonowymiennych, sto-
sunkowo ma³e grupy jonowymienne znajduj¹ siê na powierzchni sorbentu. W takim przypadku
tylko pojedyncze, ewentualnie kilka jonowych grup peptydu / bia³ka zostaje zwi¹zane ze z³o¿em,
z powodu ograniczeñ przestrzennych. W wymieniaczach jonowych o ruchomych ligandach (tzw.
“tentacle”), ³añcuchy cz¹steczek wymieniacza jonowego s¹ kowalencyjnie zwi¹zane z matryc¹.
S¹ to liniowe ³añcuchy polimerowe z roz³o¿onymi wzd³u¿ ³añcucha grupami jonowymiennymi.
Grup jonowymiennych jest znacznie wiêcej ni¿ na powierzchni “klasycznego” wymieniacza i w
konsekwencji znacz¹co wzrasta pojemnoœæ takich wymieniaczy wobec peptydów i bia³ek.
Elastycznoœæ ruchomych ligandów wymieniacza powoduje dodatkowo, ¿e mog¹ siê one wi¹zaæ
do moleku³ bia³ek bez odkszta³cenia cz¹steczek tych ostatnich. Ma to szczególne znaczenie dla
unikniêcia denaturacji w trakcie rozdzielania bia³ek o du¿ych masach molekularnych.

Podczas rozdzielania peptydów i bia³ek z u¿yciem chromatografii jonowymiennej regu³¹
jest stosowanie krótkich kolumn o du¿ych œrednicach. Zalecane s¹ kolumny o d³ugoœciach od 5
cm (szczególnie w metodach sorpcyjno - desorpcyjnych) do 25 cm (dla warunków jonowymien-
nej chromatografii elucyjnej) i o œrednicach 5 - 26 mm lub wy¿szych.

7.6. UK£ADY ADSORPCYJNE I ADSORPCYJNO - JONOWYMIENNE W
NORMALNYM UK£ADZIE FAZ

Uk³ady chromatograficzne faz normalnych nie znajduj¹ tak szerokiego zastosowania do
rozdzielania peptydów i bia³ek jak uk³ady faz odwróconych i jonowymienne. Yoshida i Okada
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Rys. 7.5. Przyk³ad rozdzielania bia³ek z u¿yciem chromatografii anionowymiennej. Kolumna Vydac
300VHP575, 50x7,5 mm (5µm); Eluenty: A-10mM CHES/TEA, pH 9,53; B- 0,5M NaCl w A; Pro-
gram elucji: 0-20 min 0-100% B; 1-Bovine carbonic anhydrase (pl 7,3), 2-Conalbumin (pl 6; 6,3; 6,6),
3-Ovalbumin (pl 4,7), 4-Soybean trypsin inhibitor (pl 4,5).
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wykonali badania przydatnoœci do rozdzielania peptydów kilku ró¿nych wype³nieñ w uk³adach
faz normalnych. Stwierdzili przydatnoœæ kolumn wype³nionych zwi¹zanym z ¿elem
krzemionkowym sorbentem amidowym i diolem w warunkach elucji gradientowej AcCN - H2O,
z rosn¹cym udzia³em wody w trakcie programu elucji i z zastosowaniem kwaœnych modyfika-
torów fazy ruchomej (TFA albo TFA+TEA), zwiêkszaj¹cych retencjê peptydów (patrz rys. 6 -
porównanie rozdzielania 10 peptydów na kolumnie amidowej i diolowej z ró¿nymi dodatkami do
eluentu). Odrzucili kolumny nape³nione sorbentem aminowym (NH2) i nitrylowym (CN) jako
nieprzydatne do rozdzielania peptydów oraz kolumny z ¿elem krzemionkowym jako powoduj¹ce
obni¿enie stopnia odzysku peptydów.

Do rozdzielania bia³ek i peptydów zastosowano te¿ z powodzeniem kolumny wype³nione
hydroksyapatytem, wykorzystuj¹c jednoczeœnie adsorpcyjne i s³abe jonowymienne oddzia³ywa-
nia.
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Rys.7.6. Porównanie rozdzielania peptydów w uk³adzie faz normalnych w kolumnie amidowej (I) i
diolowej (II) z ró¿nymi dodatkami do eluentu. Kolumna I - TSK gel Amide-80 250x4,6 mm; kolum-
na II - TSK gel OH-120 250x4,6 mm; Eluenty: (A) A - AcCN-H2O 97:3 + 0,1% TFA, B - AcCN-H2O
55:45 + 0,1% TFA; (B) A - AcCN-H2O 97:3 + 0,1% TFA+TEA, B - AcCN-H2O 55:45 + 0,1%
TFA+TEA; (C) A-AcCN-H2O 97:3+0,2% TFA+TEA, B-AcCN-H2O 55:45+0,2% TFA+TEA; Pro-
gram elucji: 70 min, liniowy gradient H2O od 3 do 45% (0,6% H2O/min), T=40°C, w=1,0 ml/min.
Detekcja UV 215 nm; Substancje rozdzielane:1-FY, 2-FGGF, 3-FLEEI, 4-DYMGWMDP-NH2, 5-
NFTYGGF, 6-AGSE, 7-WAGGDASGE, 8-YGGFMTSQKSQTPLVT, 9-ASTTTNYT, 10-M ho-
moseryna: LSEGEWQLVLHVWAKVEADVAGHGQDILIRLFKSHPETLEKFDRFKHLKTEAEM *)
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7.7. CHROMATOGRAFIA POWINOWACTWA

Chromatografia powinowactwa (Affinity Chromatography) znajduje bardzo szerokie zas-
tosowanie do rozdzielania bia³ek. Jest przede wszystkim wykorzystywana do specyficznych zas-
tosowañ i do bia³ek o konkretnych w³aœciwoœciach. Jedynie tzw. chromatografia metalo-
powinowactwa ma doœæ ogólne zastosowanie do rozdzielania bia³ek i peptydów posiadaj¹cych
atomy siarki w cz¹steczce. W innych zastosowaniach chromatografii powinowactwa metodyka
postêpowania mo¿e byæ zwi¹zana z enzymatycznymi lub koenzymatycznymi w³aœciwoœciami
wyodrêbnianego bia³ka, albo z innymi specyficznymi oddzia³ywaniami sorpcyjnymi.

Mimo stosowania nazwy “chromatografia” powinowactwa, metody powinowactwa winny
byæ raczej zaliczane do grupy metod selektywnej chemisorpcji ni¿ do metod chromatografii
elucyjnej. 

Wykorzystuj¹ one wysoce selektywn¹, specyficzn¹ sorpcjê niektórych moleku³ do
odpowiednio przygotowanej fazy stacjonarnej, a nastêpnie odszczepienie ca³ego zwi¹zanego
materia³u, po uprzednim “odmyciu” niezwi¹zanej z sorbenten czêœci “wsadu” z przestrzeni
miêdzy-ziarnowej i z porów. Nale¿y zapewniæ dostatecznie du¿e pory sorbentu, aby cz¹steczki
substancji wi¹zanych specyficznie do ligandu immobilizowanego na powierzchni noœnika i
stanowi¹cego powierzchniê sorpcyjn¹, nie by³y wykluczane.

Etapy postêpowania:
1) zwi¹zanie ligandu z noœnikiem, 
2) sorpcja specyficzna cz¹steczek P (substancji wykazuj¹cej / wykazuj¹cych powinowactwo)
3) odszczepienie P:
- czynnikiem o silniejszym powinowactwie, 
- poprzez zmianê pH, 
- poprzez wykorzystania nadmiarowego stê¿enia jonów
4) reaktywacja sorbentu

Przyk³ady (istnieje ogromna iloœæ w literaturze specjalistycznej)
oznaczanie glukohemoglobiny HbGl - metoda kliniczna, 
przeciwcia³a z zastosowaniem Anty IgG - ligandów
proteiny roœlinne z zastosowaniem Concanavaliny A i inne.

7.8. CHROMATOGRAFIA ¯ELOWA PEPTYDÓW I BIA£EK

Chromatografia ¿elowa (SEC), zwana jest równie¿ filtracj¹ ¿elow¹ (GPC), znalaz³a bar-
dzo szerokie zastosowanie separacyjne dla peptydów i bia³ek. Bazuje na wykorzystaniu ró¿nicy
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Rys. 7.7. Schematyczne przedstawienie specyficznych oddzia³ywañ sorpcyjnych w warunkach chro-
matografii powinowactwa.
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wielkoœci i kszta³tu, a w konsekwencji ró¿nic w wartoœci efektywnego promienia hydrodynam-
icznego rozdzielanych substancji. Moleku³y o ró¿nych rozmiarach w ró¿nym stopniu penetruj¹
pory sorbentu. Ma³e cz¹stki s¹ w wiêkszym stopniu zatrzymywane w kolumnie, a du¿e s¹ szyb-
ciej eluowane (patrz rys. 7.7 - przyk³ad rozdzielania 5 bia³ek na kolumnie diolowej). SEC ma
zastosowanie do rozdzielania peptydów i bia³ek o masie molowej w zakresie 2 do 1000 kDa.
Technika ta mo¿e byæ stosowana do wyznaczania masy molowej bia³ek. Jednak nie tylko masa
cz¹steczkowa, ale równie¿ kszta³t cz¹steczki bia³ka oraz oddzia³ywania sorpcyjne trudne do
ca³kowitego wyeliminowania w przypadku biopolimerów, maj¹ wp³yw na retencjê, dlatego te¿
konieczna jest staranna kalibracja przy u¿yciu odpowiednich bia³ek kalibracyjnych.

Du¿ego znaczenia nabieraj¹ ostatnio z³o¿a SEC wykonane w technologii ruchomych lig-
andów, “tentacle” (podobnie jak w przypadku z³ó¿ jonowymiennych). Rozmiary porów i ich
rozk³ad gwarantuj¹ rozdzielenie bia³ek zgodnie z wielkoœci¹ i kszta³tem cz¹steczek. “Dyna-
miczne” ligandy uniemo¿liwiaj¹ ma³ym cz¹stkom wnikniêcie wewn¹trz porów, a wiêksze
moleku³y maj¹ utrudnion¹ g³êbsz¹ penetracjê.

SEC jest szczególnie u¿yteczna jako pocz¹tkowy etap frakcjonowania do izolacji du¿ych
iloœci zanieczyszczeñ, lub jako koñcowy etap rozdzielania oczyszczonych bia³ek, tzw. “polishing
step”.

Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na szczególn¹ przydatnoœæ chromatografii ¿elowej do odsala-
nia peptydów i bia³ek. Do tego celu stosuje siê czêsto jeszcze tzw. miêkkie sita molekularne typu
Sephadex z grupy G, ale coraz wiêksze znaczenie maj¹ “twarde” wype³nienia kolumn w tych
zastosowaniach, takie jak DIOL, a tak¿e szk³a porowate o zdezaktywowanej powierzchni i inne.

122

Rys.7.8. Przyk³ad rozdzielania bia³ek na kolumnie DIOL w warunkach chromatografii ¿elowej. 
Kolumna Bio GPC-DIOL 250, 300x10 mm (5µm); Eluent; 10mm NaH2PO4 + 300mm NaCl, Ph 7,2;
w=0,5 ml/min, detekcja UV 280 nm.
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7.9. CHROMATOGRAFIA ODDZIA£YWAÑ HYDROFOBOWYCH 

Nale¿y zwróciæ uwagê na du¿e znaczenie chromatografii oddzia³ywañ hydrofobowych
(HIC - Hydrophobic interaction Chromatography), zarówno do wstêpnego monitorowania
sk³adu bia³kowego badanego materia³u biologicznego, jak i szczególnie w zastosowaniach
preparatywnych. Metoda ta charakteryzuje siê stosunkowo bardzo ³atwym doborem optymal-
nych warunków rozdzielania. Jako fazê stacjonarn¹ stosuje siê sorbent typu C4, C5, albo C6,
niekiedy C8, albo ze zwi¹zanymi grupami fenylowymi. Nale¿y zapewniæ odpowiedni zakres
wielkoœci porów (300 A, albo wiêksze). Program elucji polega na ustaleniu optymalnej i sta³ej
wartoœci pH eluentu oraz na stopniowym, albo gradientowym obni¿aniu stê¿enia soli w eluencie,
w zakresie od wysokiego stê¿enia - bliskiego (jednak ni¿szego) stê¿eniu wysalania bia³ek w
badanej próbce - do zerowego stê¿enia soli. W przypadku nieobecnoœci szczególnie silnie hydro-
fobowych bia³ek, nie ma koniecznoœci dodawania sk³adników organicznych do eluentu i w kon-
sekwencji nie obserwuje siê, raczej zjawisk denaturacji i, co najwa¿niejsze, praktycznie wszys-
tkie bia³ka opuszczaj¹ kolumnê z wysok¹ wartoœci¹ stopnia odzysku. Nie wszystkie, jednak, bia³-
ka obecne w badanej próbce zawsze siê rozdzielaj¹, wiêc, nie mo¿na metody HIC traktowaæ jako
metody w pe³ni uniwersalnej. Jednak, nale¿y j¹ braæ pod uwagê, gdy konieczne jest rozdzielanie
bia³ek i peptydów o wysokich masach molekularnych (powy¿ej 50 tys. Daltonów). Na rys. 7.9.
zamieszczono przyk³ad rozdzielania mieszaniny bia³ek z wykorzystaniem warunków oddzia³y-
wañ hydrofobowych (HIC).
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Rys 7.9. Przyk³ad zastosowania warunków oddzia³ywañ hydrofobowych (HIC) do rozdzielania bia³ek
- aplikacja YMC (Japonia). Warunki: Kolumna YMC-Pack HIC®, 4,6x250mm-HIC 03-6 (6µm;300
A); Eluent A - 2,0M (NH4)2SO4 i 0,1M KH2PO4 - pH 6,8; Eluent B - 0,1M KH2PO4 pH 6,8; Program
elucji (jak na rysunku): 0-100% B, 30 minut; W=1,0ml/min; Detekcja UV-254 nm; Substancje
rozdzielane: 1-Cytochrom C; 2-Mioglobina; 3-β-Lactoglobulina; 4-Rybonucleaza A; 5-Lyzozym; 6-α-
Chymotrypsyna; 7-Chymotrypsynogen A. Lini¹ ci¹g³¹ narysowano program elucji.
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7.10. METODY DETEKCJI W CHROMATOGRAFII PEPTYDÓW I BIA£EK

Do oznaczania peptydów i bia³ek po rozdzieleniu ich w kolumnie chromatograficznej
najczêœciej wykorzystywane s¹ detektory spektrofotometryczne w zakresie nadfioletu UV, albo
w zakresie widzialnym VIS (po zastosowaniu tzw. derywatyzacji postkolumnowej, ninhydryn¹).
Detektory UV stosuje siê w zakresie 215 nm, gdy rozdzielane peptydy zawieraj¹ jedynie chro-
mofory pochodz¹ce od wi¹zañ peptydowych. Gdy w cz¹steczkach peptydów zwarte s¹ struktury
aromatyczne, albo mostki disiarczkowe, wykorzystuje siê wy¿sze d³ugoœci fali (260 - 280 nm).

Gdy rozdzielane peptydy / bia³ka wystêpuj¹ w œladowych stê¿eniach wykorzystuje siê 
fluorescencjê (spowodowan¹ postkolumnowym, albo prekolumnowym zastosowaniem odczyn-
nika derywatyzuj¹cego) i stosuje siê detektor fluoroescencyjny (FLD). Jako odczynniki dery-
watyzuj¹ce stosuje siê ró¿ne zwi¹zki lub mieszaniny zwi¹zków, np. kwas jodooctowy z aldehy-
dem o-ftalowym i 2-merkaptoetanolem; 6-aminoquinolyl-N-hydroksysuccinimidyl carbamate;
czy dialdehyd o-ftalowy. Detekcja fluorescencyjna jest bardzo specyficzna, wiele razy czulsza od
detekcji spektrofotometrycznej.

Coraz powszechniej wykorzystywane s¹ spektrometry mas w po³¹czeniu LC-MS 
i LC-MS-MS, szczególnie do detekcji i oznaczenia masy molekularnej ma³ych peptydów i frag-
mentów bia³ek o niskim stê¿eniu w badanej próbce w, burzliwie rozwijaj¹cej siê, proteomice. 

Zastosowanie w analityce œladowych zawartoœci peptydów znajduj¹ te¿ detektory elektro-
chemiczne.

7.11. PODSUMOWANIE

Przez wiele lat wykorzystywania chromatografii cieczowej do rozdzielania peptydów i
bia³ek uda³o siê opracowaæ szereg metod rozdzielania tych substancji i ró¿nych sposobów wp³y-
wania na retencjê w kolumnie chromatograficznej. Jednak, nie opracowano dotychczas ogólnych
regu³ racjonalnego doboru warunków rozdzielania w zale¿noœci od struktury cz¹steczek
rozdzielanych peptydów i bia³ek. Nie istnieje te¿ ca³kowicie uniwersalny sposób rozdzielania
wszystkich mieszanin peptydów / bia³ek, poniewa¿ elektroforeza ¿elowa nie jest przydatna do
rozdzielania peptydów o niskich masach cz¹steczkowych, a elektroforeza kapilarna ci¹gle
jeszcze nie jest w pe³ni wdro¿ona do zastosowañ dla peptydów i bia³ek. 

W konsekwencji metody chromatografii cieczowej stanowi¹ bardzo cenne uzupe³nienie
metod rozdzielania i oznaczania, szczególnie peptydów o niskich masach cz¹steczkowych. S¹ to
moleku³y o skomplikowanej, wielocz³onowej budowie, a ich zachowanie chromatograficzne
bywa czêsto dalekie od utartych regu³ i pogl¹dów.

Nieocenione znaczenie ma chromatografia cieczowa dla otrzymywania peptydów i bia³ek,
tak w skali preparatywnej, jak i produkcyjnej. Trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e trudny mo¿e byæ
dobór takich warunków wyodrêbniania peptydów / bia³ek, aby zachowaæ w pe³ni aktywnoœæ bio-
logiczn¹ izolowanej substancji.
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Mo¿liwoœæ bezpoœredniego rozdzielenia chiralnych izomerów ma niezwykle istotne
znaczenie w chemii i to zarówno z analitycznego, jak i preparatywnego punktu widzenia, a w
szczególnoœci dla preparatów farmakologicznych. Wed³ug najnowszych danych z ponad 200
najczêœciej przepisywanych leków, 114 posiada przynajmniej 1 centrum chiralne, a 25% z nich
sprzedawanych jest w postaci racemicznej, mimo, ¿e najczêœciej tylko jeden z optycznie czyn-
nych izomerów wykazuje po¿¹dan¹ czynnoœæ farmakologiczn¹, podczas gdy drugi mo¿e byæ bal-
astem lub dzia³aæ wrêcz szkodliwie. Klasycznym przyk³adem takiego oddzia³ywania jest imid
kwasu N-ftaliloglutaminowego znany w handlu pod nazw¹ Talidomid (rys.8.1). Lek ten by³ sze-
roko stosowany w latach 60-tych przez kobiety ciê¿arne, ze wzglêdu na jego w³aœciwoœci
uspokajaj¹co-nasenne, os³abiaj¹ce tym samym przykre dolegliwoœci wystêpuj¹ce w pierwszym
okresie ci¹¿y. Jednak tylko forma (R) tego leku wykazuje po¿¹dan¹ aktywnoœæ, podczas gdy
enancjomer (S) dzia³a teratogennie na p³ód. Wynikiem stosowania Talidomidu przez kobiety
ciê¿arne w formie racemicznej lub zanieczyszczonej enancjomerem (S), by³y narodziny wielu
kalekich dzieci, pozbawionych w³aœciwie uformowanych koñczyn.

Jedn¹ z najbardziej efektywnych technik pozwalaj¹cych na rozdzielenie enancjomerów i
sprawdzenie ich czystoœci optycznej jest chiralna chromatografia cieczowa. Szybki rozwój chi-
ralnej chromatografii datuje siê od wprowadzenia chiralnych faz stacjonarnych, chiralnych
dodatków do fazy ruchomej i ich komercjalizacj¹. Do rozwoju tej techniki przyczyni³o siê tak¿e
pojawienie siê teorii wyjaœniaj¹cej mechanizm chiralnego ró¿nicowania. Chromatograficzne
metody rozdzielania mieszanin racemicznych prze¿ywaj¹ ostatnio szczególnie burzliwy rozwój.
Zwi¹zane jest to przede wszystkim z wkroczeniem stereochemii do farmakologii teoretycznej i
klinicznej, w wyniku badañ nad wp³ywem przestrzennego zró¿nicowania leków na ich oddzia³y-
wanie z receptorem oraz na zachowanie siê w ustroju. Mo¿liwoœæ rozdzielenia stereoizomerów,
oznaczenia ich czystoœci chiralnej i przypisania im w³aœciwej konfiguracji, s¹ niezbêdnymi eta-
pami przed podjêciem badania korelacji miêdzy stê¿eniem leku we krwi a jego aktywnoœci¹ czy
te¿ kliniczn¹ skutecznoœci¹. Przeprowadzenie takich badañ wymagaj¹ instytucje wydaj¹ce zgodê
na wprowadzenie leku do praktyki klinicznej.
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8. CHROMATOGRAFICZNE METODY ROZDZIELANIA
ZWI¥ZKÓW OPTYCZNIE CZYNNYCH

Magdalena Œliwka-Kaszyñska
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Rys. 8.1. Struktura chemiczna (R)-Talidomidu.
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8.1. CHIRALNOŒÆ CZ¥STECZEK CHEMICZNYCH

Dwie cz¹steczki mog¹ ró¿niæ siê mimo, ¿e s¹ zbudowane z takich samych atomów
rozmieszczonych w identycznych odleg³oœciach od siebie, o ile ich struktura przestrzenna spe³-
nia pewne warunki symetrii. Takim warunkiem jest mo¿liwoœæ tworzenia nie nak³adaj¹cych siê
na siebie odbiæ lustrzanych. Izomery, których cz¹steczki maj¹ siê do siebie jak przedmiot do
odbicia w lustrze, nazywaj¹ siê enancjomerami lub antypodami optycznymi (rys.8.2).

Izomeria typu przedmiot - odbicie zwierciadlane zosta³a nazwana izomeri¹ optyczn¹,
poniewa¿ naj³atwiejszym sposobem rozró¿nienia wiêkszoœci takich izomerów by³o oznaczenie
ich zachowania siê wobec œwiat³a spolaryzowanego. Zwi¹zki, które maj¹ zdolnoœæ skrêcania
p³aszczyzny przechodz¹cego przez nie œwiat³a spolaryzowanego, nazwano zwi¹zkami optycznie
czynnymi, a samo zjawisko skrêcania czynnoœci¹ optyczn¹. Centralny atom, wokó³ którego
tetraedrycznie rozmieszczone s¹ cztery ró¿ne podstawniki, nazywany jest atomem asyme-
trycznym lub chiralnym. Warunkiem niezbêdnym i wystarczaj¹cym do wyst¹pienia
enancjomerii, jest nieidentycznoœæ cz¹steczki z jej obrazem lustrzanym. Enancjomery  posiada-
j¹ identyczne fizyczne i chemiczne w³aœciwoœci skalarne w œrodowisku achiralnym. Enancjomer,
który skrêca p³aszczyznê œwiat³a spolaryzowanego w prawo oznaczony jest symbolem (+) lub d,
natomiast enancjomer, który skrêca p³aszczyznê œwiat³a spolaryzowanego w lewo oznaczony jest
symbolem (-) lub l. Enancjomery skrêcaj¹  p³aszczyznê œwiat³a spolaryzowanego o taki sam k¹t,
ale w przeciwnych kierunkach. Mieszanina równomolowych iloœci enancjomerów jest wiêc
optycznie nieczynna. Mieszanina taka, nazywana  racematem lub mieszanin¹ racemiczn¹, po-
siada czêsto odmienne w³aœciwoœci fizyczne od poszczególnych enancjomerów. 
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Rys. 8.2. Przestrzenna struktura enancjomerów
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Rys. 8.3. Okreœlenie konfiguracji enancjomerów przy ustalonym pierwszeñstwie podstawników. 
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Rozmieszczenie atomów w przestrzeni, charakterystyczne dla okreœlonego enancjomeru,
nazywa siê konfiguracj¹. Jednoznaczny sposób okreœlenia konfiguracji i zapisania jej w nazwach
umo¿liwia konwencja Cahna, Ingolda i Preloga, nazywana systemem (R), (S) lub zapisem kon-
figuracji absolutnej (rys.8.3).

8.1.1. ZASADY RÓ¯NICOWANIA ENANCJOSELEKTYWNEGO

Fundamentaln¹ zasadê wyjaœniaj¹c¹ mechanizm chiralnego róznicowania sformu³owa³
Dalgleish, a pod koniec lat 80-tych sprecyzowa³ Pirkle i obecnie jest ona znana jako regu³a trzech
punktów (rys.8.4). Zgodnie z t¹ zasad¹, aby nast¹pi³o chromatograficzne ró¿nicowanie
racemicznych cz¹steczek na danej fazie, niezbêdne jest wyst¹pienie minimum trzech oddzia³y-
wañ pomiêdzy enencjomerami a chiralnym selektorem, przy czym minimum jedno z tych oddzi-
a³ywañ powinno byæ stereochemicznie zale¿ne, to znaczy zale¿eæ od konfiguracji centrum chi-
ralnego danego enencjomeru.

Rozdzielenie enancjomerów z wykorzystaniem techniki HPLC przy u¿yciu chiralnych faz
stacjonarnych (CSP) lub chiralnych dodatków do fazy ruchomej, oparte jest na tworzeniu siê
przejœciowych diastereoizomerycznych kompleksów pomiêdzy cz¹steczk¹ ró¿nicuj¹c¹ (selek-
torem), bêd¹c¹ elementem CSP lub chiralnej fazy ruchomej, a cz¹steczk¹ rozdzielanej substancji
(selektandem). Ró¿nica w stabilnoœci tych kompleksów prowadzi do ró¿nicy czasów retencji.
Enancjomer, który tworzy mniej trwa³y kompleks, szybciej wymywany jest z kolumny. Jakkol-
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Rys. 8.4. Model oddzia³ywañ pomiêdzy selektandami a chiralnym selektorem.
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wiek oba izomery mog¹ podobnie ³¹czyæ siê z faz¹ chiraln¹ w dwóch punktach, to tylko jeden,
ze wzglêdu na konfiguracje cz¹steczki, mo¿e jednoczeœnie uczestniczyæ w trzecim oddzia³ywa-
niu. Je¿eli oddzia³ywania maj¹ charakter wi¹¿¹cy, to taki trójwi¹¿¹cy kompleks bêdzie charak-
teryzowa³ siê wy¿sz¹ stabilnoœci¹ ni¿ dwuwi¹¿¹cy. Konsekwencj¹ tego bêdzie silniejsza retenc-
ja pierwszego i póŸniejsze jego wymywanie z kolumny chromatograficznej. W procesie "chiral-
nego rozpoznania" mog¹ byæ zaanga¿owane wszystkie z mo¿liwych oddzia³ywañ miêdzy-
cz¹steczkowych np.: wi¹zania wodorowe, oddzia³ywania dipol-dipol, efekty przeniesienia
³adunku, odpychania sterycznego czy wi¹zania Van der Waalsa.

8.2. TECHNIKI ROZDZIELANIA ENANCJOMERÓW ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLÊDNIENIEM HPLC

Istniej¹ dwa podstawowe sposoby, za pomoc¹ których mo¿na przeprowadziæ rozdzielenie
enancjomerów. Pierwszy z nich, zwany poœrednim, polega na przeprowadzeniu obu
enancjomerów w pochodne diastereoizomeryczne. Te ostatnie, w przeciwieñstwie do
enancjomerów, maj¹ zró¿nicowane w³aœciwoœci fizykochemiczne i mo¿na je rozdzieliæ
powszechnie stosowanymi technikami, w tym chromatograficznymi, a po rozdzieleniu, je¿eli
zachodzi taka potrzeba, odzyskaæ wyjœciowe enancjomery, usuwaj¹, na drodze chemicznej,
uprzednio wprowadzony chiralny podstawnik. Drugi sposób, bezpoœredni, to rozdzielanie
enancjomerów na chiralnych fazach stacjonarnych CSP's (Chiral Stationary Phases) lub za
pomoc¹ chiralnych dodatków do fazy ruchomej. W obu przypadkach, rozdzielenie polega na
powstawaniu labilnych diastereoizomerycznych kompleksów o ró¿nej trwa³oœci.

Powy¿sze sposoby mog¹ byæ realizowane za pomoc¹ wszystkich podstawowych technik
chromatograficznych, a wiêc chromatografii gazowej i cieczowej w wersji kolumnowej i pla-
narnej. Warto przy tym zaznaczyæ, ¿e najpopularniejsz¹ z nich jest wysokosprawna chro-
matografia cieczowa (HPLC).

8.2.1. SPOSÓB POŒREDNI

Poœredni sposób rozdzielania enancjomerów opiera siê na reakcji mieszaniny racemicznej
selektanda z optycznie czystym chiralnym reagentem, w celu utworzeniu pary
diastereoizomerów. Przyk³adowo mieszanina enancjomerów kwasu organicznego w reakcji z
optycznie czynn¹  zasad¹ organiczn¹ daje dwie diastereoizomeryczne sole (rys.8.5).
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Rys. 8.5. Schemat rozdzielenia mieszaniny racemicznej poprzez odwracaln¹ derywatyzacjê (konwer-
sjê chemiczn¹).
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Zamiast soli mo¿na otrzymaæ pochodne diastereoizomeryczne, w których oba reagenty
zostaj¹ po³¹czone wi¹zaniem hydrofobowym, np. amidy, czy estry. Diastereoizomery, z uwagi na
to, ¿e posiadaj¹ odmienne w³aœciwoœci fizykochemiczne, mog¹ byæ rozdzielone tradycyjnymi
metodami chemicznymi takimi jak: frakcjonowana krystalizacja, destylacja lub te¿ chro-
matograficznie na niechiralnych  kolumnach. Po rozdzieleniu diastereoizomerów mo¿na
odzyskaæ wyjœciowe enancjomery usuwaj¹c, wczeœniej wprowadzony, chiralny reagent.

Stosuj¹c sposób poœredni, najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest dobór odpowiedniego odczynnika
derywatyzuj¹cego. Powinien on spe³niaæ szereg wymogów:

byæ wysokiej czystoœci chiralnej,
mieæ stereochemiczn¹ trwa³oœæ,
reagowaæ z odpowiedni¹ grup¹ funkcyjn¹ szybko, w ³agodnych warunkach i z podobn¹
wydajnoœci¹ dla obu enancjomerów,
byæ ³atwy do usuniêcia z diastereoizomerycznej cz¹steczki.

8.2.2. SPOSÓB BEZPOŒREDNI

Chiralne fazy stacjonarne CSP's

Najczêœciej stosowanym sposobem bezpoœredniego rozdzielenia enancjomerów za
pomoc¹ chromatografii gazowej jak i HPLC, jest u¿ycie chiralnych faz stacjonarnych. Fazy te,
chemicznie zwi¹zane z noœnikiem sta³ym lub dynamicznie na nim obsadzone, ze wzglêdu na
budowê i zasadê dzia³ania, mo¿na podzieliæ na szereg grup. Wed³ug Wainera, jako kryterium
podzia³u przyjmuje siê sposób tworzenia kompleksowego po³¹czenia pomiêdzy chro-
matografowan¹ substancj¹ a chiraln¹ faz¹ stacjonarn¹. 

Fazy typu pierwszego dzia³aj¹ poprzez utworzenie kompleksowego po³¹czenia na
zasadzie oddzia³ywañ elektrono-donoro-akceptorowych (EDA) i zjawiska przeniesienia ³adunku.
W drugim typie faz  oddzia³ywania te równie¿ wystêpuj¹, ale du¿¹ rolê odgrywa tak¿e  tworze-
nie siê kompleksów inkluzyjnych. Zjawisko to zachodzi na wype³nieniach typu estrowych
pochodnych celulozy i na chiralnych polimerach. Typ trzeci, to fazy posiadaj¹ce chiralne wnêki,
dziêki którym tworz¹ siê po³¹czenia inkluzyjne. Nale¿¹ do nich etery koronowe i cyklodekstryny.
Typ czwarty obejmuje fazy tworz¹ce po³¹czenia kompleksowe na zasadzie wymiany ligandów
(fazy ligandowymienne). Typ pi¹ty, to fazy proteinowe tworz¹ce kompleksy z cz¹steczkami
rozdzielanej substancji poprzez oddzia³ywania polarne i hydrofobowe, których mechanizm 
dzia³ania nie jest jeszcze dobrze poznany.

Typ I. Fazy wykorzystuj¹ce zjawisko przeniesienia ³adunku

Fazy typu pierwszego zawieraj¹ grupy funkcyjne, które s¹ zdolne do przenoszenia
³adunku, np. pierœcienie aromatyczne. Rozdzielanie mieszanin racemicznych, na tego typu
fazach, jest jednak mo¿liwe dziêki jednoczesnemu tworzeniu wi¹zañ wodorowych, oddzia³ywa-
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Rys. 8.6. Struktura chemiczna chiralnej fazy stacjonarnej Pirkle'a.
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niom π-donorowo-akceptorowych oraz wystêpowaniu ró¿nych efektów sterycznych pomiêdzy
moleku³ami fazy i zwi¹zku rozdzielanego. Fazy te mo¿na ogólnie podzieliæ na zwi¹zane jonowo
lub kowalencyjnie z ¿elem krzemionkowym. Wzrost efektywnoœci rozdzielenia tych wype³nieñ
mo¿na osi¹gn¹æ w wyniku zwiêkszenia liczby chiralnych centrów w obrêbie cz¹steczki mody-
fikowanej fazy. Rozdzielanie mieszanin racemicznych przeprowadza siê zwykle w normalnym

uk³adzie faz. Do szeroko stosowanych tego typu faz, nale¿¹ po³¹czenia wprowadzone przez
Pirkle'a. Historycznie pierwsze by³y fazy zawieraj¹ce 3,5-dinitrobenzoilofenyloglicynê (rys.8.6)
lub 3,5-dinitrobenzoiloleucynê, które jonowo lub kowalencyjnie  zwi¹zane by³y z γ-aminopropy-
lowymi ugrupowaniami odpowiednio modyfikowanego ¿elu krzemionkowego.

Znaczna liczba wype³nieñ opartych na pochodnych chiralnych kwasów karboksylowych,
amin i aminokwasów, zosta³a wprowadzona przez grupê badawcz¹ Ôi. Nale¿¹ do nich, miêdzy
innymi, fazy zawieraj¹ce chiralne atomy wêgla w grupie mocznikowej, bêd¹ce donorami lub
akceptorami w tworzonych wi¹zaniach wodorowych lub fazy zawieraj¹ce 1-fenyloetyloaminê
(rys.8.7) czy kwas 4-chlorofenylo-izowalerianowy. Enancjomery aminokwasów rozdzielane s¹
na tego typu fazach najczêœciej w postaci pochodnych N-dinitrobenzoilowych. Mechanizm chi-
ralnego ró¿nicowania zachodzi dziêki oddzia³ywaniom typu π-π, wi¹zaniom wodorowym, a
tak¿e oddzia³ywaniom dipol-dipol. Badano tak¿e wp³yw efektów przestrzennych i elek-
tronowych, stwierdzaj¹c, ¿e te pierwsze odpowiadaj¹ g³ównie za ró¿nicowanie migracji chro-
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kolumna: Sumipax OA 

analit: fenoprop 
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kolumna: Sumipax OA-1000 

analit: supimid 

faza ruchoma: THF / n-heptan  (10:3, v/v) 
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Rys. 8.8. Chromatogramy rozdzielenia optycznych izomerów fenopropu i supidimidu. 
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matograficznej enancjomerów, podczas gdy drugie determinuj¹ tworzenie
diastereoizomerycznych kompleksów pomiêdzy chiraln¹ faz¹ a rozdzielanymi zwi¹zkami. Na
rys. 8.8 przedstawione s¹ przyk³adowe chromatogramy rozdzielenia enancjomerów fenotropu i
supidimidu na tego typu chiralnych wype³nieniach.

Typ II. Chiralne polimery i pochodne celulozy

Syntetyczne polimerowe CSPs otrzymywane s¹ na drodze kopolimeryzacji monomeru w
obecnoœci chiralnego inicjatora lub katalizatora. Polimery, które posiadaj¹ wystarczaj¹c¹ wytrzy-
ma³oœæ mechaniczn¹ i mog¹ byæ otrzymywane w postaci ziaren o odpowiedniej œrednicy, u¿y-
wane s¹ bezpoœrednio jako wype³nienie kolumn. Pozosta³e obsadza siê na  noœniku sta³ym.

Przypuszczalny mechanizm dzia³ania faz polimerowych polega na inkluzji cz¹steczek
zwi¹zków rozdzielanych do chiralnych wnêk sieci krystalicznej polimeru. Ró¿ny stopieñ dopa-
sowania i si³a oddzia³ywañ w wyniku, np. tworzenia wi¹zañ wodorowych, powoduje ró¿n¹
retencjê enancjomerów.  Proces ró¿nicowania na tych syntetycznych fazach polega równie¿ na
oddzia³ywaniach typu dipol-dipol pomiêdzy fragmentami selektora i selektanda oraz na 
oddzia³ywaniach typu π-π. Fazy polimerowe produkowane s¹ przede wszystkim przez japoñsk¹
firmê Chiralcel (rys.8.9) pod handlowymi nazwami Chiralpak lub ChiraSpher. Na rysunku 8.10
przedstawiony jest chromatogram rozdzielenia enancjomerów fenotryny przy u¿yciu kolumny
Chiralpak OT.
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kolumna: CHIRALPAK OT 

analit: fenotryna 

faza ruchoma: metanol 

przep³yw: 0.5 ml/min 

detekcja: UV 254 nm 
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Rys. 8.10. Chromatogram uzyskany w trakcie rozdzielania optycznych izomerów fenotryny.
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Typ III. Cyklodekstryny

Du¿¹ grupê CSP stanowi¹ wype³nienia zawieraj¹ce cyklodekstryny, czyli cykliczne
oligosacharydy zbudowane z jednostek glukopiranozowych po³¹czonych wi¹zaniami 1,4.

