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1. Wiadomości ogólne dotyczące ćwiczenia LC-1 i LC-2 
1.1. Cel oraz zarys ćwiczeń 

Celem ćwiczeń LC-1 i LC-2, podzielonych na moduły:  
 LC-1 : „A” (TLC/HPLC-NP), "B"(TLC/HPLC-RP) - w istocie - każdy moduł jest 

dwu-częściowy, gdyż dotyczy we wzajemnym powiązaniu techniki chromatografii 
cienkowarstwowej (planarnej) - TLC oraz kolumnowej elucyjnej wysokosprawnej 
chromatografii cieczowej - HPLC; 

 LC-2 : "A" (HILIC-HPLC / IExclC-HPLC), "B" (IExC - SAX / SCX), „C” (GPC-
SEC - SDVB/NP/RP) 

jest poznanie podstaw technik oraz metod postępowania, stosowanych w rozdzielaniu 
składników lub grup składników wieloskładnikowych ciekłych roztworów, właściwych lub 
koloidalnych, w tym roztworów polimerów, w układach ciecz - ciało stałe w warunkach 
elucyjnych, techniką chromatografii kolumnowej (LC - Liquid Chromatography), albo 
cienkowarstwowej (TLC – Thin Layer Chromatography ), nazywanej też – chromatografią 
planarną. 

W praktyce każdy moduł każdej części ćwiczenia zawiera też część "bazową", 
dotyczącą charakterystyki kolumny pod względem właściwości wypełnienia kolumny - "test 
kolumny", lub "test cienkiej warstwy" oraz część dotyczącą charakterystyki kolumny / 
warstwy porowatej pod względem właściwości rozdzielczych (separacyjnych), tzn., pod 
względem retencji (k), selektywności (α) i rozdzielczości (R (Rs)).    

Niekiedy, techniki sorpcji i chromatografii stosowane są w układach ciecz-ciecz. Przy 
czym, ciecz stanowiąca fazę stacjonarną może być „statyczną ciekłą fazą stacjonarną”, tak 
jak w chromatografii gazowej, albo w niektórych zastosowaniach sorpcji w układach gaz – 
ciecz, lub fazą stacjonarną dynamicznie generowaną. Stosowanie statycznej ciekłej fazy 
stacjonarnej na powierzchni stałego nośnika jest obecnie rzadko wykorzystywane, zwłaszcza 
dla analityki. Jednak w zastosowaniach preparatywnych, szczególnie metodyki z generowaną 
w sposób dynamiczny ciekłą fazą stacjonarnych mają ważną zaletę. Wiążą się z istotnym 
wzrostem pojemności sorpcyjnej układu rozdzielczego w porównaniu do warunków 
„klasycznej” adsorpcji. 

Bardzo krótkie wprowadzenia oraz opisy sposobu wykonania i opracowania wyników 
poszczególnych „modułów" ćwiczeń LC-1 i LC-2, zamieszczone są w "Instrukcjach" do tych 
ćwiczeń. Niniejszy materiał stanowi aktualizację oraz rozszerzenie "skryptu" pod moją 
redakcją pt. "Chromatografia Cieczowa", znajdującego się na Stronie Domowej Katedry 
Inżynierii Chemicznej i Procesowej zakładce "Dydaktyka - Materiały pomocnicze", pod 
adresem : http://www.pg.gda.pl/chem/Katedry/Inzynieria/index.php/pl/matpomoc . Studenci 
są zobowiązani znać i rozumieć treść „instrukcji” znajdujących się pod adresem : 
http://www.pg.gda.pl/chem/Katedry/Inzynieria/index.php/pl/mat/tch/tr22 . przed 
przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia. Znajomość, zrozumienie oraz podstawy 
umiejętności zastosowania w praktyce reguł opisanych w niniejszym materiale 
wprowadzającym oraz w treści instrukcji, jest warunkiem zaliczenia tzw. "wejściówki" oraz 
poprawnego przygotowania sprawozdania - w konsekwencji - zaliczenia części laboratoryjnej 
przedmiotu Techniki Rozdzielania. Warto też zwrócić uwagę, że znajomość i zrozumienie 
opisanych ty zasad oraz podanych informacji nie jest wystarczające, ale jest konieczne do 
zaliczenia przedmiotu, Techniki Rozdzielania, jako całości.  

Z powodu braku na to czasu, Studenci powinni zaliczyć tzw. „wejściówkę” do 
ćwiczenia nr 4 przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia, np. podczas jednej z przerw 
w zajęciach dydaktycznych, w dniu odbywania się ćwiczenia, albo w innym terminie 
umówionym z prowadzącym. Studenci, którzy wykazali się podczas wejściówki zupełnym 
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brakiem przygotowania do wykonywania ćwiczenia, nie będą mogli go wykonywać w 
zaplanowanym terminie, a dopiero w terminie „zapasowym” ! „Wejściówka” obejmuje przede 
wszystkim znajomość i wykazanie się zrozumieniem i umiejętnością stosowania materiału i 
zasad postępowania opisanych w niniejszej części wprowadzającej do oraz w częściach A do 
C (D) „instrukcji” do ćwiczenia LC-1 lub LC-2. także tych fragmentów „instrukcji”, które  
dotyczą przygotowania sprawozdania z ćwiczenia, ponieważ opisują metodykę wykorzystania 
danych otrzymanych podczas wykonywania ćwiczenia, wyłączając jednak, części opatrzone 
tytułem „dodatek”.  

Do egzaminu / zaliczenia końcowego z przedmiotu Techniki Rozdzielania, będzie 
wymagana znajomość, a szczególnie zrozumienie treści instrukcji do ćwiczeń 
laboratoryjnych, łącznie z częściami „dodatek”.  

Każda tzw. „grupa laboratoryjna” studentów zostanie podzielona na 3 „podgrupy”, a 
każda z podgrup będzie w tym samym czasie wykonywała inną część każdego z modułów 
„A” do „C” ćwiczenia. Każda podgrupa będzie, wiec, wykonywała badania w zakresie 
wszystkich części A do C ćwiczenia, w okresach czasu oraz w kolejności, a także - z 
zastosowaniem przykładów i warunków rozdzielania różnych dla każdej podgrupy, podanych 
przez prowadzącego na początku trwania ćwiczenia, albo znajdujących się w tabeli 
zawierającej harmonogram poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych. Podgrupy wykonujące 
ten sam moduł, będą albo rozdzielać różne mieszaniny, albo te same, lecz innych warunkach 
rozdzielania. W konsekwencji, każda „podgrupa” uzyska różne rezultaty rozdzielania, w 
stosunku do pozostałych „podgrup”. 

Zadaniem poszczególnych podgrup będzie najpierw przygotowanie „sprawozdania 
podgrupy”, tzn., opracowanie wyników uzyskanych przez podgrupę i sformułowanie 
wniosków z tych rezultatów wynikających. Następnie, zadaniem całej grupy laboratoryjnej 
będzie wzięcie pod uwagę wszystkich rezultatów badań poszczególnych podgrup, 
opracowanie na tej podstawie dodatkowych wniosków z badań oraz wspólnej części 
sprawozdania całej grypy laboratoryjnej.  

Sprawozdanie każdej „podgrupy” powinno posiadać stronę tytułową, zawierającą 
numer ćwiczenia, datę i czas wykonywania i powinno być na tejże stronie „autoryzowane” 
przez uczestników danej podgrupy, tzn., zawierać imię i nazwisko poszczególnych studentów, 
wykonujących badania w określonej podgrupie oraz własnoręczny podpis. Powinno też być 
wyraźnie podzielone na część „A”, część „B” i część „C”.  

W podobny sposób powinno być przygotowane sprawozdanie „łączne” całej grupy 
laboratoryjnej, z tym, że będzie, na stronie tytułowej  zawierało nazwiska i imiona wszystkich 
uczestników grupy laboratoryjnej, wykonujących ćwiczenie oraz ich własnoręczne podpisy. 

Własnoręczny podpis Studenta na stronach tytułowych poszczególnych części 
sprawozdania oraz na „części podsumowującej”, informuje, że określona osoba badania 
wykonała osobiście i osobiście uczestniczyła w przygotowaniu poszczególnych części 
sprawozdania, w tym, w sformułowaniu wniosków. 

Niniejsza instrukcja w części „A” do „C”, dotyczy bardzo ważnej i ciągle 
rozwijanej, tak w zastosowaniach laboratoryjnych, jak preparatywnych, a także 
procesowych, grupy sorpcyjnych i chromatograficznych technik i metodyk rozdzielania w 
układach ciało stałe – ciecz, charakteryzujących się jednocześnie, zarówno niezwykle 
korzystną selektywnością, jak i bardzo wysoką sprawnością rozdzielania, a stąd niezwykle 
korzystną rozdzielczością !!!   

Studenci w ramach przygotowania się do wykonywania, podczas realizacji 
modułów ćwiczeń LC-1 i LC-2 oraz w związku z opracowaniem wyników doświadczeń, 
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wykonanych w ramach niniejszego ćwiczenia laboratoryjnego, powinni: 
 poznać podstawy fizykochemii sorpcji i chromatografii w układach ciało stałe ciecz 

oraz „inżynierii” oporów przepływu i dyspersji masy w warstwach porowatych i w 
przewodach rurowych  

 zasady doboru korzystnego układu rozdzielczego i warunków rozdzielania mieszanin  
 składników z zastosowaniem sorpcji i chromatografii w układach ciało stałe – ciecz, w  
 warunkach elucji izokratycznej (ze stałym składem eluentu”, a przede wszystkim: 
 zrozumieć podstawowe prawa fizykochemiczne i zasady sorpcji i chromatografii, a 

także „inżynierii” w układach rozdzielczych ciało stałe – ciecz 
o w chromatografii wykluczania sterycznego (żelowej – GPC – Gel Permeation 

Chromatography, albo SEC – Size Exclusion Chromatography)  
o w odwróconych układach faz (RP - Reversed Phases)  
o w normalnych układach faz - w warunkach bezwodnych (NP – Normal 

Phases). 
Zasady stosowania chromatografii cieczowej w warunkach znacznego udziału wody w 

fazie ruchomej (eluencie), tzn., w chromatografii i sorpcji w warunkach oddziaływań 
hydrofilowych (HILIC – Hydrophilic Interaction Chromatography, albo Hydrophilic – 
Liphophilic Interaction Chromatography), które to warunki rozdzielania można w pewnym 
sensie, także zaliczać do warunków normalnych układów faz oraz chromatografii elucyjnej w 
układach jonowymiennych (IEC – Ion Exchange Chromatography), tak aniono–, jak kationo-
wymiennej, zwanej w nowoczesnym „wydaniu” chromatografią jonową (IC – Ion 
Chromatography), mają też bardzo ważne znaczenie w technologii chemicznej. 

Studenci powinni mieć na uwadze, że tak wymiana jonowa, jak i chromatografia 
oddziaływań hydrofilowych, a także pominięta - chromatografia wykluczania w warunkach 
hydrofilowych (H-GPC / H-SEC), posiadają ogromne „obszary zastosowań” w technologii 
chemicznej.  

Wymiana jonowa jest wykorzystywana w skali przemysłowej  w demineralizacji wody, 
czy do oczyszczania i produkcji insuliny, szeregu enzymów, a także w technikach 
membranowych i elektro-dializacyjnych a także w rozdzielaniu i analityce śladowych 
zawartości jonów nieorganicznych, zwłaszcza anionów. Również, w technologiach 
wzbogacania i otrzymywaniu „metali ziem rzadkich”(transuranowców, platynowców, lub 
lantanowców), tyzn., w technologii wytwarzania metali ziem rzadkich, albo, transuranowców. 

W przypadku HILIC i H-GPC / H-SEC - szczególnie w rozdzielaniu wysoce polarnych 
produktów technologii organicznej, jak antybiotyki, zwłaszcza polienowe i peptydowe, 
składników polieletrolitów, nowoczesnych detergentów, glikoli polietylenowych i inne.  

Studenci przystępujący do wykonywania ćwiczeń LC-1 i LC-2, ale także do każdego 
innego ćwiczenia z Technik Rozdzielania, zobowiązani są do opanowania, a przede 
wszystkim - zrozumienia (!!!) materiału przedstawionego w instrukcjach do ćwiczeń, a także 
powinni znać (tutaj także postarać się zrozumieć) zasady metodyki wykonywania 
poszczególnych „modułów” każdego ćwiczenia i zasady opracowania wyników, opisane w 
części „wykonanie ćwiczenia / opracowanie wyników”. 

W niniejszej części wprowadzającej oraz uzupełniającej treść instrukcji do ćwiczeń 
LC-1 i LC-2, opisano - w sposób bardzo „skondensowany” - zagadnienia związane z 
problematyką ćwiczenia w zakresie różnych „modułów” tych ćwiczen. To powinno ułatwić 
zrozumienie problematyki tych modułów.  

Zakłada się, jednocześnie, że studenci przystępujący do wykonywania ćwiczeń 
laboratoryjnych z Technik Rozdzielania, mają solidnie opanowane podstawy w zakresie 
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fizyki, chemii fizycznej, ogólnej, nieorganicznej i organicznej, a także praktyczne, w okresie 
studiów w ramach programu studiów I-go stopnia dla kierunku Technologia Chemiczna, 
realizowanego na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej (podstawy inżynierii 
chemicznej i procesowej, technologii chemicznej ogólnej oraz technologii „szczegółowych”, 
etc.).  

Techniki Rozdzielania, w całości, a techniki i metody sorpcji i chromatografii w 
układach ciało stałe – ciecz, w szczególności, mają charakter wiedzy interdyscyplinarnej i 
opierają się - każda technika rozdzielania w innych proporcjach - na wiedzy poznanej w 
ramach w/w przedmiotów. Należy mieć świadomość, że nawet niewielkie „luki” w zakresie 
„podstaw” mogą w zasadniczym stopniu utrudniać zrozumienie przedstawianej tu 
problematyki. W przypadku niejasności, a przede wszystkim trudności zrozumienia opisanej 
tu - z konieczności, niezwykle skrótowo – problematyki, zalecane jest zapoznanie się z 
podstawową literaturą przedmiotu, dotyczącą omawianych zagadnień. Literatura ta jest 
dostępna w Bibliotece Wydziału Chemicznego PG, a najważniejsze pozycje także w 
Internecie na tzw. „stronie domowej” Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej, w 
domenie „Materiały pomocnicze dla Studentów”. Duży zasób informacji pozostał także na 
„stronie domowej” Katedry Chemii Analitycznej, z okresu pracy autora w tej Katedrze. 
Można też wykorzystać informacje dostępne w Internecie pod poszczególnymi hasłami - w 
„Wikipedia”. Możliwe, a nawet zalecane jest skorzystanie z „konsultacji” u osób 
prowadzących poszczególne ćwiczenia, szczególnie wówczas, gdy trudno jest znaleźć w 
literaturze oraz w Internecie odpowiedzi na istniejące niejasności lub na temat niektórych, 
szczególnie nowych technik i metodyk postępowania rozdzielczego. 

1.2. Informacje dotyczące niniejszego dodatku 

Sorpcyjne i chromatograficzne techniki i metody rozdzielania w układach ciało stałe – ciecz - 
znaczenie i zastosowania chromatograficznych technik i  metod rozdzielania składników 
wieloskładnikowych roztworów właściwych i koloidalnych w układach ciało stałe – ciecz; 

Niniejszy "Dodatek" zawiera najważniejsze informacje wprowadzające, dotyczące 
pojęć, teorii oraz praktycznego stosowania najważniejszych odmian chromatografii 
cieczowej, mających znaczenie w "Technologii Chemicznej" oraz "Technologiach" 
pokrewnych. Są one charakteryzowane w literaturze następującymi skrótami literowymi, 
pochodzącymi od nazw stosowanych w literaturze angielskojęzycznej:  LC - Liquid 
Chromatography (chromatografia cieczowa, albo "klasyczna" kolumnowa chromatografia 
cieczowa, z zastosowaniem klasycznych szklanych kolumn z wypełnieniem ziarnistym), w 
nowoczesnej odmianie nazywana skrótowo - HPLC - High Performance Liquid 
Chromatography (wysokosprawna chromatografia cieczowa), dawniej - High Pressure Liquid 
Chromatography (wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa), w odmianie 
cienkowarstwowej nazywana skrótowo TLC - Thin Layer Chromatography (chromatografia 
cienkowarstwowa, coraz częściej nazywana, chromatografią planarną - Planar 
Chromatography), a w nowoczesnej odmianie nazywana skrótowo HPTLC - High 
Performance Thin Layer Chromatography (wysokosprawna chromatografia 
cienkowarstwowa), w zastosowaniach preparatywnych, albo procesowych, nazywana 
skrótowo - PLC - Preparative Liquid Chromatography, lub Process Liquid Chromatography 
(odpowiednio: kolumnowa elucyjna chromatografia preparatywna (w skali preparatywnej), 
lub kolumnowa chromatografia procesowa (w skali procesowej)). Skrót PLC jest też 
stosowany w literaturze w odmianie MPLC, tzn., w znaczeniu - Mediam Performance Liquid 
Chromatography, lub Mediam Pressure Liquid Chromatography (pojęcie wprowadzone do 
stosowania przez szwedzką firmę PHARMACIA, tłumaczone, na język polski, jako - średnio-
wysokosprawna chromatografia cieczowa, albo, odpowiednio: średniociśnieniowa 
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chromatografia cieczowa, rozumiane jako kolumnowa chromatografia w skali semi-
preparatywnej , albo preparatywnej).  