Otrzymywane s¹ one w wyniku dzia³ania szczepu Baccillius macerans na krochmal. W handlu
dostêpne s¹ 6-, 7- i 8-pierœcieniowe cyklodekstryny, oznaczone odpowiednio literami α, β, χ,
które po zwi¹zaniu z ¿elem krzemionkowym tworz¹ chiralne fazy stacjonarne. Cyklodekstryny
tworz¹ z rozdzielanymi zwi¹zkami kompleksy inkluzyjne. Hydrofobowa wnêka wewn¹trz
moleku³y cyklodekstryny umo¿liwia kompleksowanie substancji trudno rozpuszczalnych w
wodzie (rys.8.11). 

Steryczne dopasowanie cz¹steczek do wnêki cyklodekstryny nie jest jednak jedynym
wymogiem zaistnienia chiralnego rozpoznania. Musi byæ ono uzupe³nione oddzia³ywaniami ele-
mentów strukturalnych rozdzielanej cz¹steczki z grupami hydroksylowymi, obecnymi na
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Rys. 8.11. Schemat tworzenia inkluzyjnego kompleksu cyklodekstryny z cz¹steczk¹ pochodnej naftal-
enu. 

kolumna: NUCLEODEX  α-PM 

analit: dichlorprop 

faza ruchoma: metanol / 50 mMNaH2PO4; pH 3; 

(65:35, v/v) 

przep³yw: 0.7 ml/min 

detekcja: UV 230 nm 
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C2H5kolumna: NUCLEODEX  β-PM 

analit: prominal 

faza ruchoma: Metanol/ 0.1% TEA; pH 4.0; 

(55:45; v/v) 

przep³yw: 0.7 ml/min 

detekcja: UV 254 nm 
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Rys. 8.12. Chromatogramy uzyskane w trakcie rozdzielania optycznych izomerów dichlorpropu i
prominalu
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krawêdzi toroidalnej struktury cyklodekstryny. Wype³nienia cyklodekstrynowe mog¹ byæ u¿y-
wane w normalnym lub odwróconym uk³adzie faz. Jako fazê ruchom¹ w systemach RP, stosuje
siê najczêœciej roztwory buforów z niewielk¹ zawartoœci¹ modyfikatora organicznego. Mo¿liwa
jest tak¿e elucja gradientowa. Na rys. 12 podane s¹ przyk³ady separacji enancjomerów dichlor-
propu i prominalu na kolumnach obsadzonych pochodnymi α- i β- cyklodekstryny.

Typ IV. Etery koronowe

Etery koronowe maj¹ zdolnoœæ kompleksowania szeregu kationów, np. Na+, K+, NH4
+,

R3NH. Ze wzglêdu na sw¹ helikaln¹ strukturê, cz¹steczki te po obsadzeniu na noœniku sta³ym,
okaza³y siê równie¿ enancjoselektywne w stosunku do wielu chiralnych zwi¹zków. Stabilnoœæ
kompleksów, tworzonych przez etery koronowe, w znacznym stopniu zale¿y od dopasowania siê
jonu do ich wnêki inkluzyjnej. Kation amoniowy o rozmiarach zbli¿onych do rozmiarów kationu
potasowego, doskonale dopasowuje siê do eteru 18-koronowego. Sytuacja taka ma na przyk³ad
miejsce w protonowanych aminokwasach, gdzie jon amoniowy zwi¹zany jest z chiralnym ato-
mem wêgla (rys.8.13).

Wype³nienia ró¿nicuj¹ce chiralne cz¹steczki poprzez tworzenie inkluzyjnych kompleksów
z eterami koronowymi, wymagaj¹ stosowania fazy ruchomej o odczynie kwaœnym.  Jest to
najczêœciej 0.02 molowy wodny roztwór kwasu nadchlorowego. U¿ycie innych kwasów
powoduje znaczne obni¿enie enancjoselektywnych w³aœciwoœci tego typu CSP's. Zastosowanie
eterów koronowych do rozdzielania mieszanin racemicznych ograniczone jest tylko do
zwi¹zków chiralnych zawieraj¹cych pierwszorzêdowe grupy aminowe. Wad¹ tych faz jest tak¿e
wysoki koszt ich syntezy. Produkowane s¹ one przede wszystkim przez firmê Daicel i dostêpne
pod handlow¹ nazw¹ Crownpak CR (rys.8.14).

Typ V. Fazy ligandowymienne (LEC)

Chromatografia ligandowymienna LEC (Ligand-Exchange Chromatography) jest tech-
nik¹ wykorzystywan¹ do rozdzielania enancjomerów wolnych aminokwasów i ich pochodnych,
aminoalkoholi, hydroksykwasów oraz innych klas zwi¹zków chiralnych, które zdolne s¹ do
tworzenia kompleksów z jonami metali przejœciowych (M) i ligandami (L) zakotwiczonymi na
fazie stacjonarnej lub bêd¹cymi sk³adnikiem fazy ruchomej. Koordynacyjne kompleksy tworz¹
siê tylko wtedy, gdy ligandy s¹ donorami elektronów i tym samym zape³niaj¹ nieobsadzone
orbitale d metali przejœciowych. W LEC najczêœciej stosowane s¹ dwuwartoœciowe jony Cu, Ni,
Co, Zn, Mg lub Cd, poniewa¿ tworzone przez nie kompleksy s¹ kinetycznie labilne. Pionierami
w rozdzielaniu enancjomerów z wykorzystaniem chromatografii ligandowymiennej byli
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Rys. 8.13. Struktura inkluzyjnego kompleksu utworzonego przez eter 18-koronowy i cz¹steczkê
aminokwasu.
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Dawankow i wspó³pracownicy. W pierwszych próbach rozdzielania za pomoc¹ tej techniki, u¿y-
wali oni ¿ywicy styrenodiwinylobenzenowej, do której, poprzez ³añcuch alkilowy, przy³¹czona
by³a reszta (S)-proliny. Fazê tê nasycono jonami miedzi (II), otrzymuj¹c w ten sposób odwracal-
ny kompleks z enancjomerami rozdzielanego zwi¹zku, np. aminokwasu (rys.8.15). 

Znaczne udoskonalenia procesu rozdzielania  enancjomerów uzyska³ Gübitz, gdy zacz¹³
stosowaæ, jako chiralne selektory, aminokwasy obsadzone na ¿elu krzemionkowym. Technika ta
pozwala³a otrzymywaæ rozdzielenia o wspó³czynniku α=5-10 i by³a z powodzeniem stosowana
do rozdzielania enancjomerów nie tylko wolnych aminokwasów i ich pochodnych, ale tak¿e
zasad Schiffa, aminoalkoholi i α-hydroksykwasów. Rysunek 8.16 przedstawia rozdzielenie
izomerów optycznych kwasu mlekowego oraz alaniny na fazach Dawankowa.

Typ VI. Fazy proteinowe

Wœród wielu bia³ek stosowanych do wytwarzania tego typu faz, poprzez obsadzanie na
ró¿nego typu noœnikach sta³ych, wymieniæ nale¿y wprowadzon¹ przez Hermanssona kwaœn¹ 
α-glikoproteinê, wystêpuj¹c¹ w osoczu krwi ludzkiej oraz albuminê surowicy wo³owej, zas-
tosowan¹ przez Allenmarka. Fazy te dostêpne s¹ na rynku pod nazwami EnantioPac, Chiral-AGP
i Resolvosil (rys.8.17). Znane s¹ równie¿ modyfikacje tych faz, a ostatnio wprowadzono tak¿e
do handlu immobilizowan¹ albuminê surowicy ludzkiej. Oprócz wymienionych, badano równie¿
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kolumna: CROWNPAK CR 

analit: beklofen 

faza ruchoma: H2O / HClO4  pH 2 

przep³yw: 0.8 ml/min 

detekcja: UV 200 nm 
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Rys. 8.14. Chromatogram uzyskany w trakcie rozdzielania optycznych izomerów baklofenu.
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Rys. 8.15. Model oddzia³ywañ enancjomerów leucyny ze zwi¹zanym powierzchniowo kompleksem
Cu(II) z (S)-prolin¹
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chiralne kolumny z enancjoselektywnymi ligandami bia³ek i enzymów takich jak: awidyna, mio-
globina i dehydrogenaza mleczanowa, trypsyna, chymotrypsyna i cellulaza z grzyba Trichoder-
ma reesei. Fazy proteinowe mog¹ byæ stosowane w normalnym lub odwróconym uk³adzie faz,
wodnych lub wodno-organicznych. Pomimo intensywnych badañ i uzyskaniu zadawalaj¹cych
wyników w rozdzielaniu mieszanin racemicznych  N-benzoilo- i N-naftoilo- pochodnych
aminokwasów, mechanizm dzia³ania faz proteinowych nie jest w pe³ni wyjaœniony. Skom-
plikowana struktura bia³ek pozwala jedynie na wyci¹gniêcie bardzo ostro¿nych jakoœciowych
wniosków. Stwierdzono na przyk³ad, ¿e enancjoselektywnoœæ kolumny wype³nionej albumin¹
surowicy wo³owej wzrasta wraz ze wzrostem oddzia³ywañ hydrofobowych. Dla faz zawieraj¹-
cych albuminy surowicy ludzkiej stwierdzono podobn¹ zale¿noœæ. W przypadku stosowania jako
fazy stacjonarnej immobilizowanego enzymu, takiego np. jak α-chymotrypsyna, brano pod
uwagê dwa mechanizmy chiralnego ró¿nicowania. W pierwszym przyjêto, ¿e enzym dzia³a stere-
oselektywnie dziêki strukturze chemicznej swego aktywnego centrum i zwi¹zanej z nim funkcji
enzymatycznej. Wed³ug drugiego za³o¿enia, enzym mo¿e dzia³aæ przez tworzenie
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kolumna: CHIRAL-2 (S-HyPro) 

analit: alanina 

faza ruchoma: H2O / 5 mM CuSO4 pH 5.5 

przep³yw: 0.7 ml/min 

detekcja: UV 250 nm 

temperatura: 600 C 
min. 1 2 3 
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H3C CH
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kolumna: CHIRAL-1 (S-Leu) 

analit: kwas mlekowy 

faza ruchoma: H2O / 5 mM CuSO4 pH 5 

przep³yw: 0.8 ml/min 

detekcja: UV 240 nm 

temperatura: 800 C 4 6 8 min. 

L 

D 

H3C CH

OH

C
O

OH

Rys. 8.16. Chromatogram uzyskany w trakcie rozdzielania optycznych izomerów kwasu mlekowego i
alaniny.

 
 
kolumna: RESOLVOSIL 

analit: N-benzoiloalanina 

N-benzoiloseryna 

faza ruchoma: Propanol / 50mM KH2PO4 pH 6.5 

(10:90, v/v)   

przep³yw: 0.8 ml/min 

3 4 5 min. 

D 
L 

min. 
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1 2 3
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H3C
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Rys. 8.17. Chromatogram uzyskany w trakcie rozdzielania optycznych izomerów baklofenu.
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diastereoizomerycznych kompleksów poza centrum aktywnym, a ich zró¿nicowana wzglêdna
trwa³oœæ jest powodem rozdzielania enancjomerów.

8.2.3 CHIRALNE DODATKI DO FAZY RUCHOMEJ

Rozdzielenie enancjomerów, poprzez dodatek do fazy ruchomej chiralnych odczynników
ró¿nicuj¹cych, polega na utworzeniu w tej fazie diastereoizomerycznych kompleksów z
rozdzielanymi zwi¹zkami, które ró¿ni¹ siê trwa³oœci¹ b¹dŸ te¿ adsorpcj¹ na fazie stacjonarnej.
Aby osi¹gn¹æ zadawalaj¹ce parametry rozdzielenia odpowiednich racemicznych selektandów,
szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na kontrolê zawartoœci chiralnego selektora, mocy jonowej i
pH fazy ruchomej, temperatury oraz stê¿enia organicznego modyfikatora, czy te¿ wody w fazie
ruchomej. Rozdzielanie enancjomerów prowadzi siê na klasycznych achiralnych kolumnach. S¹
to zwykle ¿ele krzemionkowe lub modyfikowane ¿ele krzemionkowe, np. RP-18. 

W zale¿noœci od typu rozdzielanego racematu, mo¿na stosowaæ, jako chiralne dodatki do
fazy ruchomej, wiele ró¿norodnych odczynników stanowi¹cych integraln¹ czêœæ, wczeœniej
omawianych, chiralnych faz stacjonarnych. Tak wiêc mog¹ to byæ odczynniki dzia³aj¹ce na
zasadzie wymiany ligandów, gdzie faza ruchoma zawiera jony metali Cu (II) lub Ni (II), odczyn-
niki tworz¹ce kompleksy typu par jonowych, na przyk³ad kwas kamforosulfonowy czy chinina,
α, β lub χ- cyklodekstryny i ich pochodne, chiralne etery koronowe, a tak¿e ró¿ne estry kwasu
winowego. Du¿¹ zalet¹ stosowania chiralnych dodatków w fazie ruchomej jest niska cena kon-
wencjonalnych kolumn, na których przebiega proces rozdzielenia, mo¿liwoœæ szybkich zmian
warunków chromatograficznych, np. poprzez zmianê stê¿enia reagenta ró¿nicuj¹cego, a tak¿e
szeroki wybór chiralnych dodatków. Niestety technika ta posiada i wady. Najwa¿niejszymi z nich
s¹: wysoki koszt chiralnych dodatków, koniecznoœæ doboru takiego odczynnika ró¿nicuj¹cego,
który by³by z ³atwoœci¹ usuwany z eluatu, a tak¿e fakt, ¿e obecnoœæ dodatku znacznie ogranicza
mo¿liwoœæ detekcji. Z tych te¿ powodów, do rozdzielania mieszanin racemicznych, coraz czêœ-
ciej stosuje siê chiralne fazy stacjonarne.
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9.1. APARATURA

Najwa¿niejsi producenci chromatografów cieczowych oferuj¹ obecnie aparaty HPLC 
o budowie modu³owej i o bardzo zbli¿onych zasadach konstrukcji poszczególnych modu³ów.
Ró¿nice polegaj¹ na jakoœci materia³ów i czêœci elektronicznych, a tak¿e jakoœci wykonania i
trwa³oœci. Wiêksze ró¿nice maj¹ miejsce w zakresie funkcji oprogramowania i wygody
u¿ytkowania. Istotne ró¿nice bywaj¹ w zakresie wyposa¿enia aparatu w detektory ró¿nego typu
i ró¿ne czêsto s¹ parametry u¿ytkowe oferowanych detekto-rów. Warto zwróciæ uwagê czy pro-
ducent aparatury legitymuje siê certyfikatem systemu za-pewnienia jakoœci w/g normy ISO
9001.

Najwa¿niejsze schematy ideowe (uk³ady modu³ów i elementów) chromatografu cie-
czowego:

A) Aparat typu izokratycznego (sta³y sk³ad eluentu)

B) Aparat typu gradientowego (programowanie zmian sk³adu eluentu albo programowanie
sta³ego sk³adu eluentu kilkusk³adnikowego).

Ró¿nica dotyczy tylko modu³ów 1 i 2. na rys. 9.1., tzn. systemu zasilania kolumny elu-
entem. Systemy zasilania kolumny wystêpuj¹ w aparatach ró¿nego typu i ró¿nej ceny w dwóch
opcjach:

137

9. APARATURA, KOLUMNA,  SPRAWNOŒÆ ROZDZIELANIA,
PRZEPUSZCZALNOŒÆ KOLUMNY

Marian Kamiñski

Rys. 9.1. Schemat ideowy wysokosprawnego chromatografu cieczowego HPLC do zastosowañ w
warunkach elucji izokratycznej; (znaczenie symboli opisano nieco dalej)
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a) z zastosowaniem zaworów proporcjonuj¹cych ZA do ZD (rys. 9.2) - doprowadzanie na
przemian poszczególnych sk³adników eluentu do pompy i mieszalnika w czasie okresu
proporcjonowania T (2-4 zawory proporcjonuj¹ce) po stronie ss¹cej pompy (tzw. “gra-
dient niskociœnieniowy” - opcja tañsza, lecz ma wady)

b) z zastosowaniem dwóch do czterech równolegle pracuj¹cych pomp o wzajemnie
zmienianej wydajnoœci (rys. 9.3).

Znaczenie symboli na rys. 9.1- 9.3:

1, 1', 1”, 1”' - Pojemniki z eluentem otrzymanym poprzez zmieszanie cieczy lub ze sk³adni-
kami eluentu (A, B, C, D), niekiedy wyposa¿one w system odgazowania helem
(nale¿y pamiêtaæ, aby nie dopuœciæ do rozwoju ¿ycie biologicznego w eluen-
cie !).

F - filtr cieczy z porowatego spieku ze stali kwasoodpornej, albo ceramiki.
2, 2' - pompa
3 (D) - zawór dozuj¹cy albo automatyczny podajnik próbek,
Ko - kolumna ochronna - zwana czêsto “prekolumn¹”,
(5) K - w³aœciwa kolumna rozdzielaj¹ca,
4 - termostat kolumny i pêtli dozuj¹cej (korzystnie w zakresie od 4 do 140°C) 
6 - detektor lub szeregowo, albo równolegle po³¹czone detektory
7 - integrator lub komputerowy system rejestracji i przetwarzania danych oraz

sterowania modu³ami aparatu
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Rys 9.2. Schemat ideowy modu³u programowania sk³adu cieczy po stronie ss¹cej pompy w aparacie
chromatograficznym (programowanie sk³adu eluentu z³o¿onego z jednego do czterech sk³adników)

Rys. 9.3. Schemat ideowy zespo³u zasilania kolumny HPLC eluentem o programowanym sk³adzie z
zastosowaniem kilku równolegle pracuj¹cych pomp i mikromieszalnika 8 (tzw. "gradient wysoko-
ciœnieniowy")
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8 - mieszalnik statyczny lub dynamiczny
PK - prekolumna - bywa stosowana w celu nasycenia eluentu faz¹ stacjonarn¹ (dla

zabezpieczenia w³aœciwej kolumny przed “zdzieraniem” fazy stacjonarnej
przez eluent i zwiêkszenia czasu ¿ycia kolumny).
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Rys. 9.4. Charakterystyki pomp stosowanych w chromatografii cieczowej.

Kolumna I: schematy budowy pomp; 
A. - pompa membranowa, 
B. - pompa t³okowa “nie odwracaj¹ca” odcinków przebiegu programu elucji, 
C. - pompa t³okowa “odwracaj¹ca” odcinków przebiegu programu elucji, 
D. - pompa zêbata, œrubowa, helikoidalna albo perystaltyczna

kolumna II: schematyczne wykresy stê¿enia na wylocie z odpowiedniej pompy liniowego programu 
elucji wprowadzonego po stronie ss¹cej (w przypadku pompy typy C zaznaczono zjawisko 
“odwracania” odcinków przebiegu linii prostej); 

kolumna III: alternatywne sposoby wzajemnego usytuowania i wspó³pracy g³owic pompy: 
a) pompa z jedn¹ g³owic¹ czynn¹; 
b) pompa z jedn¹ g³owic¹ czynn¹ i jedn¹ g³owic¹ biern¹ (antypulsacyjn¹); 
c) pompa z dwiema g³owicami czynnymi o przesuniêciu fazowym ruchu t³oków 180°; 
d) pompa trójg³owicowa (120° przesuniêcie fazowe ruchu t³oków); 

kolumna IV: wykresy zmian natê¿enia przep³ywu cieczy po stronie ssania (-) i po stronie t³oczenia (+) 
pompy: - o sinusoidalnej( a', b', c', d'), prostok¹tnej (c”) i trapezowej (d”) charakterystyce po 
stronie ssania i t³oczenia; 

przebiegi wydajnoœci bez oporu przep³ywu (∆P = 0),
przebiegi wydajnoœci w warunkach podwy¿szonego ciœnienia pompowania (∆P > 0), 
gdy na pocz¹tku cyklu ss¹cego ciecz nie wp³ywa do g³owicy pompy; 

Oznaczenia: t - czas, v - objêtoœæ; n - prêdkoœæ obrotowa pompy; w - natê¿enie przep³ywu eluentu, 
X - stê¿enie sk³adnika B, C w eluencie na wylocie z pompy.
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9.1. NAJWA¯NIEJSZE MODU£Y SK£ADOWE APARATU HPLC 

1. Pompa

Najczêœciej jest to pompa t³okowa o posuwisto - zwrotnym ruchu t³oka i o niewielkiej
pojemnoœci skokowej. G³ownie, z jednym czynnym i z jednym biernym t³okiem. T³ok “czynny”
pompuje ciecz, pracuj¹c jako pompa ss¹co t³ocz¹ca. Ta czêœæ g³owicy posiada samoczynnie 
dzia³aj¹ce zawory zwrotne, których elementy wykonano z syntetycznego szafiru, rubinu, albo z
ceramiki. Drugi t³ok jest t³okiem “biernym”. Wykonuje ruch posuwisto - zwrotny przesuniêty w
fazie o 180° i pracuje z wydajnoœci¹ ok. 50% wydajnoœci t³oczenia t³oka czynnego. Pe³ni on rolê
antypulsatora i ta czêœæ g³owicy nie ma zaworów zwrotnych. Wydajnoœæ pompy jest najczêœciej
regulowana automatycznie w zakresie 0,1 - 10 ml/min przy maksymalnym ciœnieniu do 43 / 45
MPa. Mo¿e byæ te¿ utrzymywa-ne sta³e ciœnienie pracy pompy i wtedy mo¿e ona s³u¿yæ do
wype³niania kolumn HPLC.

Stosowane te¿ bywaj¹ pompy z dwiema lub trzema równoleg³ymi g³owicami czynnymi,
wyposa¿onymi w zawory ss¹co-t³ocz¹ce, zw³aszcza w aparatach do preparatywnych zastosowañ
HPLC (10 - 100 ml/min). Wtedy t³oki s¹ napêdzane w ten sposób, aby w maksymalnym stopniu
eliminowane by³y pulsacje ciœnienia (przesuniêcie fazowe odpowiednio o 180, albo 120 stopni
k¹towych). Tego typu pompy nie posiadaj¹ g³owic biernych, pe³ni¹cych rolê antypulsatora. Pul-
sacje s¹ eliminowane dziêki przesuniêciu fazowemu pracy t³oków. Na rys 9.4 przedstawiono
charakterystyki pracy pomp.
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Rys. 9.5. Schemat ideowy pompy ss¹co t³ocz¹cej do HPLC z jednym czynnym i jednym biernym t³ok-
iem oraz uproszczony przebieg natê¿enia przep³ywu cieczy po stronie ssania i t³oczenia (w rzeczywis-
toœci przebiegi cykli t³oczenia nak³adaj¹ siê wzajemnie, a czas trwania ka¿dego cyklu ssania jest skró-
cony, a amplituda zwiêkszona - patrz rys. 4)

Rys. 9.6. Schemat ideowy pompy dwug³owicowej do HPLC z dwoma czynnymi t³okami oraz uproszc-
zony przebieg natê¿enia przep³ywu cieczy po stronie ssania i t³oczenia (w rzeczywistoœci przebiegi
cykli t³oczenia nak³adaj¹ siê wzajemnie, a czas trwania ka¿dego cyklu ssania jest nieco skrócony, a
amplituda nieco zwiêkszona - patrz rys. 4).
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Elementy pomp, maj¹ce stycznoœæ z ciecz¹, wykonane s¹ z wysokiej jakoœci stali kwaso-
odpornej, teflonu, szk³a, wêgla szklistego, szafiru, rubinu i ceramiki. W tzw. zastosowaniach
“biokompatybilnych” zamiast stali kwasoodpornej stosuje siê tytan, albo tworzywo o nazwie
PEEK. W tym ostatnim przypadku pompy mog¹ najczêœciej pracowaæ tylko do ciœnienia 15 MPa. 

Innego typu pompy, albo tzw. bezpompowe urz¹dzenia transportuj¹ce eluent do i przez
kolumnê, takie, jak pompy membranowe, strzykawkowe, albo tzw. bezpompowe systemy zasila-
j¹ce, oparte o bezpoœrednie wykorzystanie sprê¿onego gazu obojêtnego, znajduj¹ obecnie mar-
ginalne zastosowanie. Pompy membranowe bywaj¹ stosowane do chromatografii cieczowej w
skali preparatywnej, a pompy strzykawkowe w chromatografach cieczowych z tzw. kolumnami
mikropakowanymi o œrednicy wewnêtrznej 0.5 do 1 mm. Urz¹dzenia bezpompowe zasilane

sprê¿onym He, Ar lub N2 (maj¹ znaczenie historyczne i zastosowanie w ma³o kosztownych i
niezawodnych aparatach do zastosowañ dydaktycznych).

2. Zawór dozuj¹cy lub automatyczny podajnik próbek

Prawie zawsze jest stosowany zawór Rheodyne Rh 7125 lub inny zawór dozuj¹cy tego
producenta, charakteryzuj¹cego siê szczególnie wysok¹ jakoœci¹ wykonania.

Pojemnoœci pêtli: skala 

semipreparatywna chromatografia lub oznaczanie sk³adników œladowych.

Mo¿na dozowaæ ca³¹ objêtoœæ pêtli. Wtedy w celu ca³kowitego wype³nienia pêtli i
otrzymywania powtarzalnych wyników trzeba wprowadziæ ponad 2.5 krotn¹ objêtoœæ pêtli dozu-
j¹cej do zaworu ustawionego w pozycji “load”. Mo¿na wprowadzaæ te¿ czêœæ objêtoœci pêtli
dozuj¹cej (poni¿ej 0.5 objêtoœci pêtli), oddzielaj¹c w strzykawce próbkê od ma³ych porcji eluen-
tu, pêcherzykami powietrza.

3. Kolumny HPLC

Kolumny s¹ zbudowane z wysokiej jakoœci stali kwasoodpornej, albo szk³a oraz z teflo-
nu. Wype³nienie: porowaty sorbent, albo faza stacjonarna o mo¿liwie kulistych i jak naj-
mniejszych ziarnach. Stosuje siê bardzo wiele rodzajów wype³nieñ kolumn HPLC o zró¿nicow-
anych mechanizmach oddzia³ywañ sorpcyjnych. Z³o¿a wype³nieñ kolumn HPLC otrzymuje siê
najczêœciej “na mokro” pod wysokim ciœnieniem. Kolumny preparatywne s¹ czêsto wyposa¿one,
dodatkowo, w system zapewniaj¹cy osiow¹ kompresjê z³o¿a. Dla zachowania dobrej rozdziel-
czoœci kolumny szkodliwe mog¹ byæ szybkie zmiany ciœnienia eluentu, udary mechaniczne, a
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Rys. 9.7. Uproszczony schemat dzia³ania zaworu dozuj¹cego z pêtl¹
po³¹czenie przewodów w czasie nape³niania pêtli dozuj¹cej (“load”)
po³¹czenie przewodów w czasie dozowania próbki do kolumny (“inject”)
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niekiedy tak¿e, dopuszczenie do wyschniêcia wype³nienia. W ostatnich latach trwa rozwój tzw.
monolitycznych wype³nieñ kolumn, nie posiadaj¹cych wype³nienia w postaci ziarnistej. Kolum-
ny te cechuj¹ siê szczególnie korzystn¹, bardzo nisk¹ wartoœci¹ tzw. “impedancji rozdzielania”. 

4. Termostat do kolumn

Urz¹dzenie bardzo pomocne w uzyskiwaniu powtarzalnych wyników oznaczania. Zakres
temperatur:  pokojowa do 80oC, albo +4oC  do nawet 140oC (biochromatografia i chro-
matografia ¿elowa) Korzystne jest, aby termostatowany by³a równie¿ ta czêœæ zaworu dozu-
j¹cego, która ma pêtlê dozuj¹c¹. Nale¿y te¿ termostatowaæ ciecz doprowadzan¹ do zaworu dozu-
j¹cego.

5. Zawory proporcjonuj¹ce

Najczêœciej s¹ to elektromagnetyczne zawory membranowe. Przed kilku laty zosta³y opra-
cowane w Zespole Chromatografii Cieczowej PG, znacznie szybsze, przep³ywowe zawory elek-
tromagnetyczne typu suwakowego (czas prze³¹czania w wodzie ok. 3 msek.) Dziêki ich zasto-
sowaniu mo¿na by zasadniczo obni¿yæ tzw. okres proporcjonowania i w konsekwencji 
poprawiæ precyzjê programowania sk³adu cieczy. Na rys. 9.8 pokazano schemat budowy tych
nowego typu zaworów proporcjonuj¹cych.

Uwagi u¿ytkowe dotycz¹ce bie¿¹cej bezawaryjnej eksploatacji pompy 

- Warto co jakiœ czas przep³ukaæ przestrzeñ za uszczelk¹ t³oków w g³owicy pompy, szcze-
gólnie w przypadku u¿ycia buforu jako eluentu oraz zawsze gdy eluent zawiera sub-
stancjê tworz¹c¹ fazê sta³¹.

- Pulsacje ciœnienia, albo brak pompowania eluentu powoduje z regu³y “przylepianie” siê
kulki w zaworze ss¹cym do gniazda. Nale¿y oczyœciæ zespó³ kulka - gniazdo (albo ca³y
zawór bez rozbierania) - po piêæ minut w ³aŸni ultradŸwiêkowej: w acetonie, wodzie i
de-tergencie oraz ponownie w wodzie i acetonie. (Nale¿y zwróciæ uwagê, aby nie spad³a
na pod³ogê kulka, lub gniazdo, bo bardzo trudno je potem odnaleŸæ!). 
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Mikrokolumny
pakowane

Klasyczne
kolumny 
analityczne

Kolumny 
semi-
preparatywne

Kolumy
preparatywne

œrednice dc [mm] 0,5 -1 2.0; 3.2; 4.0; 4.6 6 - 12 12-100 wiêcej
d³ugoœæ Lc [mm] 50 - 250 50 - 250 150 - 500 250 - 1000
wielkoœæ ziaren [µm] 3; 5; 10 3; 5; 10 5; 10; 15 - 25 10; 22; 25 - 75

liczba pó³ek 
teoretycznych na 1 m
wype³nienia kolumny

odpowiednio, 
co najmniej
100; 50; 15 tys.

odpowiednio, 
co najmniej
100; 50; 15 tys.

50 - 5 tys. 15 - 1 tys.

Tabela 9.1. Zestawienie typowych parametrów kolumn HPLC, stosowanych w ró¿nej skali wykorzys-
tania chromatografii
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- Wa¿ne, aby wszystkie filtry by³y dro¿ne -  przep³ukiwaæ co jakiœ czas w przep³ywie w
przeciwnym kierunku ni¿ praca filtru, stosuj¹c wibracje ultradŸwiêkowe. Filtry mog¹
byæ zapychane przez bakterie - stosowaæ NaN3 lub inne substancje bakteriobójcze jako
dodat-ki do eluentu nie truj¹cego, a szczególnie, do eluentu bêd¹cego po¿ywk¹ dla bak-
terii, czy dro¿d¿y.

9.3. ELUCJA GRADIENTOWA - PROBLEMY ZWI¥ZANE ZE
STOSOWANIEM ELUCJI GRADIENTOWEJ I ZALECENIA
PRZYDATNE W PRAKTYCE

1. Odpowietrzenie komponentów eluentu zapobiega z³ej pracy pompy, wysokim szumom
detektora, utlenianiu katalitycznemu badanych substancji w kolumnie. Metody odpowietrza-
nia: przedmuchanie cieczy helem w czasie ok. 5 min. i utrzymywanie atmosfery helu nad
ciecz¹, odpowietrzanie ultradŸwiêkowe (co najmniej 15 min, jednak dla wody ca³kowicie
nieskuteczne), odpowietrzanie cieczy pod pró¿ni¹ bez wrzenia, doprowadzenie cieczy do
wrzenia i och³odzenie cieczy, permeacja gazu przez membranê do pró¿ni (tzw. pró¿niowe
odgazowywacze membranowe - metoda najczêœciej obecnie stosowana). 

2. Brak powietrza we wszystkich przewodach przy³¹czonych do pompy po stronie ss¹cej jest
absolutnie niezbêdny dla unikniêcia b³êdów programowania sk³adu eluentu (do-tyczy to
tak¿e przewodów doprowadzaj¹cych sk³adniki eluentu aktualnie nie stosowane w programie
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Rys. 9.8. Schemat budowy zaworów proporcjonuj¹cych opracowanych w Politechnice Gdañskiej o
wyj¹tkowo korzystnej szybkoœci prze³¹czania (poni¿ej 5 ms w wodzie), stosowanych w urz¹dzeni-
ach programowania sk³adu fazy ruchomej u¿ywanych w badaniach tej pracy:
a) trzydrogowy zawór proporcjonuj¹cy, 
b) jednodrogowy zawór proporcjonuj¹cy zblokowany z mieszalnikiem, 
1 - g³owica , 2 - cewka elektromagnesu, 3 - magnetowód, 4 - magnes sta³y, 5 - korpus zaworu , 6 -
gniazdo zawierad³a, 7 - zasilanie elektomagnesu, 8 - zwierad³o kuliste (kulka rubinowa lub 
cermiczna)
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elucji). Mo¿e byæ celowe od³¹czenie rurek doprowadzaj¹cych aktualnie nie stosowane sk³ad-
niki eluentu i zaœlepienie kana³ów ich wlotu do pompy.

3. Nale¿y braæ pod uwagê mo¿liwoœæ wystêpowania interakcji objêtoœci, wzrostu temperatury,
a szczególnie wzrostu lepkoœci i wydzielania powietrza podczas mieszania wody z me-
tanolem, (MeOH), acetonitrylem (AcCN), czterowodorofuranem (tetrahydrofuranem - THF
itp.)

4. Nale¿y zwróciæ uwagê na wzajemn¹ mieszalnoœæ sk³adników programowanego eluentu i czy
nie mog¹ siê wytr¹caæ sole w czasie ich mieszania. Wytr¹canie soli mo¿e spowodowaæ
uszkodzenie pompy i inne problemy.

5. Mog¹ mieæ miejsce ró¿ne zniekszta³cenia przebiegu programu elucji spowodowane prze
podwy¿szon¹ objêtoœæ elementów aparatu, w których ma miejsce mieszanie cieczy przed
wlotem do kolumny chromatograficznej, albo przez zbyt ma³¹ objêtoœci¹ mieszalnika, albo/i
przez nak³adanie siê cyklicznej pracy zaworów proporcjonuj¹cych i pompy (dotyczy
urz¹dzeñ z zaworami proporcjonuj¹cymi). W konsekwencji w warunkach programowania
sk³adu cieczy wystêpuj¹ wahania linii bazowej detektora oraz niezadowalaj¹ca powtarzal-
noœæ i odtwarzalnoœæ wyników oznaczeñ, mimo braku pulsacji ciœnienia. Gdy odchylenie
programu elucji otrzymanego na wlocie do kolumny od zaprogramowanej postaci jest
spowodowane tylko mieszaniem cieczy w pompie, w przewodach ³¹cz¹cych i w mieszalniku,
nale¿y okreœliæ opóŸnienie transportowe i zastêpcz¹ objêtoœæ mieszania cieczy przed wlotem
do kolumny i mo¿na zastosowaæ odpowiedni¹ korektê programu elucji oraz odpowiednie
przesuniêcie momentu dozowania próbki. Gdy wahania przebiegu programu elucji s¹,
powodowane przez niedoskona³oœæ systemu synchronizacji pompa - zawory proporcjonu¹ce,
to u¿ytkownik aparatu mo¿e spróbowaæ je ograniczyæ poprzez dok³adne odpowietrzenie

144

Rys. 9.9. Ilustracja wp³ywu opóŸnienia transportowego(T0, V0) i objêtoœci mieszania cieczy przed (Va)
wlotem do kolumny na przebieg programu elucji (z lewej: w warunkach elucji izokratycznej, z prawej:
w warunkach elucji gradientowej) oraz najprostsza zasada wyznaczania opóŸnienia transportowego
(T0) i zastêpczej objêtoœci mieszania cieczy w aparacie (Va).

Rys. 9.10. Wahania sk³adu eluentu w przypadku zbyt ma³ej objêtoœci mieszalnika w aparacie gradien-
towym z zaworami proporcjonuj¹cymi; T - okres proporcjonowania, t - czas, ∆ - amplituda wahañ
stê¿enia (efekt ma znaczenie, w aparacie preparatywnym z zaworami proporcjonuj¹cymi, gdy dobra-
no za ma³y mieszalnik, albo po od³¹czeniu mieszalnika w aparacie analitycznym).
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ca³ego uk³adu i zabezpieczenie przed dop³ywem powietrza do pompy. Je¿eli jednak to nie
pomaga, nale¿a³oby zmieniæ gradientowy zespó³ zasilaj¹cy kolumnê na doskonalszy, np. zas-
tosowaæ tzw. “wysokociœnieniowy system gradientowy”.