Ważne znaczenie praktyczne, związane ściśle z pojęciem chromatografii cieczowej, 
lub szerzej, z pojęciem sorpcja - desorpcja w układach ciecz - ciało stałe, mają skróty: SPE - 
Solide Phase Extraction oraz SPME - Solide Phase Micro Extraction (odpowiednio: 
ekstrakcja do fazy stałej (do powierzchni fazy stałej), lub mikro-ekstrakcja do fazy stałej (do 
powierzchni fazy stałej w wykonaniu jako mikrokolumny). 

Bardziej szczegółowe opisy można znaleźć w niezwykle bogatej literaturze 
podręcznikowej, szczególnie angielskojęzycznej, poświęconej chromatografii cieczowej w 
różnych "aspektach", Przygotowując się do ćwiczeń laboratoryjnych LC-1 i LC-2, warto 
starannie przestudiować niniejszy "dodatek" oraz "instrukcję" do ćwiczeń LC-1 i LC-2". 
Warto też zapoznać się z prezentacjami wykładowymi dla przedmiotu Techniki Rozdzielania 
(TR), tak w części podstawowej, jak uzupełniającej, znajdującymi się w Internecie na "stronie 
domowej" Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej, pod adresem 

http://www.pg.gda.pl/chem/Katedry/Inzynieria/index.php/pl/mat/tch/tr22 

W końcowych fragmentach niniejszego dodatku zamieszczono też kilka przykładów 
"instrukcji" stosowania HPLC / TLC-FID w analityce technicznej oraz w kontroli jakości 
produktów, szczególnie, w zastosowaniach do rozdzielania grupowego.  

Uzupełniająco, mogą być też przydatne informacje znajdujące się tam i dotyczące 
przedmiotów TRM - Techniki Rozdzielania Mieszanin oraz MAT - metody Analizy 
Technicznej, dotyczące chromatografii cieczowej w skali analitycznej, modelowej (semi-
preparatywmnej) oraz preparatywnej i procesowej. 

2. Wysokosprawna chromatografia cieczowa 

2.1. Wiadomości podstawowe 

Wysokosprawna chromatografia cieczowa - HPLC, to rodzaj chromatografii 
kolumnowej, gdy kolumna rozdzielcza charakteryzuje się sprawnością (N), co najmniej 2500 
półek teoretycznych (czasem nawet ponad 100 tys.). Warstwa porowata wypełnienia kolumny 
ma najczęściej charakter ziarnisty (może też być o charakterze "monolitycznym), a średnia 
wielkość ziaren wypełnienia "klasycznych" kolumn HPLC wynosi 5 lub 3 mikrometry (3-10 
mikrometrów), a ziarna są najczęściej kształtu kulistego.  

Mieszanina rozdzielanych substancji, powinna być rozpuszczona w fazie ruchomej, 
zwanej eluentem i w tej formie wprowadzana do kolumny wypełnionej albo ziarnistą fazą 
stacjonarną, tzn., porowatym wypełnieniem mikro-ziarnistym, zwanym też niekiedy, "złożem 
kolumny", albo do opracowanej w ostatnich latach, kolumny "monolitycznej" W momencie 
dozowania do kolumny mieszaniny rozdzielanych składników, najczęściej ma miejsce 
jednocześnie - wnikanie cząsteczek / cząstek do wnętrza mikro porów wewnątrz ziaren 
wypełnienia na drodze dyfuzji molekularnej (eluent praktycznie nie płynie wewnątrz porów 
wewnątrz-ziarnowych) oraz sorpcja (adsorpcja, wymiana jonowa, lub o innym charakterze) 
na wewnętrznej stałej powierzchni porów, lub podział między ciekłą fazę stacjonarną obecną 
na powierzchni, albo w całej wewnętrznej przestrzeni porów wewnątrz-ziarnowych i ciekłą 
fazę ruchomą płynącą w przestrzeni tzw. makro-porów (najczęściej, między ziarnowych) oraz 
ciekłą fazę ruchoma o tym samym składzie najczęściej obecną w centrum porów wewnątrz-
ziarnowych. Ziarna wypełnienia nowoczesnych kolumn HPLC / UPLC są najczęściej kuliste, 
a w chromatografii preparatywnej, są też często używane wypełnienia kolumn o 
nieregularnym kształcie ziaren. Ziarna wypełnienia są o wielkości dp - rzędu mikrometrów, a 
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pory wewnątrz-ziarnowe, o średnicy d - rzędu nanometrów. 

Niekiedy wykorzystuje się do rozdzielania porowate wypełnienia kolumn, gdy w 
sposób zamierzony przeciwdziała się zjawiskom sorpcji - desorpcji na powierzchni porów 
ziarnistego, albo monolitycznego wypełnienia kolumny o kontrolowanej średniej wielkości 
oraz o określonym rozkładzie średnich hydrodynamicznych porów w zakresie od kilku do 
kilkuset nm. W takich warunkach, rozdzielanie cząsteczek / cząstek o różnych wielkościach 
(zróżnicowanych masach molekularnych), odbywa się na drodze zróżnicowania drogi i czasu 
dyfuzji cząsteczek / cząstek wewnątrz porów wypełnienia kolumny, i cząsteczki / cząstki 
największe są eluowane najwcześniej, a najmniejsze - najpóźniej. Taki rodzaj warunków 
rozdzielania nosi nazwę chromatografii wykluczania ("sterycznego"), a dawniej, 
"chromatografii żelowej" - GPC/SEC - Gel Permeation Chromatography / Size Exclusion 
Chromatography. Technika ta może być stosowana w warunkach lipofilowych z bezwodnumi 
średnio, albo nisko polarnymi eluentami i służy do rozdzielania nisko i średnio polarnych 
związków chemicznych o zróżnicowanych masach cząsteczkowych, szczególnie polimerów, 
ale nie tylko. Może być także stosowana do rozdzielania substancji polarnych, 
rozpuszczalnych w wodzie, w zastosowaniu z polarnymi, zwierającymi wodę eluentami. Ma 
wówczas zastosowanie do rozdzielania polarnych cząsteczek, lub cząstek (np. bio-
makromolekuł, wirusów, riteksji, bakterii, ale także poli-elektrolitów, polarnych pochodnych 
glikoli polietylenowych itp.), i ma zastosowanie w biochemii oraz biotechnologii, ale także w 
technologii farmaceutycznej. Poniżej bliżej opisano metodykę GPC/SEC. 

Istnieje wiele innych rodzajów sorpcji i chromatografii w układach ciecz – ciało stałe, 
jak, chromatografia : par jonowych (IPC – Ion Par Chromatography), oddziaływań 
hydrofobowych (HIC – Hydrophobic Interaction Chromatography), wykluczania jonowego 
(IExC – Ion Exclusion Chromatography), wymiany ligandów (LEC – Ligand Exchange 
Chromatography), powinowactwa (AC – Affinity Chromatography), chromatografia 
„podkrytyczna” lub z eluentem nadkrytycznym (SFC – Superfluid Chromatography) i inne. 
Nie będą one ani przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych i „instrukcji”, ani egzaminu / 
zaliczenia, gdyż, albo mają w technologii chemicznej mniejsze zastosowanie, a są szczególnie 
ważne w biochemii, biotechnologii i biologii molekularnej, albo znajdują się ciągle jeszcze w 
fazie badań i rozwoju, albo też, mają wyłącznie zastosowania w – analityce 
(niepreparatywne). To nie dotyczy techniki SFC (Super Fluid Chromatography) – elucyjnej 
kolumnowej chromatografii w układach płyn nadkrytyczny  – ciało stałe oraz płyn 
nadkrytyczny – ciecz w postaci fazy stacjonarnej (jak w GC) oraz SFE (Super Fluid  
Extraction) – ekstrakcji do cieczy nadkrytycznej, które to techniki rozdzielania są w ostatnich 
latach szczególnie intensywnie rozwijane. Ich praktyczne stosowanie będzie przedmiotem 
ćwiczeń laboratoryjnych w ramach nowego przedmiotu obieralnego – „Techniki Rozdzielania 
Mieszanin – II”. Na razie są w elementarnym zakresie, przedmiotem wykładu z TR. 

Sorpcję i chromatografię w układach ciało stale ciecz stosuje się do rozdzielania 
składników wieloskładnikowych mieszanin, często o takim stopniu złożoności, że dokonanie 
rozdzielenia innymi technikami, czy metodami rozdzielania byłoby bardzo trudne, albo 
niemożliwe. W tych przypadkach, gdy mamy do czynienia nawet bardzo złożonymi 
mieszaninami w miarę lotnych składników, tzn., szczególnie wtedy, gdy górna wartość tzw. 
„rzeczywistej temperatury wrzenia” (TBP - True Boiling Point) wszystkich składników 
mieszaniny nie przekracza 360 C, to, często korzystniejsze jest zastosowanie do rozdzielania 
chromatografii gazowej (GC - Gas Chromatography), która była przedmiotem ćwiczenia nr 
3. Jednakże, gdy mamy do czynienia z nietrwałymi termicznie składnikami mieszaniny, a 
także, z niezwykle złożonymi mieszaninami lotnych składników, gdy możliwe jest jedynie 
dokonanie tzw. rozdzielania grupowego, a rozdzielanie wszystkich indywiduów jest albo 
niemożliwe, albo niecelowe, to rozdzielanie w układzie ciało stałe ciecz (LC – Liquid 
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Chromatography, (Column Liquid Chromatography) / HPLC – High Performance Liqiud 
Chromatography / UPC, lub UPLC Ultra – High Performance Liquid Chromatography // 
TLC – Thin Layer Chromatography / HPTLC – High Performance Thin Layer 
Chromatography (Liquid - wyłącznie !)), może być łatwiejsze i bardziej korzystne, niż z 
zastosowaniem GC. 

„Technologów chemików” nie trzeba przekonywać o znaczeniu rozdzielania, a w 
zasadzie - „rozdzielania i oczyszczania”, tak, jako jednostkowych operacji procesowych 
(technologicznych) w produkcji czystych substancji jako indywiduów chemicznych , albo 
grup składników - w technologii chemicznej „organicznej”, „nieorganicznej”, w przemyśle 
surowców mineralnych, paliw olejów i innych produktów. Rozdzielanie ma też ogromną 
liczbę zastosowań w analityce, kontroli jakości, czy w badaniach naukowych.  

Można wymienić następujące domeny, gdy umiejętność doboru optymalnych technik 
oraz warunków rozdzielania posiada podstawowe  znaczenie, począwszy od analityki i 
kontroli jakości, poprzez wytwarzanie produktów, po badania naukowe. Najważniejsze 
zastosowania rozdzielania, począwszy od niewielkiej, laboratoryjnej skali operacji, po skalę w 
pełni przemysłową, to: 

 Przygotowanie próbki oraz analityka chemiczna, techniczna, czy kontrola jakości 
produktów, gdy w mieszaninie nie jest możliwe, albo niezwykle trudne jest ustalenie 
składu, albo parametrów poszczególnych składników, a w rezultacie rozdzielania jest 
to albo łatwe, albo staje się możliwe; 

 Badania strukturalne lub różnego rodzaju parametrów fizykochemicznych substancji, 
najczęściej niemożliwe do wykonania w przypadku mieszaniny, a łatwe, albo możliwe 
po dokonaniu rozdzielania składników mieszaniny i przeprowadzenia ich do 
wymaganej postaci; 

 Otrzymywanie poszczególnych składników, albo ich grup w celu różnego rodzaju 
użytkowych zastosowań otrzymanego produktu - poszczególnych indywiduów 
chemicznych lub ich mieszanin o określonym składzie, w tym także, jako 
rozpuszczalników, albo jako substratów do kolejnych reakcji chemicznych między 
określonymi czystymi, albo tylko „pod-czyszczonymi” składnikami / grupami 
składników rozdzielanych mieszanin;  

Powyższe dotyczy, tak, różnego rodzaju przemysłu chemicznego, jak i rafineryjno – 
petrochemicznego, czy farmaceutycznego i innych. Należy też mieć świadomość, że w 
„nauce”, rozdzielanie może być realizowane nie w celu otrzymywania  czystych indywiduów 
chemicznych, lub ich mieszanin o określonym składzie, a w celu badania właściwości i 
parametrów, tak substancji rozdzielanych, jak i stosowanych w rozdzielaniu sorbentów, czy 
faz stacjonarnych.  

Literatura naukowa i naukowo – techniczna, dotycząca technik i technologii 
rozdzielania jest niezwykle bogata. W przypadku potrzeby rozwiązania, a zwłaszcza 
optymalizacji warunków realizacji określonego problemu rozdzielczego należy do niej sięgać. 
Natomiast, przedmiotem studiów w ramach przedmiotu Techniki Rozdzielania są podstawy i 
ogólne zasady postępowania z wykorzystaniem technik i operacjach rozdzielania. 

2.2. Sorpcja i chromatografia w układach ciało stałe – ciecz / ciecz – ciecz 
- pojęcia, podziały, definicje, wielkości fizykochemiczne, parametry i 
„miary” 

Podstawy teoretyczne 

Chromatografia jest techniką rozdzielania mieszanin w układzie dwufazowym (faza 
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stacjonarna i faza ruchoma). W chromatografii cieczowej (LC- Liquid Chromatography) fazą 
ruchomą jest ciecz, a fazą stacjonarną ciało stałe, rzadziej - ciecz osadzona na nośniku.  

Proces chromatograficzny to wielokrotna sorpcja i desorpcja substancji z fazy 
stacjonarnej do fazy ruchomej i odwrotnie, z fazy ruchomej do stacjonarnej. W zależności od 
energii oddziaływań z każdą z faz, składniki mieszaniny szybciej lub wolniej przemieszczają 
się wzdłuż warstwy wypełnienia i opuszczają kolumnę w różnym czasie. Rozdzielenie 
możliwe jest tylko wówczas, gdy dobrane zostaną odpowiednie warunki chromatografowania, 
takie jak rodzaj fazy ruchomej i stacjonarnej, prędkość przepływu eluentu oraz temperatura, w 
której prowadzony jest proces. Na Rysunku 2.1. przedstawiono przebieg rozdzielenia 
chromatograficznego mieszaniny składającej się z dwóch substancji A i B. 

 
Rys.2.1. Schemat rozdzielenia chromatograficznego mieszaniny składającej się z dwóch składników A i B 

t=0- moment wprowadzania mieszaniny do układu chromatograficznego, t1, t2- wybrane czasy z 
ogólnego czasu przebiegu rozdzielenia chromatograficznego, t3- czas zakończenia rozdzielenie 
składników mieszaniny, C- stężenie składnika (A lub B) w fazie ruchomej (r) lub nieruchomej (s). 

Mieszaninę tę wprowadzono do fazy ruchomej w czasie, który przyjęto za zerowy i od 
którego rozpoczął się proces rozdzielania składników w wyniku różnego sposobu ich 
oddziaływania z fazą ruchomą i stacjonarną. Załóżmy, że składnik A oddziałuje z fazą 
stacjonarną znacznie słabiej niż składnik B. Cząsteczki obu substancji dzielą się między obie 
fazy w różnych stosunkach, charakterystycznych dla tych składników i opisanych przez stałe 
podziału Kc. 

Dla składnika A 
Am

As
cA

C

C
K   ; dla składnika B  

Bm

Bs
cB

C

C
K   [1]  

W obu przypadkach c oznacza stężenie składnika w fazie stacjonarnej / na powierzchni 
fazy stacjonarnej (s) i w fazie ruchomej (m). Między liczbą cząsteczek związków 
chromatografowanych, obecnych w fazie ruchomej i stacjonarnej, ustala się równowaga 
dynamiczna z wielokrotnym przechodzeniem tych cząsteczek z jednej fazy do drugiej. Ich 
przenoszenie wzdłuż układu chromatograficznego jest możliwe tylko wtedy, gdy znajdują się 
w fazie ruchomej. W czasie t1 (Rys. 2.1.) widoczny jest różny podział składników między 
obie fazy układu chromatograficznego i rozdzielenie tych składników. To rozdzielenie jest 
możliwe tylko wtedy, gdy stałe podziału tych składników różnią się (KA ≠ KB). Z Rys. 2.1. 
wynika, że w czasie t2 jeden ze składników (A) został już wyniesiony z układu 
chromatograficznego i znajduje się w fazie ruchomej, a w czasie t3 oba składniki (A i B) są już 
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w fazie ruchomej poza zasięgiem oddziaływania fazy stacjonarnej. Pasma stężeniowe 
składników po przejściu układu chromatograficznego różnią się od pasma początkowego 
mieszaniny. Różnica polega na poszerzeniu tych pasm i na przyjęciu kształtu krzywej Gaussa. 
Pasma te noszą nazwę pików chromatograficznych. Na Rys. 2.1. widać, że pik składnika B 
jest szerszy niż pik składnika A. Jest on wynikiem większego rozmycia dyfuzyjnego i 
dyspersji związanej z innymi efektami powodującymi rozmycie stref, w tym przypadku, 
składnika B, który dłużej przebywał w układzie chromatograficznym. 

Wynik operacji rozdzielenia zapisywany jest w postaci chromatogramu, skladającego 
się z pików chromatograficznych, których kształt odpowiada pasmu stężeniowemu substancji 
opuszczającej kolumnę. Powstały w ten sposób chromatogram jest źródłem informacji 
jakościowej, mówiącej o liczbie i rodzaju składników mieszaniny, a także informacji 
ilościowej, określającej stężenie lub masę poszczególnych substancji w rozdzielanej 
mieszaninie. 

Jest bardzo ważne, by zdawać sobie sprawę, iż mamy do czynienia z dynamicznym 
procesem podziału w warunkach tym większego odchylenia od równowagi, im większa jest 
wartość liniowej prędkości przepływu eluentu w kolumnie rozdzielczej (w przestrzeni między-
ziarnowej wypełnienia kolumny, albo w przestrzeni "makro-porów" "monolitycznego" 
wypełnienia kolumny). 

Główna klasyfikacja technik chromatograficznych dotyczy stanu skupienia w jakim 
znajduje się faza ruchoma (eluent), stąd można wyróżnić: 

 Chromatografię cieczową (LC - Liquid Chromatography) - faza ruchoma jest cieczą 
 Chromatografię z eluentem w stanie nadkrytycznym (SFC- Supercritical Fluid 

Chromatography)  
 Chromatografię gazową (GC - Gas Chromatography) - faza ruchoma jest gazem. 

Ważne by zawsze pamiętać, iż każdym rodzaju sorpcji - desorpcji w układach ciecz - 
ciało stałe, ciecz - ciecz, znaczenie posiadają nie tylko oddziaływania cząsteczek składników 
rozdzielanych i eluentu z sorbentem, ale także oddziaływania w przestrzeni wewnętrznej 
eluentu między cząsteczkami składników eluentu i cząsteczkami składników rozdzielanej 
mieszaniny . Pod tym względem warunki w przypadku GC są znacznie mniej złożone. 

Techniki i metody sorpcji i chromatografii – podział, ze względu na: 

A. Rodzaj fazy ruchomej / stacjonarnej  
 chromatografia gazowa – GC (Gas Chromatography) (patrz Instrukcja Ćw. nr 3), 

w układach: 
o gaz – ciało stałe, praktycznie zawsze o oddziaływaniach 

powierzchniowych o charakterze adsorpcyjnym, albo ze zdecydowaną 
dominacją adsorpcji na granicy gaz – ciało stałe – GSC (Gas - Solid 
Chromatography), najczęściej na powierzchni porów stałego ziarnistego 
adsorbentu (kolumna pakowana), lub w porach porowatej warstewki 
adsorpcyjnej, znajdującej się na wewnętrznej powierzchni kapilary 
kolumny kapilarnej, tzw. kolumny kapilarnej typu „fused …”, lub: 

o gaz - ciecz  (GLC – Gas - Liquid Chromatography), praktycznie zawsze o 
oddziaływaniach powierzchniowych o charakterze podziałowym - 
absorpcyjno – de-sorpcyjnych na granicy gaz – ciekła (płynna) faza 
stacjonarna, znajdująca się, albo - na powierzchni porów wewnątrz-
ziarnowych porowatego ziarnistego wypełnienia kolumny (obecnie raczej 
już tylko w przypadku gazowej chromatografii preparatywnej lub 
procesowej), albo - obecnie w przypadku gazowej chromatografii 
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analitycznej, praktycznie zawsze - na wewnętrznej powierzchni kapilary 
kolumny kapilarnej  

o oraz, odpowiednio (tu zawsze są używane kolumny pakowane, albo 
urządzenia spełniające funkcję pakowanej kolumny, np., tzw. pochłaniacze 
w maskach p-gaz, czy systemy oczyszczania powietrza KiA („kontrola i 
automatyka”)):  

 sorpcja desorpcja w układach: 
 gaz – ciało stałe 
 gaz – ciecz 

 chromatografia cieczowa LC (Liquid Chromatography), w układach: 
o ciecz – ciało stałe - LSC (Liquid - Solid Chromatography -  GPC/SEC / 

RP / NP / HILIC / IEC (IC) … ), gdy powierzchnia porów fazy 
stacjonarnej jest ciałem stałym, a wymiana masy ma miejsce między 
płynem (eluentem) i stałą powierzchnią fazy stacjonarnej, albo 

o ciecz – ciecz (LLC- Liquid – Liquid Chromatography) – na / nad 
powierzchnią stałej fazy „nośnej” lub adsorbentu - wewnątrz porów 
ziarnistego lub monolitycznego wypełnienia - znajduje się (eluent musi 
zostać nasycony ciekłą fazą stacjonarną), lub, „w sposób dynamiczny” 
powstaje - ciekła faza stacjonarna oraz, odpowiednio: 

o sorpcja desorpcja na granicy ciecz - faza stacjonarna, tzn., 
 ekstrakcja do fazy stałej - SPE (Solide Phase Extraction), na 

granicy ciecz–ciało stałe albo, 
 ekstrakcja ciecz - ciekła faza stacjonarna (np., glikol 

polietylenowy, β,β’di-oksy, propio-nitryl itp.), naniesiona w postaci 
mikro-warstewki na powierzchni porów szeroko-porowatego 
ziarnistego, albo „monolitycznego” nośnika będącego fazą stałą 
(tutaj także zawsze rozpuszczalnik ekstrahowanych / ekstrahowanej 
substancji musi zostać uprzednio nasycony ciekłą fazą stacjonarną 
– dlaczego (?))     

 chromatografia nadkrytyczna - SFC - Super Fluid  Chromatography, z cieczą 
nadkrytyczną jako eluentem albo  

 ekstrakcja do cieczy nadkrytycznej  - SFE – Superfluid Extraction  

B. Technikę / warunki rozdzielania 
 techniki kolumnowe – elucyjna / czołowa / sorpcyjno – de-sorpcyjna: LC/C-LC – 

Liquid Chromatography, Column Liquid Chromatography , HPLC – High 
Performance Liquid Chromatography, UPLC/UPC – Ultra-High Performance 
Liquid Chromatography, PLC – Preparative / Process Liquid Chromatography 

 techniki cienkowarstwowe (planarne) – TLC - Thin Layer Liquid 
Chromatography, HPTLC- High Performance Thin Layer Liquid 
Chromatography, OVP-TLC / OPTLC – Over Pressure (High Performance) Thin 
Layer Chromatography, μ-HPTLC – Micro-High Performance Thin Layer 
Chromatography 

 warunki izokratyczne / gradientowe (programowanie składu, natężenia 
przepływu eluentu, temperatury (kolumny i eluentu) 

 warunki wysokiego (do 45 MPa - HPLC) / ultra-wysokiego (do 100 MPa - 
UPLC/UPC), średnio-wysokiego (do 1.0 - 15 MPa MPLC – Mediam Pressure 
(preparative) Liquid Chromatography) - ciśnienia pompowania eluentu do 
kolumny; 



12 
 

Pod względem sposobu wykonywania elucji, a w konsekwencji – warunków 
rozdzielania, można wyróżnić chromatografię: 

 elucyjną, stosowaną najczęściej, gdy na szczyt kolumny (początek wypełnienia 
kolumny), zwilżonej oraz o powierzchni sorpcyjnej „zrównoważonej” z eluentem 
(w warunkach izokratycznych – stałego składu eluentu), albo z początkowym 
składem programu elucji (w warunkach programowania składu eluentu, tzn., w 
warunkach elucji gradientowej, albo skokowej), dozuje się możliwie wąską, płaską 
strefę mieszaniny rozdzielanych substancji jako roztworu, najkorzystniej w eluencie, 
lub wspomnianym „początkowym eluencie” (czasem w innym rozpuszczalniku niż 
eluent), a następnie ma miejsce elucja stref rozdzielanych substancji, które kolejno 
wypływają  z kolumny, jako eluat, tzn., rozcieńczony roztwór poszczególnych 
składników w eluencie. Eluat, wypływający z kolumny, przepływa detektor, który 
mierzy – najczęściej rozkład stężenia rozdzielanych substancji w eluacie („detektor 
stężeniowy”), albo mierzy szybkość doprowadzania masy do detektora („detektor 
masowy”) i odwzorowuje sygnał pomiarowy w funkcji czasu (w istocie - w funkcji 
objętości elucji) - w formie tzw. pików chromatograficznych. W przypadku 
chromatografii preparatywnej, albo procesowej, zbiera się frakcje eluatu, 
zawierające rozdzielone, interesujące nas składniki eluatu, stosując często tzw. 
kolektor frakcji. Po usunięciu eluentu, otrzymuje się czyste składniki rozdzielanej 
mieszaniny.  

 czołową, której stosowanie jest celowe w praktyce tylko wtedy, gdy jeden ze 
składników posiada bardzo niewielkie powinowactwo sorpcyjne do wypełnienia 
kolumny, a inne bardzo wysokie. Wówczas wypływa on w formie roztworu w 
eluencie, a inne składniki mieszaniny są silnie sorbowane w kolumnie i co jakiś czas 
eluowane razem za pomocą eluentu o bardzo wysokiej sile elucyjnej  

 rugowania – „Displacement Chromatography, która jest w istocie chromatografią 
elucyjną w warunkach przeładowania kolumny, i ma znaczenie tylko w warunkach 
rozdzielania preparatywnego oraz tzw. „stężeniowego” przeładowania kolumny, gdy 
do wsadu wprowadzanego do kolumny dodaje się dodatkowy - lotny i trwały 
termicznie - składnik, eluowany między pikami rozdzielanych substancji. Powoduje 
on swego rodzaju „rozsuwanie” sąsiadujących z sobą i - bez dodatku składnika 
rugującego - nakładających się na siebie pików rozdzielanych substancji. Dlatego, 
że jest lotny, można go następnie łatwo usunąć z frakcji zebranego eluatu.   

C. Charakter oddziaływań w układzie rozdzielczym 
 chromatografia wykluczania (sterycznego), dawniej nazywana „żelową” 

(GPC/SEC) 
 odwrócone (RP), normalne (NP) układy faz 
 warunki oddziaływań hydrofilowych (HILIC) 
 warunki oddziaływań hydrofobowych (HIC) 
 wymiana jonowa (IEC) – wymiana kationów (CEC (SCX, SA, …) / anionów (AEC) 

(SAX, SB, …) / jednoczesna wymiana kationów i anionów, albo - dzięki zastosowaniu 
do wypełniania kolumny mieszaniny kationitu i anionitu, albo - specjalnego rodzaju 
wielofunkcyjnych stacjonarnych faz, o chemicznie związanych na powierzchni 
sorpcyjnej „nośnika”, chemicznych związków organicznych o wielu różnych grupach 
funkcyjnych - nowoczesne sorbenty o nazwie ZIC – HILIC ® lub podobne, 
umożliwiających stosowanie jednocześnie, zależnie od zastosowanych składników 
eluentu - warunków RP, NP(HILIC) oraz IEC i CEC 

 chromatografia par jonowych (IPC) 



13 
 

 chromatografia powinowactwa (AC) 
 inne 

D. Skalę stosowania (w istocie - średnicę kolumny / kolumn rozdzielczych) 
 kolumny kapilarne – dc = 0.25, 0.32, 0.5 mm 
 kolumny mikro-pakowane – dc = 0.5 do 2 mm 
 kolumny analityczne (klasyczne) – dc = 3 do 4.6 mm 
 kolumny semi-preparatywne – dc = 6 – 12 mm 
 kolumny preparatywne – dc = 15 – 50 mm – P-LC, FPLC, P-HPLC, P-UPLC/P-

UPC 
 kolumny procesowe  - dc = 80 – 5000 mm  

Chromatografia cienkowarstwowa może być również wykorzystywana w 
zastosowaniach semi-preparatywnych. Wówczas grubość warstwy fazy stacjonarnej na płytce 
TLC wynosi nawet do 3 mm, a płytki produkowane komercyjnie, o wymiarach 20 cm x 20 
cm, posiadają najczęściej – dodatkowo – tzw. „strefę wzbogacania”.  

E. Inne rodzaje chromatografii 
Jednym ze szczególnych odmian chromatografii preparatywnej jest tzw. „Flush 

Chromatography” – FC, która jest realizowana podobnie, jak chromatografia 
cienkowarstwowa, jednak w kolumnie z tworzywa sztucznego, albo w kolumnie szklanej. 

Inny rodzaj to tzw. „chromatografia przeciwprądowa” – CCC – Counter Curent 
Chromatography, która jest w istocie ekstrakcją przeciwprądową wykonywaną w sposób 
elucyjny. 

W przypadku preparatywnych zastosowań sorpcji i chromatografii w układach ciecz – 
ciało stałe (technika PLC - Preparati) (a także w innych układach), staramy się w jak 
najwyższym stopniu wykorzystać powierzchnię sorpcyjną wypełnienia kolumny / cienkiej 
warstwy do rozdzielania. W tym celu dąży się do stosowania wysokiego stopnia tzw. 
„przeładowania” wypełnienia (kolumny, czy warstwy sorpcyjnej), preferując – o ile to tylko 
jest możliwe – warunki przeładowania stężeniowego, a tylko w ostateczności (w 
przypadkach niezwykle niskich rozpuszczalności mieszaniny rozdzielanych substancji w 
eluencie), wykorzystuje się warunki tzw. „przeładowania objętościowego”. Warunki 
przeładowania stężeniowego są związane z co najmniej pięciokrotnie wyższą 
produktywnością (Pt) kolumny, niż warunki przeładowania objętościowego. Bardziej 
szczegółowo chromatografię preparatywną i procesową oraz zasady optymalizacji warunków 
rozdzielania, a także problemy techniczne, opisano w podręczniku „Chromatografia 
Cieczowa”. 

Faza stacjonarna – ziarnista / monolityczna, parametry i miary powierzchni  
  sorpcyjnej / kolumny i wypełnienia kolumny / warstwy fazy stacjonarnej w TLC 

„Klasycznym” rodzajem wypełnienia kolumny / warstwy sorpcyjnej w chromatografii 
cienkowarstwowej (ogólnie – planarnej) jest wypełnienie ziarniste, którego strukturę 
zilustrowano na Fot. 2.2. i 2.3. Podstawowe parametry tego rodzaju wypełnienia kolumny 
(„złoża”), albo warstwy porowatej na powierzchni płytki TLC, to:  

 średnia wielkość (dp) i rozkład wielkości ziaren (f(dp)), czyli charakterystyki 
granulometrycznej, tak materiału ziarnistego lub mikro-ziarnistego do wypełniania 
kolumn / nakładania warstw TLC, jak (trudnego do scharakteryzowania) rozkładu 
wielkości ziaren w przestrzeni wypełnienia kolumny / w porowatej warstwie w 
chromatografii planarnej 

 średnia wielkość (średnica) porów wewnątrz ziaren wypełnienia (d) i rozkład 
wartości  
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 średnicy porów wewnątrz-ziarnowych (f(d)),  
 średnie wartości, a także (bardzo trudne do doświadczalnego scharakteryzowania w 

kolumnie / warstwie porowatej) - rozkłady porowatości  
o między-ziarnowej (εm/z) 
o wewnątrz-ziarnowej  (εw/z) 
o całkowitej (εt) 

W ostatnich latach opanowano technologię wytwarzania tzw. monolitycznych 
wypełnień kolumn o strukturze zilustrowanej na Fot. 2.3., na razie, jako wypełnień kolumn, 
tak analitycznych i semi-preparatywnych, jak i preparatywnych, a ostatnio, też procesowych. 
Monolityczne wypełnienia kolumn charakteryzujące się niezwykle korzystnymi wartościami 
przepuszczalności kolumny (K, Ф) oraz tzw. „impedancji rozdzielania” (E), tzn. wysokimi 
wartościami liczby półek teoretycznych w odniesieniu do jednostkowego spadku ciśnienia 
podczas przepływu eluentu (bardzo korzystna przepuszczalność i sprawność kolumny, przy 
bardzo niewielkim oporze przepływu eluentu).  