6. Nale¿y zbadaæ wp³yw zanieczyszczeñ eluentu oraz sk³adników rozpuszczalnika próbki na
przebieg linii bazowej podczas programowania sk³adu cieczy. Nale¿y w tym celu zareje-
strowaæ “chromatogram” bez dozowania jakiejkolwiek próbki oraz z dozowaniem tylko
ropuszczalnika próbki (chromatogram “œlepej próbki”). We wspó³czesnych chromatografach
istnieje mo¿liwoœæ odejmowania tych przebiegów od chromatogramów badanych próbek, ale
jest to doœæ ryzykowne i mo¿e prowadziæ do znacznych b³êdów oznaczania, gdy powtarzal-
noœæ programowania sk³adu cieczy nie jest idealna. Bardziej celowe jest stosowanie dostate-
cznie czystych sk³adników eluentu (czystoœæ “gradient grade” ) i uni-kanie innych sk³a-
dników rozpuszczalnika próbki poza sk³adnikami eluentu. Ze wzglêdu na koniecznoœæ stabi-
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Rys. 9.11. Ilustracja wp³ywu poprawnej i niedoskona³ej synchronizacji cyklicznej pracy zaworów pro-
porcjonuj¹cych i pompy na przebieg otrzymanego programu elucji (po lewej: w warunkach elucji gra-
dientowej, po prawej: w warunkach elucji izokratycznej)

Rys. 9.12. Mieszalniki stosowane w gradientowych chromatografach cieczowych oraz orientacyjne
przebiegi krzywych odpowiedzi tych mieszalników na wymuszenie skokowe.
a - mieszalnik z mieszad³em - element inercyjny I rzêdu;
b - zbiornik wype³niony kulkami - element inercyjny rzêdu zbli¿onego do I - szego;
c - zbiornik z kilkoma obracaj¹cymi siê lub wibruj¹cymi magnesami - mieszalnik o liniowej
odpowiedzi na skok jednostkowy, bywa stosowany jako modu³ wytwarzania liniowej postaci progra-
mu elucji w chromatografii cieczowej z tzw. kolumnami mikropakowanymi;
wiersz górny - schemat budowy mieszalnika,
wiersz œrodkowy - symboliczne oznaczenie mieszalnika,
wiersz dolny - odpowiedŸ mieszalnika na wymuszenie skokowe;
Oznaczenia: t - czas, w- objêtoœciowe natê¿enie przep³ywu, Vmix - objêtoœæ mieszania mieszalnika.
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lizowania substancji biologicznie czynnych poprzez dodatek odpowiednich substancji do
próbki i eluentu (EDTA, surfaktanty, β-merkapto-etanol i inne), albo z powodu zbyt ma³ej
rozpuszczalnoœci substancji rozdzielanych w eluencie A o pocz¹tkowym sk³adzie - nie
zawsze jest to mo¿liwe.

Praktyczne sprawdzenie aparatu pod wzglêdem poprawnoœci programowania sk³adu cieczy:
- zminimalizowaæ zbêdne objêtoœci mieszania, od³¹czyæ kolumnê i w jej miejsce umieœciæ

³¹cznik o znikomej objêtoœci; Zarejestrowaæ kilkakrotnie odpowiedŸ na skokow¹ oraz na li-
niow¹ zmianê stê¿enia sk³adnika B (0.075% acetonu w wodzie, albo metanolu) wzglêdem
cieczy A (0.025% acetonu w wodzie, albo w metanolu), stosuj¹c typowe natê¿enie przep³y-

wu, np. 1.5 ml/min typowy detektor UV (265 nm) i ok. 30 - to minutowy program elucji 0
do 100% B; Wyznaczyæ graficznie υo,  υa (parametry testu aparatury) oraz sprawdziæ pros-
toliniowoœæ oraz powtarzalnoœæ zrealizowanego kilkakrot-nie programu elucji. Stosuj¹c tê
sam¹ ciecz A i B (oprócz róznicy stê¿enia acetonu), unika siê wp³ywu zanieczyszczeñ na
przebieg linii bazowej, jak to zilustrowano na rys. 9.13.

Niekiedy celowe jest stosowanie dodatkowego oczyszczania takich sk³adników eluentu,
jak H2O, CH3OH, THF, Heksan - metody oczyszczania: Vogel “Preparatyka organiczna”.

9.4. DETEKCJA W HPLC

Detektor HPLC to instrument mierz¹cy stê¿enie, albo strumieñ masy substancji w eluacie
wyp³ywaj¹cym z kolumny chromatograficznej i przep³ywaj¹cym przez naczynie pomiarowe
detektora lub dop³ywaj¹cym do czujnika pomiarowego detektora. Detektor jest, wiêc, urz¹dze-
niem okreœlaj¹cym zmiany w sk³adzie eluatu, na podstawie ró¿nic pomiêdzy w³aœciwoœciami
fizykochemicznymi eluentu i substancji oznaczanej (analitu). Niezale¿nie od rodzaju detektora i
w³aœciwoœci wykorzystanej podczas detekcji, eluent zawieraj¹cy substancjê oznaczan¹ (eluat),
po wyjœciu z kolumny jest kierowany do przep³ywowego naczyñka pomiarowego. W wiêkszoœ-
ci przypadków o wyborze detektora decyduje sk³ad zastosowanego eluentu i w³aœciwoœci sub-
stancji rozdzielanych.

Zasady i pojêcia ogólne s¹ identyczne jak dla wszystkich instrumentów analitycznych. Do-
datkowo istotnego znaczenia nabieraj¹ cechy detektora w zakresie dynamiki odpowiedzi i mi-
nimalizacji pozakolumnowych efektów rozmycia stref w detektorze. 
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Rys. 9.13. Ilustracja wp³ywu koncentrowania siê i elucji zanieczyszczeñ sk³adników eluentu (w tym
tak¿e wody!), a tworzenie siê fa³szywych pików oraz wp³ywu absorpcji œwiat³a przez sk³adnik B elu-
entu na przebieg sygna³u detektora (szczególnie UV) w warunkach elucji gradientowej realizowanej z
zanieczyszczonymi sk³adnikami A, B, ... eluentu
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Pojêcia ogólne:
- poziom szumów: œrednia wartoœæ amplitudy szumów sygna³u detektora liczona jako odle-

g³oœæ szczyt - szczyt, np. gdy czu³oœæ wynosi 10-3AU/FS dla tzw. pe³nej skali (100%), to
poziom szumów powinien byæ mniejszy od 10-5 Jedn. Absorbancji. Wartoœæ poziomu sygna³u
bywa wyra¿ona bezpoœrednio w jednostkach mierzonej przez detektor wielkosci fizycznej;

- czu³oœæ: stosunek wartoœci sygna³u, otrzymanego dla okreœlonej wartoœci wielkoœci fizycz-
nej mierzonej przez detektor do amplitudy szumów: Cz = S / Sz; 
dryf : powinien byæ mniejszy od ok. < 10% najczulszej skali w czasie godziny, 
np.: 10-4 AU/h; 

- zakres liniowoœci: jedna z u¿ytecznych definicji wymaga sprawdzenia w jakim zakresie
stê¿eñ analitu [C], albo w jakim zakresie wartoœci jednostek fizycznych mierzonych przez
detektor [F] sygna³ detektora (np. powierzchnia piku, albo wskazywana absorbancja) jest
proporcjonalny do stê¿enia, albo do rzeczywistej wartoœci mierzonej wielkoœci fizycznej, tzn.
w jakim zakresie stê¿eñ, spe³niony jest warunek S = k Cx , albo S = Fx dla x ∈ (0,98; 1,02); 

- granica detekcji: stê¿enie analitu powoduj¹ce pik o wysokoœci ok. 3-5 krotnoœci poziomu
szumów detektora; (zale¿y od czu³oœci detektora, ale i od wielkoœci próbki oraz od warunk-
ów rozdzielania);

- granica oznaczalnoœci: stê¿enie analitu powoduj¹ce pik o wysokoœci ok. 5-10 krotnoœci po-
ziomu szumów detektora; (zale¿y od czu³oœci detektora, ale i od wielkoœci próbki oraz od
warunków rozdzielania);
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Typ detektora Zakres
przydatnoœci

Granica 
oznaczalnoœci

Zakres
liniowoœci Uwagi

Spektrofotometry-
czny w zakresie 
UV-VIS,
(fotoabsorpcjometry-
czny)

selektywny, oznacza
substancje absorbu-
j¹ce œwiat³o w zakre-
sie 200-800nm),
mo¿na wykorzystaæ
odwrócon¹ detekcjê
w UV, detektor
stê¿eniowy, pomiar
w [Jednostkach
Absorbancji]

~0,2 ng/ml

~2 10-5

Jednostki
Absorbancji

103 - 104 Bardzo szeroki zakres
wykorzystania,
najwa¿niejszy detek-
tor w HPLC, mono-
chromator mo¿e byæ z
siatk¹ dyfrakcyjn¹,
albo z pryzmatem, w
tañszych bywaj¹ te¿
wykorzystywane filtry
interferencyjne

UV-VIS typu
"DAD" ("diode array
detector")

190-800 nm, od 90-
1024 fotoelementów,
bardzo przydatny,
tak¿e do analityki
jakoœciowej

~0,5 ng/ml
~5 10-5

Jednostki
Absorbancji

103 - 104 Szczególnie
u¿yteczny podczas
doboru warunków
rozdzielania, 

Refraktometryczny
("RI", albo "RID")

"uniwersalny",
szczególnie w chro-
matografii ¿elowej,
elucja gradientowa
wykluczona

~0,7  g/ml
~2 107

Jednostki
Refrakcji

103 Zasady dzia³ania: 
- refleksyjny, 
- odchyleniowy, 
- interferencyjny

Tabela 9.2. Zestawienie najwa¿niejszych metod detekcji w HPLC - cechy charakterystyczne detek-
torów i metod detekcji
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- selektywnoœæ: stosunek sygna³u dla dwóch ró¿nych substancji: s = (C2/C1) > 10n ; im n
bardziej wiêksze od 0, tym bardziej selektywny detektor (je¿eli n w zakresie 0-3 detektor nie
jest selektywny, albo jest ma³o selektywny);

Inne parametry i cechy szczególne detektorów do chromatografii cieczowej:
- sta³a czasowa (T), czas jaki up³ywa do osi¹gniêcia ok. 63%  pe³nej odpowiedzi detektora na

wymuszenie skokowe;
- detektor stê¿eniowy: proporcjonalnoœæ sygna³u do stê¿enia substancji w eluacie (Ss = f(Ci));

; np. detektor UV-VIS, RI, fluorescencyjny, konduktometryczny 

i inne;

- detektor masowy: proporcjonalnoœæ sygna³u do strumienia masy substancji w eluacie, tzn do

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅=

mlmg
mVCCzS iSS /
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Typ detektora Zakres
przydatnoœci

Granica
oznaczalnoœci

Zakres
liniowoœci Uwagi

Fluorescencyjny
("FL" albo FLD)

selektywny, tylko dla
substancjji fluoryzu-
j¹cych naturalnie lub
odpowiednich
pochodnych

~0,8 pg/ml 103 - 104 WWA (PAH), kate-
cholaminy, leki, p³yny
fizjologiczne., bardzo
czu³y i ³atwy w
stosowaniu

Elektrochemiczny
("EC")

selektywny, przydat-
ny tylko dla ³atwo
redukowalnych lub
utlenialnych sub-
stancji

~1 pg/ml trudny w stosowaniu,
mo¿liwoœæ "zatrucia"
elektrod; b.czu³y, typ
kulometryczny (rzad-
ko), typ amperome-
tryczny (czêsto stoso-
wany, 3 elektrody) 

Konduktometryczny
("KD")

stosowalny wobec
substancji jonowych
i jonizowalnych 

od 0,2%
ró¿nicy prze-
wodnictwa

105 detekcja i oznaczanie
jonów w chromatogra-
fii jonowej

Wykorzystanie
mikroreaktora do
postkolumnowej
detekcji reakcyjnej

wysoka selekty-
wnoœæ, zale¿na od
typu detektora stoso-
wanego za mikrore-
aktorem

jak fluores-
cencyjny, 
UV-VIS itd. 

potencjalnie bardzo
szerokie zastosowanie,
problem zniwelowania
dodatkowego rozmy-
cia stref w mikroreak-
torze

Radiometryczny selektywnoœæ -
ogromna, przydatny
tylko dla substancji
znaczonych

najczulszy, od
ok. 2000
rozk³. / min.

105 konieczny scyntylator

Spektrometr Mas
LC-MS, 
lub LC-MS-MS

uniwersalny i
b.czu³y, jakoœciowy i
iloœciowy

do 0,1 pg/ml 107 b. przydatny, jednak
kosztowny i ci¹gle w
fazie rozwoju

Tabela 9.2 cd. Zestawienie najwa¿niejszych metod detekcji w HPLC - cechy charakterystyczne detek-
torów i metod detekcji
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stê¿enia substancji i do natê¿enia przep³ywu eluatu ( ); 

; np. detektor FID, MS, skulometryczny, radiometryczny i inne.

9.5. DYSPERSJA MASY W KOLUMNIE I OCENA JAKOŒCI
(SPRAWNOŒCI, PRZEPUSZCZALNOŒCI I SELEKTYWNOŒCI)
KOLUMNY ORAZ POZAKOLUMNOWEGO ROZMYCIA STREF 

1. Dyspersja masy (stref rozdzielanych substancji w kolumnie) to zjawisko niekorzystne, lecz
nieuniknione. Nale¿y je w jak najwiêkszym stopniu zminimalizowaæ;

2. Ogólne równanie opisuj¹ce rozdzielenie dwóch substancji w warunkach braku prze³ado-
wania kolumny:

(1) (1)

3. Zale¿noœæ ogólna liczby pó³ek teoretycznych N od d³ugoœci warstwy wype³nienia kolumny
(Lc) oraz wysokoœci równowa¿nej pó³ce teoretycznej (HETP) od liniowej prêdkoœci przep³y-
wu uluentu (u) i od wielkoœci ziaren wype³nienia (dp)

2'
2

'
2

1
2 1

1
4
1 N

k
kRs ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
α

α

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅⋅=

Smg
mVCwCzS imm /

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

dt
dmfSm
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Rys. 9.14. Ilustracja pojêcia "sta³a czasowa detektora" i uproszczony sposób doœwiadczalnego okreœla-
nia wartoœci sta³ej czasowej T.

Rys. 9.15. Szkic typowych przebiegów zale¿noœci H = f(u) dla kolumn o ró¿nych wartoœciach 
œredniej wielkoœci ziaren wype³nienia dp1 i dp2.
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4. Zjawiska powoduj¹ce dyspersjê stref substancji

4.1. Wewn¹trz wype³nienia kolumny 

Sorbenty stosowane we wspó³czesnej chromatografii cieczowej maj¹ jednolite wymia-
ry ziaren w zakresie od 3 µm do 10 µm, a w skali preparatywnej do ok. 40 µm. Im
mniejsze s¹ ziarna i im bardziej w³aœciwe upakowanie kolumny, tym wy¿sza jest
sprawnoœæ kolumny. Wymiary kolumn wynosz¹ zazwyczaj 25-100 cm (d³ugoœæ warst-
wy wype³nienia) i 2-5 mm (œrednica wewnêtrzna). Jakoœæ kolumny chromatograficznej
okreœla siê sprawnoœci¹ charakteryzowan¹ wysokoœci¹ równowa¿n¹ pó³ce teoretycznej
(WRPT = H), tzn. najmniejsz¹ d³ugoœci¹ odcinka kolumny, w której osi¹ga siê stan
równowagi miêdzy stê¿eniami substancji chromatografowanej w fazie ruchomej i nieru-
chomej.

Im wartoœæ WRPT jest mniejsza, tym kolumna ma wiêcej pó³ek i jest sprawniejsza. Na
podstawie d³ugoœci kolumny (LC), z zale¿noœci (2) oblicza siê wysokoœæ równowa¿n¹
jednej pó³ce teoretycznej:

(2)

N jest liczb¹ pó³ek teoretycznych w kolumnie i oblicza siê j¹ na podstawie jednej z
poni¿szych zale¿noœci (3):

albo (3)

gdzie:
lr - odleg³oœæ retencji zmierzona na taœmie rejestratora lub wydruku kompu-

terowym, odpowiadaj¹ca czasowi od momentu dozowania substancji
testowej do kolumny do pojawienia siê maksimum piku; 

w0,5h - szerokoœæ piku w po³owie jego wysokoœci;
wp - szerokoœæ podstawy piku wyznaczona przez styczne do boków piku na linii

podstawy (patrz te¿ rys. 9.19).

Najlepsz¹ sprawnoœæ rozdzielania otrzymuje siê przy optymalnym przep³ywie fazy
ruchomej przez kolumnê, któr¹ wyznacza siê z wykresu H = f(u). Prêdkoœæ fazy
ruchomej odpowiadaj¹ca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z
regu³y wykorzystuje siê wy¿sze prêdkoœci przep³ywu eluentu. Zale¿noœæ H = f(u) mo¿e
byæ, tak¿e w cieczowej chromatografoo opisana w przybli¿eniu tzw. równaniem Van
Deemtera (4):

(4)

gdzie:
u - liniowa prêdkoœæ fazy ruchomej; 
A, B i C - wielkoœci sta³e dla danej kolumny, fazy stacjonarnej, fazy ruchomej

i temperatury; A - charakteryzuje dyfuzjê wirow¹, B - dyfuzjê 
molekularn¹ w fazie ruchomej, C - opór przenoszenia masy (zak³óce-
nie równowagi spowodowane przep³ywem fazy ruchomej).

Na rys. 9.16 przedstawiono przebieg krzywej opisanej równaniem Van Deemtera
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T³okowy profil przep³ywu cieczy w kolumnie jest podstawowym warunkiem otrzyma-
nia kolumny o sprawnoœci wynikaj¹cej z powy¿szych teoretycznych zale¿noœci. Gdy
Profil przep³ywu w kolumnie nie jest “t³okowy”, nale¿y oczekiwaæ znacznie wy¿szych
wartoœci WRPT (rys. 9.17).

4.2. Rozmycie stref “poza kolumn¹” (poza warstw¹ wype³nienia - w zwi¹zku ze skoñczon¹
objêtoœci¹ dozowanej próbki (Vi), rozmycie w dozowniku, w rurkach, na wlocie i wy-
locie z kolumny, w detektorze itp.): 
£¹czna wysokoœæ wype³nienia równowa¿na pó³ce teoretycznej powinna byæ jak najm-
niejsza. Jest w przybli¿eniu sum¹ powy¿szych efektów sk³adowych i teoretycznie mo¿e,
a w praktyce powinna osi¹gaæ podane poni¿ej wartoœci

151

Rys. 9.16. Wykres Van Deemtera - zale¿noœæ wysokoœci równowa¿nej pó³ce teoretycznej (WRPT = H)
od prêdkoœci fazy ruchomej (u); uopt - prêdkoœæ fazy ruchomej odpowiadaj¹ca najwiêkszej sprawnoœ-
ci kolumny; A, B, C - sta³e w równaniu Van Deemtera. W tabeli 3. zestawiono zjawiska, decyduj¹ce o
wynikowej sprawnoœci kolumny

uCCA
u
B

L
H smc ⋅+++≅≡ )(

2σ
Równanie Van Deemtera

⇑ ⇑ ⇑
Dyfuzja
molekularna

Dyfuzja wirowa
(mieszanie stru-
mieni)

Opory przenoszenia
masy w fazie
ruchomej (m) i
stacjonarnej (s)

Za³o¿enie addytywnoœci
efektów rozmycia stref -
addytywnoœci wariancji
efektów sk³adowych

Tabela 9.3. Zestawienie najwa¿niejszych zjawisk, decyduj¹cych o dyspersji (rozmyciu) stref sub-
stancji rozdzielanych w kolumnie chromatograficznej (GC, HPLC, SFC)

Rys. 9.17. Kszta³ty pików chromatograficznych w przypadku t³okowego i nierównomiernego profilu
przep³ywu cieczy w kolumnie.
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(5)

W konsekwencji, tym mniejsze poza-kolumnowe rozmycie stref rozdzielanych sub-
stancji, im mniejsze objêtoœci wewnêtrznych elementów i przestrzeni w detektorze,
dozowniku, kolum-nie, im mniejsze d³ugoœci, a szczególnie œrednice kapilar ³¹cz¹cych,
a tak¿e, je¿eli wartoœci sta³ych czasowych odpowiedzi detektora nie s¹ nadmierne
(koniecznie najmniej poni¿ej 0.5 sek). 

5. Oczekiwane w praktyce sprawnoœci kolumny HPLC (je¿eli dc = 2 - 4 mm, w = 1-1,5ml/min)
podano w tabeli 9.4 w przeliczeniu na 1m dlugoœci wype³nienia kolumny

6. Warunki, jakie nale¿y spe³niæ, podczas wykonywania testu sprawnoœci i selektywnoœci
kolumny:

- nale¿y zapewniæ odtwarzalnoœæ warunków testu; wybraæ substancje zdolne charakteryzowaæ
ró¿ne cechy oddzia³ywañ sorpcyjnych w kolumnie (charakteryzuj¹ce siê zró¿nicowan¹

2 0

c ext poz

p

H H H H

d

= + +
⇓ ⇓
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Rys. 9.18. Zestawienie zjawisk i efektów powoduj¹cych tzw. poza-kolumnowe rozmycie stref sub-
stancji w chromatografii.
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energi¹ oddzia³ywañ, w tym - mog¹ce, w konkretnych warunkach rozdzielania, byæ przy-
czyn¹ asymetrii pików; mo¿na np. wybraæ jedn¹ z mieszanin testowych Engelhardta, albo
inn¹); ogólnie, do testowania kolumny powinno siê wybraæ:

substancje ³atwo rozdzielaj¹ce siê o prostej budowie cz¹steczek,
niskie stê¿enie substancji w próbce testuj¹cej (w liniowym zakresie izotermy sorpcji),
ma³¹ objêtoœæ dozowania (Vi <= 20 µl, gdy dc=4 mm, LC > 100 mm),
warunki dobrej dynamiki uk³adu detektor - rejestrator.

7. Pe³ny test kolumny powinien opisywaæ:

a) sprawnoœæ kolumny (N), 
b) selektywnoœæ kolumny (k', α),
c) przepuszczalnoœæ kolumny (Φ),
d) impedancjê separacji (E)
e) efekty poza-kolumnowego rozmycia stref (σv

2
ext)

f) asymetriê pików (As0,1) 

8. Zale¿noœci i sposoby wyznaczania w praktyce rzeczywistych i oczekiwanych parametrów
kolumny

- Obliczanie sprawnoœci i innych parametrów na podstawie chromatogramu testowego:

albo:                            albo: (6, 6', 6'')2
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dp [µµm] No [1/m]
10 µm 15 - 20  tys.
7 µm 30 - 35  tys.
5 µm 50 - 60  tys.
3 µm 100 - 130 tys.

Tabela 9.4. Oczekiwane sprawnoœci kolumny HPLC, wype³nionej ziarnistym sorbentem (w przelicze-
niu na 1 metr d³ugoœci wype³nienia kolumny).

Rys. 9.19. Schemat, przedstawiaj¹cy chromatogram testowy i sposób wyznaczania parametrów do
obliczenia parametrów sprawnoœci kolumny.
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(7)

(8)

(9)

przy czym dla sorbentów ca³kowicie porowatych: 

k = (ti - t0 ) / t0 (10)

α = ki+1 / ki (11)

- Obliczanie sprawnoœci osi¹galnej teoretycznie w chromatografii cieczowej niezale¿nie od
skali rozdzielania - równanie Knoxa  (uznane za najbardziej adekwatne w warunkach HPLC)
- z zastosowaniem bezwymiarowych parametrów (12):

(12)

gdzie: (13)

dla dobrze wype³nionych i bardzo sprawnych kolumn: B = 2, A = 1, C = 0,1.

- Obliczanie rzeczywistej i oczekiwanej przepuszczalnoœci kolumny

gdzie: (14)

Oczekuje siê, ¿e dla kolumn pakowanych 500 < Φ < 2000, najczêœciej ok. 1000, gdy 
Φ > 2000, to albo wype³nienie kolumny jest nadmiernie zwarte, albo ma miejsce nie-
dro¿noœæ (czêœciowe zatkanie) w uk³adzie filtrów i po³¹czeñ z kolumn¹, albo z innymi ele-
mentami aparatu. 

- Obliczenie wartoœci tzw. impedancji rozdzielania w testowanej kolumnie
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Rys.9.20. Typowy przebieg wykresu zale¿noœci zredukowanej wysokoœci równowa¿nej pó³ce teorety-
cznej (h) od zredukowanej prêdkoœci (v) przep³ywu eluentu w kolumnie HPLC.
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(15)

Wartoœæ E powinna byæ w zakresie 2500 do 10000 dla kolumny pakowanej oraz w zakresie
800 do 2500 dla tzw. kolumny monolitycznej.

- Wyznaczanie poza-kolumnowej dyspersji stref na podstawie chromatogramu testowego:

Znaczenie symboli

Aparatura HPLC oraz sprawnoœæ, efekty poza-kolumnowe i ocena kolumny

a, b - czêœæ szerokoœci piku w 0,1 wysokoœci (patrz rys. 19);
As0,1 - wspó³czynnik asymetrii piku w 0,1 wysokoœci;
C, B, A, Cm, Cs, - sta³e dla konkretnej kolumny i równania;
Cm - czu³oœæ detektora masowego;
Cs - czu³oœæ detektora stê¿eniowego;
Cz - czu³oœæ detektora;
dc - œrednica wewnêtrzna kolumny; œrednica wype³nienia kolumny;
dk - œrednica wewnêtrzna kapilary;
Dm - wspó³czynnik dyfuzji molekularnej substancji rozdzielanej w eluencie
dm/dt - szybkoœæ doprowadzania masy do detektora;
dp - œrednica ziaren wype³nienia kolumny; wielkoœæ ziaren wype³nienia kolumny;
E - tzw. impedancja separacji (wskaŸnik charakteryzuj¹cy ciœnienie konieczne na

jed-nostkê czasu rozdzielania i na jedn¹ pó³kê teoretyczn¹); 
Fc - pole przekroju poprzecznego wype³nienia kolumny;
h - tzw. zredukowana wysokoœæ pó³ki teoretycznej;
H - wysokoœæ wype³nienia równowa¿na pó³ce teoretycznej (HETP);
Hc - j.w., dla samego wype³nienia (po odjêciu tzw. efektów poza-kolumnowych);
He - udzia³ efektów pozakolumnowych w H;
Hext - wysokoœæ równowa¿na pó³ce teoretycznej od efektów pozakolumnowego

rozmycia;
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Rys. 9.21. Ilustracja zasady postêpowania przy wyznaczaniu poza - kolumnowego (tzw. “postkolum-
nowego rozmycia stref”) rozdzielanych substancji.
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Hpoz - wysokoœæ równowa¿na pó³ce teoretycznej od z³ej dynamiki detektora;
hteor - wartoœæ h otrzymana z równania Knoxa;
K - przepuszczalnoœæ kolumny;
k2 - wspó³czynnik retencji substancji drugiej sposród dwu rozpatrywanych;
L - droga elucji;
l - odleg³oœæ mierzona na chromatogramie (w warunkach elucji izokratycznej 

i sta³ego natê¿enie przep³ywu eluentu);
Lc - d³ugoœæ wype³nienia kolumny;
Lk - d³ugoœæ kapilary;
m - masa substancji wp³ywaj¹cej do detektora;
M1 - pierwszy moment zwyk³y piku jako krzywej rozk³adu stê¿enia (po³o¿enie

“œrodka ciê¿koœci” piku);
N0 - liczba pó³ek teoretycznych kolumny w przeliczeniu na 1 m d³ugoœci

wype³nienia;
N2 - liczba pó³ek teoretycznych kolumny dla substancji 2;
Rs1/2 - stopieñ rozdzielenia substancji 2/1 ;
s - selektywnoœæ detektora;
S - szerokoœæ piku przy podstawie;
S1/2 - szerokoœæ piku w 1/2 wysokoœci; 
Sc - powierzchnia przekroju poprzecznego wype³nienia kolumny;
Si, Ss, Sm, S0 - sygna³ detektora, odpowiednio: Si - w odpowiedzi na stê¿enie ci, Ss - detekto-

ra stê¿eniowego, Sm - detektora masowego, S0 - pe³ny sygna³ odpowiedzi;
t - czas;
t0 - czas retencji substancji niesorbowanej;
T - okres proporcjonowania;
u - liniowa prêdkoœæ przep³ywu eluentu w kolumnie;
UV-VIS - detektor fotoabsorbcjometryczny w zakresie UV i œwiat³a widzialnego;
Vi - objêtoœæ dozowania;
Vm - objêtoœæ mieszania;
Vmix - objêtoœæ mieszalnika;
Vt - prêdkoœæ przesuwu papieru w czasie rejestracji chromatogramu testowego;
VR - objêtoœæ retencji;
w - natê¿enie przep³ywu eluentu (objêtoœciowo) [cm3/min];
X - u³amek objêtoœciowy sk³adnika B w eluencie albo wymiar “znamienny”

kolumny;

Symbole greckie

σv
2, σl

2 - liczone objêtoœciowo (v) i liniowo (l) wariancje sk³adowe rozk³adu stê¿enia
wzd³u¿ kolumny; 

- objêtoœciowo liczona wariancja pozakolumnowego rozmycia stref substancji;

- udzia³ rozmycia poza-kolumnowego w wartoœci kwadratu szerokoœci piku w
po-³owie wysokoœci;

∆ - amplituda wahañ stê¿enia sk³adnika B w eluencie; 
η - lepkoœæ dynamiczna eluentu;
υ - objêtoœæ eluentu;
Φ - przepuszczalnoœæ w³aœciwa kolumny; 
α - retencja wzglêdna (opisuje selektywnoœæ kolumny);
τ - sta³a czasowa detektora (0,632 amplitudy So osi¹gane jest po czasie  );

∑ 2
2/1 extS

∑ 2
extvσ
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ν - tzw. zredukowana prêdkoœæ przep³ywu eluentu;
υ0 - opóŸnienie transportowe wyra¿one w jednostkach objêtoœci;
µ2 - drugi moment centralny piku jako krzywej rozk³adu;
υa - zastêpcza objêtoœæ mieszania w elementach chromatografu cieczowego; 
υt - prêdkoœæ przesuwu papieru rejestratora;

157
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10.1. WPROWADZENIE

W gradientowej aparaturze HPLC z zaworami proporcjonuj¹cycmi - przebieg programu
elucji na wlocie do kolumny chromatograficznej czêsto, z kilku ró¿nych przyczyn, odbiega od
programu oczekiwanego. Rozbie¿noœæ miêdzy zaprogramowanym i zrealizowanym programem
elucji jest spowodowana przede wszystkim mieszaniem cieczy w elementach aparatu oraz
opóŸnieniem transportowym. W konsekwencji otrzymuje siê nie tylko odchylenia czasu retencji
od wartoœci przewidywanych teoretycznie, albo wyznaczonych przez oprogramowanie optymal-
izuj¹ce program elucji, ale tak¿e niekorzystn¹ powtarzalnoœæ czasu retencji. Jeszcze wiêkszy
problem jest zwi¹zany z uzyskiwaniem dobrej odtwarzalnoœci wyników rozdzielania, z za-
stosowaniem ró¿nych aparatów i konkretnej metody analitycznej. 

Oczekuje siê, aby program elucji na wlocie do kolumny chromatograficznej by³ zgodny z
przebiegiem po¿¹danym. Ten ostatni warunek z regu³y nie jest spe³niony w praktyce, poniewa¿
aparaty ró¿nych producentów charakteryzuj¹ siê ró¿nymi wartoœciami objêtoœci mieszania
cieczy w przestrzeni miêdzy wylotem z uk³adu programowania sk³adu cieczy i wlotem do
kolumny chromatograficznej. To powoduje, ¿e ten sam program elucji wprowadzony do sterow-
nika programatora eluentu ró¿nych aparatów chromatograficznych, prowadzi do otrzymywania
na wlocie do kolumny HPLC ró¿nych funkcji przebiegu programu elucji i ró¿nych wartoœci
czasu retencji tych samych substancji rozdzielanych z zastosowaniem tej samej kolumny.

Nasze badania wykaza³y, ¿e mo¿na zastosowaæ takie procedury sterowania modu³em
wykonawczym systemu programowania sk³adu eluentu (przede wszystkim, zaworami propor-
cjonuj¹cymi), ¿e nastêpuje eliminacja odchylenia programu elucji otrzymanego na wlocie do
kolumny chromatograficznej od ¿¹danej postaci programu. 

Korekta ta powinna zapewniæ nie tylko powtarzalnoœæ programu elucji (która zale¿y
g³ównie od powtarzalnoœci dzia³ania modu³u programowania sk³adu cieczy), ale tak¿e od-
twarzalnoœæ wyników oznaczeñ. Taki sposób programowania sk³adu cieczy (wytwarzanie na
wlocie do kolumny programu elucji, dok³adnie o ¿¹danej postaci), powinien te¿ zapewniæ efek-
tywne stosowanie istniej¹cych narzêdzi doboru optymalnego programu elucji oraz mo¿liwoœæ
weryfikacji ich skutecznoœci. 

10.2. CZÊŒÆ TEORETYCZNA

Przeprowadzono analizê teoretyczn¹ kilku wariantów modelu mieszania cieczy w elemen-
tach gradientowego aparatu chromatograficznego, przedstawionego na rys. 1. w formie uogól-
nionej, aktualnej dla gradientowego aparatu chromatograficznego z zaworami proporcjonuj¹cy-
mi, umieszczonymi po stronie niskiego ciœnienia pompy (tzw. niskociœnieniowy system pro-
gramowania sk³adu cieczy).
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Model na rys. 10.1. mo¿e zostaæ zastosowany opisu mieszania cieczy w gradientowym
aparacie chromatograficznym z zaworami proporcjonuj¹cymi, zarówno, umieszczonymi po
stronie wysokiego, jak i niskiego ciœnienia, a tak¿e dla aparatu, w którym programowanie sk³adu
cieczy odbywa siê na drodze sterowania kilkoma równoczeœnie pracuj¹cymi pompami (tzw.
wysokociœnieniowy system programowania sk³adu cieczy). Œcis³y opis matematyczny uwzglêd-
niaj¹cy wszstkie elementy modelu na rys. 10.1 jest stosunkowo skomplikowany. 

Do analizy teoretycznej problemu zgodnoœci programu elucji na wlocie do kolumny z
¿¹dan¹ funkcj¹ zastosowano uproszczony model, który pozwala ³atwo otrzymaæ œcis³y opis teo-
retyczny. Otrzymane wyniki okaza³y siê, jednoczeœnie, w zadowalaj¹cym stopniu przydatne
praktycznie. Model ten sk³ada siê z po³¹czonych wzajemnie szeregowo elementów: "Z" (pro-
gramator programu elucji, generuj¹cy w przekroju "1" okreœlon¹ funkcjê programu elucji),
mieszalników "M i Ma", które zast¹piono jednym mieszalnikiem "M" o objêtoœci Vz oraz ele-
mentu Vo, zastêpuj¹cego opóŸnienie transportowe (które zawsze ma miejsce na drodze: progra-
mator programu elucji - kolumna chromatograficzna). Model sk³ada siê, wiêc, tylko z jednego
mieszalnika o objêtoœci Vz=V+Va, zastêpuj¹cego mieszanie cieczy w przestrzeni miêdzy ele-
mentami wykonawczymi programatora sk³adu eluentu oraz z elementu (Vo), zastêpuj¹cego
opóŸnienie transportowe miêdzy wylotem z programatora sk³adu eluentu i wlotem do kolumny
chromatograficznej.

Analiza teoretyczna takiego modelu, w przypadku liniowego programu elucji, ¿¹danego
na wlocie do kolumny chromatograficznej (w przekroju "5"), prowadzi do nastêpuj¹cych
wniosków: 

- Gdy programator sk³adu eluentu realizuje w przekroju "1" liniow¹ funkcjê programu
elucji (1) w postaci:

X = at + b (1)

- to w stanie ustalonym (t >> TA = Vz/w), otrzymamy na wylocie z mieszalnika Vz (w
przekroju "4") nastêpuj¹cy przebieg (2) funkcji programu elucji :

X1(t) = a t + b - a TA (2)

Czytelnik mo¿e samodzielnie wyprowadziæ odpowiednie zale¿noœci, je¿eli ma chêæ
"poæwiczyæ" uk³adanie i rozwi¹zywanie prostych równañ ró¿niczkowych, maj¹cych praktyczne
zastosowanie.
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Rys. 10.1. Zastêpczy model przyjêty dla matematycznego opisu zmian sk³adu cieczy w uk³adzie zasi-
lania eluentem kolumny chromatograficznej.  Oznaczenia: A, B - sk³adniki eluentu, Z - zawory pro-
porcjonuj¹ce, P - pompa, M - mieszalnik o objêtoœci V, Ma - mieszalnik o objêtoœci Va zastêpuj¹cy
mieszanie cieczy w aparacie poza mieszalnikiem M, Vo -pojemnoœæ o t³okowym profilu przep³ywu
zastêpuj¹ca opóŸnienie transportowe, R - opór powoduj¹cy podwy¿szone ciœnienie pracy pompy, 
1-6 - przekroje rozpatrywane w pe³nym opisie modelu.
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Analiza równañ, prowadz¹cych do otrzymania zale¿noœci (2) w okresie, zarówno stanu
ustalonego, jak i w stanie nieustalonym, sugeruje mo¿liwoœæ takiego przekszta³cenia programu
sterowania elementami wykonawczymi urz¹dzenia gradientowego (zaworami proporcjonuj¹cy-
mi, lub równolegle pracuj¹cymi pompami), aby na wlocie do kolumny otrzymywaæ po¿¹dany
program elucji, zgodny z równaniem (1).