Przygotowując się do ćwiczenia laboratoryjnego, a także, w celu prawidłowego 
opracowania wyników rozdzielania uzyskanych podczas ćwiczenia, należy przyswoić sobie i 
zrozumieć następujące, poniżej wymienione pojęcia. W tym celu należy przestudiować 
odpowiednie rozdziały w literaturze wskazanej na końcu niniejszego „skrótu”.  Dla 
ułatwienia, w dalszej części tego skrótu, a także w tekście „instrukcji” poszczególnych 
ćwiczeń zamieszczono najważniejsze informacje podstawowe.   

Eluent, elucja, stałe / programowane warunki elucji, tzn., układ rozdzielczy - warunki 

izokratyczne / gradientowe 

Wówczas, gdy składniki rozdzielanej mieszaniny znacznie różnią się powinowactwem 
sorpcyjnym do powierzchni wypełnienia kolumny, nie jest możliwa jednocześnie elucja i 
rozdzielenie wszystkich składników z eluentem o stałym składzie – w warunkach elucji 
izokratycznej. Konieczne jest programowanie kładu eluentu, tzn., albo stosowanie elucji 
gradientowej, gdy w sposób zaprogramowany siła elucyjna eluentu rośnie w funkcji czasu 
„wzdłuż” określonej zależności funkcyjnej, albo tzw. elucji skokowej, gdy siła elucyjna 
eluentu rośnie co jakiś zaprogramowany odcinek czasu w sposób skokowy. Dobranie 
optymalnego programu elucji, szczególnie, gdy mieszanina rozdzielanych substancji jest 
wieloskładnikowa, nie jest łatwe metodą prób i błędów. Obecnie istnieje kilka oprogramowań 
dostępnych na rynku do przewidywania optymalnego programu elucji do rozdzielania 
mieszanin związków chemicznych o określonych strukturach molekularnych. Gdy struktur 
molekularnych niektórych, albo wszystkich rozdzielanych substancji nie znamy, to takie 
oprogramowanie także bardzo ułatwia dobór optymalnego programu elucji, pod warunkiem, 
że potrafimy na kolejnych chromatogramach określone piki przyporządkować określonym, 
tym samym substancjom (związkom chemicznym).  

Techniki kolumnowe / planarne (w tym cienkowarstwowe) - kolumny wypełnione / 
monolityczne - LC / HPLC / UPLC (UPC) // cienkie warstwy w TLC / HP-TLC, inne 
techniki planarne w LC  

Na fotografii nr 2.2. zamieszczono fotografię struktury wypełnienia kolumny HPLC, 
typu kolumna pakowana wypełnieniem ziarnistym, albo cienka ziarnista warstwa TLC a na 
kolejnej (fot.2.),. Kolejny rysunek przedstawia fotografię wykonaną mikroskopem 
elektronowym struktury tzw. „monolitycznego wypełnienia  kolumny HPLC. 
 



 

Fot. 

Fot 2.

Fot. 2.2.

Fot 2.

2.2. 

Fot 2.3.

 Struktura ziarnistego wypełnienia kolumny UPLC o śr
fotografia wykonana mikroskopem optycznym.

3. Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro
μm 

Struktura ziarnistego wypełnienia kolumny UPLC o śr
fotografia wykonana mikroskopem optycznym.

Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro
μm – 

Struktura ziarnistego wypełnienia kolumny UPLC o śr
fotografia wykonana mikroskopem optycznym.

Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro
 kolumna o wyjątkowo korzystnej sprawności i 

Struktura ziarnistego wypełnienia kolumny UPLC o śr
fotografia wykonana mikroskopem optycznym.

Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro
kolumna o wyjątkowo korzystnej sprawności i 

Struktura ziarnistego wypełnienia kolumny UPLC o śr
fotografia wykonana mikroskopem optycznym.

Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro
kolumna o wyjątkowo korzystnej sprawności i 

Struktura ziarnistego wypełnienia kolumny UPLC o śr
fotografia wykonana mikroskopem optycznym.

Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro
kolumna o wyjątkowo korzystnej sprawności i 

Struktura ziarnistego wypełnienia kolumny UPLC o śr
fotografia wykonana mikroskopem optycznym.

Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro
kolumna o wyjątkowo korzystnej sprawności i 

Struktura ziarnistego wypełnienia kolumny UPLC o śr
fotografia wykonana mikroskopem optycznym.

Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro
kolumna o wyjątkowo korzystnej sprawności i 

Struktura ziarnistego wypełnienia kolumny UPLC o śr
fotografia wykonana mikroskopem optycznym.

Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro
kolumna o wyjątkowo korzystnej sprawności i 

Struktura ziarnistego wypełnienia kolumny UPLC o śr
fotografia wykonana mikroskopem optycznym.

Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro
kolumna o wyjątkowo korzystnej sprawności i 

Struktura ziarnistego wypełnienia kolumny UPLC o śr
fotografia wykonana mikroskopem optycznym.

Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro
kolumna o wyjątkowo korzystnej sprawności i 

Struktura ziarnistego wypełnienia kolumny UPLC o śr
fotografia wykonana mikroskopem optycznym.

Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro
kolumna o wyjątkowo korzystnej sprawności i 

Struktura ziarnistego wypełnienia kolumny UPLC o śr
fotografia wykonana mikroskopem optycznym.

Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro
kolumna o wyjątkowo korzystnej sprawności i 

Struktura ziarnistego wypełnienia kolumny UPLC o śr
fotografia wykonana mikroskopem optycznym.

Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro
kolumna o wyjątkowo korzystnej sprawności i 

Struktura ziarnistego wypełnienia kolumny UPLC o śr
fotografia wykonana mikroskopem optycznym. 

Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro
kolumna o wyjątkowo korzystnej sprawności i 

Struktura ziarnistego wypełnienia kolumny UPLC o śr

Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro
kolumna o wyjątkowo korzystnej sprawności i 

Struktura ziarnistego wypełnienia kolumny UPLC o śr

Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro
kolumna o wyjątkowo korzystnej sprawności i przepuszczalności

Struktura ziarnistego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości ziaren

Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro
przepuszczalności

edniej wielkości ziaren

Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro
przepuszczalności

edniej wielkości ziaren

Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro
przepuszczalności

edniej wielkości ziaren

Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro
przepuszczalności

edniej wielkości ziaren

Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro
przepuszczalności 

edniej wielkości ziaren

Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro

edniej wielkości ziaren

Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro

edniej wielkości ziaren wypełnienia 1.7 

Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro

wypełnienia 1.7 

Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro

wypełnienia 1.7 

Struktura monolitycznego wypełnienia kolumny UPLC o średniej wielkości tzw. makro-porów ok. 2.5 

wypełnienia 1.7 

porów ok. 2.5 

wypełnienia 1.7 

porów ok. 2.5 

wypełnienia 1.7 μm 

porów ok. 2.5 

15

 
μm –

porów ok. 2.5 

15 

 
– 

 
porów ok. 2.5 
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2.3. Chromatografia w normalnych układach faz - NP (ang. Normal 
Phase) 

Układem faz normalnych (NP) jest każdy układ chromatograficzny, w którym faza 
stacjonarna jest polarna faza ruchoma jest nisko lub średnio polarna oraz zawiera bardzo 
niskie zawartości wody. Podstawowym zjawiskiem decydującym o rozdzielaniu jest adsorpcja 
na polarnej powierzchni sorpcyjnej fazy stacjonarnej. Bardzo rzadko podział do polarnej 
ciekłej fazy stacjonarnej.  

Fazy stacjonarne 

1. adsorbenty nieorganiczne 
 żel krzemionkowy ("SiO2") 
 tlenek glinu (Al2O3) 
 di-tlenek cyrkonu (ZrO2) 
 krzemian magnezu itp. 

2. adsorbenty związane chemicznie - otrzymuje się je w wyniku modyfikacji polarnych 
sorbentów nieorganicznych np. żelu krzemionkowego za pomocą: 

a. związków chemicznych z grupami 

i. nitrylową (CN) 

ii. aminową (NH2) 

iii. nitrową (NO2) 

iv. diolową (DIOL) 

v. fenolową (C6H6) 

b. cyklodekstrynami 

Faza ruchoma- eluent 

Zazwyczaj dobiera się dwuskładnikowa fazę ruchomą stosując rozpuszczalnik o 
wysokiej sile elucyjnej (polarny) i rozpuszczalnik niepolarny, o niskiej sile elucyjnej 
(“rozcieńczalnik” eluentu). Eluent w układzie faz normalnych składa się z niepolarnego 
rozpuszczalnika o małej sile elucyjnej. W wielu przypadkach do fazy ruchomej- niepolarnego 
lub średnio polarnego  rozpuszczalnika, dodaje się niewielkiej ilości trzeciego - wysoko 
polarnego rozpuszczalnika (ok. 0,1- 2%). 

W tabeli poniżej zestawiono rozpuszczalniki najczęściej stosowane w układzie faz 
normalnych uszeregowane według rosnącej siły elucyjnej (ε0), określonej dla żelu 
krzemionkowego.  

Tabela 2.1. Wartości tzw. siły elucyjnej składników eluentów w normalnych układach faz (NP) 

Eluent  Ɛ0 

pentan, heksan,oktan 0,00  

Chloroform 0,26 

chlorek etylenu 0,30 

eter di-izo-propylowy 0,32  

1,3 dichloroetan 0,34 

eter di-etylowy 0,38 

eter metylo-terta butylowy  0,48 
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octan etylu  0,48 

Dioksan, THF 0,51 

Acetonitryl 0,52 

1-lub 2- propanol  0,60  

metanol  0,70 

kwas octowy  Duża 

Woda Bardzo duża 

Przykłady eluentów w NP: heksan+chlorek metylenu (9:1 v/v); heptan; heksan; 
heksan+2% izopropanolu itp. 

Kolejność elucji: 

Związki niepolarne są najsłabiej oddziałują z fazą stacjonarną i dlatego są wymywane 
z kolumny jako pierwsze. Natomiast związki polarne silnie oddziałują z wypełnieniem 
kolumny- są później wymywane z kolumny. 

Dla hipotetycznej mieszaniny substancji, w której znajdują się wszystkie znane klasy 
związków chemicznych, siłę oddziaływań wyrażoną opisowym pojęciem “słaba” “średnia” i 
“silna” adsorpcja, można przedstawić w następującej kolejności: 

Tabela 2.2. Orientacyjna kolejność elucji w normalnych układach faz  

Nie adsorbowane i słabo 
adsorbowane 

Węglowodory alifatyczne i cykliczne (parafiny i nafteny) 

Słabo adsorbowane Alkeny (olefiny), merkaptany, sulfidy, jednopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne (tzw. monoaromaty) i 
chloroaromatyczne ( z jednym lub więcej pierścieniami 
aromatycznymi) 

Średnio adsorbowane WWA- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, 
etery, nitryle, związki nitrowe i większość związków 
karbonylowych 

Silne adsorbowane  Alkohole, fenole, aminy, amidy, imidy, sulfotlenki i kwasy 
karboksylowe 

Zastosowanie układów NP 

Generalnie można powiedzieć, że chromatografię w układzie faz normalnych (NP), 
można stosować do rozdzielania związków niejonowych i raczej nisko oraz średnio 
polarnych, jako alternatywę dla układów faz odwróconych. Bardzo ważne znaczenie 
praktyczne ma szczególna “zdolność” układów faz normalnych do wysoce selektywnego 
rozdzielania izomerów strukturalnych, a w przypadku stosowania chiralnych faz 
stacjonarnych, do rozdzielanie izomerów optycznych. Na podkreślenie zasługuje zdolność 
adsorbentów do rozróżniania substancji pod względem polarności grup funkcyjnych. To 
powoduje, że praktycznie tylko układy faz normalnych znajdują zastosowanie do rozdzielenia 
mieszanin substancji na klasy związków chemicznych, czyli do rozdzielania grupowego. 
Rozdzielanie grupowe, np. składników ropy naftowej i produktów ropopochodnych, 
nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych, mono-, di-, i tri-glicerydów itp., może 
być z powodzeniem wykonywane, tylko, z zastosowaniem układów faz normalnych. 
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Uzupełnienie 

W układach tych wykorzystuje się interakcje polarnych grup funkcyjnych obecnych na 
powierzchni fazy stacjonarnej naturalnych sorbentów, takich jak: porowaty żel 
krzemionkowy, tlenek glinu, ditlenek tytanu, ditlenek cyrkonu, krzemian magnezu, 
hydroksyapatyt, węglan wapnia, czy adsorbentów ze związanymi chemicznie grupami 
sorpcyjnymi, takimi jak, -R-CH(OH)CH2OH, -R-NH2, -R-CN, -R-CONH2, -NO2, di-NO2, a 
także -R-SO3H (SCX) lub -NR3

+ (SAX), z polarnymi grupami funkcyjnymi składników 
rozdzielanej mieszaniny związków chemicznych, w warunkach bezwodnych. Wówczas, gdy 
zawartości wody w eluencie są znikome (nie więcej, niż 0,1%), mamy rzeczywiście do 
czynienia z warunkami „klasycznej” adsorpcji. Warunki NP raczej nie znajdują zastosowania 
do rozdzielania peptydów i białek, nawet w celach analizy jakościowej i ilościowej, gdy 
denaturacja ma drugorzędne znaczenie. W praktyce są one nieprzydatne w skali 
preparatywnej, nie tyle z powodu denaturującego działania bezwodnych rozpuszczalników 
organicznych na polipeptydy, co najczęściej - zupełnego braku rozpuszczalności peptydów w 
nisko i średnio polarnych bezwodnych rozpuszczalnikach organicznych, stosowanych jako 
składniki eluentu, w warunkach NP. Jednakże w szczególnych przypadkach, gdy składniki 
rozdzielanej mieszaniny biomolekuł są względnie nisko polarne i rozpuszczalne w takich 
rozpuszczalnikach, jak acetonitryl, bezwodny etanol lub metanol, a szczególnie gdy 
rozpuszczają się w dioksanie, czy czterowodorofuranie (THF), np. lipopeptydy albo addukty 
fosfolipidów z peptydami, adsorpcyjne układy rozdzielcze NP mogą znaleźć zastosowanie, 
szczególnie w aplikacjach analitycznych. 

Tabela 2.3. Właściwości niektórych rozpuszczalników stosowanych w cieczowej chromatografii adsorpcyjnej 
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2.3.1. Układy podziałowe NP-w, z dynamicznie generowaną, bogatą w 
wodę, fazą stacjonarną 

Podziałowe układy chromatograficzne z ciekłą fazą stacjonarną są typowe w 
chromatografii gazowej. W HPLC stosuje się je tylko z bogatą w wodę ciekłą fazą 
stacjonarną, generowaną w sposób dynamiczny w czasie przepływu eluentu przez kolumnę 
(NP-w). Jako fazę stacjonarną wykorzystuje się adsorbenty o polarnej powierzchni 
sorpcyjnej, szczególnie żel krzemionkowy, ale można też wykorzystywać inne naturalne 
adsorbenty, albo adsorbenty z chemicznie związanymi na powierzchni sorbentu polarnymi 
grupami sorpcyjnymi, a jako eluent stosuje się średnio polarną ciecz organiczną, z niewielkim 
dodatkiem metanolu, albo acetonitrylu oraz z bardzo małym dodatkiem wody, np. mieszaninę 
CH2Cl2/MeOH/H2O, w stosunku objętościowym 94:6:0,12. Należy dodać, że zawartość wody 
w takim eluencie jest już tylko nieco niższa od jej granicznej rozpuszczalności. Układy NP-w 
mają szczególnie duże znaczenie w rozdzielania glikozydów, czy alkaloidów w skali 
preparatywnej lub procesowej, ze względu na możliwość uzyskiwania szczególnie wysokich 
wartości produktywności (Pt, lub Ptv) kolumny. W przypadku rozdzielania peptydów, mogą 
być także bardzo przydatne, szczególnie względnie hydrofobowych. Natomiast nie mają 
raczej znaczenia dla rozdzielania białek, z powodu denaturacji tychże, a przede wszystkim 
braku ich rozpuszczalności w eluencie.  

2.4. Wysokosprawna chromatografia cieczowa w odwróconych układach 
faz (RP-HPLC) 

Układy faz odwróconych (odwrócone układy faz - RP), to takie układy, gdy faza 
stacjonarna ma charakter hydrofobowy, a faza ruchoma jest mieszaniną wody / 
rozcieńczonego roztworu buforowego z dodatkiem organicznego rozpuszczalnika, lub ich 
mieszaniny - dodatku / dodatków organicznych rozpuszczalnego / rozpuszczalnych  w wodzie 
/ w roztworze buforowym, zwanego / zwanych "organicznym modyfikatorem" eluentu. 
Stosuje się elucję izokratyczną (stały skład eluentu), albo gradientową (programowanie zmian 
składu eluentu). 
Fazy stacjonarne  

Fazy związane chemicznie z powierzchnią sorpcyjną. Otrzymywanie niepolarnych faz 
związanych opiera się w przypadku wypełnień na bazie żelu krzemionkowego, na reakcji 
powierzchniowych grup OH z odpowiednimi chlorowco-silanami.  
Fazy stacjonarne stosowane w układzie faz odwróconych, zamiast grup OH, o charakterze 
kwasowym, mają na powierzchni niepolarne łańcuchy węglowodorowe, ewentualnie 
alkilonitrylowe, albo podobne. Powierzchnia jest tym bardziej hydrofobowa, im większy jest 
stopień pokrycia niepolarną fazą stacjonarną oraz im więcej atomów węgla zawiera łańcuch 
węglowodorowy. 

Tabela 2.4. Grupy funkcyjne związane na powierzchni porów faz stacjonarnych typu RP 

Rodzaj modyfikacji Grupa funkcyjna Najczęściej stosowany skrót nazwy 

n-alkanami -CH2CH3 C2, etylowa 

-CH2(CH2)2CH3 C4, butylowa 

-CH2(CH2)6CH3 C8, RP8, octylowa 

-CH2(CH2)28CH3  C18,  ODS, RP18 

grupą fenylową -CH2(CH2)xC6H5 Fenylowa 

grupą propylocyjanową -CH2(CH2)2CN Nitrylowa 
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grupą perfluorową  -CH2(CF2)xCF3 CF, fluoroalkanowa 

grupą polarną, np amidową, 

karbaminianową, eterową 

-CH2(CH2)2NHCO(CH2)nCH3  

Faza ruchoma- eluent 

W chromatografii w układach faz odwróconych fazami ruchomymi są mieszaniny 
wody i rozpuszczalników organicznych (tzw. modyfikatorów) mieszających się z wodą. 
Najczęściej stosowane rozpuszczalniki organiczne to acetonitryl AcCN), metanol (MeOH) i 
tetrahydrofuran (THF). 

Kolejność elucji 

Substancje są eluowane w kolejności od najbardziej polarnych - ściśle najmniej 
hydrofobowych (hydrofilowych) do najbardziej hydrofobowych (niepolarnych - najmniej 
hydrofilowych), a w szeregach homologicznych od nisko- do wysokocząsteczkowych. 
Retencja substancji rośnie ze wzrostem: 

 stopnia pokrycia powierzchni związaną fazą organiczną 
 długości łańcucha fazy związanej 
 hydrofobowości grupy funkcyjnej decydującej o charakterze powierzchni sorpcyjnej 
 hydrofobowości substancji rozdzielanych 
 zawartości wody w fazie ruchomej 

Zastosowanie układów RP 

Nazwa „układ faz odwróconych” jest nazwą zwyczajową wynikającą z historii 
rozwoju chromatografii cieczowej. W początkowym okresie stosowania technik 
chromatograficznych fazami stacjonarnymi były polarne sorbenty, a fazami ruchomymi mniej 
polarne rozpuszczalniki (układy faz normalnych). Obecnie chromatografia w układach faz 
odwróconych ma ogromny zakres zastosowań, natomiast chromatografię w układach faz 
odwróconych stosuje się nie tak często. RP-HPLC służy do rozdzielania mieszanin substancji 
różniących się właściwościami, zarówno polarnych, średnio polarnych, jak i niepolarnych. 

Uzupełnienie 

Odmienne do układów opisanych powyżej są tzw. odwrócone układy faz, stosowane w 
pracach analitycznych, preparatywnych i procesowych. Faza stacjonarna w tych układach to 
grupy funkcyjne niepolarne (C18, C8, Phenyl), słabo polarne (np. alkilonitrylowe (-R-CN), 
związane wiązaniami siloksanowymi (-Si-O-C-), albo bardziej trwałymi wiązaniami (-Si-C-, 
lub -C-C-, albo -Me-O-C- (gdzie Me = Al, Ti, Zr), z powierzchnią sorpcyjną wypełnienia 
kolumny, zależnie od tego, jakiego rodzaju sorbent stanowi „bazę” oraz jaką technologię 
modyfikacji powierzchni sorpcyjnej zastosował producent sorbentu. Faza ruchoma jest 
mieszaniną wody, albo buforu o określonym pH i rozpuszczalnego w nich – składnika 
organicznego (acetonitryl. metanol, znacznie rzadziej etanol,  propan-2-ol, tetrahydrofuran, a 
nawet aceton), a retencja i rozdzielanie substancji jest zależne głównie od hydrofobowości i 
stopnia zróżnicowania hydrofobowości rozdzielanych cząsteczek. Warunki RP-HPLC są 
powszechnie wykorzystywane także do rozdzielania peptydów i białek (szczególnie w 
zastosowaniach analitycznych, ale też preparatywnych, oraz procesowych). Mechanizm 
rozdzielania peptydów i białek w układach faz odwróconych opiera się na różnicy w energii 
oddziaływania hydrofobowych fragmentów molekuł/solwatów molekuł rozdzielanych 
substancji, z hydrofobowymi łańcuchami alkilowymi lub pierścieniami arylowymi 
przyłączonymi trwale do powierzchni sorbentu oraz podobnych energii oddziaływań van der 
Waalsa hydrofobowych fragmentów molekuł stanowiących dodatek do eluentu – z 
niepolarnymi/słabo polarnymi grupami funkcyjnymi na powierzchni sorpcyjnej. Ponieważ 



 

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 
retencja zależy od wynikowej h
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 
solwatów istniejących w równowadze ze składnikami eluentu.

sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 
eluentu 
w miarę zwiększania zawartości organicznego skł
energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 
organicznego w eluentu, 
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 
sposób ze wzrostem zawartości dodatku
siła elucyjna fazy ruchomej. Obraz uproszczonej struktury powierzchni sorpcyjn
wypełnienia kolumny typu RP
stacjona

Rys. 

chromatografii cieczowej, może być prowadzona dwojako, sposób
fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 
różniących się hydrofobowością) lub w sposób
zmienia się w czasie trwania elucji, poprzez wzrost udziału składnika 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 
zróżnicowania hydrofobowości). 

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 
retencja zależy od wynikowej h
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 
solwatów istniejących w równowadze ze składnikami eluentu.

sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 
eluentu 
w miarę zwiększania zawartości organicznego skł
energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 
organicznego w eluentu, 
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 
sposób ze wzrostem zawartości dodatku
siła elucyjna fazy ruchomej. Obraz uproszczonej struktury powierzchni sorpcyjn
wypełnienia kolumny typu RP
stacjona

Rys. 2.4

chromatografii cieczowej, może być prowadzona dwojako, sposób
fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 
różniących się hydrofobowością) lub w sposób
zmienia się w czasie trwania elucji, poprzez wzrost udziału składnika 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 
zróżnicowania hydrofobowości). 

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 
retencja zależy od wynikowej h
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 
solwatów istniejących w równowadze ze składnikami eluentu.

Bardzo ważne znacznie, szczególnie w warunkach f
sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 
eluentu 
w miarę zwiększania zawartości organicznego skł
energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 
organicznego w eluentu, 
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 
sposób ze wzrostem zawartości dodatku
siła elucyjna fazy ruchomej. Obraz uproszczonej struktury powierzchni sorpcyjn
wypełnienia kolumny typu RP
stacjona

2.4. 

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 
chromatografii cieczowej, może być prowadzona dwojako, sposób
fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 
różniących się hydrofobowością) lub w sposób
zmienia się w czasie trwania elucji, poprzez wzrost udziału składnika 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 
zróżnicowania hydrofobowości). 

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 
retencja zależy od wynikowej h
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 
solwatów istniejących w równowadze ze składnikami eluentu.

Bardzo ważne znacznie, szczególnie w warunkach f
sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 
eluentu – tak o charakterze hydrofobowym, jak i hydrofilowym. Przy czym należy dodać, że 
w miarę zwiększania zawartości organicznego skł
energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 
organicznego w eluentu, 
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 
sposób ze wzrostem zawartości dodatku
siła elucyjna fazy ruchomej. Obraz uproszczonej struktury powierzchni sorpcyjn
wypełnienia kolumny typu RP
stacjonarnej przedstawiono na 

 Sposób wiązania peptydu (A) i białka (B) do sorbentu w odwróconych układach faz

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 
chromatografii cieczowej, może być prowadzona dwojako, sposób
fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 
różniących się hydrofobowością) lub w sposób
zmienia się w czasie trwania elucji, poprzez wzrost udziału składnika 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 
zróżnicowania hydrofobowości). 

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 
retencja zależy od wynikowej h
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 
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w miarę zwiększania zawartości organicznego skł
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polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
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rnej przedstawiono na rys. 

Sposób wiązania peptydu (A) i białka (B) do sorbentu w odwróconych układach faz

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 
chromatografii cieczowej, może być prowadzona dwojako, sposób
fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 
różniących się hydrofobowością) lub w sposób
zmienia się w czasie trwania elucji, poprzez wzrost udziału składnika 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 
zróżnicowania hydrofobowości). 

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 

ydrofobowości rozdzielanych cząsteczek, albo ich solwatów, 
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 
solwatów istniejących w równowadze ze składnikami eluentu.

Bardzo ważne znacznie, szczególnie w warunkach f
sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 

tak o charakterze hydrofobowym, jak i hydrofilowym. Przy czym należy dodać, że 
w miarę zwiększania zawartości organicznego skł
energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 

spada energia
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 
sposób ze wzrostem zawartości dodatku
siła elucyjna fazy ruchomej. Obraz uproszczonej struktury powierzchni sorpcyjn

oraz oddziaływania peptydu lub białka
rys. 2.4.

Sposób wiązania peptydu (A) i białka (B) do sorbentu w odwróconych układach faz

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 
chromatografii cieczowej, może być prowadzona dwojako, sposób
fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 
różniących się hydrofobowością) lub w sposób
zmienia się w czasie trwania elucji, poprzez wzrost udziału składnika 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 
zróżnicowania hydrofobowości).  

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 

ydrofobowości rozdzielanych cząsteczek, albo ich solwatów, 
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 
solwatów istniejących w równowadze ze składnikami eluentu.

Bardzo ważne znacznie, szczególnie w warunkach f
sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 

tak o charakterze hydrofobowym, jak i hydrofilowym. Przy czym należy dodać, że 
w miarę zwiększania zawartości organicznego skł
energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 

spada energia
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 
sposób ze wzrostem zawartości dodatku
siła elucyjna fazy ruchomej. Obraz uproszczonej struktury powierzchni sorpcyjn

oraz oddziaływania peptydu lub białka
2.4.

Sposób wiązania peptydu (A) i białka (B) do sorbentu w odwróconych układach faz

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 
chromatografii cieczowej, może być prowadzona dwojako, sposób
fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 
różniących się hydrofobowością) lub w sposób
zmienia się w czasie trwania elucji, poprzez wzrost udziału składnika 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 

ydrofobowości rozdzielanych cząsteczek, albo ich solwatów, 
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 
solwatów istniejących w równowadze ze składnikami eluentu.

Bardzo ważne znacznie, szczególnie w warunkach f
sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 

tak o charakterze hydrofobowym, jak i hydrofilowym. Przy czym należy dodać, że 
w miarę zwiększania zawartości organicznego skł
energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 

spada energia oddzia
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 
sposób ze wzrostem zawartości dodatku organicznego w eluencie rośnie 
siła elucyjna fazy ruchomej. Obraz uproszczonej struktury powierzchni sorpcyjn

oraz oddziaływania peptydu lub białka
2.4. 

Sposób wiązania peptydu (A) i białka (B) do sorbentu w odwróconych układach faz

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 
chromatografii cieczowej, może być prowadzona dwojako, sposób
fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 
różniących się hydrofobowością) lub w sposób
zmienia się w czasie trwania elucji, poprzez wzrost udziału składnika 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 

ydrofobowości rozdzielanych cząsteczek, albo ich solwatów, 
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 
solwatów istniejących w równowadze ze składnikami eluentu.

Bardzo ważne znacznie, szczególnie w warunkach f
sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 

tak o charakterze hydrofobowym, jak i hydrofilowym. Przy czym należy dodać, że 
w miarę zwiększania zawartości organicznego skł
energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 

oddzia
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 

organicznego w eluencie rośnie 
siła elucyjna fazy ruchomej. Obraz uproszczonej struktury powierzchni sorpcyjn

oraz oddziaływania peptydu lub białka

Sposób wiązania peptydu (A) i białka (B) do sorbentu w odwróconych układach faz

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 
chromatografii cieczowej, może być prowadzona dwojako, sposób
fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 
różniących się hydrofobowością) lub w sposób
zmienia się w czasie trwania elucji, poprzez wzrost udziału składnika 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 

ydrofobowości rozdzielanych cząsteczek, albo ich solwatów, 
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 
solwatów istniejących w równowadze ze składnikami eluentu.

Bardzo ważne znacznie, szczególnie w warunkach f
sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 

tak o charakterze hydrofobowym, jak i hydrofilowym. Przy czym należy dodać, że 
w miarę zwiększania zawartości organicznego skł
energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 

oddziaływań polarnych w przestrzeni eluentu, między 
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 

organicznego w eluencie rośnie 
siła elucyjna fazy ruchomej. Obraz uproszczonej struktury powierzchni sorpcyjn

oraz oddziaływania peptydu lub białka

Sposób wiązania peptydu (A) i białka (B) do sorbentu w odwróconych układach faz

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 
chromatografii cieczowej, może być prowadzona dwojako, sposób
fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 
różniących się hydrofobowością) lub w sposób
zmienia się w czasie trwania elucji, poprzez wzrost udziału składnika 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 

ydrofobowości rozdzielanych cząsteczek, albo ich solwatów, 
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 
solwatów istniejących w równowadze ze składnikami eluentu.

Bardzo ważne znacznie, szczególnie w warunkach f
sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 

tak o charakterze hydrofobowym, jak i hydrofilowym. Przy czym należy dodać, że 
w miarę zwiększania zawartości organicznego skł
energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 

ływań polarnych w przestrzeni eluentu, między 
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 

organicznego w eluencie rośnie 
siła elucyjna fazy ruchomej. Obraz uproszczonej struktury powierzchni sorpcyjn

oraz oddziaływania peptydu lub białka

Sposób wiązania peptydu (A) i białka (B) do sorbentu w odwróconych układach faz

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 
chromatografii cieczowej, może być prowadzona dwojako, sposób
fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 
różniących się hydrofobowością) lub w sposób
zmienia się w czasie trwania elucji, poprzez wzrost udziału składnika 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 

ydrofobowości rozdzielanych cząsteczek, albo ich solwatów, 
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 
solwatów istniejących w równowadze ze składnikami eluentu.

Bardzo ważne znacznie, szczególnie w warunkach f
sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 

tak o charakterze hydrofobowym, jak i hydrofilowym. Przy czym należy dodać, że 
w miarę zwiększania zawartości organicznego składnika w eluencie, następuje zmniejszenie 
energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 

ływań polarnych w przestrzeni eluentu, między 
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 

organicznego w eluencie rośnie 
siła elucyjna fazy ruchomej. Obraz uproszczonej struktury powierzchni sorpcyjn

oraz oddziaływania peptydu lub białka

Sposób wiązania peptydu (A) i białka (B) do sorbentu w odwróconych układach faz

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 
chromatografii cieczowej, może być prowadzona dwojako, sposób
fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 
różniących się hydrofobowością) lub w sposób gradientowy
zmienia się w czasie trwania elucji, poprzez wzrost udziału składnika 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 

ydrofobowości rozdzielanych cząsteczek, albo ich solwatów, 
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 
solwatów istniejących w równowadze ze składnikami eluentu.

Bardzo ważne znacznie, szczególnie w warunkach f
sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 

tak o charakterze hydrofobowym, jak i hydrofilowym. Przy czym należy dodać, że 
adnika w eluencie, następuje zmniejszenie 

energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 

ływań polarnych w przestrzeni eluentu, między 
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 

organicznego w eluencie rośnie 
siła elucyjna fazy ruchomej. Obraz uproszczonej struktury powierzchni sorpcyjn

oraz oddziaływania peptydu lub białka

Sposób wiązania peptydu (A) i białka (B) do sorbentu w odwróconych układach faz

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 
chromatografii cieczowej, może być prowadzona dwojako, sposób
fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 

gradientowy
zmienia się w czasie trwania elucji, poprzez wzrost udziału składnika 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 

ydrofobowości rozdzielanych cząsteczek, albo ich solwatów, 
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 
solwatów istniejących w równowadze ze składnikami eluentu.

Bardzo ważne znacznie, szczególnie w warunkach f
sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 

tak o charakterze hydrofobowym, jak i hydrofilowym. Przy czym należy dodać, że 
adnika w eluencie, następuje zmniejszenie 

energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 

ływań polarnych w przestrzeni eluentu, między 
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 

organicznego w eluencie rośnie 
siła elucyjna fazy ruchomej. Obraz uproszczonej struktury powierzchni sorpcyjn

oraz oddziaływania peptydu lub białka

Sposób wiązania peptydu (A) i białka (B) do sorbentu w odwróconych układach faz

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 
chromatografii cieczowej, może być prowadzona dwojako, sposób
fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 

gradientowy
zmienia się w czasie trwania elucji, poprzez wzrost udziału składnika 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 

ydrofobowości rozdzielanych cząsteczek, albo ich solwatów, 
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 
solwatów istniejących w równowadze ze składnikami eluentu.