W przypadku liniowego programu elucji, przebieg skorygowany programu przedstawia siê
nastêpuj¹co:

(3)

gdzie: w - objêtoœciowe natê¿enie przep³ywu eluentu w kolumnie;
δ(t) - delta Diraca;
X1(0) - pocz¹tkowa zawartoœæ sk³adnika B w mieszalniku Vz w czasie t = 0 

(w praktyce wartoœæ b), a wiêc ostatni sk³adnik zale¿noœci (3) wynosi
zero;

W konsekwencji, gdy do programatora sk³adu eluentu, w przypadku ¿¹dania otrzymywa-
nia liniowego programu elucji w kolumnie, zostanie wprowadzona skorygowana funkcja progra-
mu o postaci zale¿noœci (3) oraz zostanie skorygowany moment wprowadzenia próbki do kolum-
ny o wartoœæ opóŸnienia transportowego (t' = Vo /w) - to na wlocie do kolumny chro-

( ) [ ])0()()( 1XbTAtaTAbattX k −⋅⋅+⋅++= δ
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Rys. 10.2. Schematyczne wykresy, zwi¹zane ze zniekszta³ceniem i korekt¹ liniowego programu elucji,
gdy aparat chromatograficzny mo¿na modelowaæ obiektem inercyjnym I rzêdu (idealnym mieszal-
nikiem) o objêtoœci Vz = V+Va. Program po¿¹dany: X = at+b; Program skorygowany: X = at+b+(a TA).
a - po¿¹dany przebieg programu elucji na wlocie do kolumny chromatograficznej,
a' - rzeczywisty przebieg programu elucji (linia ci¹g³a), otrzymany na wlocie do kolumny chro-
matograficznej, gdy programator wykonuje program naszkicowany lini¹ kreskow¹;
b - programator wykonuje program skorygowany, zgodny z lini¹ ci¹g³¹; 
b' - przebieg programu elucji, zrealizowany na wlocie do kolumny w wyniku wprowadzenia do pro-
gramatora programu skorygowanego "b".
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matograficznej (w przekroju "5"), powinna zostaæ otrzymana dok³adnie funkcja programu elucji
w postaci równania (1).

Schematy przedstawione na rys. 10.2. stanowi¹ graficzn¹ ilustracjê wyniki studiów teore-
tycznych, dla oczekiwania liniowego przebiegu funkcji programu elucji w kolumnie (przy czym,
wartoœæ Xp na rys. 2 jest to¿sama z "b" w równaniach (1) do (3)).  Podobne wnioski otrzymano
tak¿e dla wybranych, nieliniowych postaci programu elucji. W konsekwencji, w myœl streszc-
zonych tu wyników rozwa¿añ teoretycznych, program elucji, otrzymywany na wlocie do kolum-
ny chromatograficznej, mo¿e byæ dok³adnym odwzorowaniem postaci funkcji, która jest oczeki-
wana.

10.3. CZÊŒÆ DOŒWIADCZALNA

Zastosowano dwa ró¿ne komercyjne analityczne gradientowe chromatografy cieczowe z
zaworami proporcjonuj¹cymi po stronie ss¹cej pompy, charakteryzuj¹ce ciê zró¿nicowanymi
wartoœciami parametrów dynamiki mieszania cieczy w przestrzeni przed wlotem do kolumny
chromatograficznej. W tabeli 10.1 podano dla obu aparatów wartoœci parametrów dynamiki
mieszania cieczy oraz przebiegi funkcji programu elucji, wprowadzone do programatora.
Zastêpcz¹ objêtoœæ mieszania Vz w elementach aparatu na drodze od zaworów proporcjonuj¹-
cych do wlotu do kolumny chromatograficznej oraz wynikaj¹c¹ z niej zastêpcz¹ sta³¹ czasow¹
TA (TA= Vz/w) wyznaczono stosuj¹c metodê "0.632".

Wp³yw korekty programu elucji na wartoœæ parametrów retencji substancji rozdzielanych
w warunkach elucji gradientowej badano dla wartoœci natê¿enia przep³ywu w=1,5 cm3/min., z
zastosowaniem typowej kolumny Lichrospher Rp18 5 µm o wymiarach 125x4 mm i 250 x4 mm,
rozdzielaj¹c acetanilid i wêglowodory aromatyczne. Zastosowano, czêsto wykorzystywan¹ w
praktyce, wartoœæ gradientu stê¿enia ok. 4,5 %/min. w zakresie od 4% do 90% metanolu w
wodzie. Analizowano te¿ wp³yw opóŸnienia transportowego.

Dziêki obecnoœci acetonu w cieczy A (0,025% v/v) i cieczy B (0,1% v/v) i zastosowaniu
detektora UV dla d³ugoœci fali 265 nm otrzymywano jednoczeœnie chromatogramy oraz orienta-
cyjne przebiegi zmian udzia³u sk³adnika B w eluencie na wylocie z kolumny (zniekszta³cone z
powodu sorpcji acotonu na powierzchni sorbenta Rp18).

10.4. WYNIKI I WNIOSKI

W badaniach zastosowane dwa ró¿ne gradientowe aparaty chromatograficzne, scharak-
teryzowane w tab. 1 pod wzglêdem wartoœci parametrów dynamiki mieszania cieczy i odpowied-
nich skorygowanych postaci programu elucji.
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Tabela 10.1 Parametry dynamiki mieszania cieczy w aparatach wykorzystanych w doœwiadczeniach,
których wyniki przedstawiono na rysunku 5 i w tabeli 2 oraz 3.

Lp. Nazwa aparatu
OpóŸnienie 

transportowe
[cm3] / [min]

Zastêpcza objêtoœæ
mieszania cieczy

[cm3] / [min]

Postaæ skorygowanego
programu elucji

(a * t + b)

1 LaChrom (Ap.1) 0.6 / 0.4 0.35 / 0.23 4.3 %/min * t + 1%
2 Lichrograph (Ap.2) 2.4 / 1.6 1.05 / 0.7 4.3 %/min * t + 3%
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Rozpatrywano trzy warianty korekty programu elucji i momentu wprowadzenia próbki do
kolumny, zilustrowane na rysunku 10.4:

a) Próbkê dozowano ignoruj¹c istnienie zarówno opóŸnienia transportowego, jak i 
mieszania cieczy przed wlotem do dozownika (tak jak, ma to miejsce dotychczas, bez
korekty - rysunek 10.4a), 

b) Próbkê dozowano z opóŸnieniem w stosunku momentu uruchomienia programatora 
gradientu elucji; wielkoœæ opóŸnienia, tak dobrana, by próbka "trafi³a" w kolumnie na 
pocz¹tek realizacji programu elucji, jednak nie korygowano programu elucji ze wzglê-
du na mieszanie cieczy przed wlotem do kolumny (rysunek 10.4b), 

c) Uwzglêdniono obydwa efekty powoduj¹ce odchylenie programu elucji od ¿¹danego 
przebiegu, tj. dozowano z uwzglêdnieniem opóŸnienia transportowego oraz 
skorygowano program elucji (rysunek 10.4c). 

Na rysunku 10.3 lini¹ kreskow¹ zaznaczono po¿¹dany przebieg programu elucji, lini¹
ci¹g³¹ zrealizowany przebieg programu elucji, zaœ strza³k¹ moment dozowania próbki. Jak
widaæ, przy uwzglêdnieniu tylko korekty opóŸnienia transportowego (rysunek 10.3b), nastêpuje
przesuniêcie programu elucji w kolumnie wzd³u¿ osi czasu wzglêdem momentu dozowania prób-
ki. W przypadku ca³kowitej korekty (rysunek 10.3.c) nastêpuje tak¿e zmiana charakteru funkcji
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Rys. 10.3. Schematyczne przedstawienie przebiegów programu elucji (X2) na wlocie do kolumny chro-
matograficznej w relacji do momentu dozowania próbki:
a) przy braku korekty programu elucji i nie uwzglêdnieniu opóŸnienia transportowego
b) po uwzglêdnieniu opóŸnienia transportowego ale bez korekty programu elucji, 
c) po uwzglêdnieniu opóŸnienia transportowego oraz zastosowaniu korekty programu elucji.
Linia kreskowa - po¿¹dany przebieg programu elucji, linia ci¹g³a - zrealizowany przebieg programu
elucji, strza³k¹ zaznaczono moment dozowania próbki. t0 opóŸnienie transportowe.
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opisuj¹cej przebieg funkcji programu elucji zrealizowany na wlocie do kolumny i dostosowanie
jej do po¿¹danego (w tym przypadku - liniowego) przebiegu. Ma miejsce usuniêcie 

pocz¹tkowego zagiêcia krzywej programu elucji oraz eliminacja dodatkowego przesuniê-
cia tej linii spowodowanego mieszaniem cieczy przed wlotem do kolumny.

Ró¿nice przebiegu programu elucji w kolumnie przek³adaj¹ siê na ró¿nice czasu i objêtoœ-
ci retencji rozdzielanych substancji. Ró¿nice objêtoœci retencji s¹ wzglêdnie tym wiêksze im
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Rys. 10.4. Zestawienie trzech do szeœciu na³o¿onych chromatogramów otrzymanych w warunkach
elucji gradientowej z zastosowaniem dwóch typów aparatów chromatograficznych (Ap.1 i Ap.2) :
A. przy braku korekty programu elucji i nieuwzglêdnieniu opóŸnienia transportowego,
B. po uwzglêdnieniu opóŸnienia transportowego, ale bez korekty programu elucji, 
C. po uwzglêdnieniu opóŸnienia transportowego oraz zastosowaniu korekty programu elucji.
Po¿¹dany program elucji X = 4,3[%/min.] * t, w zakresie 4% do 90%, ciecz A - woda + 0,025% ace-
tonu, ciecz B - metanol + 0,1% acetonu, w=1,5 cm3/min., kolumna - Lichrospher RP 18 5µm, 125x4
mm, t=30°C. Ap. 1 - LaChrom (Merck-Hitachi), Ap. 2 - Lichrograph (Merck-Hitachi). Rozdzielane
substancje: 1   acetanilid, 2 - benzen, 3 - toluen, 4 - o-ksylen, 5 - n-butylobenzen.
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wiêksze jest opóŸnienie transportowe, im wiêksza jest wartoœæ zastêpczej sta³ej czasowej TA oraz
im mniejsza jest objêtoœæ wype³nienia kolumny. Dodatkowo, przesuniêcie czasu retencji jest tym
wiêksze, im mniejsze jest natê¿enie przep³ywu eluentu (w).

Potwierdzaj¹ to, przedstawione na rysunku 10.4 i 10.5, przyk³ady chromatogramów
uzyskanych dla dwóch aparatów w warunkach elucji gradientowej oraz zawarte w tabeli 1
wartoœci czasu retencji i zawarte w tabeli 10.3 wartoœci powierzchni pików, otrzymane:

A. przy braku korekty programu elucji i nie uwzglêdnieniu opóŸnienia transportowego, 
rysunek 10.4a, Tabele 10.2 i 10.3 kolumna A ;

B. po uwzglêdnieniu opóŸnienia transportowego, ale bez korekty programu elucji, rysunek 
10.4b, Tabele 10.2 i 10.3 kolumna B ; 

C. po uwzglêdnieniu opóŸnienia transportowego oraz zastosowaniu korekty programu 
elucji, rysunek 10.4c, Tabele 10.2 i 10.3 kolumna C.

Na podstawie chromatogramów na rys 10.4 i 10.5 oraz wartoœci czasu retencji, zamieszc-
zonych w Tabeli 10.2, widaæ, ¿e czas retencji substancji rozdzielanych w warunkach elucji gra-
dientowej ró¿ni siê znacznie bez i z zastosowaniem korekty programu elucji. Widaæ te¿, ¿e
najwiêksze znaczenie przy przenoszeniu parametrów retencji miêdzy aparatami o ró¿nych
wartoœciach dynamiki mieszania, ma uwzglêdnienie opóŸnienia transportowego, a dopiero w
nastêpnej kolejnoœci korekta programu elucji uwzglêdniaj¹ca mieszanie cieczy. Jednak, w przy-
padku chromatografii cieczowej z tzw. kolumnami mikropakowanymi znaczenie obu rodzajów
korekty bêdzie podobne.

Powy¿sze wyniki dobitnie te¿ dokumentuj¹, ¿e bez zastosowania odpowiedniej korekty
programu elucji nie mo¿na oczekiwaæ zadowalaj¹cej odtwarzalnoœci parametrów retencji miêdzy
aparatami o ró¿nych wartoœciach parametrów dynamiki mieszania cieczy przed wlotem do
kolumny chromatograficznej, szczególnie, gdy znaczne s¹ ró¿nice opóŸnienia transportowego.

Widaæ te¿, ¿e stosowanie w praktyce narzêdzi programowych przewiduj¹cych parametry
retencji na podstawie przebiegu funkcji programu elucji, wymiarów kolumny i natê¿enia
przep³ywu eluentu musi byæ obarczone okreœlonym b³êdem, gdy nie uwzglêdnia siê wp³ywu
mieszania cieczy w przestrzeni przed wlotem do kolumny chromatograficznej, a zw³aszcza wp³y-
wu opóŸnienia transportowego.
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Tabela 10.2. Zestawienie œrednich wartoœci czasu retencji bez i po zastosowaniu korekty programu
elucji
A. przy braku korekty programu elucji i nie uwzglêdnieniu opóŸnienia transportowego,
B. po uwzglêdnieniu opóŸnienia transportowego, ale bez korekty programu elucji, 
C. po uwzglêdnieniu opóŸnienia transportowego oraz zastosowaniu korekty programu elucji.

A B C
Aparat:
Substancja:

Ap. 1
[min.]

Ap.2
[min.]

Ap. 1
[min.]

Ap.2
[min.]

Ap. 1
[min.]

Ap.2
[min.]

Acetanilid 6,82 8,21 6,88 6,85 6,09 6,08
Benzen 12,5 14,06 12,46 12,38 11,65 11,66
Toluen 16,62 16,81 15,20 15,11 14,64 14,65
o-ksylen 16,91 18,47 16,90 16,84 16,34 16,35
n-butylo-benzen 19,51 21,37 19,45 19,41 18,99 19,01
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Mo¿na dodaæ, ¿e wtedy, gdy eluent A (tzn. eluent, od którego rozpoczyna siê program
elucji) posiada znikom¹ si³ê elucyjn¹, wówczas korygowanie momentu dozowania próbki o
wartoœæ opóŸnienia transportowego nie jest konieczne. Dopóki eluent ma zerow¹ si³ê elucyjn¹,
to znaczy do czasu, gdy nie zacznie wp³ywaæ do kolumny sk³adnik B eluentu, substancje
rozdzielane nie podlegaj¹ elucji. Wtedy wystarczy zastosowaæ tylko korektê uwzglêdniaj¹c¹
mieszanie cieczy. 

Na podstawie danych w Tabeli 10.3 widaæ, natomiast, ¿e stosowanie korekty programu
elucji ma przede wszystkim znaczenie dla otrzymywania oczekiwanych wartoœci czasu (objêtoœ-
ci) retencji i nie ma du¿ego wp³ywu na odtwarzalnoœæ oraz powtarzalnoœæ powierzchni pików, w
konsekwencji, na mo¿liwoœæ przenoszenia parametrów kalibracyjnych miêdzy ró¿nymi aparata-
mi, gdy czu³oœci detektora i warunki dozowania i “chromatografowania” s¹ takie same. Jedynie,
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Rys. 10.5. Ilustracja wp³ywu rodzaju korekty programu elucji na czas retencji dla aparatu Lichrograph.
Symbolem "I" oznaczono chromatogramy otrzymane przy braku korekty programu elucji, a symbol-
em "II", odpowiednio, chromatogramy: 
a) gdy skorygowano tylko wp³yw mieszania cieczy przed wlotem do kolumny,
b) gdy skorygowano tylko wp³yw opóŸnienia transportowego,
c) gdy skorygowano oba efekty jednoczeœnie.
Po¿¹dany program elucji X = 5[%/min.] * t, ciecz A - woda, ciecz B - metanol + 0,1% acetonu, 
w=1,5 cm3/min., kolumna - Lichrospher RP 18 5 m, 125x4 mm, t=30°C. 
Substancje: 1 - acetanilid, 2 - benzen, 3 - toluen, 4 - o-ksylen, 5 - n butylobenzen.
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Tabela 10.4. Zestawienie wartoœci czasu retencji, zastêpczych objêtoœci mieszania, sta³ych czasowych
oraz odpowiadaj¹ce im równania skorygowanego programu elucji, wykorzystane do otrzymania chro-
matogramów na rysunku 6.

Chromatogram na 
rysunku 5 A B C

V0 [cm3] / t0 [min] 3,0 / 2,0 3,0 / 2,0 3,0 / 2,0
Vz [cm3] / TA [min.] 1,05 / 0,7 1,40 / 0,93 1,74 / 1,16

Równanie skorygowanej
funkcji programu elucji 4,3[%/min.]*t+3[%] 4,3[%/min.]*t+4[%] 4,3[%/min.]*t+5[%]

Substancja Czas retencji [min]
1. Acetanilid 6,14 5,99 5,81
2. Benzen 11,71 11,56 11,33
3. Toluen 14,6 14,4 14,2
4. o-ksylen 16,3 16,1 15,8
5. n-butylobenzen 18,9 18,7 18,4

Tabela 10.3. Zestawienie œrednich wartoœci powierzchni pików bez i po zastosowaniu korekty progra-
mu elucji uwzglêdniaj¹cej wp³yw zastêpczej objêtoœci mieszania cieczy przed wlotem do kolumny
oraz bez i po uwzglêdnieniu wp³ywu opóŸnienia transportowego na przebieg programu elucji
(prowadz¹cych do otrzymywania odpowiednich chromatogramów przedstawionych na rysunku 4)
A) brak korekty programu elucji i nie uwzglêdnienie opóŸnienia transportowego;
B) po uwzglêdnieniu opóŸnienia transportowego ale bez korekty programu elucji ze wzglêdu na 

dynamikê mieszania cieczy przed wlotem do kolumny;
C) po uwzglêdnieniu opóŸnienia transportowego oraz zastosowaniu korekty programu elucji 

eliminuj¹cej mieszanie cieczy.
*) - w nawiasach podano ró¿nice wartoœci œrednich powierzchni pików.

A B C

Aparat:
Substancja:

Ap. 1
[mVs]

Ap.2
[mVs]

Ap. 1
[mVs]

Ap.2
[mVs]

Ap. 1
[mVs]

Ap.2
[mVs]

Acetanilid 10679 10836
(157) *) 10634 10710

(76) 10640 10700
(60)

Benzen 266 271
(5) 264 267

(3) 263 265
(2)

Toluen 631 639
(8) 651 658

(7) 662 668
(6)

o-ksylen 911 924
(13) 916 925

(9) 922 926
(4)

n-butylobenzen 776 796
(20) 779 791

(12) 783 788
(5)
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gdy zastosowanie korekty programu elucji znacznie zmieni czas retencji, to mo¿na spodziewaæ
siê ró¿nic wartoœci powierzchni pików i w konsekwencji, ró¿nic wartoœci wspó³czynników kali-
bracyjnych, szczególnie dla substancji o niskich i wysokich wartoœciach czasu retencji.

Zbadano te¿ wp³yw niedok³adnego wyznaczenia zastêpczej objêtoœci mieszania Vz zas-
tosowanej do okreœlenia skorygowanego programu elucji na uzyskiwane wartoœci czasu retencji.
Na rysunku 6 przedstawiono chromatogramy otrzymane dla trzech programów elucji, ró¿ni¹cych
siê wartoœci¹ zastêpczej objêtoœci mieszania przyjêt¹ do obliczenia korekty programu elucji, a co
za tym idzie, ró¿ni¹cych siê parametrem "b" w równaniu prostej, opisuj¹cej skorygowany pro-
gram elucji wprowadzany do programatora. 

W tabeli 10.4 zestawiono wartoœci zastêpczej objêtoœci mieszania przyjête do korekty,
odpowiadaj¹ce im wartoœci zastêpczej sta³ej czasowej, postaci skorygowanych równañ progra-
mu elucji dla odpowiednich chromatogramów oznaczonych na rysunku 10.6 jako a, b, c oraz
podano uzyskane czasy retencji poszczególnych rozdzielanych substancji.

Widaæ, ¿e przy doœæ du¿ej zmianie zastêpczej objêtoœci mieszania, o 0,4 cm3, wykorzysty-
wanej dla korygowania programu elucji, zmiany uzyskiwanych wartoœci czasu retencji s¹
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Rys. 10.6. Ilustracja wartoœci wp³ywu zastêpczej objêtoœci mieszania przyjêtej do obliczenia korekty
programu elucji na czas retencji dla aparatu Lichrograph.
Po¿¹dany program elucji X = 4,3[%/min.] *t, w zakresie 4% do 90%, opóŸnienie transportowe 
υ0=3 cm3, t0 = 2 min., ciecz A - woda, ciecz B - metanol + 0,1% acetonu, w=1,5 cm3/min., 
kolumna - Lichrospher RP 18 5 m, 125x4 mm, t=30°C. 
Przyjête wartoœci zastêpczych objêtoœci mieszania, sta³ych czasowych oraz odpowiadaj¹ce im równa-
nia skorygowanego programu elucji :
a - Vz=1,05 cm3, TAz = 0,7 min., X = 4,3[%/min.]*t+3[%], 
b - Vz=1,40 cm3, TAz = 0,93 min., X = 4,3[%/min.]*t+4[%], 
c - Vz=1,74 cm3, TAz = 1,16 min., X = 4,3[%/min.]*t+5[%], 
Rozdzielane substancje: 1 - acetanilid, 2 - benzen, 3 - toluen, 4 - o-ksylen, 5 - n butylobenzen.
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wzglêdnie niedu¿e (na poziomie ok. 0,2 min). Oznacza to, ¿e niewielkie b³êdy w wyznaczaniu
zastêpczej objêtoœci mieszania nie powinny powa¿nie pogorszyæ odtwarzalnoœci czasu retencji. 

Wszystkie wykonane badania wykaza³y te¿, niewielki, praktycznie pomijalny, wp³yw
sposobu i stopnia korekty programu elucji na powtarzalnoœæ: czasu retencji oraz powierzchni
pików - dla tego samego aparatu, kolumny i tych samych warunków rozdzielania. Wydaje siê to
oczywiste, tak¿e intuicyjnie, poniewa¿ charakter funkcji programu elucji powinien mieæ dru-
gorzêdny wp³yw na powtarzalnoœæ otrzymywanych wartoœci czasu retencji oraz powierzchni
pików chromatograficznych. O powtarzalnoœci uzyskiwania w/w parametrów w warunkach
kolumnowej chromatografii cieczowej z wykorzystaniem programowania sk³adu cieczy decydu-
je przede wszystkim powtarzalnoœæ wytwarzania przez aparat okreœlonej wartoœci sk³adu eluen-
tu, czy powtarzalnoœæ wytwarzania okreœlonej (niekoniecznie ¿¹danej) postaci programu elucji,
w tym dok³adnoœæ i stabilnoœæ pracy pompy.

Zupe³nie inaczej ma siê sprawa z odtwarzalnoœci¹ czasu retencji z zastosowaniem ró¿nych
aparatów HPLC. Wykazano, ¿e z wykorzystaniem tej samej kolumny i programu elucji, czas i
objêtoœæ retencji mog¹ znacznie ró¿niæ siê co do wartoœci tego samego, gdy nie zostanie zas-
tosowana korekta programu elucji, a wartoœci opóŸnienia transportowego i zastêpcze objêtoœci
mieszania dwóch aparatów s¹ ró¿ne.

Znaczenie symboli

a, b - wspó³czynniki w liniowym programie elucji gradientowej (X = at+b),
t - czas, wyra¿ony w [s] albo [min.], 
t0 , To - opóŸnienie transportowe, wyra¿one w [s], albo [min.],
TA - zastêpcza sta³a czasowa mieszalnika i aparatu, modelowana pojedynczym 

elementem inercyjnym I rzêdu, [s] albo [min.],
Vo, υ0 - opóŸnienie transportowe wyra¿one w [cm3],
Vz - zastêpcza objêtoœæ mieszania w mieszalniku i aparacie chromatograficznym 

modelowanym elementem inercyjnym I rzêdu, wyra¿ona w [cm3],
w - objêtoœciowe natê¿enie przep³ywu fazy ruchomej przez kolumnê 

chromatograficzn¹, wyra¿one w [cm3 /min.],
X - stê¿enie objêtoœciowe sk³adnia B, C, … w eluencie, wyra¿one jako udzia³ 

objêtoœciowy [v/v] (u³amek objêtoœciowy), albo [% v/v] (procent objêtoœ-
ciowy).
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Celem rozdzielania mieszaniny substancji na poszczególne sk³adniki, b¹dŸ tylko
wybranych substancji od innych, jest najczêœciej ich iloœciowe oznaczenie, tj. ustalenie zwartoœ-
ci lub masy analitu w bardzo du¿ej próbce. 

Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) jest wykorzystywana do oznaczenia
zawartoœci sk³adników g³ównych, t.j. wystêpuj¹cych w próbce na poziomie stê¿eñ w zakresie od
1 do 100 %, sk³adników poœrednich - od 0.001 do 1% oraz substancji obecnych w analizowanej
próbce poni¿ej 0.001%, tj. sk³adników œladowych. 

Oznaczenie iloœciowe w HPLC polega na ustaleniu zale¿noœci pomiêdzy sygna³em detek-
tora, czyli powierzchni¹ pod pikiem lub ewentualnie wysokoœci¹ piku, a stê¿eniem lub mas¹
sk³adnika, którego zawartoœæ zamierzamy oznaczyæ. W praktyce mamy do dyspozycji cztery
metody oznaczania: metodê wzorca zewnêtrznego (metodê krzywej kalibracyjnej ang. “external
standard”), metodê wzorca wewnêtrznego (ang. “internal standard”), metodê dodatku wzorca
(metodê fortyfikacji) oraz metodê prostej normalizacji lub normalizacji ze wspó³czynnikami
korekcyjnymi (ang. “normalization”).

11.1. METODA WZORCA ZEWNÊTRZNEGO 
(METODA KRZYWEJ KALIBRACYJNEJ)

Istot¹ metody wzorca zewnêtrznego jest wyznaczenie zale¿noœci pomiêdzy powierzchni¹
(wysokoœci¹) piku dla ka¿dej z oznaczanych substancji i ich stê¿eniem lub mas¹.

W tym celu przygotowuje siê roztwory kalibracyjne, tzn. roztwory substancji oznaczanej
albo mieszaniny analizowanych substancji w kilku ró¿nych stê¿eniach (np. 1.0, 2,0, 3.0, 4.0
mg/mL). Ka¿dy z przygotowanych roztworów, dozowany jest do kolumny chromatograficznej.
Na podstawie powierzchni lub wysokoœci pików, na podstawie uzyskanych chromatogramów
wyznacza siê przebieg krzywej kalibracyjnej, b¹dŸ oblicza siê wartoœci wspó³czynników w rów-
naniu kalibracyjnym dla ka¿dej z oznaczanych substancji. Nastêpnie, dozowane do kolumny i
rozdzielane s¹ próbki, w których oznaczona ma byæ zawartoœæ substancji. Uzyskane powierzch-
nie pików substancji oznaczanych w nieznanej próbce, umo¿liwi¹ oznaczenie ich zawartoœci, tj.
stê¿enia (masy). W praktyce wykonuje siê to metod¹ graficznej interpolacji na wykresie krzywej
kalibracyjnej, w oparciu o równanie krzywej kalibracyjnej lub z wykorzystaniem równania (1).

(1)

gdzie: Cx - oznaczona zawartoœæ sk³adnika “x”, Ax - powierzchnia piku, Rf, rf - wspó³czynniki
odpowiedzi, tj. iloraz powierzchni piku i stê¿enia substancji o znanym stê¿eniu w roztworze
wzorcowym albo odwrotnie. Gdy równanie kalibracyjne wyra¿one jest funkcj¹ typy f(x) = a1x,

albox
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to wspó³czynnik odpowiedzi jest wspó³czynnikiem kierunkowym a1 tej prostej, dla których
wykonano kalibracjê.

Na rysunku 11.1 i 11.2 przedstawiono odpowiednio: typow¹ krzyw¹ kalibracyjn¹ uzyskan¹
metod¹ wzorca zewnêtrznego oraz chromatogramy roztworów wzorcowych. 

Stosowanie tej metody kalibracji wymaga, aby zarówno roztwory wzorcowe jak i anali-
zowane próbki by³y rozdzielane (“chromatografowane”) w tych samych warunkach temperatu-

Rys. 11.1. Wykres krzywej kalibracyjne otrzymanej metod¹ wzorca zewnêtrznego.

Rys. 11.2. Chromatogramy roztworów wzorcowych substancji A, B, C o stê¿eniach 1.0, 2.0 i 4.0
mg/mL.
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ry, objêtoœciowego natê¿enie przep³ywu eluentu, typu i wymiarów kolumny chromatograficznej,
z regu³y tej samej kolumny, sk³adu eluentu oraz takiego samego programu elucji. Ponadto trze-
ba braæ te¿ pod uwagê nastêpuj¹ce czynniki:

Równanie kalibracyjne jest najczêœciej zale¿noœci¹ prostoliniow¹ typu y = a1x + a2, ale
niekiedy do opisu przebiegu krzywej kalibracyjnej wykorzystuje siê inne funkcje: 

gdzie: y - powierzchnia piku(wysokoœæ), x - stê¿enie (masa) substancji, 
a1,2,3,4 - wspó³czynniki, n - wyk³adnik potegi.

Dozowanie do kolumny chromatograficznej powinno byæ powtarzalne.
Oznaczanie zawartoœci substancji w próbkach nieznanych mo¿e byæ wykonywane tylko
w zakresie stê¿eñ, w jakim zosta³a wykona kalibracja, dotyczy to tak¿e innych metod tj.
metody wzorca wewnêtrznego czy fortyfikacji. Ekstrapolacja przebiegu krzywej kali-
bracyjnej poza zakres wykonanej kalibracji, mo¿e byæ Ÿród³em niedok³adnych wyników
oznaczeñ ze wzglêdu na nieliniowy przebieg odpowiedzi detektora.

11.2. METODA WZORCA WEWNÊTRZNEGO 

Jest to metoda polegaj¹ca na dodaniu do próbki znanej iloœci sk³adnika, tzw. wzorca
wewnêtrznego (IST), który jest jednak inny od substancji oznaczanych i nie mo¿e byæ obecny w
analizowanych próbkach przed jego dodaniem. 

W celu uzyskania krzywej kalibracyjnej, do kilku roztworów wzorcowych o ró¿nych
stê¿eniach substancji oznaczanej, dodaje siê najczêœciej sta³¹ i znan¹ iloœæ wzorca
wewnêtrznego. Na podstawie uzyskanych chromatogramów roztworów wzorcowych, wykreœla
siê zale¿noœæ stê¿enia analitu w funkcji stosunku powierzchni piku analitu i wzorca
wewnêtrznego. Na rysunku 11.3 przedstawiono krzyw¹ kalibracyjn¹ dla substancji oznaczanej
metod¹ wzorca wewnêtrznego. 
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Rys. 11.3. Wykres krzywej kalibracyjnej otrzymanej przy zastosowaniu techniki wzorca
wewnêtrznego.
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W celu oznaczenia zawartoœci substancji metod¹ wzorca wewnêtrznego (o znanej masie
lub objêtoœci), dodaje siê  znan¹ iloœæ wzorca wewnêtrznego do próbki badanej. Nastêpnie z
chromatogramu oblicza siê stosunek powierzchni piku analitu i wzorca wewnêtrznego.
Zawartoœæ substancji oznaczanej wyznacza siê metod¹ graficznej interpolacji. Oblicza siê j¹ z
równania krzywej kalibracyjnej lub z wykorzystaniem zale¿noœci (2) i (3) - w sytuacji, kiedy
krzywa kalibracyjna jest zale¿noœci¹ liniow¹ typu f(x) = a1x:

(2)

(3)

gdzie: Cx - oznaczona zawartoœæ sk³adnika “x”, 
Ax - powierzchnia piku analitu “x”, 
Aist - powierzchnia piku wzorca wewnêtrznego, 
Rf - wspó³czynnik odpowiedzi, 
Ai, Aist(i) - powierzchnia piku analitu i wzorca wewnêtrznego w roztworze kalibra-

cyjnym, 
ci - stê¿enie analitu w roztworze kalibracyjnym. 

Na rysunku 11.4 przedstawiono chromatogram mieszaniny wzorcowej substancji
oznaczanych oraz wzorca wewnetrznego.

W praktyce, aby uniezale¿niæ wyniki od stopnia rozcieñczenia próbki spowodowanego
dodawaniem roztworu wzorca wewnêtrznego, kalibracja jest wykonywana w oparcoi o stê¿enia
substancji wzorcowych, a oznaczenie zawartoœci analitów, w oparciu o masê próbki i o masê
dodanego wzorca wewnêtrznego.

Wzorzec wewnêtrzny powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
musi byæ rozdzielony od innych sk³adników wystêpuj¹cych w próbce
czas retencji powinien byæ zbli¿ony do czasu retencji analitu(ów)

i
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Rys. 11.4. Chromatogram mieszaniny substancji oznaczanych A, B, C, D oraz wzorca wewnêtrznego
(IST).
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nie wystêpuje w próbkach pierwotnych
w³aœciwoœci fizyko-chemiczne s¹ podobne do analitu. Jest to szczególnie istotne na
etapie przygotowania próbek (oczyszczania, wzbogacania czy derywatyzacji)
powinien byæ mo¿liwie wysokiej czystoœci
stabilny chemicznie
odpowiedŸ detektora dla wzorca wewnêtrznego powinna byæ zbli¿ona do odpowiedzi
substancji oznaczanych

Metoda ta ma zastosowanie szczególnie w przypadku metod analitycznych wymagaj¹cych
z³o¿onej, wieloetapowej procedury przygotowania próbki (izolacja, wzbogacanie, derywatyzac-
ja itp.), co mo¿e powodowaæ straty analitów. Dodanie wzorca wewnêtrznego do badanej próbki
jeszcze przed przyst¹pieniem do przegotowania próbki do analizy chromatograficznej pozwala
na skorygowanie tych strat.

Stosowanie metody wzorca wewnêtrznego pozwala równie¿ na uniezale¿nienie otrzymy-
wanych wyników od wahañ iloœci dozowanej próbki. Ograniczaniem w stosowaniu tej metody
mo¿e byæ bardzo bogata matryca, w której znajduj¹ siê anality. Trudne mo¿e byæ wtedy dobranie
odpowiedniej substancji jako wzorca wewnêtrznego. W praktyce metoda ta jest nieco bardziej
pracoch³onna ni¿ metoda krzywej kalibracyjnej.

11.3. METODA DODATKU WZORCA

Metoda ta polega na dodaniu do próbki znanych iloœci (najkorzystniej znanej masy) sub-
stancji oznaczanych (analitów) np. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 i 0.5 mg/mL, zwykle jest to od 50 do 150%
oczekiwanej zawartoœci oznaczanej substancji. Na podstawie uzyskanych chromatogramów,
wykreœla siê krzyw¹ kalibracyjn¹, tj. zale¿noœæ powierzchni piku analitu w funkcji iloœci analitu
dodanej do próbki (rys. 11.5). 

Nastêpnie przeprowadza siê graficzn¹ ekstrapolacjê krzywej kalibracyjnej do punkt prze-
ciêcia z osi¹ odciêtych i odczytuje siê wartoœæ Cx. Innym sposobem okreœlenia zawartoœci sub-
stancji oznaczanej w próbce bez dodatku wzorca jest graficzne wyznaczenie przebiegu nowej
linii kalibracyjnej typu f(x) = a1x, o tym samym wspó³czynniku nachylenia prostej, co krzywa
kalibracyjna. Przeprowadza siê wówczas graficzn¹ interpolacjê, b¹dŸ oblicza siê stê¿enie anali-
tu w próbce bez dodatku substancji oznaczanej z równania (4), na przyk³ad: Cx=22.5/120=0.19.
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Rys. 11.5. Wykres krzywej kalibracyjnej otrzymanej przy zastosowaniu metody dodatku wzorca.
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(4)

gdzie: a1 - wspó³czynnik kierunkowy prostej, 
a2 - wartoœæ w punkcie przeciêcia siê prostej z osi¹ rzêdnych. 

Nale¿y nie zapominaæ o uwzglêdnieniu stopnia rozcieñczenia w przypadku dodawania
wzorca w postaci rozcieñczonego roztworu!

Zalet¹ metody dodatku wzorca jest wykonanie kalibracji w takich warunkach, ¿e anality
znajduj¹ siê w rzeczywistej matrycy. Szczególnie, kiedy jest bardzo trudne b¹dŸ niemo¿liwe
otrzymanie matrycy (placebo), w której nie znajdowa³aby siê substancja oznaczana, np. w przy-
padku próbek klinicznych i œrodowiskowych. Szczególn¹ cecha tej metody jest jej wysoka
“odpornoœæ” na sytuacjê niepe³nego rozdzielenia analitu oraz, gdy pik substancji oznaczanej nie
jest rozdzielony do linii podstawowej, od innych substancji, których piki s¹ jednak znacznie
mniejsze w stosunku do substancji oznaczanej. Na rysunku 11.6 przedstawiono przyk³ad takiego
chromatogramu, na którym pik substancji oznaczanej zaznaczono symbolem “1”. W wy¿ej
wymienionych sytuacjach tylko metoda dodatku wzorca pozawala na oznaczenie zawartoœci sub-
stancji w próbce. Wykonanie oznaczenia zawartoœci substancji metod¹ dodatku wzorca jest jed-
nak pracoch³onne.

11.4. METODA PROSTEJ NORMALIZACJI

Metoda prostej normalizacji nie jest metod¹ kalibracji. Nie stosuje siê w niej odniesienia
do znanej iloœci wzorca. Jednak¿e metoda ta umo¿liwia oszacowanie wzglêdnych iloœci sub-
stancji np. zawartoœci zanieczyszczeñ w badanej próbce. 