Bardzo ważne znacznie, szczególnie w warunkach f
sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 

tak o charakterze hydrofobowym, jak i hydrofilowym. Przy czym należy dodać, że 
adnika w eluencie, następuje zmniejszenie 

energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 

ływań polarnych w przestrzeni eluentu, między 
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 

organicznego w eluencie rośnie 
siła elucyjna fazy ruchomej. Obraz uproszczonej struktury powierzchni sorpcyjn

oraz oddziaływania peptydu lub białka

Sposób wiązania peptydu (A) i białka (B) do sorbentu w odwróconych układach faz

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 
chromatografii cieczowej, może być prowadzona dwojako, sposób
fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 

gradientowy
zmienia się w czasie trwania elucji, poprzez wzrost udziału składnika 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 

ydrofobowości rozdzielanych cząsteczek, albo ich solwatów, 
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 
solwatów istniejących w równowadze ze składnikami eluentu. 

Bardzo ważne znacznie, szczególnie w warunkach faz odwróconych, gdy energia 
sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 

tak o charakterze hydrofobowym, jak i hydrofilowym. Przy czym należy dodać, że 
adnika w eluencie, następuje zmniejszenie 

energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 

ływań polarnych w przestrzeni eluentu, między 
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 

organicznego w eluencie rośnie 
siła elucyjna fazy ruchomej. Obraz uproszczonej struktury powierzchni sorpcyjn

oraz oddziaływania peptydu lub białka

Sposób wiązania peptydu (A) i białka (B) do sorbentu w odwróconych układach faz

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 
chromatografii cieczowej, może być prowadzona dwojako, sposób
fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 

gradientowy
zmienia się w czasie trwania elucji, poprzez wzrost udziału składnika 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 

ydrofobowości rozdzielanych cząsteczek, albo ich solwatów, 
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 

az odwróconych, gdy energia 
sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 

tak o charakterze hydrofobowym, jak i hydrofilowym. Przy czym należy dodać, że 
adnika w eluencie, następuje zmniejszenie 

energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 

ływań polarnych w przestrzeni eluentu, między 
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 

organicznego w eluencie rośnie 
siła elucyjna fazy ruchomej. Obraz uproszczonej struktury powierzchni sorpcyjn

oraz oddziaływania peptydu lub białka

Sposób wiązania peptydu (A) i białka (B) do sorbentu w odwróconych układach faz

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 
chromatografii cieczowej, może być prowadzona dwojako, sposób
fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 

gradientowy, kiedy skład fazy ruchomej 
zmienia się w czasie trwania elucji, poprzez wzrost udziału składnika 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 

ydrofobowości rozdzielanych cząsteczek, albo ich solwatów, 
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 

az odwróconych, gdy energia 
sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 

tak o charakterze hydrofobowym, jak i hydrofilowym. Przy czym należy dodać, że 
adnika w eluencie, następuje zmniejszenie 

energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 

ływań polarnych w przestrzeni eluentu, między 
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 

organicznego w eluencie rośnie 
siła elucyjna fazy ruchomej. Obraz uproszczonej struktury powierzchni sorpcyjn

oraz oddziaływania peptydu lub białka

Sposób wiązania peptydu (A) i białka (B) do sorbentu w odwróconych układach faz

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 
chromatografii cieczowej, może być prowadzona dwojako, sposób izokratyczny
fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 

, kiedy skład fazy ruchomej 
zmienia się w czasie trwania elucji, poprzez wzrost udziału składnika 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 

ydrofobowości rozdzielanych cząsteczek, albo ich solwatów, 
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 

az odwróconych, gdy energia 
sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 

tak o charakterze hydrofobowym, jak i hydrofilowym. Przy czym należy dodać, że 
adnika w eluencie, następuje zmniejszenie 

energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 

ływań polarnych w przestrzeni eluentu, między 
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 

organicznego w eluencie rośnie 
siła elucyjna fazy ruchomej. Obraz uproszczonej struktury powierzchni sorpcyjn

oraz oddziaływania peptydu lub białka

Sposób wiązania peptydu (A) i białka (B) do sorbentu w odwróconych układach faz

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 
izokratyczny

fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 
, kiedy skład fazy ruchomej 

zmienia się w czasie trwania elucji, poprzez wzrost udziału składnika o wyższej sile elucyjnej 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 

ydrofobowości rozdzielanych cząsteczek, albo ich solwatów, 
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 

az odwróconych, gdy energia 
sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 

tak o charakterze hydrofobowym, jak i hydrofilowym. Przy czym należy dodać, że 
adnika w eluencie, następuje zmniejszenie 

energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 

ływań polarnych w przestrzeni eluentu, między 
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 

organicznego w eluencie rośnie – 
siła elucyjna fazy ruchomej. Obraz uproszczonej struktury powierzchni sorpcyjn

oraz oddziaływania peptydu lub białka z powierzchnią fazy 

Sposób wiązania peptydu (A) i białka (B) do sorbentu w odwróconych układach faz

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 
izokratyczny

fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 
, kiedy skład fazy ruchomej 

o wyższej sile elucyjnej 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 

ydrofobowości rozdzielanych cząsteczek, albo ich solwatów, 
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 

az odwróconych, gdy energia 
sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 

tak o charakterze hydrofobowym, jak i hydrofilowym. Przy czym należy dodać, że 
adnika w eluencie, następuje zmniejszenie 

energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 

ływań polarnych w przestrzeni eluentu, między 
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 

 w warunkach RP 
siła elucyjna fazy ruchomej. Obraz uproszczonej struktury powierzchni sorpcyjn

z powierzchnią fazy 

Sposób wiązania peptydu (A) i białka (B) do sorbentu w odwróconych układach faz

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 
izokratyczny

fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 
, kiedy skład fazy ruchomej 

o wyższej sile elucyjnej 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 

ydrofobowości rozdzielanych cząsteczek, albo ich solwatów, 
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 

az odwróconych, gdy energia 
sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 

tak o charakterze hydrofobowym, jak i hydrofilowym. Przy czym należy dodać, że 
adnika w eluencie, następuje zmniejszenie 

energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 

ływań polarnych w przestrzeni eluentu, między 
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 

w warunkach RP 
siła elucyjna fazy ruchomej. Obraz uproszczonej struktury powierzchni sorpcyjn

z powierzchnią fazy 

Sposób wiązania peptydu (A) i białka (B) do sorbentu w odwróconych układach faz.  

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 
izokratyczny

fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 
, kiedy skład fazy ruchomej 

o wyższej sile elucyjnej 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 

ydrofobowości rozdzielanych cząsteczek, albo ich solwatów, 
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 

az odwróconych, gdy energia 
sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 

tak o charakterze hydrofobowym, jak i hydrofilowym. Przy czym należy dodać, że 
adnika w eluencie, następuje zmniejszenie 

energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 

ływań polarnych w przestrzeni eluentu, między 
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 

w warunkach RP 
siła elucyjna fazy ruchomej. Obraz uproszczonej struktury powierzchni sorpcyjn

z powierzchnią fazy 

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 
izokratyczny, kiedy skład 

fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 
, kiedy skład fazy ruchomej 

o wyższej sile elucyjnej 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 

ydrofobowości rozdzielanych cząsteczek, albo ich solwatów, 
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 

az odwróconych, gdy energia 
sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 

tak o charakterze hydrofobowym, jak i hydrofilowym. Przy czym należy dodać, że 
adnika w eluencie, następuje zmniejszenie 

energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 

ływań polarnych w przestrzeni eluentu, między 
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 

w warunkach RP 
siła elucyjna fazy ruchomej. Obraz uproszczonej struktury powierzchni sorpcyjn

z powierzchnią fazy 

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 
kiedy skład 

fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 
, kiedy skład fazy ruchomej 

o wyższej sile elucyjnej 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 

ydrofobowości rozdzielanych cząsteczek, albo ich solwatów, 
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 

az odwróconych, gdy energia 
sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 

tak o charakterze hydrofobowym, jak i hydrofilowym. Przy czym należy dodać, że 
adnika w eluencie, następuje zmniejszenie 

energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 

ływań polarnych w przestrzeni eluentu, między 
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 

w warunkach RP 
siła elucyjna fazy ruchomej. Obraz uproszczonej struktury powierzchni sorpcyjn

z powierzchnią fazy 

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 
kiedy skład 

fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 
, kiedy skład fazy ruchomej 

o wyższej sile elucyjnej 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 

ydrofobowości rozdzielanych cząsteczek, albo ich solwatów, 
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 

az odwróconych, gdy energia 
sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 

tak o charakterze hydrofobowym, jak i hydrofilowym. Przy czym należy dodać, że 
adnika w eluencie, następuje zmniejszenie 

energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 

ływań polarnych w przestrzeni eluentu, między 
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 

w warunkach RP 
siła elucyjna fazy ruchomej. Obraz uproszczonej struktury powierzchni sorpcyjn

z powierzchnią fazy 

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 
kiedy skład 

fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 
, kiedy skład fazy ruchomej 

o wyższej sile elucyjnej 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 
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rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 

ydrofobowości rozdzielanych cząsteczek, albo ich solwatów, 
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 

az odwróconych, gdy energia 
sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 

tak o charakterze hydrofobowym, jak i hydrofilowym. Przy czym należy dodać, że 
adnika w eluencie, następuje zmniejszenie 

energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 

ływań polarnych w przestrzeni eluentu, między 
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 

w warunkach RP –
siła elucyjna fazy ruchomej. Obraz uproszczonej struktury powierzchni sorpcyjnej 

z powierzchnią fazy 

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 
kiedy skład 

fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 
, kiedy skład fazy ruchomej 

o wyższej sile elucyjnej 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 

21 

rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt aminokwasowych 
(hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej sekwencji aminokwasowej, 

ydrofobowości rozdzielanych cząsteczek, albo ich solwatów, 
tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w cząsteczkach, jak i od hydrofobowości 

az odwróconych, gdy energia 
sorpcji na powierzchni sorbentu jest względnie niska, posiadają oddziaływania w przestrzeni 

tak o charakterze hydrofobowym, jak i hydrofilowym. Przy czym należy dodać, że 
adnika w eluencie, następuje zmniejszenie 

energii oddziaływań cząsteczek wody, a także jonów dodanych do eluentu, z hydrofobowymi 
fragmentami rozdzielanych cząsteczek. Jednocześnie, ze wzrostem udziału składnika 

ływań polarnych w przestrzeni eluentu, między 
polarnymi, albo względnie polarnymi fragmentami rozdzielanych substancji, ich solwatami 
oraz bardzo polarnymi cząsteczkami wody, a także z jonami obecnymi w eluencie. W ten 

– 
ej 

z powierzchnią fazy 

Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 
kiedy skład 

fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 
, kiedy skład fazy ruchomej 

o wyższej sile elucyjnej 
(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 
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2.5. Chromatografia wykluczania - (żelowa) - SEC/GPC (ang. Size 
Exclusion Chromatography / Gel Permeation Chromatography) 

Wprowadzenie 

W chromatografii wykluczania, dawniej nazywanej chromatografią „żelową”, lub 
“wykluczania sterycznego”, albo „sitową”, stosowanej w warunkach lipofilowych albo 
hydrofilowych do rozdzielania substancji o różnych masach molowych (w zakresie do ok. 10 
MDa), wykorzystuje się mechanizm tzw. „sita molekularnego”, zwany też „wykluczaniem 
sterycznym”, eliminując w jak największym stopniu zjawiska sorpcji, dzięki dobraniu 
odpowiedniego składu eluentu. 

Rozdzielanie ma wówczas miejsce w rezultacie zróżnicowania dróg dyfuzji substancji 
o różnych wielkościach cząsteczki, a więc o różnych masach cząsteczkowych. Tę technikę 
stosuje się przede wszystkim do badania rozkładu masy cząsteczkowej polimerów 
syntetycznych – w warunkach lipofilowych, z reguły z THF jako eluentem. Stosuje się też w 
charakterze eluentu - dichlorometan, toluen, chloro lub di-chlorobenzen i inne. Ważne, by 
eluent był dobrym rozpuszczalnikiem polimeru. Dlatego też nierzadko stosuje się 
podwyższoną temperaturę dozowania i rozdzielania, tak z powodu ograniczonej 
rozpuszczalności polimerów w temperaturze pokojowej, jak z powodu poprawy szybkości 
dyfuzji substancji wysokocząsteczkowych. 

Technika GPC/SEC ma także bogaty zbiór aplikacji do rozdzielania biopolimerów, w 
warunkach hydrofilowych, z eluentem zawierającym wodne roztwory buforów. Jest też 
powszechnie stosowana do odsalania peptydów i białek. Może też znaleźć ważne 
zastosowanie do wstępnego frakcjonowania peptydów i białek. Technika jest szczególnie 
użyteczna w przypadku polipeptydów i białek wrażliwych na zmiany pH, stężenie jonów i ko 
faktorów oraz innych składników eluentu.  

Ważnym składnikiem układu GPC/SEC jest faza stacjonarna ("sorbent"). W 
przypadku techniki SEC prowadzonej w warunkach liofilowych fazę stacjonarną są z reguły 
porowate wewnątrz-ziarnowo kopolimery styrenu i di-winylobenzenu o różnych średnicach 
porów. Są to sorbenty odporne na szereg rozpuszczalników organicznych, w tym THF, 
dichlorometan lub toluen. Jednak, z powodu wysokiej hydrofobowości powierzchni porów, 
tego rodzaju kopolimery nie mogą być stosowane do rozdzielania polarnych polimerów, albo 
bio-polimerów w warunkach, w których do fazy ruchomej dodawana jest woda. Wówczas 
stosuje się te kopolimery o chemicznie modyfikowanej powierzchni polarnymi grupami 
funkcyjnymi, albo, jako fazę stacjonarną stosuje się polisacharydy, takie jak: "agaroza", 
"dekstran" i inne, które dostępne są pod handlowymi nazwami: "Superdex", "Superose", 
"Sephadex" i inne. 

Superdex jest sorbentem zbudowanym z dekstranu kowalencyjnie połączonego z 
resztami usieciowanej agarozy. Wysoka odporność oraz niskie oddziaływania niespecyficzne 
powodują jej wysoką selektywność, rozdzielczość. i stopień odzysku. Używane są do 
rozdzielania peptydów i białek w zakresie masy cząsteczkowej od 102 do 106 Da. Złoze to jest 
stabilne w szerokim zakresie pH od 3 do 12 oraz jest odporne na czynniki denaturujące tj.: 
dodecylosiarczan sodu (SDS) lub chlorowodorem guanidyny. 

Superose jest sorbentem złożonym z usieciowanej agarozy, które wykazuje podobne 
właściwości jak opisany wyżej Superdex. Sorbent jest wykorzystywany do frakcjonowania 
wysoce molekularnych białek o masie cząsteczkowej w zakresie od 104 do 107Da.  

Z kolei Sephadex jest sorbentem zbudowanym z dekstranu usieciowanego 
chlorohydryną. Jest on wykorzystywanym w szczególności do rozdzielania białek 
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globularnych, o masach cząsteczkowych powyżej 30 000Da od molekuł o masach 
cząsteczkowych poniżej 1500Da. Z reguły tego typu złoże chromatograficzne jest 
wykorzystywane do oddzielania składników eluentu (sole organiczne i nieorganiczne), 
barwników i znaczników od białek. Oddzielanie od cząsteczek wysoce cząsteczkowych soli 
nazywane jest odsalanie, które w porównaniu do dializy wykazuje szereg zalet, do których 
można zaliczyć: krótszy czas procesu i mniejsze zużycie odczynników, wyższa efektywność i 
produktywność techniki.  

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku rozdzielania substancji o wysokich masach 
molekularnych, nie tylko w warunkach SEC/GPC, powinno się stosować niskie wartości 
prędkości przepływu eluentu, ze względu na niskie wartości współczynników dyfuzji 
molekularnej makromolekuł. Wzrost wartości prędkości przepływu eluentu szybko pogarsza 
sprawność rozdzielania (powoduje poszerzenie pików), nawet gdy stosujemy wypełnienia o 
wielkości ziaren od 3 do 5 μm. 