Na podstawie chromatogramu oblicza siê sumaryczn¹ powierzchniê pików, któr¹ traktuje
siê jak 100%. Nastêpnie oblicza siê udzia³ powierzchni okreœlonego piku wzglêdem sumy
powierzchni wszystkich lub tylko wybranych pików na chromatogramie. Otrzymanej wartoœci

1

2 )0(
a
xacx
=

=

Rys. 11.6. Chromatogram mieszaniny substancji, w której analit (1) nie jest w rozdzielony do linii
bazowej od innych substancji.
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dla danej substancji przypisuje siê procentow¹ zawartoœci wzglêdem innych substancji obecnych
w mieszaninie. Obliczenia wykonuje siê zgodnie z poni¿szym równaniem (5):

(5)

gdzie: ci - udzia³ % substancji i wzglêdem innych pików na chromatogramie, 
Ai - powierzchnia piku, 
ΣAi - suma powierzchni wszystkich lub wybranych pików na chromatogramie

Na rysunku 11.7 chromatogram mieszaniny substancji oznaczanych oraz ich udzia³y pro-
centowe w próbce uzyskanê metod¹ prostej normalizacji.

Metoda prostej normalizacji opiera siê na za³o¿eniu, ¿e wspó³czynniki odpowiedzi dla
ka¿dego sk³adnika próbki s¹ takie same, tzn. takie same stê¿enia ró¿nych substancji odpowiada-
j¹ takim samym powierzchniom ich pików chromatograficznych. Tak¹ charakterystyk¹ cechuje
siê detektor FID (p³omieniowo-jonizacyjny) stosowany w chromatografii gazowej do oznacza-
nia wêglowodorów. W chromatografii cieczowej metoda uproszczonej normalizacji jest
stosowana bardzo rzadko. Wynika to st¹d, ¿e detektory stosowane w HPLC charakteryzuj¹ siê
zró¿nicowan¹ czu³oœci¹ wzglêdem substancji. Stosowanie detektora typu UV-VIS i metody
prostej normalizacji jest nie celowe, poniewa¿ nawet substancje nale¿¹ce do tego samego szeregu
homologicznego charakteryzuj¹ siê zró¿nicowanymi molowymi wspó³czynnikami absorbancji
(ε). Zatem odpowiedŸ detektora UV-VIS zale¿y od stê¿enia substancji jak i molowego
wspó³czynnika absorbancji

Korzystne mo¿e byæ stosowanie metody prostej normalizacji, gdy wykorzystywany jest
detektor refraktometryczny lub detektor œwiat³a rozproszonego. Detektory te wykazuj¹ zbli¿on¹
odpowiedŸ dla ró¿nych substancji o zbli¿onej strukturze i masie cz¹steczkowej, szczególnie dla
substancji nale¿¹cych do tej samej grupy zwi¹zków chemicznych. 
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Rys. 11.7. Chromatogram mieszaniny substancji, na którym podano udzia³y procentowe sk³adników
otrzymane metod¹ prostej normalizacji.
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11.5. METODA NORMALIZACJI ZE WSPÓ£CZYNNIKAMI 
KOREKCYJNYMI

Metoda ta, podobnie jak metoda prostej normalizacji, polega na okreœleniu wzglêdnej
powierzchni piku substancji badanej wzglêdem wybranych b¹dŸ wszystkich pików na chro-
matogramie z uwzglêdnieniem wspó³czynników korekcyjnych, uwzglêdniaj¹cych zró¿nicowan¹
odpowiedŸ detektora dla ró¿nych sk³adników próbki. 

Wspó³czynniki korekcyjne wykorzystuje siê w celu oznaczenia rzeczywistego udzia³u
procentowego poszczególnych substancji w próbce analizowanej zgodnie z równaniem (6).

(6)

gdzie: ci - udzia³ %-owy substancji i, 
Ai - powierzchnia piku, 
ΣAi - suma powierzchni wszystkich lub wybranych pików na chromatogramie, 
Rf,i - wspó³czynnik odpowiedzi (wspó³czynnik korekcyjny) dla substancji i

W celu wyznaczenia wspó³czynników korekcyjnych postêpuje siê w sposób nastêpuj¹cy.
Na podstawie chromatogramu mieszaniny o znanych zawartoœciach substancji badanych oblicza
siê pola powierzchni pików, a nastêpnie wzglêdny udzia³ procentowy poszczególnych substancji
metod¹ prostej normalizacji. W dalszej kolejnoœci oblicza siê wartoœæ wspó³czynnika korek-
cyjnego dla okreslonej substancji korzystaj¹c z równania (7).

(7)

gdzie: ci (znane) - zawartoœæ sk³adnika i w roztworze wzorcowym, 
ci (obliczone) - udzia³ sk³adnika i w rozworze wzorcowym obliczony metod¹ 

prostej normalizacji. 

Na przyk³ad, dla substancji A, B, C, D, przedstawionych na chromatogramie na rysunku 7
wyznaczone wspó³czynniki korekcyjne wynosz¹: RfA = 1, RfB = 1.1, RfC = 1.1, RfD = 1.2, st¹d
uzyskane zawartoœci po uwzglêdnieniu wspó³czynników korekcyjnych poszczególnych sk³ad-
ników wynosz¹: A - 20.1, B - 20.0, C - 43.5, D - 16.4 [%].
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12.1. WPROWADZENIE

Proces chromatograficznego rozdzielania mo¿e byæ wykonany równie¿, gdy faza
stacjonarna jest w postaci cienkiej warstwy. Tak realizowan¹ chromatografiê cieczow¹ nazwa siê
chromatografi¹ planarn¹ lub cienkowarstwow¹ (Thin Layer Chromatography - TLC). Gdy faza
stacjonarna jest warstw¹ bibu³y, jest to chromatografia bibu³owa, natomiast, gdy jest rozprowad-
zona jako warstwa na p³ytce szklanej, ewentualnie aluminiowej lub z tworzywa sztucznego,
nazywamy j¹ chromatografi¹ cienkowarstwow¹.

Po raz pierwszy chromatografiê cieczow¹ cienkowarstwow¹ zastosowano w 1938 roku do
oznaczania zanieczyszczeñ leków i od tego czasu do dnia dzisiejszego jest to metoda powszech-
nie stosowana praktycznie we wszystkich rodzajach laboratoriów (farmaceutyczne, kliniczne i
inne). Metoda ta sta³a siê szczególnie popularna od 1956 roku, gdy do przygotowania cienkich
warstw chromatograficznych na p³ytkach szklanych zastosowano proste urz¹dzenie. Od twórcy
tego urz¹dzenia nazywane powlekaczem Stahla. Stahl by³ równie¿ twórc¹ podstaw teorety-
cznych i metodycznych chromatografii cienkowarstwowej.

Chromatografia cienkowarstwowa pod wzglêdem eksperymentalnym jest niezwyk³¹ tech-
nik¹, gdy¿ mo¿e byæ wykonywana w "warunkach domowych", albo jak obecnie - byæ w pe³ni
zinstrumentalizowan¹.

Burzliwy rozwój wysokosprawnej chromatografii kolumnowej w latach siedemdziesi¹-
tych zmniejszy³ zainteresowanie technik¹ cienkowarstwow¹, szczególnie z powodu braku mo¿li-
woœci rejestracji i przechowywania wyników rozdzielania. O ponownym  wzroœcie zaintere-
sowania t¹ technik¹ w ostatnich latach zadecydowa³o zwiêkszenie jej mo¿liwoœci rozdzielczych,
dziêki wprowadzeniu tzw. wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (High Perfor-
mance Thin Layer Chromatography - HPTLC). 

Nowoczesna wyskosprawna chromatografia cienkowarstwowa i wysokosprawna elucyjna
chromatografia kolumnowa to metody komplementarne, w których podstaw¹ rozdzielania jest
podzia³ rozdzielanych sk³adników pomiêdzy dwie fazy tj., stacjonarn¹ ( sta³¹ albo ciek³¹ )  i
ciek³¹ - ruchom¹. Ró¿nice dotycz¹ g³ównie przestrzennego u³o¿enia fazy stacjonarnej i kinetyki
procesu rozdzielania.

Podstawowe zalety chromatografii cienkowarstwowej to mo¿liwoœæ przechowywania
p³ytek z rozdzielonymi substancjami a tak¿e mo¿liwoœæ  obserwacji stopnia rozdzielania na
ka¿dym jego etapie i przerwanie procesu w dowolnym czasie jak równie¿ detekcja w ka¿dym
etapie rozwijania chromatogramu. W przypadku kolumny chromatograficznej, mo¿na dokonaæ
detekcji i oceniæ stopieñ rozdzielenia dopiero po opuszczeniu kolumny przez sk³adniki
rozdzielanej mieszaniny.

Postêp w rozwoju chromatografii cienkowarstwowej wi¹¿e siê z wprowadzeniem
mniejszych ziaren (podobnie jak w kolumnowej), dostêpnoœci¹ gotowych warstw chro-
matograficznych oraz z instrumentalizacj¹ metody. Ogromnym postêpem w rozwoju tej techniki
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by³o wprowadzenie detektorów, zwanych densytometrami, urz¹dzeñ do automatycznego
dozowania próbki oraz komputerowego opracowania wyników.

Porównanie techniki konwencjonalnej i wysokosprawnej chromatografii cienkowarst-
wowej przedstawiono w tabeli 12.1.

Jak widaæ w przypadku HPTLC granica oznaczalnoœci jest znacznie ni¿sza, a sprawnoœæ
wy¿sza. Miar¹ tego jest œrednica pasma stê¿eniowego (plamki). Sprawnoœæ konwencjonalnej
warstwy chromatograficznej wynosi oko³o 600 pó³ek, natomiast warstw wysokosprawnych
oko³o 6000. Ze wzglêdu na czêste stosowanie chromatografii cienkowarstwowej jako metody
kontrolnej wielu procesów  istotny jest znacznie krótszy czas rozwijania chromatogramu ni¿ w
przypadku stosowania chromatografii kolumnowej. 

12.2. ZASADA PROCESU ROZDZIELANIA

Mechanizm rozdzielania mieszaniny metod¹ chromatografii cienkowarstowej jest analo-
giczny jak w  do wysokosprawnej chromatografii kolumnowej. Jednak, warunki procesu s¹
trudne do jednoznacznej definicji i kontroli eksperymentalnej. Wynika to z obecnoœci par roz-
puszczalnika i ich kontaktu z warstw¹ fazy stacjonarnej.

W wielkim uproszczeniu zjawiska zachodz¹ce w komorze mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹-
co: faza ruchoma dziêki si³om kapilarnym migruje wzd³u¿ warstwy sorbentu (fazy stacjonarnej)
i w zale¿noœci od energii oddzia³ywañ substancji z fazami wykazuj¹ one ró¿ny stopieñ retencji,
tzn. maj¹ ró¿n¹ drogê migracji i znajduj¹ siê w ró¿nych miejscac  warstwy.

Such¹ p³ytkê chromatograficzn¹ umieszcza siê w komorze chromatograficznej, w której
znajduj¹ siê rozpuszczalnik oraz jego para, a tak¿e pewna niewielka iloœæ pary wodnej. Sk³ad
pary, w przypadku mieszaniny rozpuszczalników zazwyczaj nie odpowiada sk³adowi fazy
ruchomej, a prê¿noœæ cz¹stkowa ulega zmianie w trakcie procesu rozwijania chromatogramu.
Sk³ad par mo¿e byæ równie¿ niepowtarzalny w kolejnych eksperymentach, gdy¿ jest zale¿ny od
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Parametr Technika konwencjonalna Technika wysokosprawna 
Wielkoœæ p³ytki cm 20x20 10x10

Gruboœæ warstwy, µm 100- 250 200

Przeciêtna wielkoœæ ziaren, µm 20 5-15

Rozk³ad  œrednicy ziaren, dp 10- 60 w¹ski

Objêtoœæ próbki, µl 1-5 0,1-0,2
Œrednica plamki, mm

w chwili startu
po rozwiniêciu

3-6
8-15

1,0-1,5
2 - 6

Droga rozwijania, cm 10-15 3 - 6

Czas rozwijania, min 30-200 3 - 6
Granice wykrywalnoœci

absorpcja œwiat³a, ng
fluorescencja, pg

1-5
50-100

0,1-0,5
5-10

Tabela 12.1. Porównanie konwencjonalnej (TLC) i wysokosprawnej (HTLC) chromatografii
cienkowarstwowej.
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objêtoœci komory chromatograficznej, stanu nasycenia atmosfery komory par¹ przed rozpoczê-
ciem procesu rozwijania i oczywiœcie, od temperatury.

Z wy¿ej wymienionych powodów szczególne znaczenie ma dba³oœæ o powtarzalnoœæ
warunków rozwijania chromatogramu.

Schemat zachodz¹cych procesów przedstawiono na rysunku 12.1a. Pary rozpuszczalnika
adsorbuj¹/desorbuj¹ siê na powierzchni suchej warstwy fazy stacjonarnej jak równie¿ penetruj¹
wilgotn¹ czêœæ sorbentu. W takich warunkach trudno jest osi¹gn¹æ stabilny stan równowagi.
Opisan¹ powy¿ej niestabilnoœæ mo¿na znacznie ograniczyæ (nie wyeliminowaæ) przez
stosowanie komór typu sandwich, w których przestrzeñ nad warstw¹ jest maksymalnie ograni-
czona (patrz rysunek 12.1b). Podobny efekt osi¹ga siê stosuj¹c tzw. chromatografiê ciœnieniow¹
(Over Pressued lub Pressurized Thin Layer Chromatography-OPTLC).

Warunki rozwijania chromatogramu w komór sandwich i w warunkach OPTLC s¹
zbli¿one do warunków w kolumnie chromatograficznej.

Innym parametrem, który nie wystêpuje w kolumnie chromatograficznej, a prawie zawsze
ma miejsce na cienkiej warstwie to gradient sk³adu fazy ruchomej w czasie jej migracji. Zjawisko
to jest szczególnie widoczne, gdy faz¹ ruchom¹ jest mieszanina rozpuszczalników znacznie
ró¿ni¹cych siê w³aœciwoœciami, jak np. si³¹ elucyjn¹, prê¿noœci¹ par, temperatur¹ wrzenia, lep-

koœci¹ i inne. W skrajnych przypadkach mo¿e nawet nastêpowaæ rozdzielenie siê (demiksja)
sk³adników fazy ruchomej, która migruje wzd³u¿ warstwy. W wyniku tego w ka¿dym miejscu
warstwy chromatograficznej s¹ inne warunki rozdzielania. Przyk³adowy obraz zjawiska demik-
sji przedstawiono na rysunku 12.1c.

Parametrem stosowanym do opisu zjawisk zachodz¹cych w warstwie chromatograficznej,
jest wspó³czynnik RF, definiowany jako stosunek drogi przebytej przez œrodek plamy (pasma
stê¿eniowego) substancji (a) do drogi czo³a fazy ruchomej (b), patrz rysunek 12.2.
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Rys. 12.1.
a - schematyczny obraz procesów zachodz¹cych w czasie rozwijania chromatogramu na p³ytce chro-
matograficznej w warunkach konwencjonalnej chromatografii cienkowarstwowej.
b - przekrój komory typu sandwich,
c - obraz chromatogramu gdy zachodzi demiksja fazy ruchomej
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ts ,tm - czas przebywania plamki substancji w fazie stacjonarnej i w fazie
ruchomej, 

k - wspó³czynnik retencji.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e oznaczanie wspó³czynnika RF z równania 2 jest trudne i nieprakty-

czne z powodu dynamicznego przebiegu procesu rozdzielania. 
W praktyce laboratoryjnej powszechnie jest stosowany wspó³czynnik RF obliczony z rów-

nania 1. Wartoœæ RF mo¿e zmieniaæ siê od 0 do 1, gdy RF = 0 to chromatografowane substancje
w stosowanym uk³adzie chromatograficznym  zbyt silnie oddzia³ywuj¹ z faz¹ stacjonarn¹, nato-
miast, nie ma oddzia³ywañ z faz¹ ruchom¹ i praktycznie nie znajduj¹ w siê w fazie ruchomej.
Natomiast, gdy RF = 1 to substancje praktycznie wêdruj¹ z czo³em rozpuszczalnika i ma miejsce
brak oddzia³ywañ z faz¹ stacjonarn¹. Optymalna wartoœæ wspó³czynnika RF powinna byæ w
przedziale 0, 2 - 0,8. Oznacza to, ¿e warunki chromatograficzne s¹ najbardziej stabilne. Wartoœæ
wspó³czynnika RF, podobnie jak innych parametrów retencji, zale¿y od rodzaju analitu, fazy
ruchomej i fazy stacjonarnej. Wyniki rozdzielania metod¹ chromatografii cienkowarstwowej,
podobnie, jak w kolumnie chromatograficznej, zale¿¹ nie tylko od ró¿nic w wartoœciach
wspó³czynników RF, ale równie¿ od rozmycia plam (pasm stê¿eniowych) wywo³anego dyfuzj¹ i
dyspersj¹ cz¹steczek substancji w fazie ruchomej i stacjonarnej, a zatem, zale¿¹ od sprawnoœci
uk³adu, czyli liczby pó³ek teoretycznych lub wysokoœci równowa¿nej pó³ce teoretycznej 
(WRTP).

Podobnie, jak dla kolumny, liczbê pó³ek teoretycznych (n) mo¿na obliczyæ z równania
podanego poni¿ej:

(3)

gdzie: ws - œrednica plamki substancji, pozosta³e parametry jak w równaniu 1.

Poniewa¿ prêdkoœæ fazy ruchomej jest ró¿na w ka¿dym miejscu warstwy chro-
matograficznej, to, równie¿ sprawnoœæ jest ró¿na. Na rysunku 12.3 przedstawiono zmiany
wysokoœci pó³ki teoretycznej w funkcji odleg³oœci migracji. 
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Rys. 12.2. Chromatogram cienkowarstowy mieszaniny substancji.
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Rys. 12.3. Zmiany œredniej wysokoœci pó³ki teoretycznej w funkcji odleg³oœci migracji :A-p³ytka
wysokosprawna, rozwijanie konwencjonalne, B- p³ytka konwencjonalna , rozwijanie konwencjonalne,
C- p³ytka konwencjonalna, rozwijanie wysokociœnieniowe, D- p³ytka wysokosprawna, rozwijanie
wysokociœnieniowe.

Rys. 12.4. Zmiana rozdzielczoœci (Rs) w zale¿noœci od wartoœci wspó³czynnika RF.
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W klasycznej chromatografii cienkowarstwowej (TLC), migracja fazy ruchomej wzd³u¿
warstwy jest zale¿na od si³ kapilarnych, zatem prêdkoœæ fazy ruchomej jest malej¹c¹ funkcj¹
odleg³oœci miêdzy czo³em rozpuszczalnika i poziomem cieczy w komorze chromatograficznej.
Ponadto si³y kapilarne s¹ zbyt ma³e, aby zapewniæ prêdkoœæ, przy której by³aby najmniejsza
wysokoœæ pó³ki teoretycznej w dowolnym miejscu czo³a rozpuszczalnika. Optymalne wartoœci
przep³ywu mo¿na uzyskaæ dopiero po zastosowaniu wymuszonego przep³ywu fazy ruchomej i
zgodnie z przedstawionym rysunkiem najwy¿sz¹ sprawnoœæ uk³adów cienkowarstwowych osi¹-
ga siê dla warstw wysokosprawnych z rozwijaniem wysokociœnieniowym (krzywa D). W prak-
tyce, ze wzglêdu na brak urz¹dzeñ do rozwijania wysokociœnieniowego, najczêœciej stosuje siê
wysokosprawne warstwy chromatograficzne z konwencjonalnym rozwijaniem. Jak widaæ z
rysunku 12.3 dla ka¿dego sposobu rozwijania najmniejsza wartoœæ pó³ki teoretycznej jest na pier-
wszych centymetrach rozwijania chromatogramu, co w konsekwencji prowadzi do konkluzji, ¿e
równie¿ rozdzielczoœæ uk³adu cienkowarstwowego jest najwy¿sza.

Istotnie, pomiary wspó³czynnika rozdzielczoœci Rs w zale¿noœci od wspó³czynnika RF to
potwierdzaj¹ (patrz rysunek 4). Wyd³u¿anie drogi rozwijania obni¿a sprawnoœæ (roœnie wysokoœæ
pó³ki teoretycznej) i znacznie przed³u¿a czas analizy.

12.3. TECHNIKA PRACY W PRZYPADKU CHROMATOGRAFII 
CIENKOWARSTWOWEJ

W chromatografii cienkowarstwowej faza stacjonarna jest naniesiona w postaci cienkiej
warstwy o gruboœci 0,1 - 0,25 mm za pomoc¹ powlekacza Stahla na p³ytkê szklan¹ lub metalow¹
lub z tworzywa sztucznego albo stosuje siê handlowe p³ytki cienkowarstwowe na folii alumi-
niiowej lub z tworzywa sztucznego. Powszechnie stosuje siê p³ytki o wymiarach 200x200mm,
200x50 mm, 100x50 mm. P³ytki do wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej s¹
wykonywane przez renomowane firmy. Naniesiona warstwa musi byæ mechanicznie trwa³a,
odporna na œcieranie. Najczêœciej do fazy stacjonarnej dodaje siê 0.1 - 10 % tzw. lepiszcza,
którym mog¹ byæ gips, skrobia, sole kwasów poliakrylowych i inne. Ze wzglêdu na detekcjê sub-
stancji warstwy chromatograficzne zawieraj¹ czêsto trwale zaadsorbowany wskaŸnik fluorescen-
cyjny. Na rynku s¹ dostêpne warstwy do specjalnych zastosowañ. S¹ to membrany z cz¹stkami
sorbentu (fazy stacjonarnej) w matrycy teflonowej, arkusze z w³ókien szklanych impregnowane
sorbentem, p³ytki z porowatego szk³a, cienkie prêty szklane pokryte faz¹ stacjonarn¹ przeznac-
zone do wspó³pracy z detektorem p³omieniowo-jonizacyjnym, p³ytki z tzw. warstw¹
zagêszczani, a p³ytki do zastosowañ preparatywnych o szczególnie du¿ej gruboœci fazy
stacjonarnej i inne.
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W³aœciwoœci Merck Si-60 Whatman HP-K

Œrednia œrednica porów, nm 6 8

Objêtoœæ porów, ml/g 0,82 0,7

Powierzchnia w³aœciwa, m2/g 550 300

Œrednia wielkoœæ ziaren, µm 5 5

Gruboœæ warstwy, µm 200 200

Zakres pH 1-8 1-8

pH  10 % zawiesiny 7 7-7,2

Tabela 12.2. W³aœciwoœci ¿elu krzemionkowego stosowanego do formowania wysokosprawnych
warstw.
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W chromatografii cienkowarstwowej, podobnie jak w kolumnowej, do rozdzielania s¹
wykorzystywane te same mechanizmy oddzia³ywañ miêdzycz¹steczkowych, a wiêc adsorpcja,
wymiana jonowa, podzia³, czy warunki uk³adu faz odwróconych. Jednak¿e ci¹gle dominuj¹c¹
rolê (w przeciwieñstwie do chromatografii kolumnowej) odgrywa adsorpcja, a najczêœciej
stosowanymi adsorbentami s¹ ¿el krzemionkowy, tlenek glinu oraz okazjonalnie inne adsorben-
ty. 

Ze wzglêdu na powszechnoœæ stosowania ¿elu krzemionkowego w Tabeli 12.1 przedsta-
wiono w³aœciwoœci tego adsorbentu produkowanego przez firmê Merck i Whatman. Firmy te
przez wiele lat by³y najbardziej znane na rynku œwiatowym jako producenci, miêdzy innymi
wype³nieñ chromatograficznych i aparatury dla celów chromatograficznych. Na rynku polskim
by³y przez wiele lat jedynymi dystrybutorami faz stacjonarnych i odczynników.

Ze wzglêdu na ogromny rozwój chromatografii, zarówno cieczowej, jak i gazowej obec-
nie jest bardzo wielu innychproducentów wyposa¿enia do chromatografii i faz stacjonarnych.

Badania miêdzylaboratoryjne wykaza³y, ¿e mog¹ wystêpowaæ znaczne ró¿nice para-
metrów retencji otrzymane dla ró¿nych sorbentów, nawet w obrêbie danej szar¿y produkcyjnej
tego samego producenta. Wynika to z faktu, ¿e proces technologiczny otrzymywania sorbentów
jest skomplikowany i zale¿ny od wielu parametrów st¹d powtarzalnoœæ w³aœciwoœci chro-
matograficznych jest trudna do osi¹gniêcia. Z tych powodów u¿ytkownik przygotowuj¹c warst-
wy chromatograficzne, b¹dŸ stosuj¹c gotowe, powinien zwróciæ uwagê na numer szar¿y produk-
cyjnej przy porównywaniu wyników rozdzielania, szczególnie jest to istotne, gdy porównujemy
wartoœci wspó³czynników RF, gdy równolegle z mieszanin¹ rozdzielan¹ nie s¹ na³o¿one wzorce
rozdzielanych substancji. 

Fazy stacjonarne stosowane w chromatografii cienkowarstwowej podobnie jak i w kolum-
nowej musz¹ byæ selektywne i o tej selektywnoœci decyduje charakter powierzchni. Na przyk³ad
o selektywnoœci ¿elu krzemionkowego decyduje obecnoœæ grup hydroksylowych na jego
powierzchni oraz warunki otoczenia szczególnie wilgotnoœæ je¿eli nie pracujemy w warunkach
sta³ej wilgotnoœci. 

Drugim po ¿elu krzemionkowym, najczêœciej stosowanym adsorbentem w chromatografii
cienkowarstwowej, jest tlenek glinu, powszechnie zwany Alumin¹. Ten rodzaj adsorbentu
dostêpny jest w trzech rodzajach tj. kwaœny, obojêtny i zasadowy zale¿nie od sposobu produkcji.
Kwasowoœæ, b¹dŸ zasadowoœæ okreœla pH 10 % zawiesiny wodnej.

Tlenek glinu do chromatografii cienkowarstwowej ma œrednicê porów 4-5 nm, a
powierzchniê w³aœciw¹ 100-250 m2/g. Warstwy tego adsorbentu z powodzeniem stosuje siê do
rozdzielania terpenów, fenoli, kwasów organicznych, steroidów i inny zwi¹zków.

Innymi rzadziej stosowanymi adsorbentami to ziemia okrzemkowa czêsto zwana Kisel-
guhrem albo ziemi¹ diamasceñsk¹. Jest to amorficzna skamielina kwasu krzemowego. Ten adsor-
bent najczêœciej jest stosowany jako noœnik fazy stacjonarnej w uk³adach podzia³owych. Osadza-
j¹c na powierzchni skwalan, parafinê, olej silikonowy, b¹dŸ inne zwi¹zki chemiczne, uzyskuje
siê fazy przydatne do rozdzielania w uk³adzie ciecz-ciecz.

Inne zwi¹zki krzemu stosowane jako fazy stacjonarne to krzemian magnezu popularnie
zwany Florisilem. Na tym adsorbencie mo¿na rozdzielaæ miêdzy innymi cukry, jednak g³ówne
jego zastosowanie, to wstêpne oczyszczanie próbek œrodowiskowych. 

Z nieorganicznych adsorbentów stosowanych w chromatografii cienkowarstwowej mo¿na
wymieniæ szk³o sproszkowane, krzemian wapnia, hydroksyapatyt, siarczan wapnia, tlenek
cyrkonu, tlenek tytanu a nawet tlenek ¿elaza. Równie¿, jako fazy stacjonarne w chromatografii
cienkowarstwowej, stosowane od wielu lat s¹ substancje organiczne. Najbardziej popularne s¹
warstwy z naturalnej, w³óknistej, krystalicznej lub acetylowanej celulozy. W³aœciwoœci chro-
matograficzne poszczególnych rodzajów celulozy zale¿¹ od wielkoœci ziaren (d³ugoœci w³ókien),
powierzchni w³aœciwej, stopnia polikondensacji oraz zdolnoœci do pêcznienia. Celuloza s³u¿y
g³ównie do rozdzielania biopolimerów oraz substancji bardzo polarnych - hydrofilowych.
Najczêœciej, na warstwach celulozowych rozdziela siê wêglowodany, kwasy karboksylowe,
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pochodne kwasów nukleinowych, fosforany i inne. Celuloza odpowiednio modyfikowana mo¿e
równie¿ miêæ w³asnoœci jonowymienne. Równie¿, jako warstwy chromatograficzne, stosuje siê
skrobiê, cukier, manitol oraz ¿ele dekstranowe. Te ostatnie powszechnie s¹ znane pod nazw¹
Sephadexy. Warstwy chromatograficzne z dekstranów stosowane s¹ do rozdzielania zwi¹zków
hydrofilowych, ró¿ni¹cych siê mas¹ molow¹ a wiêc wykorzystuje siê efekt sita molekularnego.

Faz¹ stacjonarn¹ w chromatografii cienkowarstwowej mo¿e byæ te¿ poliamid. Jest to syn-
tetyczny materia³ zawieraj¹cy grupy amidowe. Handlowo dostêpne s¹ p³ytki typu Perlon lub
Nylon. Najczêœciej warstwy z polyamidu stosuje siê do rozdzielania zwi¹zków fenolowych.

W celu utrzymania warstwy sorbentu na szklanej p³ytce lub folii do materia³u, z którego
formuje siê warstwy chromatograficzne dodaje siê œrodka wi¹¿¹cego. Najczêœciej jest to gips,
dodatek czynnika wi¹¿¹cego wynosi oko³o 15 %, a p³ytki oznacza siê liter¹ G.

Zalet¹ chromatografii cienkowarstwowej jest mo¿liwoœæ modyfikowania warstw impreg-
nuj¹c je ró¿nymi substancjami chemicznymi. W zale¿noœci od u¿ytego czynnika impregnuj¹cego
uzyskuje siê warstwy hydrofilowe lub hydrofobowe. Hydrofilowe warstwy uzyskuje siê stosuj¹c
dimetyloformamid, dimetylosulfoamid b¹dŸ dimetylosulfotlenek natomiast warstwy hydro-
fobowe uzyskuje siê impregnuj¹c je takimi substancjami jak olej parafinowy, skwalan, undekan,
olej silikonowy i inne.

Przygotowanie takich warstw polega na zanurzeniu ich w roztworze lub substancji impreg-
nuj¹ce a nastêpnie pozostawieniu do wyschniêcia lub odparowania rozpuszczalnika. W przypad-
ku stosowania warstw impregnowanych nale¿y zwróciæ uwagê na dobór fazy ruchomej, ¿eby nie
uszkodziæ impregnatu w wyniku rozpuszczania siê czynnika impregnuj¹cego (fazy osadzonej) w
fazie ruchomej.

Selektywnoœæ, np. ¿elu krzemionkowego, mo¿na równie¿ zmieniaæ impregnuj¹c warstwê
jonami metalu np. srebra, kobaltu, miedzi b¹dŸ innymi metalami. Chromatografiê cienkowarst-
wow¹ na warstwach impregnowanych roztworem azotanu srebra nazywa siê argentochro-
matografi¹. Warstwy te s³u¿¹ do rozdzielania nasyconych i nienasyconych zwi¹zków w wyniku
selektywnego wi¹zania jonów srebra z Π-elektronami podwójnych wi¹zañ. Jest wiele innych
przyk³adów opisuj¹cy stosowanie ró¿nych odczynników impregnuj¹cych opisanych w literaturze
chromatograficznej. 

Ogromnym postêpem w mo¿liwoœciach rozdzielczych chromatografii cienkowarstwowej
by³o wprowadzenie wi¹zanych faz stacjonarnych i wprowadzenie uk³adu faz odwróconych.

Praktycznie obecnie stosuje siê ten sam rodzaj faz wi¹zanych jak w uk³adach kolum-
nowych, a wiêc, typowe fazy wi¹zane niepolarne tj. C-2, C-8, C-18 oraz polarne np. -aminowe, 
-cyjanowe, -fenylowe i inne.

W pocz¹tkowym okresie wprowadzenia zwi¹zanych faz niepolarnych by³o mo¿liwe ich
stosowanie, gdy faza ruchoma zawiera³a oko³o 30 % wody i mniej. Przy takim sk³adzie eluentu
hydrofobowe si³y odpychania cz¹steczek przewy¿sza³y si³y kapilarne z powodu nie zwil¿alnoœ-
ci warstwy. Tego ograniczenia nie ma, gdy stosuje siê chromatografiê z wymuszonym przep³y-
wem fazy ruchomej. Wówczas mo¿e byæ dowolna zawartoœæ w niej wody w eluencie.

W ostatnich latach problem zwil¿alnoœci zosta³ rozwi¹zany przez wprowadzenie warstw
wykonanych z ziaren o wielkoœci 10-14 µm i o ma³ym stopniu pokrycia powierzchni faz¹
wi¹zan¹. Takie fazy s¹ ca³kowicie zwil¿alne i mog¹ byæ stosowane w uk³adach normalnych, i
odwróconych.

Bardzo czêsto do rozdzielania anionów s¹ stosowane warstwy z grupami aminopropy-
lowymi, które maj¹ w³aœciwoœci s³abych wymieniaczy jonowych. S¹ te¿ warstwy z chemicznie
zwi¹zan¹ faz¹ impregnowan¹ octanem miedzi i prolin¹ do rozdzielania niektórych
enancjomerów. 

Zarówno w  sprzedawanych wype³nieniach, z których u¿ytkownik przygotowuje sobie
warstwy chromatograficzne we w³asnym laboratorium, jak równie¿ w gotowych komercjalnych
p³ytkach znajduje siê dodatek czynnika fluoryzuj¹cego w œwietle UV, jest to najczêœciej fluores-
ceina, natomiast w opisie produktu jest podana wartoœæ liczbowa 254 i 360 tzn. ¿e przy takiej
d³ugoœci fali substancja bêdzie widoczna podczas detekcji za pomoc¹ lampy UV.
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12.4. PRZEBIEG PROCESU CHROMATOGRAFICZNEGO

Rozdzielanie mieszaniny metod¹ chromatografii cienkowarstwowej mo¿na przedstawiæ
wed³ug nastêpuj¹cego schematu:
A - przygotowanie próbki, nanoszenie mieszaniny na warstwê chromatoraficzn¹ 
B - dobór faz (uk³adu chromatograficznego),
C - rozwijanie chromatogramu
D - detekcja substancji na warstwie,
E - iloœciowa i jakoœciowa interpretacja chromatogramu.

Ad. A - metody przygotowania próbki do analizy s¹ takie same jak w przypadku chro-
matografii cieczowej lub gazowej, poniewa¿ warstwa jest stosowana jednorazowo (w wiêkszo-
œci przypadków) mo¿e byæ rozdzielana próbka bez wstêpnego oczyszczania, jedynie wymagane
jest jej rozpuszczenie przed naniesieniem na warstwê. Najlepiej jest rozpuœciæ próbkê w roz-
puszczalniku, który bêdzie faz¹ ruchom¹, mo¿liwe jest równie¿ stosowanie innych rozpuszczal-
ników pod warunkiem, ¿e nast¹pi ca³kowite rozpuszczenie próbki, oraz zwil¿enie warstwy sor-
bentu na powierzchni nanoszenia.

Aby zapewniæ penetracjê substancji w g³¹b warstwy wa¿ne jest nienaruszenie struktury
warstwy sorbentu na p³ytce. Nie spe³nienie tych wymagañ mo¿e spowodowaæ nieregularne ksz-
ta³ty pasm substancji rozdzielanych.

Doœwiadczenie pokazuje, ¿e etap nanoszenia próbki istotnie wp³ywa na jakoœæ rozdziela-
nia oraz precyzjê i dok³adnoœæ wyników oznaczeñ iloœciowych. Próbkê nanosi siê na warstwê
sorbentu zazwyczaj w postaci plamki lub pasemka. Wielkoœæ œrednicy plamki 1mm uwa¿ana jest
za optymaln¹. Dalsze jej zmniejszenie nie prowadzi ju¿ do wyraŸnego polepszenia rozdzielczoœ-
ci i obni¿enia granicy oznaczalnoœci. Plamka powinna byæ w kszta³cie ko³a i jest korzystne by
rozmieszczenie jej by³o jednolite na powierzchni jak i w g³êbi warstwy. Objêtoœæ nanoszonej
próbki waha siê w granicach 1µl, a masa próbki oko³o 1-5 ng. W przypadku stosowania chro-
matografii cienkowarstwowej na skalê preparatywn¹ objêtoœæ i masa nanoszonej próbki s¹
wielokrotnie wiêksze. Próbki nanosi siê zazwyczaj za pomoc¹ urz¹dzeñ dozuj¹cych popularnie
zwanych aplikatorami b¹dŸ za pomoc¹ mikrostrzykawek, rozpylaczy specjalnej konstrukcji.
Automatyczny dozownik pozwala nanosiæ próbki na warstwê w sposób powtarzalny i nie
naruszaj¹c struktury warstwy. W gorzej wyposa¿onych laboratoriach do nanoszenia u¿ywa siê
kapilary b¹dŸ mikropipety.

Opis ró¿nych urz¹dzeñ do nanoszenia czytelnik mo¿e znaleŸæ w materia³ach firm
CAMAG lub DESAGA, s¹ to wysoko wyspecjalizowane firmy w zakresie oprzyrz¹dowania i
instrumentalizacji chromatografii cienkowarstwowej. 

Ad. B - doboru faz ( uk³adu chromatograficznego ) dokonuje siê podobnie jak w przypad-
ku uk³adów kolumnowych korzystaj¹c ze znajomoœci procesu chromatograficznego. W praktyce
czêsto korzysta siê z danych literaturowych, ale równie¿ dobiera siê sk³ad fazy ruchomej metod¹
prób i b³êdów. Takie postêpowanie wynika z faktu, ¿e odtworzenie uk³adu chromatograficznego
jest doœæ trudne. Jest to spowodowane w³aœciwoœciami chromatograficznych sorbentów pro-
dukowanych przez ró¿nych producentów. Niewielkie zmiany w zawartoœci wody w rozpuszczal-
nikach oraz zewnêtrzne warunki (wilgotnoœæ otoczenia) powoduj¹ zmianê parametrów retencji.
Wyniki rozdzielania metod¹ chromatografii cienkowarstwowej s¹ zale¿ne od wielu parametrów
które trudno je  standaryzowaæ.]

Ad. C - jak przedstawiono na rysunku 12.1 proces chromatograficzny w TLC jest proce-
sem, w którym faza ruchoma przemieszcza siê wzd³u¿ warstwy sorbentu i przenosi sk³adniki
próbki na ró¿n¹ odleg³oœæ, powoduj¹c ich rozdzielenie. W odró¿nieniu od technik z zamkniêty-
mi z³o¿ami (np. HPLC), w tej technice faza ruchoma mo¿e przemieszczaæ siê w wiêcej ni¿ jed-
nym kierunku dziêki temu mo¿na stosowaæ siê trzy sposoby rozwijania chromatogramów tj. lin-
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iowy, kr¹¿kowy (ko³owy) i kr¹¿kowy doœrodkowy. W/w sposoby przedstawiono na rysunku
12.5.

Najbardziej powszechnym sposobem rozwijania jest sposób liniowy, który w najprostszej
postaci wymaga tylko kontaktu jednego koñca p³ytki (warstwy chromatograficznej) z roz-
puszczalnikiem.

P³ytkê chromatograficzn¹ ustawia siê w pozycji pionowej b¹dŸ pod k¹tem w kilku milili-
trach rozpuszczalnika w odpowiednim pojemniku zwanym komor¹ chromatograficzn¹ (patrz 
rys. 12.1). Odleg³oœæ przebyt¹ przesz rozpuszczalnik ograniczaj¹ si³y grawitacji, si³¹ napêdow¹
ruchu rozpuszczalnika s¹ si³y kapilarne. Lepsze warunki rozwijania zapewnia poziomy uk³ad
p³ytki, gdy¿ transport rozpuszczalnika nie jest ograniczony si³¹ grawitacji. Faza ruchoma do
warstwy mo¿e byæ równie¿ dostarczana z dwóch stron (patrz rys.12.5) albo od œrodka (w
OPTLC), uzyskuj¹c dwa chromatogramy. Rozwijanie chromatogramu w komorach poziomych
zbli¿a warunki chromatograficzne w uk³adach cienkowarstwowych do warunków panuj¹cych w
kolumnie chromatograficznej, unika siê w ten sposób niekorzystnych zjawisk jak zmiany sk³adu
fazy ruchomej na skutek parowania i adsorpcji tych par na powierzchni warstwy oraz obni¿a siê
nieco demiksjê fazy ruchomej. Wymienione powy¿ej niekorzystne zjawiska zosta³y znacznie
ograniczone a nawet wyeliminowane przez wprowadzenie odpowiednich komór chro-
matograficznych. Najbardziej znane na rynku polskim s¹ komory typu sandwich skonstruowane
przez Soczewiñskiego. Na rysunku 12.6 przedstawiono schemat takiej komory. 

W przypadku rozwijania metod¹ kr¹¿kow¹ do warstwy doprowadza siê fazê ruchom¹ za
pomoc¹ knota lub kapilary na œrodek kr¹¿ka, co umo¿liwia radialne rozwijanie chrpomatogramu.
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Rys. 12.5. Sposoby rozwijania chromatogramów cienkowarstwowych.

Rys. 12.6. Schemat komory Soczewiñskiego:
1-warstwa chromatograficzna, 2- dolna p³ytka komory, 3- górna p³ytka komory, 4- p³ytka dystansowa,
5- kapilara dostarczaj¹ca fazê ruchom¹  i miejsce nanoszenia mieszaniny rozdzielanej.
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Ten sposób rozwijania poprawia rozdzielczoœæ sk³adników, których wartoœæ wspó³czynnika RF
jest ma³a i jest szybszy ni¿ liniowy. Mimo zalet rozwijania chromatogramu metod¹ kr¹¿kow¹
ci¹gle dominuj¹cym sposobem rozwijania jest metoda liniowa nie wymagaj¹ca stosowania
skomplikowanej aparatury, a jednoczeœnie zapewnia dobr¹ rozdzielczoœæ i powtarzalnoœæ wyma-
gan¹ dla wiêkszoœci oznaczeñ iloœciowych.

Liniowy sposób rozwijania mo¿e byæ wstêpuj¹cy, gdy faza ruchoma wznosi siê wzd³u¿
warstwy chromtograficznej od krawêdzi zanurzenia p³ytki do góry b¹dŸ sposób rozwijania
zstêpuj¹cy - faza ruchoma jest dostarczana do warstwy ze zbiornika umieszczonego nad warst-
w¹ chromatograficzn¹. Ten drugi sposób rozwijania jest bardziej skomplikowany wymaga spe-
cjalnej konstrukcji zbiorników, z którego powinien byæ równomiernie doprowadzany roz-
puszczalnik.

Ograniczenia TLC wynikaj¹ce z przesuwania siê rozpuszczalnika wzd³u¿ warstwy pod
wp³ywem si³ kapilarnych mo¿na wyeliminowaæ przez stosowanie wymuszonego przep³ywu roz-
puszczalnika. Najczêstszym rozwi¹zaniem tego typu jest cienkowarstwowa chromatografia
ciœnieniowa (OPTLC), zwana równie¿ ciœnieniowa chromatografi¹ warstwow¹ (OPLC),

Przep³yw rozpuszczalnika jest wymuszany przez zastosowanie pompy, a próbki nanosi siê
zwykle na warstwê sorbentu przed umieszczeniem p³ytki w komorze. Warunki rozwijania tym
sposobem s¹ znacznie zbli¿one do warunków panuj¹cych w kolumnie chromatograficznej. Jest
szereg rozwi¹zañ technicznych, które pozwalaj¹ prowadziæ rozwijanie z wymuszonym przep³y-
wem fazy ruchomej np. rotacyjna chromatografia planarna, wysokociœnieniowa chromatografia
planarna czy tzw. pró¿niowa chromatografia planarna. 

Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e dominuj¹cy sposobem rozwijania jest rozwijanie liniowe jed-
nokierunkowe lub dwukierunkowe i rozwijanie pojedyncze lub wielokrotne.

Rozwijanie jednokierunkowe opisano poprzednio - faza ruchoma przesuwa siê w jednym
kierunku zaœ rozwijanie dwukierunkowe polega na tym, ¿e po pierwszym rozwiniêciu p³ytkê
suszy siê ( usuwaj¹c rozpuszczalnik z warstwy) i nastêpnie zanurza w tym samym rozpuszczal-
niku lub innym, ale obrócon¹ o 90 stopni. Przy wielokrotnym rozwijaniu p³ytkê po ka¿dej ana-
lizie suszy siê i ponownie rozwija stosuj¹c tak¹ sam¹ fazê ruchom¹ lub inn¹. Efektem tego
sposobu rozwijania jest zwê¿enie pasma stê¿eniowego substancji i zwi¹zane z tym zwiêkszenie
sprawnoœci uk³adu jak równie¿ zwiêkszenie czu³oœci metody. Zautomatyzowan¹ wersj¹ rozwija-
nia wielokrotnego jest tzw. programowane wielokrotne rozwijanie (Programmed Multiple Devel-
opment, PMD). W tym przypadku ca³kowite rozwiniêcie chromatogramu sk³ada siê z 20-25
cykli: wszystkie s¹ w tym samym kierunku, ale przy coraz d³u¿szych drogach migracji (wzrost
1-5 mm), a w kolejnych cyklach stosuje siê fazê ruchom¹ o coraz mniejszej sile elucyjnej.
Zadaniem pierwszego cyklu jest zawê¿enie pasma i dlatego dobiera siê rozpuszczalnik zapew-
niaj¹cy ma³¹ retencjê wszystkich sk³adników próbki. W póŸniejszych cyklach kolejne sk³adniki
zostaj¹ unieruchomione (ma³a si³a elucji) i zajmuj¹ ustalone pozycje na p³ytce. Szerokoœæ plamek
lub pasm wszystkich sk³adników s¹ prawie jednakowe, co jest powa¿n¹ zalet¹ w przypadku
oznaczeñ iloœciowych z zastosowaniem densytometru.

Uzyskanie powtarzalnoœci wspó³czynników RF umo¿liwia osi¹gniêcie stanu równowagi
miêdzy faz¹ ruchom¹ parami rozpuszczalnika i powierzchni¹ warstwy (patrz rys.12.1). Takie
mo¿liwoœci daje stosowanie odpowiednich komór. 

Najszybciej osi¹ga siê stany równowagi w komorach typu sandwicz, tj takich gdzie
przestrzeñ miêdzy warstw¹ chromatograficzn¹ a pokryw¹ komory ma objêtoœæ kilku mililitrów.
W laboratoriach jednak najczêœciej stosuje siê rozwijanie w prostych komorach chro-
matograficznych tzw. normalnych (N-chamber). W celu uzyskania stanu równowagi przed
wstawieniem p³ytki do komory, œciany komory wyk³ada siê bibu³¹ zanurzon¹ w rozpuszczalniku,
który bêdzie faz¹ ruchom¹. Stosuj¹c takie postêpowanie nale¿y pamiêtaæ o umieszczaniu jed-
nakowej objêtoœci cieczy w komorze, aby zapewniæ powtarzaln¹ g³êbokoœæ zanurzenia warstwy
chromatograficznej oraz o stosowaniu jednakowego czasu nasycania atmosfery komory parami
rozpuszczalnika oraz jednakowego czasu dodatkowej adsorpcji par na powierzchni warstwy 
( niekiedy dodatkowo stosowane jest dodatkowe kondycjonowanie p³ytki zawieszonej nad lu-
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strem  rozpuszczalnika ) . Spe³nienie tych warunków zapewnia powtarzalnoœæ wspó³czynników
RF, zatem umo¿liwia jakoœciow¹ interpretacjê chromatogramu. Czas rozwijania chromatogramu
(zak³adaj¹c tak¹ sam¹ drogê rozwijania) w komorach nasyconych jest znacznie d³u¿szy ni¿ w
komorach nienasyconych, gdy¿ znacznie ograniczone jest odparowywanie rozpuszczalnika z
warstwy, st¹d mniejsza si³a  wymuszaj¹ jego ruch.

Jest wiele rozwi¹zañ konstrukcyjnych komór chromatograficznych. Niektóre z nich s¹
sprzedawane przez firmy produkuj¹ce oprzyrz¹dowanie do chromatografii cienkowarstwowej
najczêœciej DESAGA i CAMAG, ale równie¿ w laboratoriach stosuje siê w³asne rozwi¹zania, bo
jak poprzednio zaznaczono zalet¹ chromatografii cienkowarstwowej jest jej prostota i mo¿liwoœæ
stosowania w warunkach "domowych" i umiejêtnoœci interpretacji uzyskanych wyników.

Ad.D - sposób detekcji mo¿e znacznie u³atwiæ iloœciow¹ interpretacjê chromatogramu,
który powinien byæ oceniany tylko wtedy gdy oznaczany sk³adnik jest  ca³kowicie oddzielony od
innych substancji na chromatogramie. Aby uzyskaæ informacje o rozdzielonych substancjach
najpierw nale¿y je umiejscowiæ na warstwie chromatograficznej. Detekcjê (czyli miejsce sub-
stancji na warstwie chromatograficznej) mo¿na wykonaæ za pomoc¹ metod fizycznych,
chemicznych albo biologiczno-fizjologicznych.
Metody fizyczne to fotometria absorbcyjna, fluorescencja, fosforescencja a w przypadku sub-
stancji znakowanych izotopami promieniotwórczymi, metody radiometryczne. 
W/w metody nale¿¹ do metod niedestrukcyjnych i s¹ szczególnie przydatne, gdy stosujê siê chro-
matografie cienkowarstwow¹ dla celów preparatywnych.

Najbardziej popularny sposób detekcji to stosowanie lampy emituj¹cej promieniowanie
UV. Wiêkszoœæ zwi¹zków organicznych wykazuje absorpcjê promieniowania UV i mog¹ byæ
widoczne na p³ytce dziêki w³asnej fluorescencji, albo dziêki wzbudzaniu dodatkowej fluores-
cencji po  impregnowaniu  warstwy odpowiednim "wywo³ywaczem". Wówczas na p³ytce obser-
wuje siê charakterystyczne zabarwienie (œwiecenie plamki). W celu lepszego uwidocznienia
plam substancji stosuje siê warstw chromatograficzne zawieraj¹ce fluoreseinê, wtedy na tle
warstwy o  jasnej fluorescencji obserwuje siê ciemniejsze plamy substancji absorbuj¹cych
promieniowanie UV, a nie wykazuj¹cych w³asnej fluorescencji.
Detekcja chemiczna polega na przeprowadzeniu rozdzielanych substancji w substancje barwne
za pomoc¹ reagentów chemicznych, które reaguj¹ z wybranymi grupami funkcyjnymi. Najczêœ-
ciej sposób postêpowania jest nastêpuj¹cy: po rozwiniêciu chromatogramu warstwê chro-
matograficzn¹ suszy siê w suszarce lub w strumieniu ciep³ego powietrza a nastêpnie rozpyla siê
za pomoc¹ specjalnego urz¹dzenia (rozpylacza) roztwór substancji wywo³uj¹cej. Powstaj¹ wów-
czas zwi¹zki barwne, charakterystyczne dla danej grupy substancji rozdzielanych. Mo¿na te¿
zanurzaæ p³ytkê na kilka sekund w odpowiednim roztworze lub pozostawiæ w parach danego
wywo³ywacza, parach jodu. Zestawy reagentów dla wielu klas zwi¹zków s¹ dok³adnie opisane
w literaturze fachowej (jest podawanych oko³o 250 wywo³ywaczy). Dla wygody u¿ytkownika
by³oby posiadanie uniwersalnego wywo³ywacza dla wszystkich rozdzielanych zwi¹zków. Takim
uniwersalnym wywo³ywaczem s¹ pary stê¿onego kwasu siarkowego. Proces wywo³ywania pole-
ga na spalaniu substancji organicznych i pojawianiu siê ciemnych plam na warstwie chro-
matograficznej. Wad¹ tego sposobu detekcji jest ma³a czu³oœæ i szkodliwoœæ dla zdrowia. 
Detekcja biologiczno-fizjologiczna wykorzystuje aktywnoœæ biologiczn¹ rozdzielanych sub-
stancji, gdy s¹ one  specyficzne. Nieaktywne biologicznie substancje w ogóle nie interferuj¹,
dziêki czemu wstêpne oczyszczanie próbki mo¿na czêsto zupe³nie pomin¹æ. Granice oznaczal-
noœci s¹ porównywalne z granicami uzyskiwanymi metodami klasycznymi. Metody te s³u¿¹
g³ównie do oznaczania antybiotyków, alkaloidów, insektycydów, fungicydów i innych.

Ad. E - Ocena iloœciowa chromatogramu jest mo¿liwa dziêki wprowadzeniu niezwykle
kosztownej  aparatury. Wczeœniejsze metody oznaczania iloœciowego by³y metodami pó³iloœ-
ciowymi. Polegaj¹ one na wizualnym porównywaniu wielkoœci plamki lub intensywnoœci zabar-
wienia substancji rozdzielanych (analit) z wielkoœci¹ plamek o znanym stê¿eniu i na tej podsta-
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wie wykreœla siê zale¿noœæ  powierzchni plamki w zale¿noœci od stê¿enia ( P = f(c) ) oczywiœcie
jest to metoda subiektywna obarczona b³êdem nawet dochodz¹cym do 30 %.

Innym sposobem oceny iloœciowej by³o wycinanie sorbentu z obecn¹ na nim substancj¹ i
wyekstrahowanie substancji i nastêpnie stosowano ( najczêœciej) oznaczanie zawartoœci analitu
metod¹ spektrofotometryczn¹ b¹dŸ innymi metodami instrumentalnymi. Metody te by³y
stosowane przez wiele lat, ale s¹ to metody bardzo pracoch³onne, nieprecyzyjne i ma³o czu³e.

Obecnie pomiary iloœciowe przeprowadza siê z zastosowaniem densytometrów
skaningowych rejestruj¹cych w sposób iloœciowy zale¿noœæ  absorbancji lub fluorescencji
zazwyczaj w zakresie promieniowania widzialnego lub UV. Za pomoc¹ densytometrów mierzy
siê natê¿enie monochromatycznego œwiat³a przepuszczanego przez p³ytkê, odbitego od niej lub
emitowanego przez wzbudzone anality (plamy sk³adników rozdzielanej mieszaniny). Gdy stosu-
je siê p³ytki zawieraj¹ce sorbent z dodatkiem wskaŸnika fluorescencyjnego, w miejscu analitu na
p³ytce obserwuje siê ciemn¹ plamê. Zmniejszenie siê fluorescencji w tym miejscu jest propor-
cjonalne do zawartoœci tego analitu. Ze wzglêdu na typ oœrodka, jakim jest warstwa chro-
matograficzna, na której nastêpuje rozproszenie œwiat³a, prawo Beera nie jest spe³niane.
Zale¿noœæ absorbancji od zawartoœci analitu jest opisana przez prawo Kubelki-Munka, w którym
uwzglêdniono rozpraszania i przepuszczalnoœæ promieniowania w nieprzezroczystym oœrodku
(warstwie chromatograficznej).

Granica oznaczalnoœci w przypadku densytometrii skaningowej s¹ porównywalne z
uzyskiwanymi w HPLC (nanogramy substancji w przypadku stosowania detektorów UV-VIS i
pikogramy substancji dla detekcji fluorescencyjnej).

W nowoczesnych aparatach przemiatanie, kalibracja i rejestracja chromatogramów odby-
waj¹ siê automatycznie pod kontrol¹ komputera. Dziêki temu uzyskuje siê precyzjê, mierzon¹
wartoœci¹ wzglêdnego odchylenia standardowego, nawet 0,5-3,0%, ale dla stê¿eñ znacznie
powy¿ej granicy oznaczalnoœci.

Na rysunku 12.7 przedstawiono przyk³ady chromatogramów uzyskanych dziêki zas-
tosowaniu densytometru.

Preparatywna chromatografia cienkowarstwowa (PTLC) jest stosowana w celu izolacji
znacznie wiêkszych iloœci substancji, które nastêpnie mog³yby byæ stosowane dla celów
preparatywnych. Jest to mo¿liwe gdy¿ stosuje siê p³ytki o znacznie wiêkszych wymiarach ni¿
analityczne. Najczêœciej stosowane s¹ p³ytki wymiarach 20x20 cm a gruboœæ warstwy 1,0-2,0
mm.

Postêpowanie w przypadku stosowania preparatywnej chromatografii cienkowarstwowej
jest podobne jak w przypadku stosowania konwencjonalnej czy wysokosprawnej warstwy. Na
warstwê chromatograficzn¹ nak³ada siê rozdzielan¹ mieszaninê substancji w formie paska lub
plamek obok siebie, a objêtoœæ nak³adanej mieszaniny mo¿e nawet dochodziæ do 500 µl.
Wielkoœæ (objêtoœæ) nanoszonej próbki  zale¿y od trudnoœci rozdzielczych w danym uk³adzie

191

Rys. 12.7. Chromatogram cienkowarstwowy zarejestrowany za pomoc¹ densytometru.
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chromatograficznym. Po rozwiniêciu chromatogramu przeprowadza siê detekcjê, oczywiœcie
musi byæ wykorzystany sposób detekcji niedestrukcyjny a wiêc najczêœciej stosuje siê lampê UV.
Plamy b¹dŸ pasm izolowanej substancji wraz z warstw¹  fazy stacjonarnej wydrapujê siê i
nastêpnie ekstrahuje siê odpowiednim rozpuszczalnikiem, pamiêtaj¹c o zasadzie, ¿eby roz-
puszczalnik mi¹³ wy¿sz¹ si³ê elucyjn¹ ni¿ stosowana faza ruchoma i dobrze rozpuszcza³ ekstra-
howan¹ substancjê nie reaguj¹c z ni¹ chemicznie. Na rysunku 12.8 przedstawiono chromatogram
uzyskany po rozdzielaniu mieszaniny na skalê preparatywn¹.

W zale¿noœci od celu stosowania warstwy preparatywnej wyekstrahowane substancje s¹
badane innymi metodami instrumentalnymi. W wielu przypadkach jedynie preparatywna chro-
matografia cienkowarstwowa pozwala uzyskaæ tak¹ masê substancji, dziêki której mo¿na
prowadziæ inne badania identyfikacyjne b¹dŸ iloœciowe. Ten sposób postêpowania preparaty-
wnego jest szczególnie czêsto stosowany do rozdzielania ekstraktów roœlinnych zawieraj¹cych
bardzo du¿o sk³adników i trudnych do rozdzielenia innymi metodami, a szczególnie takimi, które
nie by³yby destrukcyjne.

Innym typem warstw stosowanych do rozdzielania i jednoczeœnie wstêpnego oczyszcza-
nia mieszaniny rozdzielanej s¹ warstwy z tzw. stref¹ wzbogacaj¹c¹ (zatê¿aj¹c¹). P³ytki ze stref¹
zatê¿aj¹c¹ s¹ przygotowywane z dwóch warstw ¿elu krzemionkowego posiadaj¹cego ró¿ne w³as-
noœci. Warstwy s¹ na³o¿one jedna na drugiej na kilku cm (2-3) od dolnej krawêdzi p³ytki tworz¹c
bardzo w¹ski interface. Warstwa rozdzielaj¹ca jest na ca³ej powierzchni p³ytki i jest preparowana
z ¿elu, jaki stosuje siê do HPTLC natomiast, warstwa zatê¿aj¹ca jest wykonana z ¿elu o du¿ych
porach i maksymalnie ma³ej powierzchni w³aœciwej. 

Strefa wzbogacania upraszcza proces nak³adania, gdy chcemy, aby na warstwie w³aœciwej
(rozdzielaj¹cej) objêtoœæ nanoszona próbki by³a znikoma.

Jest to szczególnie przydatne w laboratoriach, gdzie nie ma urz¹dzenia (automatycznego
aplikatora) pozwalaj¹cego na dozowanie bardzo ma³ych objêtoœci próbki.

Warstwy ze stref¹ wzbogacania s¹ osi¹galne na rynku i s¹ one najbardziej u¿yteczne, gdy
stosowane s¹ du¿e próbki oraz gdy rozdzielane substancje s¹ rozpuszczalne w wodzie. Mimo
tych zalet w wiêkszoœci laboratoriów preferuje siê stosowanie konwencjonalnych warstw chro-
matograficznych.
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Rys. 12.8. Obraz chromatogramu preparatywnego z zaznaczon¹ stref¹ zbierania fazy stacjonarnej z
izolowan¹ substancj¹ z mieszaniny.
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12.5. ZALETY CHROMATOGRAFII CIENKOWARSTWOWEJ 

Chromatografia cienkowarstwowa jest metod¹ komplementarn¹ w stosunku do
wysokosprawnej chromatografii kolumnowej. Zwa¿ywszy na mo¿liwoœæ instrumentalizacji i
pe³nej komputeryzacji, mo¿na za jej pomoc¹ rozwi¹zaæ wiele problemów analitycznych. 
Podstawowe jej zalety to:

- stosowanie do wstêpnego doboru faz dla uk³adów kolumnowych gdy¿ zu¿ycie roz-
puszczalników w porównaniu z chromatografi¹ kolumnow¹ jest znacznie mniejsze,

- na warstwie chromatograficznej mo¿na równoczeœnie rozdzielaæ kilka ró¿nych  próbek,
- proces rozdzielania mo¿e byæ w ka¿dej chwili zatrzymany, 
- rozdzielane próbki nie musz¹ byæ wstêpnie oczyszczane,
- na podstawie wstêpnych rozdzielñ na cienkiej warstwie mo¿na stwierdziæ b¹dŸ nie,

obecnoœæ danego sk³adnika i dopiero na tej podstawie stosowaæ inne bardzo kosztowne
metody np. wysokosprawn¹ chromatografiê kolumnow¹ czy gazow¹. Stwierdzono, ¿e
obni¿a to koszty analizy oko³o 30 %,. Gdy nie stwierdzi siê obecnoœci analitu nie stosu-
je siê innych metod badañ.

- metoda jest ma³o pracoch³onna w porównaniu z innymi metodami analitycznym,
- istnieje mo¿liwoœæ rozwi¹zywania nawet skomplikowanych problemów analitycznych

bez stosowania bardzo skomplikowanej aparatury.

12.6. ZASTOSOWANIE WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII
CIENKOWARSTWOWEJ

Jest wielce skomplikowane wskazaæ dziedziny analityki gdzie nie by³aby stosowana ta
metoda rozdzielcza. Jest wiele opracowañ monograficznych i artyku³ów gdzie opisano
szczegó³owo zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej z podanym rodzajem stosowanych
faz, rodzaju detekcji i uzyskanych wyników.

U¿ytkownik chromatografii cienkowarstwowej mo¿e skorzystaæ z tych wyników we w³as-
nym laboratorium, pamiêtaj¹c o parametrach, jakie maj¹ wp³yw na wyniki rozdzielania, a wiêc:
producent faz, szar¿a produkcyjna, temperatura, stopieñ nasycenia komory, wilgotnoœæ otoczenia
itp. 

193

chromatografia cienkowarstwowa.qxp  2004-06-04  00:45  Page 193



194

Rys 12.9. Chromatogram polichlorowanych
bifenyli (PCBs), Aroclor 1221-1268

a - warstwa ¿elu krzemionkowego, 
faza ruchoma - heksan.

b - warstwa Kiselghur impregnowany 
olejem parafinowym, 
faza ruchoma: acetonitryl + metanol + 
aceton + woda 2:2:9:1 v/v. 
Detekcja: lampa UV - 254 nm.

Rys 12.10. Chromatogram sterydów.
Warstwa: ¿el krzemionkowy z dodatkiem fluoresceiny, 
faza ruchoma: metanol + chloroform 97:3 v/v, 
Substancje: 1- kortizon; 2- kortikosteron, 3- testosteron,
4-deoxykortikosteron, 5- progresteron. 
Detekcja: lampa UV - 254 nm.
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Rys. 12.11.Chromatogram barwników antrachinonowych. 
Warstwa : ¿el krzemionkowy z dodatkiem fluoresceiny, 
faza ruchoma: toluen + cykloheksan 2:1 v/v, 
Substancje: fiolet, 2- zieleñ -niebieska, 3-b³êkit, 4- zieleñ, 5- czer-
wieñ, 6- fiolet 2, 7- ¿ó³cieñ 3. 
Detekcja: lampa UV - 254 nm.

Rys 12.12. Chromatogramy barwników antrachinonowych otrzymanych z zastosowaniem:
A - p³ytek konwencjonalnych, B - p³ytek wysokosprawnych
Warunki chromatograficzne i substancje jak na rys. 3. 
Detekcja: densytrometr, d³ugoœæ fali 254 nm.
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Rys. 12.13. Chromatogram mieszaniny tlenków polietylenu o masie molowej M= 300,400 i 600.
a - warstwa: ¿el krzemionkowy, faza ruchoma: woda + pirydyna 10: 0,1 v/v,
b - warstwa: tlenek glinu, faza ruchoma: chloroform + etanol 10:1 v/v,
c - warstwa: ¿el krzemionkowy, faza ruchoma: chloroform + pirydyna 5:7 v/v. 
Detekcja: chemiczna - stê¿ony roztwór siarczanu molibdenu, p³ytki po spryskaniu ogrzewano w temp.
180oC.
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13.1. WPROWADZENIE

Chromatografia cieczowa to nie tylko niezast¹piona metoda analityczna o ogromnym
zakresie zastosowañ, ale jest to te¿ metoda separacji s³u¿¹ca do otrzymywania u¿ytkowych iloœ-
ci czystych substancji ze z³o¿onych mieszanin. S¹ takie problemy separacyjne, których
rozwi¹zanie jest dotychczas mo¿liwe tylko metod¹ chromatografii i jest ona, wówczas, niezast¹-
piona. Wiele innych problemów rozdzielczych mo¿na rozwi¹zaæ innymi metodami rozdzielania,
jak ekstrakcja przeciwpr¹dowa, metody str¹ceniowe, membranowe i inne oraz ich kombinacje.
Czêsto okazuje siê, jednak, ¿e chromatografia jest bardziej efektywn¹ i tañsz¹ od innych, metod¹
uzyskania u¿ytkowych iloœci substancji, szczególnie, gdy mo¿na zastosowaæ warunki symulacji
przemieszczania z³o¿a (Simulated Moving Bed). Nale¿y te¿ na wstêpie podkreœliæ, ¿e proces
rozdzielania prowadzony z wykorzystaniem chromatografii cieczowej w celu otrzymywania sub-
stancji w postaci czystej, jest tym bardziej efektywny, im wy¿sza jest selektywnoœæ zas-
tosowanego uk³adu rozdzielczego oraz im mniejsze zapewni siê straty eluentu, tzn., im wiêkszy
bêdzie stopieñ zawracania eluentu do procesu. St¹d, m.in., nale¿y unikaæ stosowania warunków
elucji gradientowej w przypadku stosowania chromatografii cieczowej do otrzymywania sub-
stancji w skali procesowej oraz nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na eliminacjê strat eluentu. 

13.2. G£ÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAÑ CHROMATOGRAFII W SKALI
PREPARATYWNEJ I PROCESOWEJ

Chromatografia s³u¿¹ca do otrzymywania czystych substancji ma dwie nazwy:
- chromatografia preparatywna, gdy iloœci otrzymanych substancji s¹ niewielkie, lub otrzymy-

wane s¹ one sporadycznie;
- chromatografia procesowa (produkcyjna), gdy proces prowadzony jest systematycznie, w

sposób cykliczny lub ci¹g³y, a iloœæ produktu jest znacznie wiêksza (np. otrzymywanie pro-
duktu handlowego, sk³adnika leku, enzymu i.t.p.).

Od pocz¹tku stosowania chromatografii, technika ta by³a wykorzystywana dwukierunk-
owo: jako metoda analityczna i jako sposób na wydzielenie z mieszaniny substancji interesu-
j¹cego sk³adnika (lub sk³adników). Przez wiele lat, w okresie poprzedzaj¹cym automatyzacjê i
mikroprocesory, analiza iloœciowa z zastosowaniem chromatografii cieczowej, opiera³a siê na
zbieraniu kolejnych frakcji eluatu i ich analizie typowymi metodami analitycznymi, np. spektro-
fotometrycznymi. Analityk musia³ u¿yæ do dalszej analizy ca³¹ iloœæ rozdzielonej frakcji. Im lep-
sze uzyska³ rozdzielenie, tym wynik by³ bardziej rzetelny.

Na tym etapie rozwoju chromatografii granica pomiêdzy chromatografi¹, jako metod¹
analityczn¹, a metod¹ otrzymywania czystych substancji nie by³a wyraŸna. Wprowadzenie
detektorów przep³ywowych i rejestratorów, a póŸniej komputerów, wyraŸnie rozdzieli³o te dwa
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obszary zastosowañ chromatografii. W chromatografii analitycznej celem jest uzyskanie rozdzie-
lenia interesuj¹cych (ewentualnie wszystkich) substancji w jak najkrótszym czasie z Rs = ok. 1.
D¹¿y siê do zmniejszenia skali procesu przez zmniejszenie wymiarów kolumny, dbaj¹c
równoczeœnie o jej wysok¹ sprawnoœæ. Ze wzglêdu na dobr¹ jakoœæ detektorów iloœæ dozowanej
mieszaniny jest bardzo ma³a i eluat traktowany jest jak zbêdny œciek.

Dzisiaj chromatografia cieczowa jest uwa¿ana za szczególnie efektywn¹ technikê separa-
cyjn¹ w zastosowaniach preparatywnych, tzn., do otrzymywanie czystych substancji dla celów
badawczych lub do mikrosyntez i jest w tym celu bardzo czêsto wykorzystywana w ró¿nych la-
boratoriach. Równie¿ w skali procesowej znajduje korzystne zastosowanie do d³ugookresowego
otrzymywania substancji, gdy chodzi o produkcjê nisko-tona¿ow¹, rzêdu do kilkudziesiêciu kilo-
gramów na dobê i gdy problem rozdzielczy nale¿y do trudnych, lub bardzo trudnych (gdy selek-
tywnoœæ wzglêdna ni¿sza od 1.1). W nowoczesnym przemyœle farmaceutycznym mo¿na dzisiaj
spotkaæ ca³e hale produkcyjne, gdzie znajduj¹ siê jedynie kolumny chromatograficzne i ich
oprzyrz¹dowanie oraz ewentualnie urz¹dzenia do izolacji substancji w postaci krystalicznej z
frakcji zebranego eluatu.

Najwa¿niejsze dziedziny preparatywnych i procesowych zastosowañ chromatografii to:
- izolacja produktów biotechnologii, szczególnie bia³ek i enzymów, polisacharydów, fos-

folipidów, okreœlonych fragmentów DNA, lub RNA itp.;
- izolacja produktów naturalnych pochodzenia roœlinnego lub zwierzêcego,
- izolacja produktów syntezy leków (farmaceutyków, sk³adników kosmetyków, dodatków do

pasz itp.),
- izolacja lantanowców i transuranowców,
- izolacja u¿ytkowych iloœci substancji do badañ i mikrosyntez w zakresie chemii organicznej,

biochemii, mikrobiologii itp.,
- izolacja izomerów optycznych i 
- izolacja polimerów o niskim stopniu polidyspersyjnoœci i inne.

13.3. TECHNIKI I MECHANIZMY CHROMATOGRAFII W 
ZASTOSOWANIACH PREPARATYWNYCH ORAZ ZASADY
POWIÊKSZANIA SKALI ROZDZIELANIA

Techniki chromatograficzne stosowane w skali preparatywnej i procesowej to:
- Kolumnowa, elucyjna chromatografia cieczowa (PLC) - najwiêksze spektrum zastosowañ,
- Kolumnowa, elucyjna chromatografia gazowa (PGC) - zastosowania g³ównie do izolacji sub-

stancji zapachowych i sk³adników olejków eterycznych,
- Kolumnowa, elucyjna chromatografia z faz¹ ruchom¹ w stanie nadkrytycznym (PSFC) -

potencjalnie najbardziej efektywna ekonomicznie domena zastosowañ chromatografii
preparatywnej, ale dla osi¹gniêcia tego potrzeba rozwi¹zaæ jeszcze wiele problemów tech-
nicznych i teoretycznych,

- Cienkowarstwowa chromatografia preparatywna (PTLC), przydatna do otrzymywania
niewielkich iloœci substancji, a wiêc nie maj¹ca znaczenia procesowaego. Wówczas, gdy
podobna procedura postêpowania zostanie wykonana z zastosowaniem kolumny wype³nionej
aktywowanym sorbentem i wykorzystany zostanie wymuszony przep³yw eluentu w dó³
kolumny, to wydajnoœæ mo¿e byæ ju¿ doœæ wysoka. Metoda bywa nazywana wtedy “Flush
Chromatography”.

W przypadku chromatografii cieczowej celów preparatywnych wykorzystywane s¹ wszy-
stkie poznane chromatograficzne mechanizmy rozdzielcze i wszystkie znane uk³ady chro-
matograficzne. Wykorzystuje siê chromatografiê adsorpcyjn¹ w uk³adzie faz normalnych i
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odwróconych, chromatografiê jonowymienn¹, mechanizmy sita molekularnego i s¹czenia
molekularnego, chromatografiê powinowactwa, mechanizm oddzia³ywañ hydrofobowych itd.
Stosuje siê przede wszystkim kolumnow¹ chromatografiê elucyjn¹, wykorzystuj¹c te same
wype³nienia kolumn, jak w chromatografii analitycznej, lub o nieco wiêkszych ziarnach oraz
mo¿liwie jak najwy¿szy, mo¿liwy do zastosowania stopieñ tzw. prze³adowania kolumny,
warunkuj¹cy jak najwy¿sz¹ wydajnoœæ otrzymywania substancji. Na rys. 13.1. (2), zamieszczono
przyk³ady chromatogramów, otrzymanych w warunkach braku prze³adowania kolumny (w
warunkach “analitycznych”) oraz z zastosowaniem znacznego stopnia prze³adowania stê¿e-
niowego, albo objêtoœciowego kolumny w uk³adach faz odwróconych albo normalnych. Warun-
ki rozdzielania oraz masy substancji w roztworach dozowanych do kolumny podano na rysunku.

Warto dodaæ, ¿e szczególne us³ugi w zastosowaniach preparatywnych, daje stosowanie
warunków dynamicznie generowanej fazy stacjonarnej w uk³adzie faz normalnych (np. ¿elu
krzemionkowego jako sorbentu i mieszaniny chlorku metylenu i metanolu w ró¿nych sto-
sunkach, z zawartoœci¹ wody o stê¿eniu bliskim nasycenia, np. do rozdzielania glikozydów, alka-
loidów itp. substancji (przyk³ad - chromatogramy na rys. 13.1 a i a').

Najczêœciej, optymalne warunki rozdzielania (selektywnoœæ uk³adu chromatograficznego
i sprawnoœæ kolumny oraz mo¿liwy do osi¹gniêcia stopieñ prze³adowania kolumny, punkty
zbierania frakcji) dobiera siê najpierw w skali tzw. kolumny modelowej o ma³ej œrednicy (4-10
mm). Nastêpnie dokonuje siê powiêkszania skali rozdzielania, przechodz¹c do zastosowania
kolumny o odpowiednio wiêkszej œrednicy, nie zmieniaj¹c ani sorbentu i uk³adu chro-
matograficznego ani d³ugoœci kolumny, czy stê¿enia dozowanego roztworu i rozpuszczalnika do
jego przygotowania. Oblicza siê œrednicê kolumny preparatywnej, konieczn¹ do uzyskania
potrzebnej wydajnoœci rozdzielania, zak³adaj¹c odpowiednie zwiêkszenie objêtoœci dozowanej
mieszaniny substancji rozdzielanych proporcjonalne do stopnia zwiêkszenia pola przekroju
poprzecznego wype³nienia kolumny. Opisan¹ zasadê postêpowania w zwi¹zku z doborem opty-
malnych warunków rozdzielania substancji w skali preparatywnej, albo procesowej naszkicow-
ano schematycznie na rys.13.2. 