Praktyka 

- określanie rozkładu masy cząsteczkowej polimerów 
- otrzymywanie wąsko-dysprsyjnych frakcji polimeru   

Chromatografia wykluczania (żelowa - GPC – Gel Permeation Chromatography, albo 
SEC – Size Exclusin Chromatography) jest techniką rozdzielania substancji, w której 
wykorzystuje się niejonowy mechanizm sita molekularnego, nazwany też mechanizmem 
wykluczania molekularnego. W odróżnieniu od innych rodzajów chromatografii, w 
chromatografii żelowej rozdziela się substancje prawie wyłącznie wg rozmiarów ich 
cząsteczek w roztworze. Wykorzystuje się zróżnicowanie dostępności molekuł do porów o 
zróżnicowanych średnicach, a w konsekwencji - drogi i czasu dyfuzji cząsteczek o 
zróżnicowanej wielkości i masie cząsteczkowej, w przestrzeni porów wewnątrz ziaren 
wypełnienia kolumny. 

Podstawowe zastosowanie chromatografii wykluczania (żelowej) – GPC/SEC w 
technologii chemicznej, to kalibracja i wyznaczanie rozkładu masy cząsteczkowej polimerów. 
Otrzymywanie „nisko-dyspersyjnych” frakcji polimerów w skali semi-preparatywnej, 
preparatywnej, a nawet procesowej to także bardzo ważna domena zastosowań GPC/SEC. 
Niekiedy chromatografia wykluczania jest stosowana do rozdzielania i oznaczania obecności i 
zawartości takich składników materiałów polimerowych, jak różnego typu plastyfikatory, 
antyutleniacze i inne dodatki.  

W tych zastosowaniach najczęściej jest wykorzystywana ta technika do rozdzielania 
mieszanin substancji o charakterze liofilowym. Chromatografia GPC/SEC posiada też 
ogromny zakres, tak „analitycznych”, jak preparatywnych zastosowań do „wstępnego” 
rozdzielania substancji polarnych – hydrofilowych, takich jak peptydy, białka nukleotydy, 
polisacharydy, poli-ole, poliaminy, poliamidy lub aminy biogenne, lub do „odsalania białek”. 
W tych zastosowaniach jest wykorzystywana przede wszystkim w biotechnologii, ale także w 
niektórych dziedzinach technologii chemicznej polarnych polimerów.   

Oznaczanie średniej wartości masy molekularnej polimeru / biopolimeru może być 
wykonane kilkoma różnymi metodami (patrz dowolny podręcznik chemii fizycznej, 
technologii polimerów lub biofizyki). Jednakże wyznaczenie rozkładu masy molekularnej 
jest z zastosowaniem większości tych metod niemożliwe, albo szczególnie pracochłonne. Tak 
więc, chromatografia wykluczania lub „żelowa”, zwana też czasem chromatografią filtracji 
żelowej (GPC – Gel Permation Chromatography, albo SEC – Size Exclusion 
Chromatography) jest praktycznie jedyną efektywną techniką rozdzielczą, a po zastosowaniu 
odpowiedniego detektora – analityczną, do badania wartości średnich oraz rozkładów masy 
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cząsteczkowej.  

Na rys. 2.5. zilustrowano zasadę rozdzielania w warunkach chromatografii 
kolumnowej GPC / SEC, zasadę kalibracji pod względem masy cząsteczkowej oraz zasadę 
określania rozkładu masy cząsteczkowej polimerów z wykorzystaniem krzywej kalibracyjnej 
log M = F(Ve).  

 
Rys. 2.5. Kalibracja z zastosowaniem techniki GPC/SEC, w odniesieniu do „wąsko-dyspersyjnych standardów 

polimeru oraz zasada wyznaczania rozkładu masy cząsteczkowej polimeru. 

Bardzo często kalibracja odbywa się w odniesieniu do polistyrenu, tzn. jest 
wykonywana z zastosowaniem nisko – dyspersyjnych standardów polistyrenu, o stosunku 
najwyższej do najniższej masy molekularnej na poziomie 1.25, albo poniżej. Wtedy, jednak, 
nie jest wyznaczany rzeczywisty rozkład masy molekularnej badanego polimeru, a tylko jego 
odniesienie (miara) względem rozkładu masy molekularnej polistyrenu.  Bardziej poprawne 
jest stosowanie do kalibracji nisko – dyspersyjnych frakcji tego samego polimeru, którego 
rozkład masy molekularnej ma zostać wyznaczony. Wówczas otrzymane wyniki maja wartość 
realnego rozkładu masy molekularnej badanego polimeru. Postępowanie takie wymaga, 
jednak posiadania możliwie wielu nisko-dyspersyjnych frakcji badanego polimeru o znanej 
wartości średniej masy cząsteczkowej i o znanym rozkładzie tejże. Takie standardy są 
niezwykle kosztowne, natomiast z zastosowaniem żelowej chromatografii cieczowej w skali 
preparatywnej można je otrzymać we własnym zakresie oraz można by też w ten sposób 
wykonywać ich produkcję. 

Na podstawie rys. 2.5. łatwo też wytłumaczyć pojęcia porowatości między-ziarnowej 
(εm/z) i całkowitej (εt) wypełnienia kolumny „pakowanej”. Pierwszy pik chromatogramu na 
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wykazującej sorpcji, ale wnikającej do wszystkich porów wewnątrz ziaren wypełnienia, 

m/z / V

/Vc 

Na podstawie tych dwóch wartości można tez obliczyć porowatość wewnętrzną ziaren 
wypełnienia kolumny, którą należy odnosić do łącznej objętości ziaren, a nie do objętości 

spróbować samodzielnie „wyprowadzić” odpowiednią 

yznaczanie rozkładu masy cząsteczkowej oraz liczby atomów 
węgla z wykorzystaniem techniki chromatografii wykluczania (żelowej) 

Chromatografia 
(chromatografia żelowa 
Gradientowy chromatograf cieczowy LaChrom (Merck
Hitachi, Niemcy
system elucji gradientowej z

7100 z możliwością programowania składu cieczy po 
stronie ssącej, zawór dozujący Rheodyne Rh
dozującą 1200 μl, termostat L
7350i, detektor spektrofotometryczny z

rys. nr 2 dla substancji o względnie bardzo dużych rozmiarach cząsteczki / cząstki, nie 
ełnienia kolumny, wyznacza tzw. objętość 

), a ostatni, dla substancji o bardzo małych rozmiarach cząsteczki nie 
wykazującej sorpcji, ale wnikającej do wszystkich porów wewnątrz ziaren wypełnienia, 

/ Vc 

 

Na podstawie tych dwóch wartości można tez obliczyć porowatość wewnętrzną ziaren 
wypełnienia kolumny, którą należy odnosić do łącznej objętości ziaren, a nie do objętości 

spróbować samodzielnie „wyprowadzić” odpowiednią 

yznaczanie rozkładu masy cząsteczkowej oraz liczby atomów 
węgla z wykorzystaniem techniki chromatografii wykluczania (żelowej) 

Chromatografia wykluczania w warunkach liofilowych 
(chromatografia żelowa 
Gradientowy chromatograf cieczowy LaChrom (Merck
Hitachi, Niemcy-Japonia) wyposażony w
system elucji gradientowej z

możliwością programowania składu cieczy po 
stronie ssącej, zawór dozujący Rheodyne Rh

μl, termostat L
7350i, detektor spektrofotometryczny z

rys. nr 2 dla substancji o względnie bardzo dużych rozmiarach cząsteczki / cząstki, nie 
ełnienia kolumny, wyznacza tzw. objętość 

), a ostatni, dla substancji o bardzo małych rozmiarach cząsteczki nie 
wykazującej sorpcji, ale wnikającej do wszystkich porów wewnątrz ziaren wypełnienia, 

 

Na podstawie tych dwóch wartości można tez obliczyć porowatość wewnętrzną ziaren 
wypełnienia kolumny, którą należy odnosić do łącznej objętości ziaren, a nie do objętości 

spróbować samodzielnie „wyprowadzić” odpowiednią 

yznaczanie rozkładu masy cząsteczkowej oraz liczby atomów 
węgla z wykorzystaniem techniki chromatografii wykluczania (żelowej) 

wykluczania w warunkach liofilowych 
(chromatografia żelowa 
Gradientowy chromatograf cieczowy LaChrom (Merck

Japonia) wyposażony w
system elucji gradientowej z

możliwością programowania składu cieczy po 
stronie ssącej, zawór dozujący Rheodyne Rh

μl, termostat L
7350i, detektor spektrofotometryczny z

rys. nr 2 dla substancji o względnie bardzo dużych rozmiarach cząsteczki / cząstki, nie 
ełnienia kolumny, wyznacza tzw. objętość 

), a ostatni, dla substancji o bardzo małych rozmiarach cząsteczki nie 
wykazującej sorpcji, ale wnikającej do wszystkich porów wewnątrz ziaren wypełnienia, 

Na podstawie tych dwóch wartości można tez obliczyć porowatość wewnętrzną ziaren 
wypełnienia kolumny, którą należy odnosić do łącznej objętości ziaren, a nie do objętości 

spróbować samodzielnie „wyprowadzić” odpowiednią 

yznaczanie rozkładu masy cząsteczkowej oraz liczby atomów 
węgla z wykorzystaniem techniki chromatografii wykluczania (żelowej) 

wykluczania w warunkach liofilowych 
(chromatografia żelowa -
Gradientowy chromatograf cieczowy LaChrom (Merck

Japonia) wyposażony w
system elucji gradientowej z

możliwością programowania składu cieczy po 
stronie ssącej, zawór dozujący Rheodyne Rh

μl, termostat L
7350i, detektor spektrofotometryczny z

rys. nr 2 dla substancji o względnie bardzo dużych rozmiarach cząsteczki / cząstki, nie 
ełnienia kolumny, wyznacza tzw. objętość 

), a ostatni, dla substancji o bardzo małych rozmiarach cząsteczki nie 
wykazującej sorpcji, ale wnikającej do wszystkich porów wewnątrz ziaren wypełnienia, 

Na podstawie tych dwóch wartości można tez obliczyć porowatość wewnętrzną ziaren 
wypełnienia kolumny, którą należy odnosić do łącznej objętości ziaren, a nie do objętości 

spróbować samodzielnie „wyprowadzić” odpowiednią 

yznaczanie rozkładu masy cząsteczkowej oraz liczby atomów 
węgla z wykorzystaniem techniki chromatografii wykluczania (żelowej) 

wykluczania w warunkach liofilowych 
- GPC/SEC)

Gradientowy chromatograf cieczowy LaChrom (Merck
Japonia) wyposażony w

system elucji gradientowej z
możliwością programowania składu cieczy po 

stronie ssącej, zawór dozujący Rheodyne Rh
μl, termostat L

7350i, detektor spektrofotometryczny z

rys. nr 2 dla substancji o względnie bardzo dużych rozmiarach cząsteczki / cząstki, nie 
ełnienia kolumny, wyznacza tzw. objętość 

), a ostatni, dla substancji o bardzo małych rozmiarach cząsteczki nie 
wykazującej sorpcji, ale wnikającej do wszystkich porów wewnątrz ziaren wypełnienia, 

Na podstawie tych dwóch wartości można tez obliczyć porowatość wewnętrzną ziaren 
wypełnienia kolumny, którą należy odnosić do łącznej objętości ziaren, a nie do objętości 

spróbować samodzielnie „wyprowadzić” odpowiednią 

yznaczanie rozkładu masy cząsteczkowej oraz liczby atomów 
węgla z wykorzystaniem techniki chromatografii wykluczania (żelowej) 

wykluczania w warunkach liofilowych 
GPC/SEC)

Gradientowy chromatograf cieczowy LaChrom (Merck
Japonia) wyposażony w

system elucji gradientowej z zaworami proporcjonującymi, 
możliwością programowania składu cieczy po 

stronie ssącej, zawór dozujący Rheodyne Rh
μl, termostat L-7350 z systemem chłodzenia 

7350i, detektor spektrofotometryczny z

rys. nr 2 dla substancji o względnie bardzo dużych rozmiarach cząsteczki / cząstki, nie 
ełnienia kolumny, wyznacza tzw. objętość 

), a ostatni, dla substancji o bardzo małych rozmiarach cząsteczki nie 
wykazującej sorpcji, ale wnikającej do wszystkich porów wewnątrz ziaren wypełnienia, 

Na podstawie tych dwóch wartości można tez obliczyć porowatość wewnętrzną ziaren 
wypełnienia kolumny, którą należy odnosić do łącznej objętości ziaren, a nie do objętości 

spróbować samodzielnie „wyprowadzić” odpowiednią 

yznaczanie rozkładu masy cząsteczkowej oraz liczby atomów 
węgla z wykorzystaniem techniki chromatografii wykluczania (żelowej) 

wykluczania w warunkach liofilowych 
GPC/SEC)

Gradientowy chromatograf cieczowy LaChrom (Merck
Japonia) wyposażony w

zaworami proporcjonującymi, 
możliwością programowania składu cieczy po 

stronie ssącej, zawór dozujący Rheodyne Rh
7350 z systemem chłodzenia 

7350i, detektor spektrofotometryczny z

rys. nr 2 dla substancji o względnie bardzo dużych rozmiarach cząsteczki / cząstki, nie 
ełnienia kolumny, wyznacza tzw. objętość 

), a ostatni, dla substancji o bardzo małych rozmiarach cząsteczki nie 
wykazującej sorpcji, ale wnikającej do wszystkich porów wewnątrz ziaren wypełnienia, 

Na podstawie tych dwóch wartości można tez obliczyć porowatość wewnętrzną ziaren 
wypełnienia kolumny, którą należy odnosić do łącznej objętości ziaren, a nie do objętości 

spróbować samodzielnie „wyprowadzić” odpowiednią 

yznaczanie rozkładu masy cząsteczkowej oraz liczby atomów 
węgla z wykorzystaniem techniki chromatografii wykluczania (żelowej) 

wykluczania w warunkach liofilowych 
GPC/SEC)

Gradientowy chromatograf cieczowy LaChrom (Merck
Japonia) wyposażony w

zaworami proporcjonującymi, 
możliwością programowania składu cieczy po 

stronie ssącej, zawór dozujący Rheodyne Rh
7350 z systemem chłodzenia 

7350i, detektor spektrofotometryczny z

rys. nr 2 dla substancji o względnie bardzo dużych rozmiarach cząsteczki / cząstki, nie 
ełnienia kolumny, wyznacza tzw. objętość 

), a ostatni, dla substancji o bardzo małych rozmiarach cząsteczki nie 
wykazującej sorpcji, ale wnikającej do wszystkich porów wewnątrz ziaren wypełnienia, 

Na podstawie tych dwóch wartości można tez obliczyć porowatość wewnętrzną ziaren 
wypełnienia kolumny, którą należy odnosić do łącznej objętości ziaren, a nie do objętości 

spróbować samodzielnie „wyprowadzić” odpowiednią 

yznaczanie rozkładu masy cząsteczkowej oraz liczby atomów 
węgla z wykorzystaniem techniki chromatografii wykluczania (żelowej) 

wykluczania w warunkach liofilowych 
GPC/SEC) 

Gradientowy chromatograf cieczowy LaChrom (Merck
Japonia) wyposażony w

zaworami proporcjonującymi, 
możliwością programowania składu cieczy po 

stronie ssącej, zawór dozujący Rheodyne Rh
7350 z systemem chłodzenia 

7350i, detektor spektrofotometryczny z matrycą fotodiodową 

rys. nr 2 dla substancji o względnie bardzo dużych rozmiarach cząsteczki / cząstki, nie 
ełnienia kolumny, wyznacza tzw. objętość 

), a ostatni, dla substancji o bardzo małych rozmiarach cząsteczki nie 
wykazującej sorpcji, ale wnikającej do wszystkich porów wewnątrz ziaren wypełnienia, 

Na podstawie tych dwóch wartości można tez obliczyć porowatość wewnętrzną ziaren 
wypełnienia kolumny, którą należy odnosić do łącznej objętości ziaren, a nie do objętości 

spróbować samodzielnie „wyprowadzić” odpowiednią 

yznaczanie rozkładu masy cząsteczkowej oraz liczby atomów 
węgla z wykorzystaniem techniki chromatografii wykluczania (żelowej) 

wykluczania w warunkach liofilowych 

Gradientowy chromatograf cieczowy LaChrom (Merck
Japonia) wyposażony w

zaworami proporcjonującymi, 
możliwością programowania składu cieczy po 

stronie ssącej, zawór dozujący Rheodyne Rh
7350 z systemem chłodzenia 

matrycą fotodiodową 

rys. nr 2 dla substancji o względnie bardzo dużych rozmiarach cząsteczki / cząstki, nie 
ełnienia kolumny, wyznacza tzw. objętość 

), a ostatni, dla substancji o bardzo małych rozmiarach cząsteczki nie 
wykazującej sorpcji, ale wnikającej do wszystkich porów wewnątrz ziaren wypełnienia, 