Warto te¿ zwróciæ uwagê, ¿e w prawie wszystkich w/w domenach zastosowañ chro-
matografii, szczególnie, gdy trzeba rozdzielaæ tylko dwie substancje i gdy nie jest konieczne
stosowanie elucji gradientowej, jest mo¿liwe wykonywanie rozdzielania w warunkach procesu
“pseudo-ci¹g³ego” (SMB). Polega on na równoleg³ej pracy oœmiu do kilkunastu kolumn, przy
czym ka¿da kolumna znajduje siê w innej fazie elucji i w konsekwencji frakcje eluentu, zawier-
aj¹ce poszczególne rozdzielane substancje, s¹ zbierane praktycznie bez przerwy - w sposób
ci¹g³y. W takich warunkach chromatografia mo¿e byæ najbardziej op³acalna ekonomicznie ze
wszystkich metod rozdzielania, mo¿liwych potencjalnie do zastosowania. 

13.4. ZJAWISKA PRZE£ADOWANIA KOLUMNY (POWIERZCHNI SORP-
CYJNEJ) I ICH EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE W WARUNKACH
CHROMATOGRAFII PREPARATYWNEJ I PROCESOWEJ

W warunkach preparatywnych, w odró¿nieniu od warunków chromatografii analitycznej,
d¹¿y siê do wykorzystania w maksymalnym stopniu tzw. prze³adowania kolumny. Im wy¿szy
udaje siê osi¹gn¹æ stopieñ prze³adowania, tym bardziej efektywny ekonomicznie jest proces
rozdzielczy. Przy czym proces rozdzielania jest szczególnie efektywny, gdy mo¿na uzyskaæ
warunki silnego prze³adowania stê¿eniowego (mo¿liwoœæ rozdzielania jednorazowo do ok. 
5 ⋅ 10-2g mieszaniny rozdzielanych substancji / g sorbentu typu ¿el krzemionkowy lub chemi-
cznie modyfikowany ¿el krzemionkowy). Mo¿e to, jednak, mieæ miejsce tylko wtedy, gdy roz-
puszczalnoœæ rozdzielanych substancji w eluencie jest dostatecznie wysoka oraz gdy je-
dnoczeœnie selektywnoœæ rozdzielania jest korzystna. Wówczas piki chromatograficzne s¹ 
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Rys. 13.1. Zestawienie uzyskanych w praktyce, typowych chromatogramów, ilustruj¹cych ró¿ne
warunki preparatywnego lub procesowego otrzymywania substancji z zastosowaniem kolumnowej
chromatografii cieczowej realizowanej w skali modelowej w warunkach braku prze³adowania (anali-
tycznych) oraz z prze³adowaniem kolumny.
Przyk³ady a, a', b, b', c, c' dotycz¹ optymalnych warunków rozdzielania wybranych substancji, nato-
miast przyk³ady d - f dotycz¹ rozdzielania substancji w niekorzystnych uk³adach chromatograficznych
lub w warunkach znikomej rozpuszczalnoœci substancji rozdzielanych w eluencie. 
Opis szczegó³owy na s¹siedniej stronie.

preparatywna i procesowa chromatografia cieczowa.qxp  2004-06-04  00:45  Page 200



201

Opis do Rys. 1. na s¹siedniej stronie.

a, a' - rozdzielanie lanatozydów A (LA), B (LB), C (LC) z odpadu poprodukcyjnego powsta³ego pod-
czas otrzymywania lanatozydu C metod¹ ekstrakcji p-pr¹dowej. Przyk³ad wykorzystywania chro-
matografii podzia³owej z dynamicznie generowan¹ faz¹ stacjonarn¹ do otrzymywania substancji.  
a: warunki prze³adowania (2·10-3 gmix/gsorb);

warunki braku prze³adowania ("analityczne");
a': warunki dolnej granicy prze³adowania stê¿eniowego (2·10-3 gmix/gsorb);
Warunki chromatograficzne.: kolumna 800x6mm i.d., Kieselgel SI 60 40-63 µm (Merck), 

eluent:  CH2Cl2:CH3OH:H2O 92:8:0,2 v/v, w=5ml/min, 
detektor UV-254 (KABiD), 
czu³oœæ - 1,28 AU/FS (oprócz : 0,08 AU/FS).

b, b' - rozdzielanie "modelowej" mieszaniny o (oNA), m (mNA), p (pNA)-nitroaniliny w warunkach
chromatografii adsorpcyjnej
b: warunki prze³adowania stê¿eniowego (6·10-3 gmix/gsorb), 

warunki "analityczne" (6·103 gmix/gsorb),

b': warunki dolnej granicy prze³adowania (2·103 gmix/gsorb);
Warunki chromatograficzne.: kolumna 100x4mm i.d., Lichrosorb SI 60 5µm, 

eluent: Heptan - dioksan 8:2 v/v, 1ml/min, 
detektor UV 280nm (Knauer), 
d³ugoœæ drogi optycznej 0,4 mm, 
czu³oœæ b: 2,56 AU/FS; 0,08 AU/FS, b': 0,16 AU/FS.

c, c': rozdzielanie modelowej mieszaniny estrów CH3-, C2H5-, C3H7- kwasu 4 - 0H benzoesowego w
uk³adzie faz odwróconych (RP18),
c: warunki prze³adowania stê¿eniowego (10-2 gmix/gsorb), 

warunki "analityczne"  (10-5 gmix/gsorb),
c': warunki dolnej granicy prze³adowania stê¿eniowego (2x10-4 gmix/gsorb);
Warunki chromatograficzne: kolumna 120x4mm i.d., Nucleosil RP18 7 µm, 

eluent: CH3OH - H2O 1:1 v/v, 1ml/min, 
detektor UV 280 nm, 
d³ugoœæ drogi optycznej 0,4mm (Knauer), 
czu³oœæ c: 2,56 AU/FS, 0,08 AU/FS, c': 0,32 AU/FS.

d - rozdzielanie estrów kwasu 4-OH benzoesowego: C3H7- (1), C2H5- (2), CH3- (3) w uk³adzie faz
normalnych na ¿elu krzemionkowym Lichrosorb SI 60 5µm 

kolumna 250x4 mm i.d., 
eluent: heptan - dioksan 8:2 V/V, 2ml/min, 254 nm;

warunki granicy prze³adowania stê¿eniowego,
warunki "analityczne";

e,f - rozdzielanie o, m, p - nitroaniliny (patrz rys. 1b, b') w uk³adzie faz odwróconych: Nucleosil C18
7 µm, kolumna 120x4 mm, eluent: CH3OH - H2O 1:1 v/v, 2 ml/min, e - warunki granicy prze³adowa-
nia stê¿eniowego, f - warunki "analityczne";
g - rozdzielanie benzenu (ci = 2 mg/ml, pik 1) i naftalenu (ci = 0,2 mg/ml, pik 2) w warunkach
znikomej rozpuszczalnoœci substancji w eluencie:

obj. dozowania 2 ml, warunki typowego prze³adowania objêtoœciowego,
obj. dozowania 20 µl warunki "analityczne";

kolumna: Nucleosil C18 7 m, 250x4mm i.d., 1ml/min;

W przypadku chromatogramów e-f: detektor UV 254 nm, droga optyczna 0,4 mm.
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kszta³tem zbli¿one do trójk¹ta prostok¹tnego, którego prawy dolny wierzcho³ek ma objêtoœæ
elucji, jaka by zosta³a uzyskana dla piku odpowiedniej substancji w warunkach analitycznych
(patrz rys. 13.1.a,b,c).

W przypadku niskiej rozpuszczalnoœci rozdzielanych substancji w eluencie mo¿liwe jest
uzyskanie jedynie prze³adowania objêtoœciowego. Nie mo¿na ju¿ osi¹gn¹æ tak wysokiej efekty-
wnoœci ekonomicznej rozdzielania. Piki chromatograficzne maj¹, wówczas, kszta³t zbli¿ony do
prostok¹ta, co jest spowodowane koniecznoœci¹ dozowania du¿ych objêtoœci roztworu substancji
rozdzielanych (patrz rys. 13.1.g).

W przypadku trudnych, lub bardzo trudnych problemów separacyjnych (wspó³czynnik
selektywnoœci zbli¿ony do 1.0), D¹¿y siê równie¿ do prowadzenia procesu w warunkach prze³ad-
owania kolumny, lecz w praktyce konieczne jest poprzestanie na dozowaniu jednorazowo do
kolumny tylko takiej iloœci mieszaniny substancji rozdzielanych, aby nie przekraczaæ granicy lin-
iowoœci odpowiedniej izotermy sorpcji (w praktyce do ok. 5⋅10-4 g/g sorbentu typu ¿el
krzemionkowy i fazy stacjonarne zwi¹zane z ¿elem krzemionkowym). W przeciwnym razie stre-
fy rozdzielanych substancji zbytnio bêd¹ siê na siebie wzajemnie nak³ada³y i czystoœæ izolowanej
substancji bêdzie niewielka. Wówczas efektywnoœæ ekonomiczna separacji staje siê niewysoka
(patrz rys. 13.1. d, e).

Opisane powy¿ej regu³y maj¹ bezpoœredni zwi¹zek ze zjawiskami sorpcji substancji
rozdzielanych na powierzchni wype³nienia kolumny i z typem izotermy sorpcji. Najczêœciej
izoterma sorpcji ma w warunkach chromatografii cieczowej charakter izotermy Langmuira, ale
s¹ te¿ bardzo korzystne dla wydajnoœci rozdzielania, przypadki sorpcji wielowarstwowej, gdy
charakter izotermy sorpcji jest wklês³y (typu “S”). Na rys. 13.3. zamieszczono zestawienie
ró¿nych warunków rozdzielania, wykorzystywanych w chromatografii preparatywnej przy
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Rys. 13.2. Ilustracja dwuetapowego postêpowania podczas powiêkszania skali procesu otrzymywania
substancji z wykorzystaniem metod chromatograficznych.
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niewielkim i znacznym stopniu prze³adowania kolumny oraz rodzaje spotykanych izoterm sor-
pcji, a tak¿e zwi¹zek zakresu stê¿enia substancji w roztworze dozowanym do kolumny z zakre-
sem izotermy sorpcji oraz kszta³tem pików i zmian¹ retencji substancji w porównaniu do
warunków braku prze³adowania (warunków “analitycznych”). W podpisie pod rysunkiem
zamieszczono dodatkowe wyjaœnienia.

Optymalne prze³adowanie kolumny w warunkach pracy preparatywnej jest najczêœciej
takie, aby wartoœæ Rs miêdzy izolowan¹ substancj¹, a najbli¿szymi zanieczyszczeniami,
widocznymi na chromatogramie wynosi³a ok. 1. 
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Rys. 13.3.
Czêœæ I: Zestawienie form pików chromatograficznych dla pojedynczej substancji eluowanej w
zale¿noœci od typu prze³adowania kolumny (po lewej stronie cyfr odniesienia naszkicowano profile
stê¿enia w chwili dozowania roztworu substancji do kolumny).
Oznaczenia: 1 - brak prze³adowania kolumny, 2 - dolna granica prze³adowania okreœlonego typu, 3 -
typowy przyk³ad prze³adowania okreœlonego typu;

Czêœæ II: Kszta³ty i zakresy izoterm sorpcji odpowiednie dla pików chromatograficznych zamiesz-
czonych powy¿ej (lini¹ pogrubion¹ zaznaczono zakresy izoterm sorpcji charakterystyczne dla
okreœlonego typu prze³adowania kolumny);

Czêœæ III: Zestawienie charakteru typowych chromatogramów otrzymanych w przypadku rozdziela-
nia dwóch substancji w warunkach okreœlonego typu prze³adowania kolumny, odpowiednio: z
zachowaniem warunku Rs=1 (œrodka czêœci fragmentu III - piki rozdzielane praktycznie do poziomu
linii bazowej) i po zwiêkszeniu iloœci substancji wprowadzonej do kolumny (piki czêœciowo
“na³o¿one” wzajemnie). W górnym fragmencie cz.III naszkicowano odpowiednie chromatogramy
otrzymane w warunkach braku prze³adowania (w “warunkach analitycznych”); 
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W warunkach rozdzielania procesowego korzystne jest stosowanie wy¿szego stopnia
prze³adowania, utrzymuj¹c Rs na optymalnym poziomie (czêsto ok. 0,75) i “wycinaj¹c” oraz
zawracaj¹c do ponownego rozdzielania, odpowiednie miêdzyfrakcje. Trzeba dodaæ, ¿e ekspery-
mentalne okreœlenie tej optymalnej wartoœci Rs jest bardzo pracoch³onne i warto to wykonaæ
tylko, gdy optymalizuje siê prze³adowanie kolumny i zbieranie frakcji dla warunków proce-
sowego rozdzielania i produkcji substancji. Zasadê doboru optymalnej iloœci (masy mmix) jedno-
razowo dozowanej do kolumny mieszaniny substancji w warunkach chromatografii preparaty-
wnej, albo procesowej zilustrowano na rys. 13.4, przy czym symbol “r” oznacza stopieñ odzysku
lub 1- stopieñ recyrkulacji “miêdzyfrakcji” zawracanej do roztworu dozowanego; “i” oznacza
substancjê otrzymywan¹; cyframi 1, 2, 3 opisano rosn¹ce iloœci substancji dozowane do kolum-
ny o oraz wzrost stopnia recyrkulacji. 

13.5. ZASADY OPTYMALNEGO STOSOWANIA PREPARATYWNEJ 
I PROCESOWEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ

Wydajnoœæ (produktywnoœæ) chromatografii preparatywnej i procesowej definiowana jest
najogólniej w nastêpuj¹cy sposób:

(1)

gdzie: Pt -wydajnoœæ wyra¿ona jako masa substancji otrzymana w ci¹gu jednostki
czasu i dla jednostki powierzchni przekroju kolumny;

2.
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Rys. 13.4. Ilustracja zasady okreœlania iloœci substancji dozowanych jednorazowo do kolumny oraz
wyznaczania punktów zbierania frakcji w warunkach chromatografii procesowej.
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Qi - masa substancji wprowadzona do kolumny;
Qr - masa substancji otrzymana z kolumny;
tc - czas trwania procesu rozdzielania (w warunkach repetycyjnego dozowa-

nia - czas trwania jednego etapu rozdzielania);
A - powierzchnia przekroju poprzecznego wype³nienia kolumny.

Wyra¿enie nazwane jest stopniem odzysku.

Przedstawione wyra¿enie uwzglêdnia stronê “korzyœci”. Do strony “koszty”, nale¿¹  kosz-
ty zwi¹zane ze zu¿yciem rozpuszczalników, wyodrêbnianiem substancji (usuwaniem eluentu) z
frakcji eluatu, odzyskiem eluentu, cena kolumny i urz¹dzeñ pomocniczych, robocizn¹ itp.

Do parametrów, które maj¹ istotny wp³yw na wydajnoœæ preparatywnego, albo proce-
sowego rozdzielania nale¿¹: iloœæ dozowanej substancji (Vi ⋅ Ci), œrednica kolumny (dc), d³ugoœæ
wype³nienia kolumny (Lc), natê¿enie przep³ywu eluentu (w), powierzchnia w³aœciwa materia³u
stanowi¹cego wype³nienie kolumny (F), wielkoœæ ziaren wype³nienia (dp), wartoœæ wspó³czynni-
ka retencji substancji izolowanej (ki) i wspó³czynnika retencji ostatniego piku (kn). Wp³yw
ka¿dego z tych parametrów na wydajnoœæ rozdzielania wymaga oddzielnego omówienia.

Iloœæ dozowanej substancji

Iloœæ dozowanej substancji (mi) okreœlona jest iloczynem objêtoœci (Vi) i stê¿enia (ci) sub-
stancji (i) w roztworze dozowanym do kolumny: 

mi = Vi ⋅ ci (2)

- prze³adowanie objêtoœciowe

W chromatografii analitycznej próbka jest dozowana w taki sposób, aby ze wzrostem
dozowanej iloœci mi ros³a tylko wysokoœæ piku. Aby spe³niæ ten warunek objêtoœæ próbki nie
powinna przekroczyæ oko³o 1/4 szerokoœci piku (wyra¿onej w jednostkach objêtoœci), mierzonej
przy podstawie piku, a stê¿enie nie powinno byæ wiêksze ni¿ 10-4 grama substancji na gram
wype³nienia kolumny.

Zwiêkszenie objêtoœci dozowania (bez wzrostu stê¿enia - warunki prze³adowania objêtoœ-
ciowego), powoduje wzrost wysokoœci i szerokoœci piku. Je¿eli objêtoœæ przekroczy graniczn¹
wartoœæ, dalszy wzrost powoduje wy³¹cznie poszerzenie pasm. W takim przypadku stê¿enie su-
bstancji w eluacie obserwowane jako wysokoœæ piku nie zmienia siê (pojawi siê plateu o sta³ej
wysokoœci). Objêtoœæ, od której obserwuje siê pik z plateau wynosi oko³o 6 odchyleñ standar-
dowych piku otrzymanego po dozowaniu próbki analitycznej, tj. o ma³ej objêtoœci i ma³ym stê¿e-
niu.

Wzrost szerokoœci piku bêd¹cy wynikiem du¿ej objêtoœci dozowania odbywa siê poprzez
wzrost objêtoœci elucji opadaj¹cej czêœci piku, podczas gdy po³o¿enie frontu piku nie ulega
zmianie. Odpowiada po³o¿eniu piku na chromatogramie w warunkach chromatografii anality-
cznej i nie zale¿y od retencji substancji, tzn. od jej rodzaju. Maksymaln¹ objêtoœæ, któr¹ mo¿na
dozowaæ w celu zwiêkszenia wydajnoœci procesu mo¿na oszacowaæ z chromatogramu, otrzy-
manego dla próbki analitycznej. Jest to, zmierzona na poziomie linii podstawowej i wyra¿ona w
jednostkach objêtoœci - odleg³oœæ pomiêdzy pikami substancji, które s¹ celem rozdzielania. 
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- prze³adowanie stê¿eniowe

Wzrost stê¿enia substancji w próbce dozowanej do kolumny (przy zachowaniu ma³ej objê-
toœci dozowania (Vi)), powoduje poszerzenie pasma, a kszta³t pików zale¿y od rodzaju izotermy
sorpcji (patrz rys. 13.4 i 13.1), a tak¿e od stopnia nieliniowoœci odpowiedzi detektora. Zale¿noœ-
ci retencji od kszta³tu izotermy sorpcji przedstawiono schematycznie na rys 13.4., a w praktyce
- na rys. 13.1.

Adsorpcja substancji z roztworów w uk³adach ciecz - cia³o sta³e najczêœciej przebiega wg
izotermy Langmuira. W nieliniowym zakresie tej izotermy, dla wysokiego stê¿enia substancji,
wartoœæ wspó³czynnika retencji (k) maleje ze wzrostem stê¿enia, tzn., ¿e ta czêœæ pasma, gdzie
jest wy¿sze stê¿enie wêdruje szybciej. Pasmo staje siê niesymetryczne, w kszta³cie trójk¹ta, ze
stromym frontem. Wzrost stê¿enia próbki powoduje wzrost wysokoœci maksimum piku i po-
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Rys. 13.5 Zestawienie zaobserwowanych w praktyce rodzajów zniekszta³ceñ pików chro-
matograficznych w warunkach chromatografii preparatywnej z uwzglêdnieniem warunków, gdy inna
ciecz ni¿ faza ruchoma pe³ni rolê rozpuszczalnika dla sporz¹dzenia roztworu dozowanego do kolum-
ny.

Oznaczenia
a - kszta³t piku w warunkach górnej granicy braku prze³adowania
a1 - naturalny kszta³t piku w warunkach prze³adowania objêtoœciowego
b - naturalny kszta³t piku w warunkach prze³adowania stê¿eniowego
b1 - zniekszta³cenie piku spowodowane zbyt wysok¹ ró¿nic¹ lepkoœci i napiêæ powierzchniowych 

miêdzy roztworem dozowanym do kolumn i eluentem
b2 - zniekszta³cenie piku w sytuacji niedostatecznej rozpuszczalnoœci substancji rozdzielonej w 

eluencie - przypadek "wypadania oleju" podczas dozowania
b3 - zniekszta³cenie piku w sytuacji niedostatecznej rozpuszczalnoœci substancji rozdzielonej w 

eluencie - przypadek "wypadania kryszta³ów" podczas dozowania
- kszta³t piku bez prze³adowania, lub w warunkach górnej granicy braku prze³adowania oraz 
usytuowanie piku w tych warunkach

c - naturalny kszta³t piku w warunkach izotermy sorpcji typu “s” (doœæ rzadki, lecz korzystny 
przypadek w praktyce)

cs, cm - stê¿enia substancji rozdzielanej odpowiednio: w fazie stacjonarnej (s) i ruchomej (m) jako 
oznaczenia osi odpowiednich izoterm sorpcji naszkicowanych w pobli¿u odpowiadaj¹cym im 
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szerzenie pasma przez zmniejszenie objêtoœæ elucji frontu. Ty³ piku pozostaje w przybli¿eniu w
tym samym miejscu, jak dla piku analitycznego.

Zwiêkszanie wydajnoœci procesu rozdzielania preparatywnego, poprzez wzrost stê¿enia
dozowanego roztworu, jest bardziej korzystne, ni¿ zachowywanie prze³adowania objêtoœ-
ciowego (ze wzglêdu na wiêksze stê¿enie substancji w eluacie, mo¿na uzyskaæ ponad 5-cio krot-
ny wzrost wydajnoœci kolumny). Ograniczeniem jest rozpuszczalnoœæ sk³adników rozdzielanej
mieszaniny w eluencie, która z regu³y maleje ze wzrostem retencji rozdzielanego sk³adnika. 

Powy¿sze stwierdzenia s¹ poprawne, przy za³o¿eniu, ¿e rozpuszczalnikiem roztworu
dozowanego do kolumny jest eluent (albo ciecz o pocz¹tkowym sk³adzie programu elucji - w
przypadku elucji gradientowej) oraz gdy lepkoœæ roztworu dozowanego jest niewiele wy¿sza od
lepkoœci eluentu. Gdy rozpuszczalnikiem jest ciecz o wy¿szej sile elucyjnej ni¿ eluent i/albo
roztwór jest bardzo lepki, to ze wzrostem stê¿enia roztworu dozowanego do kolumny chro-
matograficznej mog¹ byæ zwi¹zane dodatkowe problemy, powoduj¹ce w konsekwencji ró¿nego
typu zniekszta³cenia pików chromatograficznych. Efekty te przedstawiono na rys. 13.5.

Œrednica kolumny

Najbardziej celowe jest powiêkszanie skali rozdzielania substancji z zastosowaniem
dwóch kolumn tej samej d³ugoœci, wype³nionych tym samym sorbentem, z zachowaniem tego
samego uk³adu chromatograficznego i warunków pe³nego podobieñstwa fizycznego. Zwiêksze-
niu powinna, wiêc, ulec tylko œrednica kolumny. Wydajnoœæ wzroœnie proporcjonalnie do zmi-
any powierzchni przekroju poprzecznego kolumny, a wiêc proporcjonalnie do drugiej potêgi
zmiany œrednicy kolumny. Wed³ug tej samej proporcji wzrasta równie¿, niestety, natê¿enie
przep³ywu eluentu, a wiêc, i zu¿ycie eluentu. Natomiast, liniowa prêdkoœæ przep³ywu eluentu
powinna byæ zachowana bez zmiany. Nie powinien zmieniæ siê czas rozdzielania, sprawnoœæ
kolumny i ciœnienie.

Takie postêpowanie upowa¿nia do uzale¿nienia wydajnoœci i niektórych innych para-
metrów procesu rozdzielania w funkcji œrednicy kolumny, zgodnie z wyra¿eniem (3): 

(3)

m1, m2 - masy substancji, dozowanych, odpowiednio, do kolumny o œrednicy dc2 i dc1; (Zale¿noœæ
(3) dotyczy tak¿e zmiany wydajnoœci otrzymywania substancji (Pti), objêtoœci dozowania (Vi) i
natê¿enia przep³ywu eluentu (w))

D³ugoœæ kolumny

Wraz z d³ugoœci¹ kolumny (Lc), proporcjonalnie roœnie masa wype³nienia, powierzchnia i
pojemnoœæ sorpcyjna, lecz liczba pó³ek teoretycznych jest proporcjonalna do , st¹d w
d³u¿szej kolumnie pasma substancji s¹ wzglêdnie bardziej rozmyte. Wzrost d³ugoœci kolumny
powoduje te¿ zwiêkszenie oporów przep³ywu, co mo¿e uniemo¿liwiæ uzyskanie optymalnego
natê¿enia przep³ywu. 

Istnieje najmniejsza, krytyczna d³ugoœæ kolumny wype³nionej okreœlonym sorbentem, a w
istocie najmniejsza liczba tzw. pó³ek teoretycznych kolumny, która warunkuje minimalny
konieczny stopieñ rozdzielenia interesuj¹cych nas substancji, wzajemnie od siebie i od niepo¿¹-
danych zanieczyszczeñ. Zwiêkszenie d³ugoœci kolumny, doœæ znacznie powy¿ej tej krytycznej,
minimalnej d³ugoœci, jest konieczne. Umo¿liwia wzrost wydajnoœci rozdzielania. Zale¿noœæ jest,
jednak, nieliniowa. Osi¹ga siê optymaln¹ d³ugoœæ kolumny, jednak, du¿o wiêksz¹, ni¿ potrzebna
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do rozdzielania analitycznego. Dalsze zwiêkszanie d³ugoœci kolumny jest ju¿ niecelowe. Zilus-
trowano to na rys. 13.5., pokazuj¹cym u góry wykresy zale¿noœci produktywnoœci kolumny od
d³ugoœci wype³nienia, otrzymane na podstawie równañ uzyskanych teoretycznie przez Hupe i
Lauera oraz poni¿ej, wykresy uzyskane doœwiadczalne, podczas pracy nad optymalizacj¹
warunków otrzymywania lantozydu C z ekstraktów suszu brunatnicy we³nistej.

Œrednica ziaren wype³nienia kolumny

Œrednica ziaren wype³nienia ma zasadniczy wp³yw na sprawnoœæ kolumny. Krytyczn¹
liczbê tzw. pó³ek teoretycznych, niezbêdn¹ do preparatywnego rozdzielenia mieszaniny sub-
stancji mo¿na osi¹gn¹æ zmieniaj¹c d³ugoœæ kolumny, albo / i œrednicê ziaren wype³nienia kolum-
ny. Przy zmianie skali procesu rozdzielania w warunkach prze³adowania objêtoœciowego, wa¿na
jest nie tyle sama d³ugoœæ kolumny Lc, lecz stosunek Lc/dp

2 , tj. proporcja d³ugoœci kolumny do
kwadratu œrednicy ziaren wype³nienia. W warunkach prze³adowania stê¿eniowego korzystne jest
te¿ jednoczesne zmniejszanie wielkoœci ziaren wype³nienia i d³ugoœci kolumny, jednak,
zachowanie sta³ej wartoœci proporcji Lc/dp

2 nie jest wówczas optymaln¹ regu³¹. Bardziej
korzystne jest zastosowanie o ok. 30% d³u¿szej kolumny, ni¿ to wynika z obliczenia otrzy-
manego na podstawie tej regu³y. Zachowuj¹c te proporcje oraz zwiêkszaj¹c jednoczeœnie prêd-
koœæ przep³ywu eluentu, mo¿na uzyskaæ znacz¹cy wzrost wydajnoœci procesu rozdzielania sub-
stancji.

Mo¿na generalnie stwierdziæ, ¿e zmniejszanie wielkoœci ziaren wype³nienia kolumny
preparatywnej jest zawsze bardzo korzystne dla uzyskiwania wzrostu wydajnoœci procesu
rozdzielania oraz czystoœci otrzymywanych substancji i jest tym bardziej celowe, im trudniejszy
jest problem rozdzielczy (im mniejsze wartoœci α ). Ograniczeniem mo¿e byæ, jednak, maksy-
malna wartoœæ ciœnienia, jakie mo¿na zastosowaæ do rozdzielania, a w przypadku substancji
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Rys. 13.6. Zale¿noœæ produktywnoœci czasowej kolumny chromatograficznej od d³ugoœci kolumny w
warunkach sta³ej prêdkoœci przep³ywu eluentu.
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makromolekularnych, ich bardzo niekorzystna kinetyka dyfuzji (niskie wartoœci wspó³czyn-
ników dyfuzji). W tych warunkach mo¿na okreœliæ optymaln¹ wielkoœæ ziaren wype³nienia
kolumny. Jest to, jednak, wartoœæ stosunkowo niska (z regu³y w zakresie 10 - 25 mikrometrów). 

Prêdkoœæ przep³ywu fazy ruchomej.

Wzrost prêdkoœci przep³ywu fazy ruchomej powoduje zmniejszenie czasu trwania
rozdzielania i tym samym wzrost wydajnoœci. Wzrost prêdkoœci przep³ywu eluentu wp³ywa, jed-
nak, ujemnie na sprawnoœæ kolumny, powoduj¹c poszerzenie pasm. To, przy za³o¿onej czystoœ-
ci wydzielanej substancji, wymusza koniecznoœæ zmniejszenia masy dozowanej próbki albo
zmniejszenie objêtoœci zbieranych frakcji. Spadek sprawnoœci kolumny powoduje te¿ zmniejsze-
nie stê¿enia substancji w eluacie. Nale¿y, jednoczeœnie, braæ pod uwagê mo¿liwoœæ uzyskana
odpowiednio wysokiego ciœnienia na wlocie do kolumny.

W konsekwencji, zale¿noœæ wydajnoœci od szybkoœci przep³ywu eluentu nie jest liniowa i
posiada maksimum, którego wartoœæ jest tym wy¿sza im mniejsze s¹ ziarna wype³nienia kolum-
ny. Dalsze zwiêkszanie prêdkoœci eluentu jest nieop³acalne i z wielu powodów niekorzystne.
Zilustrowano to na rys. 13.7 pokazuj¹cym u góry wykresy zale¿noœci, na podstawie równañ
otrzymanych teoretycznie przez Hupe i Lauera oraz poni¿ej, krzywe, otrzymane na podstawie
wyników uzyskanych doœwiadczalne podczas pracy nad optymalizacj¹ warunków otrzymywania
lantozydu C z ekstraktów suszu brunatnicy we³nistej.

Retencja 

Silna retencja sk³adników mieszaniny jest niekorzystna ze wzglêdu na nadmierne zu¿ycie
eluentu, a przede wszystkim, wzrost czasu rozdzielania. Ponadto, dla dwóch substancji o ró¿nej
retencji, szybciej roœnie szerokoœæ pasma wraz z iloœci¹ dozowanej próbki dla substancji o wiêk-
szej retencji, ni¿ dla substancji o ni¿szej wartoœci k. Odpowiednia wartoœæ wspó³czynnika
retencji (k) dla pierwszego rozdzielanego sk³adnika mieszaniny substancji nie powinna
przekraczaæ 2, a dla ostatniego musi byæ wiêksza od 2-óch, ale tak ma³a, jak to mo¿liwe i nie
wy¿sza ni¿ ok. 12.

Maksymalizacja selektywnoœci, czyli wartoœci α (tzn., odleg³oœci miêdzy pikami sub-
stancji otrzymywanych i substancji s¹siaduj¹cych), jest najwa¿niejszym parametrem umo¿liwia-
j¹cym wzrost wydajnoœci preparatywnego rozdzielania. Konieczny jest, wiêc, kompromis
pomiêdzy selektywnoœci i retencj¹.

Korzystne jest stosowanie sorbentów o du¿ej powierzchni w³aœciwej (o ziarnach
wype³nienia ca³kowicie porowatych, albo posiadaj¹cych nieporowate “j¹dro”, o bardzo
niewielkiej œrednicy.

Odkrycie, ostatnio, technologii otrzymywania, tzw., monolitycznych wype³nieñ kolumn
HPLC o bardzo niskiej wartoœci impedancji rozdzielania, jest szczególnie wa¿ne dla rozwoju
wykorzystania chromatografii cieczowej w skali preparatywnej i procesowej. Tego typu kolum-
ny umo¿liwiaj¹ otrzymywanie zasadniczo wy¿szych wydajnoœci preparatywnego rozdzielania
substancji o niewysokich masach cz¹steczkowych, ni¿ kolumny “klasyczne”, wype³nione ziar-
nistym sorbentem.
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Rys. 13.7. Zale¿noœæ produktywnoœci czasowej kolumn chromatograficznych wype³nionych sorben-
tem o ró¿nych wielkoœciach ziaren od prêdkoœci przep³ywu eluentu.
Krzywe teoretyczne wziêto z pracy. Krzywe doœwiadczalne otrzymano podczas badañ nad doborem
optymalnych warunków procesu otrzymywania lanatozydu C.
Oznaczenia:
a, b - dp = 100 µm, Lc odpowiednio: 800mm (a) i 1600mm (b)
c, d, e - dp = 50 µm, Lc odpowiednio: 400, 800 i 1200mm
f - dp = 10 µm, Lc=250mm
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Optymalne warunki preparatywnego, albo procesowego otrzymywania 
substancji

Podsumowuj¹c omówione powy¿ej regu³y optymalizacji warunków preparatywnego
rozdzielania substancji z wykorzystaniem chromatografii cieczowej, mo¿na podaæ nastêpuj¹ce
ogólne zasady maksymalizacji wydajnoœci otrzymywania substancji z zastosowaniem chro-
matografii w skali preparatywnej, albo procesowej:

-  W przypadku rozdzielania substancji o niskich masach cz¹steczkowych, w uk³adach chro-
matograficznych, charakteryzuj¹cych siê dobr¹ kinetyk¹ zjawisk sorpcji - desorpcji i gdy
ograniczeniem nie jest dopuszczalne ciœnienie, najbardziej korzystne jest stosowanie sto-
sunkowo krótkich wysokosprawnych kolumn (jednak zasadniczo d³u¿szych, ni¿ wynosi³aby
konieczna d³ugoœæ kolumny analitycznej), wype³nionych sorbentem typu HPLC, o ma³ych
ziarnach wype³nienia (albo nale¿y zastosowaæ wysokosprawne kolumny monolityczne). Jed-
noczeœnie nale¿y stosowaæ optymaln¹, stosunkowo wysok¹, prêdkoœæ przep³ywu eluentu.

-  W przypadku rozdzielania substancji o wysokich masach molekularnych, albo, gdy kinetyka
zjawisk sorpcja - desorpcja jest niekorzystna, mo¿na stosowaæ d³u¿sze kolumny wype³nione
sorbentem o nieco wiêkszych ziarnach, jednak, stosowanie wysokosprawnej kolumny jest
nadal najkorzystniejsze. Przede wszystkim, konieczne jest stosowanie mniejszych prêdkoœci
przep³ywu eluentu i w konsekwencji nie jest mo¿liwe otrzymanie tak wysokiej produkty-
wnoœci, jak w warunkach opisanych powy¿ej.

- W ka¿dym przypadku, korzystne jest stosowanie sorbentu o wysokiej powierzchni w³aœciwej
oraz zachowanie niezbyt wysokich wartoœci k, ostatniej substancji, eluowanej z kolumny.
Stosowanie elucji stopniowej, w celu skrócenia ogólnego czasu elucji (czasu jednego etapu
rozdzielania), bywa korzystne. Nale¿y, jednak, wówczas wykonywaæ reaktywacjê
powierzchni wype³nienia kolumny, co najczêœciej wymaga zastosowania eluentu o
pocz¹tkowym sk³adzie w iloœci ok. 7 objêtoœci martwych kolumny.

- Stosowanie elucji gradientowej nie jest korzystne (czasem, jednak, konieczne). Powoduje
obni¿enie wydajnoœci otrzymywania substancji (z powodu zwiêkszenia czasu jednego etapu
rozdzielania o czas reaktywacji kolumny) oraz powoduje istotny wzrost kosztów repety-
cyjnego, preparatywnego otrzymywania substancji z zastosowaniem chromatografii cie-
czowej, tym wiêkszy im wy¿sza jest cena eluentu, im wy¿szy koszt odzysku eluentu oraz im
wiêksza czêœæ eluentu ulega utracie i nie mo¿e zostaæ zawrócona do procesu.

13.6. OPERACJE JEDNOSTKOWE, TECHNOLOGIA OTRZYMYWANIA
SUBSTANCJI Z ZASTOSOWANIEM PREPARATYWNEJ 
CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ 

Na rys. 13.8 przedstawiono operacje jednostkowe, z których jest z³o¿ona technologia
otrzymywania substancji z zastosowaniem chromatografii cieczowej, a w Tabeli 13.1 typowe
wartoœci najwa¿niejszych parametrów w zale¿noœci od skali rozdzielania.
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Rys. 13.8. Schemat technologiczny procesu otrzymywania substancji z wykorzystaniem chro-
matografii cieczowej procesowej lub preparatywnej.
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Rys. 13.9. Schemat ideowy i funkcjonalny uk³adu zautomatyzowanego - sterowanego komputerem -
gradientowego chromatografu preparatywnego z zaworami dwustanowymi (Z1 ... Z24), z mo¿liwoœ-
ci¹ recyrkulacji czêœci eluenta oraz z podwójnym systemem automatycznie kontrolowanego dozowa-
nia roztworu substancji rozdzielanych (dozownik pêtlicowy z samoczynnym repetycyjnym nape³nian-
iem pêtli z regulowan¹ objêtoœci¹ cieczy lub dozowanie du¿ych objêtoœci poprzez zawory Z2 i Z3),
oraz z systemem samoczynnego wykrywania ewentualnych przecieków eluentu.
Znaczenie symboli, które nie zosta³y wyjaœnione na rysunku lub powy¿ej:
P - pompa ss¹co-t³ocz¹ca o ma³ej objêtoœci skokowej, Z - zawory (A - D: programowanie sk³adu e-
luentu, 1 - 10: sterowania przebiegiem procesu separacji, 11 - 24: kolekcji frakcji).
MSP - modu³ sterowania pomp¹, MSWE - modu³ sterowania "niskociœnieniowym systemem gradien-
towym", MSZ - modu³ sterowania zaworami, MK - modu³ komunikacji z u¿ytkownikiem, wzajemnej
koordynacji programów, obs³ugi awarii oraz kontroli warunków pracy kolumn (modu³ o nadrzêdnych
priorytetach, mo¿e umo¿liwiaæ wykorzystywanie komputera do innych zadañ w przypadku bez-
awaryjnej pracy aparatu, a w przysz³oœci ewentualne wyeliminowanie koniecznoœci stosowania kom-
putera).

Tabela 13.1. Typowe wartoœci natê¿enia przep³ywu (w), objêtoœci dozowania (Vi) oraz masy substancji
rozdzielanych z zastosowaniem ró¿nej skali rozdzielania w warunkach prze³adowania 
kolumny

Skala rozdzielania Modelowa Semipreparatywna Preparatywana Procesowa
Œrednica kolumny dc = 4 mm dc = 8 mm dc = 25 mm dc = 50 mm

w* (ml min -1) 1 4 40* 160*
Vi 50 µl

200 µl
1000 µl

200 µl
800 µl
4 ml

1.8 ml
7 ml
36 ml

7 ml
30 ml
150 ml

mi max ** 0.2 - 30 mg 0.7 - 150 mg 6 mg - 1.4 g 25 mg - 10 g
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Rys. 13.10. Schemat ideowy chromatografu preparatywnego w du¿ej skali separacji lub chromatogra-
fu procesowego.
Oznaczenia:
A, B, C - sk³adniki eluentu i odpowiednie zbiorniki
SR - roztwór substancji rozdzielonych i odpowiedni zbiornik
P1 - pompa g³ówna z programowaniem sk³adu eluentu
P2 - pompa dozuj¹ca roztwór substancji rozdzielanych (P1 i P2 w³¹czane alternatywnie)
Gr - programator i sterownik programu elucji, K - kolumna PLC, D - detektor (0,1% do 1% eluatu),
R - ogranicznik wp³ywu (restryktor), K.Fr - sterownik kolektora frakcji, ZA, ZB, ZC - zawory propor-
cjonuj¹ce, 1, 2, 3, 4 - zawory kolektora frakcji, F - filtry ssawne, Œc - œcieki
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* W celu unikniêcia nadmiernego ciœnienia w naczyniu przep³ywowym detektora i jego ewen-
tualnego zniszczenia, nale¿y zmieniæ przewody wyprowadzaj¹ce ciecz na posiadaj¹ce wiêk-
sza œrednicê wewnêtrzn¹, ni¿ w detektorze do celów analitycznych, albo usytuowaæ detektor
z zastosowaniem bocznikowania 

** Masa mieszaniny substancji, które mog¹ zostaæ rozdzielone w kolumnie (mi max), zale¿y od
masy sorbentu w kolumnie (wymiarów kolumny), ale tak¿e od trudnoœci problemu rozdziel-
czego. Dane w tabeli zosta³y okreœlone dla zakresu 10-4 do 2 x 10-2 g of mieszaniny na 1 g
sorbentu, typy ¿el krzemionkowy, albo chemicznie modyfikowany ¿el typu, RP18, RP8, CN,
NH2, DIOL itd. dane w tabeli 1 zosta³y okreœlone w zakresie od wartoœci 10-4 g/g sorbentu
(od dolnej granicy prze³adowania stê¿eniowego), do wartoœci 2 x 10-2 g/g sorbentu,
odpowiadaj¹cej silnemu prze³adowaniu stê¿eniowemu.

Na rys. 13.9 i 13.10 pokazano schematy uk³adu dwóch alternatywnych aparatów,
odpowiednio: do chromatografii preparatywnej (rys. 13.9) i do chromatografii w skali proce-
sowej (rys. 13.10).

Na rys. 13.11 zamieszczono i porównano efektywnoœæ ró¿nych alternatywnych metod
dozowania substancji do kolumny preparatywnej, albo procesowej.

Na rys. 13.12 zamieszczono przyk³ad chromatogramu otrzymanego w czasie jednego
etapu repetycyjnego rozdzielania zanieczyszczonej mieszaniny lanatozydów A, B, i C w warunk-
ach chromatografii procesowej - produkcja lanatozydu C (LC) z metanolowego estraktu z suszu
zio³a - brunatnica we³nista (digitalis lanata), z wykorzystaniem kolumny chromatograficznej o
œrednicy wype³nienia: 150 mm.
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Rys. 13.12. Przyk³ad chromatogramu uzyskanego w czasie trwania jednego etapu cyklicznej izolacji
lanatozydu C z odpadu produkcyjnego z wykorzystaniem kolumny 800x150 mm, wype³nionej ¿elem
krzemionkowym 60A dp=50 µm (No=1600); Warunki: eluent - CH2Cl2 / CH3OH / H2O 92:8:0,2 v/v,
natê¿enie przep³ywu 2200 ml/min, ciœn. 26 bar, temperatura pokojowa, detektor UV 254nm.
Poni¿ej osi czasu oznaczono numery zbiorników, gdzie zostaj¹ kierowane poszczególne frakcje.
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Na rys. 13.13 pokazano kilka chromatogramów otrzymanych w bez prze³adowania kolum-
ny (w warunkach “analitycznych) i w warunkach prze³adowania stê¿eniowego, zarówno z
przekroczeniem liniowego zakresu odpowiedzi detektora UV, jak i zastosowaniem kilku
sposobów postêpowania, dla unikniêcia przekroczenia liniowego zakresu wskazañ detektora
(bardzo ma³a droga optyczna, i / albo wybór d³ugoœci fali o niskich wartoœciach absorbancji
molowej rozdzielanych substancji).

Zamieszczone ilustracje i podpisy pod nimi, umo¿liwiaj¹ uzyskanie przez czytelnika ogól-
nej orientacji, co do stosowanych operacji jednostkowych i co do alternatywnych sposobów ich
realizacji w praktyce. Opis bardziej szczegó³owy przekracza ramy tego opracowania i zaintere-
sowany czytelnik powinien skorzystaæ ze specjalistycznej literatury, albo bardziej obszernego
podrêcznika na temat preparatywnej i procesowej chromatografii cieczowej.

217

Rys. 13.13. Przyk³ady kilku chromatogramów uzyskanych dla tych samych iloœci estrów kwasu 4 - OH
benzoesowego rozdzielanych w warunkach typowego prze³adowania stê¿eniowego kolumny ( z
wyj¹tkiem w¹skich pików narysowanych lini¹ ci¹g³¹, które dotycz¹ chromatografii analitycznej).
Zastosowano nastêpuj¹ce warunki detekcji:

280 nm, 2,56 AU/FS, kuweta 10 mm
254 nm, 1.28 AU/FS, kuweta 0,5 mm
280 nm, 1.28 AU/FS, kuweta 0,5 mm
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Rys. 13.14. Zasady budowy i dzia³ania najwa¿niejszych typów kolumn i g³owic dystrybucyjnych do
preparatywnej i procesowej chromatografii cieczowej.

Typy kolumn:
A - kolumna z nieruchomymi g³owicami,
B - kolumna z co najmniej jedn¹ g³owic¹ przesuwn¹, dociskan¹ œrubami lub poprzez po³¹czenie 

gwintowe nakrêtki (10) z korpusem (7),
C - kolumna z co najmniej jedn¹ g³owic¹ dociskan¹ do z³o¿a z wykorzystaniem si³ownika 

hydraulicznego lub pneumatycznego, tzn. kolumna wyposa¿ona w tzw. “system dynamicznej 
kompresji aksjalnej z³o¿a”(DAC),

D - kolumna o elastycznych œcianach wyposa¿ona w system promieniowej kompresji z³o¿a,
F - kolumna o radialno-aksjalnej kompresji z³o¿a,

Typy g³owic dystrybucyjnych:
A, B, C - g³owice z woln¹ przestrzeni¹ dystrybucyjn¹ w formie sto¿ka o k¹cie wierzcho³-

kowym 140-165°,
E - jedna z uproszczonych form typoszeregu g³owic dystrybucyjnych opracowanych w 

Politechnice Gdañskiej,
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13.7. WYMAGANIA STAWIANE KOLUMNOM DLA CELÓW 
PREPARATYWNYCH I PROCESOWYCH ORAZ SPOSOBY
ICH SPE£NIENIA W PRAKTYCE

W kolumnach preparatywnych zachodz¹ takie same zjawiska fizykochemiczne i hydrody-
namiczne jak w kolumnach analitycznych. Dotyczy to opisu selektywnoœci uk³adu chro-
matograficznego, a tak¿e zjawisk decyduj¹cych o tzw. sprawnoœci rozdzielania wp³ywaj¹cych na
liczbê pó³ek teoretycznych kolumny, z zastrze¿eniem koniecznoœci rozpatrywania, dodatkowo,
warunków przekroczenia zakresu liniowoœci izotermy sorpcji, tzn. rozpatrywania warunków
prze³adowania kolumny.

W zwi¹zku z wykorzystywaniem do celów preparatywnych i procesowych, kolumn o
znacznie wiêkszej œrednicy ni¿ kolumny analityczne, pojawiaj¹ siê dodatkowe trudnoœci oraz
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Rys. 13.15. Ilustracja uzasadniaj¹ca koniecznoœæ istnienia t³okowego (p³askiego) profilu przep³ywu
cieczy w przestrzeni wype³nienia kolumny preparatywnej oraz pokazuj¹ca niekorzystny wp³yw zniek-
szta³cenia stref w kolumnie z p-tu widzenia wymagañ, co do czystoœci substancji.
a) Kolumna charakteryzuj¹ca siê t³okowym profilem przep³ywu eluentu
b) Kolumna o ni¿szej przepuszczalnoœci w rejonie przyœciennym ni¿ w pobli¿u osi - pó³przekrój
c) Kolumna o wy¿szej przepuszczalnoœci w rejonie w przyœciennym ni¿ w pobli¿u osi - pó³przekrój

Opis do Rys. 14. cd

Oznaczenia:
1 - przewód doprowadzaj¹cy eluent lub roztwór dozowany, 2 - korpus g³owicy, 3- uszczelka g³ówna,
4 - przestrzeñ dystrybucyjna, 4' - wk³adka dystrybucyjna z systemem rowków poziomych i
poprzecznych otworków, 5 - spiek porowaty lub "tkanina" z drutu kwasoodpornego, 6 - materia³
wype³nienia kolumny, 7, 7' - korpus kolumny, odpowiednio: rura kwasoodporna lub z elastycznego
chemoodpornego tworzywa sztucznego, 8 - siatka tkana ze stosunkowo grubego drutu (0,3-1,0 mm)
lub wk³adka z rowkami zapewniaj¹cymi promieniowy rozp³yw cieczy w g³owicy, 9 - tuleja dystan-
sowa, 10 - nakrêtka lub pokrywa dociskana œrubami, 11 - korpus si³ownika hydraulicznego lub pneu-
matycznego, 12 - trzpieñ t³oczyska, 13 - t³oczysko, 14 - p³yn t³ocz¹cy.
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problemy. Jednym z nich jest koniecznoœæ zapewnienia równomiernego rozprowadzenia rozt-
woru rozdzielanych substancji w ca³ym przekroju poprzecznym wype³nienia kolumny i takich
samych warunków odbierania eluatu z kolumny. Musi to zapewniæ optymalna konstrukcja g³ow-
ic rozprowadzaj¹cych i zbieraj¹cych. Istnieje wiele konstrukcji preparatywnych kolumn chro-
matograficznych, w których to zagadnienie zosta³o w ró¿ny sposób, najczêœciej poprawnie
rozwi¹zane. Na rys. 13.14 zamieszczono kilka przyk³adów schematów budowy kolumn chro-
matograficznych, stosowanych do preparatywnego, albo procesowego rozdzielania substancji.

Szczególnie wa¿ny jest te¿ problem zapewnienia d³ugookresowej stabilnoœci wype³nienia
kolumny, gdy stosunek œrednicy kolumny do œrednicy ziarna wype³nienia czêsto jest wiêkszy od
1000, a nawet 10000, a ziarna wype³nienia s¹ ma³ych rozmiarów. Szczególne znaczenie ma
poprawne, równomierne i zwarte (ale nie zbyt zwarte) upakowanie kolumny. Wykorzystywane
te¿ s¹, dodatkowo, specjalne sposoby stabilizacji struktury z³o¿a w czasie rozdzielania, takie jak
tzw. “kompresja aksjalna”, lub kompresja “aksjalno - radialna” (patrz rys. 13.14. C i F).

Rys. 13.16. Zestawienie odpowiadaj¹cych sobie chromatogramów otrzymanych w warunkach braku
prze³adowania (warunki testu kolumny) - a, b, c oraz w warunkach typowego prze³adowania stê¿e-
niowego - a', b', c' z wykorzystaniem kolumny analitycznej (120x4mm i.d.) - a, a' oraz preparatywnej
(120x32mm i.d.) - b, b', c, c'. Wype³nienie: Nucleosil C18 7 µm, kolumny wype³nienie na mokro
sposobami stosowanymi dla kolumn komercyjnych.
Kolumna preparatywna by³a eksploatowana w sposób “klasyczny”, tzn. z wykorzystaniem ca³ej
powierzchni przekroju poprzecznego dla rozdzielania substancji - chromatogramy b, b', a tak¿e z opty-
malnym stosowaniem warunków nieskoñczonej œrednicy - chromatogramy c, c' (s=76%). Na chro-
matogramach b' i c' oznaczono zakresy zbierania frakcji eluentu, poddanych nastêpnie analizie. Sub-
stancje rozdzielane: estry kwasu 4 OH benzoesowego, masa substancji dozowanych do kolumny w
warunkach prze³adowania stê¿eniowego: ester etylowy - 95 mg, ester etylowy 120 mg, ester propy-
lowy 137 mg, masa substancji dozowanych do kolumny analitycznej ok. 60 razy mniejsza ni¿ do
kolmny preparatywnej; eluent: CH3OH - H2O 1:1 v/v, w=0,97 ml/min (dc=4mm) oraz w=58 ml/min
(dc=32mm) (74 bar), detektor UV 280 nm, czu³oœæ 1,28 AU/FS, kuweta o drodze optycznej 0,5mm.
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Na rys. 13.15 zilustrowano wp³yw profilu przep³ywu cieczy w warstwie wype³nienia
kolumny na szerokoœæ i kszta³t pików chromatograficznych otrzymywanych na wylocie z kolum-
ny. Widaæ, jak zasadnicze znaczenie ma takie wype³nienie kolumny, aby profil prêdkoœci
przep³ywu cieczy w ca³ym przekroju poprzecznym kolumny i wzd³u¿ ca³ej d³ugoœci wype³nienia
kolumny by³ p³aski, tzn., “t³okowy”, a tak¿e taki sposób wprowadzania strefy dozowanej do
kolumny, aby ju¿ na pocz¹tku nie by³o zniekszta³cenia, którego ju¿ nie mo¿na zmieniæ w czasie
trwania elucji.

Mo¿na stwierdziæ, ¿e w praktyce, wiêkszoœæ niepowodzeñ preparatywnego zastosowania
chromatografii cieczowej jest spowodowane nieumiejêtnoœci¹ zapewnienia t³okowego profilu
przep³ywu eluentu w kolumnie oraz stabilnoœci mechanicznej wype³nienia kolumny.

Nie opanowany do koñca problem stanowi m.in. wystêpowanie nie wyjaœnionego doty-
chczas w pe³ni, efektu tzw. “ogonowania” pików przy linii bazowej (przy “podstawie” pików po
stronie zstêpuj¹cej), w przypadku wiêkszoœci komercyjnych kolumn preparatywnych HPLC,
wype³nionych metodami “na mokro”. Tego typu zniekszta³cenie pików skutkuje otrzymywaniem
mniej czystych substancji, jak by to by³o mo¿liwe, gdyby efektu tego nie by³o (98,5% zamiast
99,99%).

Na rys. 13.16. i 13.17. zilustrowano ten problem oraz pokazano, ¿e najbardziej efekty-
wnym sposobem unikniêcia jego skutków, jest stosowanie kolumny preparatywnej HPLC, w
warunkach tzw. nieskoñczonej œrednicy, zaproponowanej przed laty przez J.H.Knoxa. Wi¹¿e siê
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Rys. 13.17. Model optymalnego wykorzystania kolumny preparatywnej w warunkach nieskoñczonej
œrednicy z ograniczeniem penetracji przez substancje eluowane strefy przyœciennej w kolumnie 
o gruboœci "i". 
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to ze zmniejszeniem wydajnoœci rozdzielania, ale -mo¿e byæ ono, tym mniejsze, im wiêksza jest
œrednica kolumny i im mniejsza jest wielkoœæ ziaren wype³nienia.

W przypadku wype³nieñ o wielkoœci ziaren ponad ok. 25 mikrometrów, kolumny mo¿na
nape³niaæ na sucho, stosuj¹c, np. metodê udarow¹. (Udary o bardzo niewielkiej intensywnoœci s¹
bardziej korzystne od intensywnych).

W przypadku stosowania wype³nieñ o ziarnach poni¿ej ok. 25 mikrometrów, nie mo¿na w
sposób zadowalaj¹cy wype³niæ kolumn chromatograficznych metodami “na sucho” i konieczne
jest stosowanie metod “na mokro” z wykorzystaniem zawiesiny wype³nienia w odpowiednio
dobranej cieczy. Czêsto stosuje siê pompowanie cieczy, albo jej wyt³aczanie za pomoc¹ t³oka,
tworz¹c wype³nienie kolumny w czasie filtracji z³o¿a, narastaj¹cego na powierzchni dolnej g³o-
wicy odbiorczej kolumny, albo pompuj¹c zawiesinê w kierunku ku górze, z zastosowaniem
górnej g³owicy umieszczonej w kolumnie.

Na rys. 13.18 przedstawiono przyk³ady wyników badania zwi¹zku miêdzy profilem
przep³ywu cieczy w preparatywnej kolumnie do chromatografii cieczowej, warunkami wype³ni-
ania kolumny i wystêpowaniem tzw. efektu auto-segregacji ziaren wype³nienia kolumny pod
wzglêdem wielkoœci. Widaæ, ¿e tak¿e wówczas, gdy nie wystêpuje auto-segregacja ziaren pod
wzglêdem wielkoœci, mo¿e mieæ miejsce nie-t³okowy profil przep³ywu cieczy w kolumnie i
zniek-szta³cenie pików chromatograficznych, a w konsekwencji zmniejszenie wydajnoœci
kolumny i czystoœci otrzymywanych substancji. Widaæ te¿, ¿e przyczyn¹ efektu “ogonowania”
pików w przypadku kolumn preparatywnych HPLC, wype³nionych “na mokro” nie jest zjawisko
auto-segregacji” ziaren wype³nienia w kolumnie. Widaæ równie¿, ¿e stosowanie warunków
nieskoñ-czonej œrednicy mo¿e skutkowaæ otrzymywaniem czystych substancji tylko wtedy, gdy
przyczyn¹ problemu jest “ogonowanie” pików.

Na rys. 13.19 pokazano schematycznie, kilka alternatywnych sposobów wype³niania “na
mokro” kolumn preparatywnych HPLC. Warto zwróciæ uwagê na metodê pokazan¹ na rys. 19b,
nie tyle dlatego, ¿e jest oryginalna i autor nie spotka³ w literaturze propozycji jej stosowania, ale
przede wszystkim, dlatego, ¿e jest prosta w realizacji, bardzo skuteczna w praktyce i mo¿e zostaæ
zastosowana w ka¿dym laboratorium, które ma mo¿liwoœæ wykonania w warsztacie mechan-
icznym kilku prostych metalowych elementów oraz posiada jak¹kolwiek pompê, posiadaj¹c¹
ograniczenie maksymalnego ciœnienia pompowania. 

Izolacja w postaci krystalicznej substancji rozdzielonych  zastosowaniem chromatografii
cieczowej jest wykonywana z wykorzystaniem takich metod, jak: odparowywanie pró¿niowe,
liofilizacja, krystalizacja i inne.
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Rys. 13.18. Przyk³ady reprezentatywnych wyników uzyskanych podczas doboru optymalnych warun-
ków wype³nienia kolumn preparatywnych o œrednicy 32 - 52 mm, wykonanych z zastosowaniem
mieszaniny dwóch ró¿nobarwnych frakcji ¿elu krzemionkowego o zakresie wielkoœci ziaren 22 do 45
µm (frakcja bezbarwna: 22 do 35 µm i frakcja zabarwiona: 30 do 45 µm) z uwzglêdnieniem kszta³tów
stref barwnika Sudan I "zatrzymanego" w przekroju poprzecznym wype³nienia kolumny oraz
odpowiadaj¹ce tym kolumnom kszta³ty pików chromatograficznych na chromatogramach testowych.
Warunki wype³niania kolumn:
A, B, C - wype³nianie na sucho metod¹ udarow¹ z równomiernym doprowadzeniem sorbentu do
kolumny podczas wype³niania w warunkach, odpowiednio: A - optymalnych (prêdkoœæ narostu z³o¿a
podczas wype³niania (uτ - ok. 1cm/min) - cyfr¹ "1" oznaczono wygl¹d przekroju wype³nienia  obser-
wowany równie¿ niekiedy w optymalnie wype³nionej kolumnie),
B - przy zbyt szybkim doprowadzaniu sorbentu do kolumny (uτ - ok. 3cm/min),
C - przy zbyt powolnym doprowadzaniu sorbentu do kolumny (uτ - ok. 0,22cm/min),
D, D', E - wype³nianie kolumny na mokro, odpowiednio: metod¹ filtracyjn¹ lub t³okow¹ w warunk-
ach optymalnych (przyk³ady D, D') i sedymentacyjno-wibracyjn¹ (przyk³ad E), (w przypadku D' zas-
tosowano g³owicê dystrybucyjn¹ zapewniaj¹c¹ realizacjê warunków nieskoñczonej œrednicy w kolum-
nie (S=50%) wype³nionej w tych samych warunkach jak w przyk³adzie D). D³ugoœci warstwy
wype³nienia w badanych kolumnach: 12 - 17cm.
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Rys. 13.19. Zestawienie schematów urz¹dzeñ do  wype³nienia kolumn preparatywnych HPLC i MPLC
na mokro, metodami “kombinowanymi”
a) Kombinacja metody zawiesinowej z wibracjami lub udarowaniem zespo³u kolumna - zbiornik 

z zawiesin¹
b) Kombinacja metody dynamicznej kompresji aksjalnej z zastosowaniem “p³ywaj¹cego” t³oka z 

wibracjami lub udarowaniem
c) Udarowanie albo wibrowanie zespo³u kolumna - zbiornik z zawiesin¹, albo wykorzystanie 

wibratora pogr¹¿alnego - z jednoczesnym zasysaniem cieczy tworz¹cej zawiesinê
Elementy 1-13 powtarzaj¹ siê na rysunku b w ca³oœci, natomiast na rysunku c nie stosowano elemen-
tów 1-4 oraz 10 i g³owicy górnej 11.

Oznaczenia:
1 - zbiornik z ciecz¹ konsoliduj¹c¹ "L", 2 - pompa t³okowa, (w = const = 0-1 l/min lub P = const: 0-
300 bar), 3 - zawiesina "S", 6 - kolumna, 7- uchwyt suwliwy, 8 - ³¹cznik i uszczelnienie, 9 - kabel
uziemiaj¹cy, 10 - postkolumna wstêpnie czêœciowo wype³niona na sucho (dp=60 µm), 11, 11' - g³o-
wice wylotowa i wlotowa, 12 - przewód wlotowy (rurka), 13, 13' - cylinder miarowy lub zbiornik
pró¿niowy, 14 - "p³ywaj¹cy t³ok"
W - wzbudnik wibracji, T - urz¹dzenie udarowania kolumny, B - ³aŸnia ultradŸwiêkowa, WP -
pogr¹¿alny wzbudnik ultradŸwiêkowy
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1. ZASADY OGÓLNE

Ten sam aparat chromatograficzny jest bardzo czêsto u¿ywany do wykonywania bardzo
ró¿nych oznaczeñ z wykorzystaniem ró¿nych metod analitycznych. Inna metoda oznaczania
wymaga, czêsto, innego sk³adu eluentu, albo innego programu elucji, a nierzadko innej kolumny
i eluentu, albo tylko innego eluentu, a tej samej kolumny. W konsekwencji, wymiana eluentu i
kolumny, albo eluentu lub kolumny jest czêst¹ koniecznoœci¹ w HPLC. Zmiana rodzaju uk³adu
chromatograficznego jest szczególnie trudna, bo wi¹¿e siê najczêœciej z koniecznoœci¹ zas-
tosowania nowego eluentu, który nie rozpuszcza siê w poprzednio u¿ywanym (np. metanol -
woda / n-heptan, a jednoczeœnie, nawet niewielkie iloœci eluentu poprzedniego mog¹ szkodliwie
oddzia³ywaæ z powierzchni¹ sorpcyjn¹ nowej kolumny.

W celu unikniêcia uszkodzenia lub zniszczenia kolumny, a niekiedy nawet byæ mo¿e i
aparatu nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych regu³ ogólnych:
- Przez ca³y czas trwania wymiany eluentu kolumna powinna byæ od³¹czona i zast¹piona

³¹cznikiem (dwójnikiem). Kolejna kolumna potrzebna do wykonania oznaczeñ, powinna
zostaæ przy³¹czona w miejsce dwójnika dopiero po upewnieniu siê, ¿e ca³y aparat zosta³
poprawnie przep³ukany i zawiera eluent, który aktualnie bêdzie wykorzystywany do analizy.
Zawór dozuj¹cy w pozycji powinien byæ w pozycji “inject”. 

- Je¿eli, eluent poprzedni i nastêpny wzajemnie siê nie mieszaj¹, a szczególnie gdy
stosowane s¹ roztwory buforowe, lub eluenty zawieraj¹ce substancje bêd¹ce w stanie
czystym faz¹ sta³¹, nale¿y upewniæ siê, ¿e kolejna ciecz pompowana przez aparat nie
spowoduje wytr¹cenia siê sta³ego osadu wewn¹trz chromatografu, ani powstania emulsji. W
takich przypadkach nale¿y zastosowaæ ciecz poœredni¹, o której wiadomo, ¿e jest dobrym
rozpuszczalnikiem sk³adników poprzedniego i nastêpnego eluentu, np. wodê destylowan¹,
gdy ma byæ stosowany bufor zawieraj¹cy sole nieorganiczne, albo tetrahydrofuran, aceton
lub dioksan, gdy poprzedni i nastêpny eluent s¹ cieczami bez dodatku substancji sta³ych, ale
wzajemnie siê nie mieszaj¹. Pomocne mo¿e byæ wprowadzenie strzykawk¹ poprzedniego
eluentu do nastêpnego zawartego w probówce w celu sprawdzenia czy nie powstaje osad lub
emulsja;

- Zawsze nale¿y ka¿d¹ ze stosowanych cieczy poœrednich przep³ukaæ tak¿e kana³ odniesienia
detektora, gdy detektor taki kana³ posiada (np. w przypadku detektora refraktometrycznego);

-  Gdy eluent zawiera substancje sta³e, to dla ochrony uszczelek t³oczków pompy przed
porysowaniem przez kryszta³ki powstaj¹ce w niewielkiej iloœci na powierzchni t³oczków,
nale¿y co najmniej dwa razy dziennie dokonaæ p³ukania strefy wewnêtrznej obu czêœci g³ow-
ic pompy poprzez specjalnie do tego celu przeznaczone otworki z zastosowaniem dobrego
rozpuszczalnika substancji sta³ych zawartych w eluencie (najczêœciej wody). U¿yæ strzykaw-
ki 10 ml do wprowadzenia cieczy i ligniny dla zebrania cieczy spod g³owic¹ pompy.

- W celu szybkiego przejœcia od jednej cieczy do nastêpnej bez strefy poœredniego stê¿enia obu
cieczy, nale¿y na chwilê wyj¹æ filtr ssawny z cieczy, która by³a poprzednio pompowana i zas-
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saæ pewn¹ iloœæ powietrza do filtra ssawnego, po czym przewód z filtrem umieœciæ w nastê-
pnej aktualnie pompowanej cieczy. Ciecz zawart¹ w przewodzie ssawnym i utworzon¹ stre-
fê powietrza nale¿y usun¹æ przy szybkim przep³ywie eluentu przez otwarty zawór boczniku-
j¹cy, gdy pompa pracuje w trybie “purge”.

2. KOLEJNE ETAPY POSTÊPOWANIA W PRZYPADKU WYMIANY
ELUENTU Z HEPTANU / HEKSANU NA WODNY ROZTWÓR
BUFOROWY, ALBO ODWROTNIE

- Wy³¹czyæ przep³yw eluentu z zastosowaniem komputera, albo klawiatury pompy. W pier-
wszym przypadku klikn¹æ na ikonie pompy i potwierdziæ “off”, w drugim przypadku nacis-
n¹æ na p³ycie czo³owej pompy klawisz “pump”, tak, aby zgas³a zielona dioda umieszczona
powy¿ej.

- Od³¹czyæ kolumnê i w jej miejsce przy³¹czyæ szczelnie dwójnik, a zawór dozuj¹cy ustawiæ
w pozycji “inject”.

- Otworzyæ zawór bocznikuj¹cy pompy, zassaæ nieco powietrza do filtru ssawnego kana³u, w
którym ma nast¹piæ wymiana cieczy na inn¹ (albo do filtrów ssawnych w kilku kana³ach, w
których wymieniamy ciecz). Umieœciæ filtr (filtry) w cieczy poœredniej (np. w acetonie) i
w³¹czyæ przep³yw eluentu za pomoc¹ komputera (potwierdzajac “on” po klikniêciu na ikonie
pompy, albo naciskaj¹c przycisk “pump” na p³ycie czo³owej pompy);

- Nacisn¹æ przycisk “purge” na p³ycie czo³owej pompy i przepompowaæ do pojemnika
œcieków tyle cieczy, a¿ powietrze opuœci odpowiedni przewód ssawny (przewody ssawne)
oraz pompê i wy³¹czyæ tryb “purge”. 
Uwaga! Pompa i przewody ssawne musz¹ byæ zawsze odpowietrzone, aby aparat móg³
poprawnie pracowaæ. Odpowietrzanie przewodów ssawnych w przypadku wykorzystywania
przep³ywu eluentu przez zawory proporcjonuj¹ce wymaga kolejnego naciskania “A”, “B”,
“C”, “D” na p³ycie czo³owej pompy, gdy pracuje ona w opcji “manual” oraz “purge”. N a
koñcu trzeba wy³¹czyæ tryb “purge” oraz nacisn¹æ przycisk “ init” na p³ycie czo³owej
pompy.

- Zamkn¹æ zawór bocznikuj¹cy i przepompowaæ przez ca³y aparat z detektorem (detektorami
w³¹cznie), co najmniej 5 ml cieczy poœredniej przy ok. 50 do 100% wiêkszym natê¿eniu
przep³ywu, ni¿ stosowany do rozdzielania. W koñcowym etapie przemywania przemyæ
ciecz¹ kana³ odniesienia detektora, je¿eli detektor taki kana³ posiada. W tym celu, w przy-
padku detektora refraktometrycznego, trzeba nacisn¹æ przycisk “purge” na p³ycie czo³owej
detektora (zaœwieci siê zielona dioda nad tym przyciskiem) i gdy przestan¹ œwieciæ siê czer-
wone diody oraz gdy pali siê tylko jedna, najwy¿ej dwie diody “balansu”, a wartoœæ poziomu
sygna³u ustali³a siê - ponownie nacisn¹æ przycisk “purge” na p³ycie czo³owej detektora RI,
w celu przejœcia do trybu pomiarowego.

- Nastêpnie, tak samo post¹piæ w celu wype³nienia przewodu ssawnego, pompy i obu kana³ów
detektora (detektorów) docelowym eluentem.
Uwaga! Podczas pracy pomiarowej detektora refraktometrycznego zielona dioda “purge”
nie mo¿e siê œwieciæ i nie mo¿e œwieciæ siê ¿adna czerwona dioda na p³ycie czo³owej detek-
tora. Powinna œwieciæ siê tylko jedna (œrodkowa) dioda “balansu” i sygna³ detektora
powinien byæ sta³y (mo¿e wahaæ siê +/- 0.2 jednostki, albo zmieniaæ siê systematycznie o +/-
0.2 jednostki na ok. 20 sekund. Dopóki ten stan nie zostanie osi¹gniêty, nie mo¿na dozowaæ
próbki i wykonywaæ oznaczenia. Do tego czasu musi trwaæ okres stabilizowania warunków
pracy detektora refraktometrycznego. Nale¿y zwróciæ te¿ uwagê, aby “polarity” by³o w
po³o¿eniu w³aœciwym dla stosowanej metody oznaczania (odpowiednia dioda œwiec¹ca
powinna najczêœciej œwieciæ siê w pozycji “+”).

- Po przep³ukaniu ca³ego aparatu za pomoc¹ œwie¿ej porcji eluentu i po ustabilizowaniu siê
linii bazowej detektora (ów) zatrzymaæ pracê pompy, przy³¹czyæ kolumnê w miejsce dwójni-
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ka, uruchomiæ przep³yw eluentu o takim sk³adzie i z takim natê¿eniem przep³ywu, jaki jest
potrzebny podczas dozowania najbli¿szej analizowanej próbki. Poczekaæ do ponownego
ustabilizowania siê linii bazowej detektora (ów) i przyst¹piæ do wykonywania oznaczeñ
badanych próbek zgodnie z instrukcj¹ konkretnej metody oznaczania.

3. OPIS G£ÓWNYCH PROBLEMÓW ZE STABILN¥ I POPRAWN¥
PRAC¥ CHROMATOGRAFU CIECZOWEGO I SPOSOBY ICH
USUNIÊCIA
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Objawy Przyczyny i sposoby usuwania problemu
Ciœnienie wskazywane prze
wyœwietlacz na p³ycie czo³o-
wej pompy waha siê wiêcej ni¿
+/- 2 bary, a zawór bocznikuj¹-
cy jest szczelnie zamkniêty 
i nie widaæ zasysania powietrza
do pompy. 

Przyczyna: chwilowe przyklejanie siê kulek zaworu ss¹cego
pompy do powierzchni gniazd.
Nale¿y wymontowaæ zawór ss¹cy z g³owicy pompy 
i przeprowadziæ oczyszczenie jego wnêtrza z zastosowaniem
p³uczki ultradŸwiêkowej oraz odpowiednich cieczy roz-
puszczaj¹cych - dysperguj¹cych mikro-zanieczyszczenia
zawarte w zaworze (kolejno: aceton, woda, woda z detergen-
tem, aceton) i ponownie zamontowaæ zawór ssawny w g³owicy
pompy. Je¿eli to nie pomog³o, nale¿y dodatkowo zastosowaæ
p³ukanie ultradŸwiêkowe w tzw. “chromiance”, albo w tzw.
“wodzie królewskiej” (w tym ostatnim przypadku p³ukanie
tylko rubinowych i szafirowych elementów zawierad³a zaworu,
a nie korpusu o uszczelek, tzn. zawór trzeba uprzednio zdemon-
towaæ nad naczyniem z wysokimi brzegami (aby nie straciæ
kulki), a po p³ukaniu ponownie zmontowaæ, zwracaj¹c uwagê
na wzajemne usytuowanie zespo³u kulka - gniazdo (kulka po
stronie b³yszcz¹cej p³ytki gniazda).

Detektor UV, UV-VIS-DAD,
fluorescencyjny nie daje siê
wyzerowaæ w ca³ym, albo w
czêœci zakresu pomiarowego,
balans detektora RI nie daje siê
sprowadziæ do jednej diody
œwiec¹cej. 

Przyczyna:  eluent o niedostatecznej czystoœci, albo - co gorzej
- na powierzchni wewnêtrznej naczyñka przep³ywowego w
detektorze wydzieli³a siê emulsja, albo depozyt substancji
sta³ej.
Nale¿y wymieæ eluent na inny - o wy¿szej czystoœci, a je¿eli to
nie pomaga, przep³ukaæ naczyñko przep³ywowe odpowied-
niego detektora kolejno: dichlorometanem, acetonem, wod¹,
acetonem, toluenem i powróciæ do stosowanego eluentu. W
razie potrzeby zastosowaæ ciecz poœredni¹. Je¿eli to nie poma-
ga zastosowaæ dodatkowo p³ukanie 5% - owym kwasem azo-
towym.

Ciœnienie wskazywane prze
wyœwietlacz na p³ycie czo³o-
wej pompy waha siê wiêcej ni¿
+/- 2 bary, a jednoczeœnie
widaæ okresowe zasysanie
ma³ych banieczek z przewodu
ssawnego do pompy.

Przyczyna: zapowietrzony eluent, albo eluent o zbyt wysokiej
prê¿noœci par, albo/i zatkany zanieczyszczeniami filtr ssawny
pompy.
(Uwaga! Eluent przed u¿yciem musi byæ przefiltrowany przez
filtr 0,45 um, je¿eli nie ma pewnoœci, ¿e wykona³ to producent,
a tak¿e nie wolno dopuœciæ do powstania ¿ycia biologicznego w
eluencie nietoksycznym dla bakterii i grzybów -  stosowaæ 0.5
mM azydek sodu)
Przedmuchaæ filtr ssawny pompy sprê¿onym powietrzem w
kierunku odwrotnym do kierunku przep³ywu cieczy,
dodatkowo odpowietrzyæ eluent i postawiæ go powy¿ej
poziomu g³owicy pompy.
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