Na podstawie tych dwóch wartości można tez obliczyć porowatość wewnętrzną ziaren 
wypełnienia kolumny, którą należy odnosić do łącznej objętości ziaren, a nie do objętości 

spróbować samodzielnie „wyprowadzić” odpowiednią 

yznaczanie rozkładu masy cząsteczkowej oraz liczby atomów 
węgla z wykorzystaniem techniki chromatografii wykluczania (żelowej) 

wykluczania w warunkach liofilowych 

Gradientowy chromatograf cieczowy LaChrom (Merck
Japonia) wyposażony w czterokanałowy 

zaworami proporcjonującymi, 
możliwością programowania składu cieczy po 

stronie ssącej, zawór dozujący Rheodyne Rh
7350 z systemem chłodzenia 

matrycą fotodiodową 

rys. nr 2 dla substancji o względnie bardzo dużych rozmiarach cząsteczki / cząstki, nie 
ełnienia kolumny, wyznacza tzw. objętość 

), a ostatni, dla substancji o bardzo małych rozmiarach cząsteczki nie 
wykazującej sorpcji, ale wnikającej do wszystkich porów wewnątrz ziaren wypełnienia, 

Na podstawie tych dwóch wartości można tez obliczyć porowatość wewnętrzną ziaren 
wypełnienia kolumny, którą należy odnosić do łącznej objętości ziaren, a nie do objętości 

spróbować samodzielnie „wyprowadzić” odpowiednią 

yznaczanie rozkładu masy cząsteczkowej oraz liczby atomów 
węgla z wykorzystaniem techniki chromatografii wykluczania (żelowej) 

wykluczania w warunkach liofilowych 

Gradientowy chromatograf cieczowy LaChrom (Merck
czterokanałowy 

zaworami proporcjonującymi, 
możliwością programowania składu cieczy po 

stronie ssącej, zawór dozujący Rheodyne Rh-7725i z pętlą 
7350 z systemem chłodzenia 

matrycą fotodiodową 

rys. nr 2 dla substancji o względnie bardzo dużych rozmiarach cząsteczki / cząstki, nie 
ełnienia kolumny, wyznacza tzw. objętość 

), a ostatni, dla substancji o bardzo małych rozmiarach cząsteczki nie 
wykazującej sorpcji, ale wnikającej do wszystkich porów wewnątrz ziaren wypełnienia, 

Na podstawie tych dwóch wartości można tez obliczyć porowatość wewnętrzną ziaren 
wypełnienia kolumny, którą należy odnosić do łącznej objętości ziaren, a nie do objętości 

spróbować samodzielnie „wyprowadzić” odpowiednią 

yznaczanie rozkładu masy cząsteczkowej oraz liczby atomów 
węgla z wykorzystaniem techniki chromatografii wykluczania (żelowej) 

wykluczania w warunkach liofilowych 

Gradientowy chromatograf cieczowy LaChrom (Merck
czterokanałowy 

zaworami proporcjonującymi, 
możliwością programowania składu cieczy po 

7725i z pętlą 
7350 z systemem chłodzenia 

matrycą fotodiodową 

rys. nr 2 dla substancji o względnie bardzo dużych rozmiarach cząsteczki / cząstki, nie 
ełnienia kolumny, wyznacza tzw. objętość 

), a ostatni, dla substancji o bardzo małych rozmiarach cząsteczki nie 
wykazującej sorpcji, ale wnikającej do wszystkich porów wewnątrz ziaren wypełnienia, 

Na podstawie tych dwóch wartości można tez obliczyć porowatość wewnętrzną ziaren 
wypełnienia kolumny, którą należy odnosić do łącznej objętości ziaren, a nie do objętości 

spróbować samodzielnie „wyprowadzić” odpowiednią 

yznaczanie rozkładu masy cząsteczkowej oraz liczby atomów 
węgla z wykorzystaniem techniki chromatografii wykluczania (żelowej) 

wykluczania w warunkach liofilowych 

Gradientowy chromatograf cieczowy LaChrom (Merck
czterokanałowy 

zaworami proporcjonującymi, 
możliwością programowania składu cieczy po 

7725i z pętlą 
7350 z systemem chłodzenia 

matrycą fotodiodową 

rys. nr 2 dla substancji o względnie bardzo dużych rozmiarach cząsteczki / cząstki, nie 
ełnienia kolumny, wyznacza tzw. objętość 

), a ostatni, dla substancji o bardzo małych rozmiarach cząsteczki nie 
wykazującej sorpcji, ale wnikającej do wszystkich porów wewnątrz ziaren wypełnienia, 

Na podstawie tych dwóch wartości można tez obliczyć porowatość wewnętrzną ziaren 
wypełnienia kolumny, którą należy odnosić do łącznej objętości ziaren, a nie do objętości 

spróbować samodzielnie „wyprowadzić” odpowiednią 

yznaczanie rozkładu masy cząsteczkowej oraz liczby atomów 
węgla z wykorzystaniem techniki chromatografii wykluczania (żelowej) 

wykluczania w warunkach liofilowych 

Gradientowy chromatograf cieczowy LaChrom (Merck
czterokanałowy 

zaworami proporcjonującymi, 
możliwością programowania składu cieczy po 

7725i z pętlą 
7350 z systemem chłodzenia 

matrycą fotodiodową 

25

rys. nr 2 dla substancji o względnie bardzo dużych rozmiarach cząsteczki / cząstki, nie 
ełnienia kolumny, wyznacza tzw. objętość 

), a ostatni, dla substancji o bardzo małych rozmiarach cząsteczki nie 
wykazującej sorpcji, ale wnikającej do wszystkich porów wewnątrz ziaren wypełnienia, 

Na podstawie tych dwóch wartości można tez obliczyć porowatość wewnętrzną ziaren 
wypełnienia kolumny, którą należy odnosić do łącznej objętości ziaren, a nie do objętości 

spróbować samodzielnie „wyprowadzić” odpowiednią 

 

yznaczanie rozkładu masy cząsteczkowej oraz liczby atomów 
węgla z wykorzystaniem techniki chromatografii wykluczania (żelowej) -

wykluczania w warunkach liofilowych 

Gradientowy chromatograf cieczowy LaChrom (Merck-
czterokanałowy 

zaworami proporcjonującymi, 
możliwością programowania składu cieczy po 

7725i z pętlą 
7350 z systemem chłodzenia 

matrycą fotodiodową 

25 

rys. nr 2 dla substancji o względnie bardzo dużych rozmiarach cząsteczki / cząstki, nie 
ełnienia kolumny, wyznacza tzw. objętość 

), a ostatni, dla substancji o bardzo małych rozmiarach cząsteczki nie 
wykazującej sorpcji, ale wnikającej do wszystkich porów wewnątrz ziaren wypełnienia, 

Na podstawie tych dwóch wartości można tez obliczyć porowatość wewnętrzną ziaren 
wypełnienia kolumny, którą należy odnosić do łącznej objętości ziaren, a nie do objętości 

spróbować samodzielnie „wyprowadzić” odpowiednią 

 

yznaczanie rozkładu masy cząsteczkowej oraz liczby atomów 
- 

wykluczania w warunkach liofilowych 

-
czterokanałowy 

zaworami proporcjonującymi, 
możliwością programowania składu cieczy po 

7725i z pętlą 
7350 z systemem chłodzenia 

matrycą fotodiodową 
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typu UV-DAD 7450A, detektor refraktometryczny L-7490, 
komputer z oprogramowaniem HSM-7000, wersja 3.1.1. 
Wyposażenie dodatkowe: zawór HPLC V 7226, 
sześciodrogowy, dwupołożeniowy (Knauer, Niemcy) do 
zmiany kierunku przepływu eluentu w kolumnie 

Warunki chromatograficzne: 

Kolumna: dwie połączone szeregowo kolumny - LiChrogel PS 
MIX, 5 μm, 250 x 7 mm (MERCK, Niemcy) + Phenogel 5u 
Linear, 300 x 7,8 mm (Phenomenex, USA); Eluent: 
Dichlorometan (Sigma-Aldrich, USA); Przepływ eluentu : 0,7 

ml/min; Temperatura: 30C; Objętość dozowanej próbki: 50 ul; 
Stężenie próbki: 0,01g/ml; Rozpuszczalnik próbki: 
Dichlorometan (Sigma-Aldrich, USA); Detekcja: RI, 
UV-VIS-DAD; Przepływ zwrotny: ok.  29 min 

Przygotowanie próbki: 
Próbka została rozpuszczona w dichlorometanie (DCM), 
stężenie: ok. 0,01 mg / mL DCM. 

Wyniki: 

Do kalibracji rozkładu masy molekularnej zastosowano 
roztwór mieszaniny wąsko dyspersyjnych polistyrenowych 
wzorców masy cząsteczkowej (Merck, Niemcy) o 
polidyspersyjności każdego wzorca mniejszej od 1.25: 
2.750.000 Da, 120.000 Da, 10.200 Da, 950 Da, oraz acetonu o 
masie molekularnej 58 Da. Otrzymane wyniki zamieszczono 
na Rys. 2.1 – 2.3.  oraz w Tabeli nr 2.1. Masa cząsteczkowa 
próbki badanego gaczu parafinowego, mieści się w zakresie od 
ok. 70 Da do ok. 1020 Da. Zasadnicza część badanego 
produktu posiada masę cząsteczkową w przedziale : ok. 100-
200 Da oraz 300-800 Da. Występują 2 maksima krzywej 
rozkładu masy cząsteczkowej odpowiadające wartością ok. 141 
Da (część olejowe) i 515 Da (część parafinowa) 

Data badania: 14.01.2013 
Analityk Sebastian Zalewski 
Kierownik Zespołu ds. REACH prof. dr hab. inż. Marian Kamiński 

 
Rys. 2.6.  Chromatogram otrzymany podczas rozdzielania  próbki gaczu parafinowego, techniką chromatografii 

wykluczania (GPC/SEC), detektor refraktometryczny (RID), kolumny: LiChrogel PS MIX, 5 μm, 250 
x 7 mm (MERCK, Niemcy) + Phenogel 5u Linear, 300 x 7,8 mm (Phenomenex, USA) – połaczone 
szeregowo, przepływ eluentu - 0,7 ml/min, temperatura 30C, objętość dozowana 50 µl, stężenie 
próbki: 0,01g/1ml w dichlorometanie; piki: 1) część parafinowa, 2) część olejowa. 
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Rys. 2.7.  Fragment chromatogramu z rys 2.6., otrzymany podczas rozdzielania  próbki gaczu parafinowego, 

techniką chromatografii wykluczania (GPC/SEC), detektor refraktometryczny, kolumny: LiChrogel 
PS MIX, 5 μm, 250 x 7 mm (MERCK, Niemcy) + Phenogel 5u Linear, 300 x 7,8 mm (Phenomenex, 
USA), przepływ 0,7 ml/min, temperatura 30C, objętość dozowana 50 µl, stężenie próbki: 0,01g/1ml 
w dichlorometanie; piki: 1) część parafinowa, 2) część olejowa. 

 
Rys. 2.8.  Wykres przedstawiający rozkład masy molekularnej dla próbki gaczu parafinowego, wyznaczony na 

podstawie chromatogramu na rys. 2.6, w oparciu o kalibrację z wykorzystaniem „wąsko-
dyspersyjnych” standardów polistyrenu.  
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Rys. 2.9. Wykres przedstawiający rozkład liczby atomów węgla dla próbki gaczu parafinowego, wyznaczony 

na podstawie przeliczenia danych z rys. 2.7, otrzymanych, w oparciu o kalibrację z wykorzystaniem 
„wąsko-dyspersyjnych” standardów polistyrenu.  

Tabela 2.5. Wyniki badania próbki gaczu parafinowego, z wykorzystaniem techniki chromatografii wykluczania 
(żelowej) – HPLC-GPC/SEC 

Zakres masy cząsteczkowej 

[Da] 

Zakres liczby atomów węgla Udział masowy 

[%] 
1021 – 751 79 – 58 1,03 
751 – 645 58 – 50 3,56 
645 – 555 50 – 43 8,29 
555 – 478 43 – 37 10,90 
478 – 413 37 – 32 8,80 
413 – 356 32 – 27 5,06 
356 – 308 27 – 24 2,30 
308 – 231 24 – 18 1,02 

215 – 187 17 – 14 0,93 
187 – 162 14 – 12 7,30 
162 – 141 12 – 11 18,73 
141 – 123 11 – 9 19,03 
123 – 107 9 – 8 9,61 
107 – 94 8 – 7 2,73 
94 – 72 7 – 6 0,70 

Bez zgody autora Raport może być powielany /rozpowszechniany tylko w całości. Powielanie  
fragmentów raportu wymaga pisemnej zgody autora. 

2.6. Chromatografia jonowymienna - IExC (ang. Ion Exchange 

Chromatography) / i jonowa (IC) (Ion Chromatography) 

W sytuacji, gdy rozdzielanie mieszaniny jest oparte na odwracalnej wymianie jonów 
(anionów lub kationów, albo obu rodzajów jonów jednocześnie), w warunkach zbliżonych do 
równowagi między jonami rozdzielanej mieszaniny, jonami eluentu oraz zjonizowaną 
powierzchnią sorpcyjną fazy stacjonarnej, warunki rozdzielania chromatograficznego noszą 
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nazwę jonowymiennych. Warunki jonowymienne, oprócz zastosowań w analityce anionów i 
kationów, mają bardzo istotne znaczenie w przypadku rozdzielania peptydów czy białek, ale 
również innych biomolekuł takich jak np. kwasy nukleinowe. Technika IEC do rozdzielania 
protein jest wykorzystywana od blisko pięćdziesięciu lat i w dalszym ciągu obok 
chromatografii w odwróconych układach faz jest jedną z najczęściej stosowanych technik 
chromatograficznych.  

Technik IEC pozwala na rozdzielenie biomolekuł na podstawie różnicy ich ładunku 
powierzchniowego, bazując głównie na zależności pomiędzy ładunkiem powierzchniowym, a 
pH, które jest unikalne na każdego białka. Z tego powodu możliwe jest rozdzielenie dwóch 
białek różniących nieznacznie ładunkiem powierzchniowym (różnica w jednym 
aminokwasie).  

W zależności o typu stosowanego wymieniacza jonowego można wyróżnić 
chromatografię anionowymienną, w której powierzchnia sorbentu modyfikowana jest 
grupami o ładunku ujemnym oraz chromatografię kationowymienną, w której powierzchnia 
sorbentu modyfikowana jest grupami o ładunku dodatnim. Białka, peptydy, aminokwasy, a 
także niektóre inne związki chemiczne posiadają grupy funkcyjne zdolne do dysocjacji 
kwasowej (powstaje anion posiadający ładunek ujemny), jak i zasadowych (w rezultacie 
protonowania, powstaje kation, posiadający ładunek dodatni). Z tego powodu w zależności od 
odczynu środowiska mogą posiadać wypadkowy ładunek ujemny (poniże punktu 
izoelektrycznego), bądź dodatni (powyżej punktu izoelektrycznego). Istnieją też inne grupy 
związków chemicznych o podobnych właściwościach, jednak są dość rzadkie. Tego rodzaju 
substancje mogą być rozdzielane zarówno w warunkach kationowymiennych, jak i 
anionowymiennych. w przypadku rozdzielania jonów "prostych", zwłaszcza nieorganicznych, 
a także kwasów organicznych, szczególne znaczenie ma chromatografia anionowymienna. W 
przypadku rozdzielania peptydów lub białek, wymieniacze kationowe pozwalają niekiedy 
uzyskiwać zaskakująco korzystną selektywność rozdzielania. Warunki kationowymienne są 
bardzo ważne w przypadku rozdzielania zasad organicznych oraz kationów potasowców i 
wapniowców, a także innych kationów nieorganicznych. Należy, jednak, zdawać sobie 
sprawę, że wiele tzw. metali ciężkich ma dużą zdolność do tworzenia tzw. związków 
kompleksowych. Gdy jon kompleksujący jest anionem, często rozdzielanie jonowymienne 
takich jonów kompleksowych może dotyczyć nie kationów, a anionów, a więc - należy 
zastosować warunki anionowymienne (!) 

Żel krzemionkowy modyfikowany grupami karboksylowymi lub sulfonowymi jest 
wykorzystywany jako faza stacjonarna w chromatografii kationowymiennej. Z kolei żel 
krzemionkowy z przyłączonymi czwartorzędowymi i trzeciorzędowymi aminami 
alifatycznymi (N,N,N-trimetyloamina lub N,N-dietyloetanoloamina) stanowi przykład 
sorbentu używanego w chromatografii anionowymiennej. Oprócz klasycznie stosowanego 
żelu krzemionkowego, jako "nośnik" chemicznie związanych grup jonowymiennych fazy 
stacjonarnej, wykorzystuje się kopolimer styrenu - diwynylobenzenu, albo agarozę, czy 
dekstrany, ze związanymi kowalencyjnie jonowymiennymi grupami funkcyjnymi (te dwa 
ostatnie, szczególnie do rozdzielania peptydów i białek). Wówczas należy też zapewnić 
odpowiednią wielkość porów wewnątrz ziaren wypełnienia, by duże jony były w stanie 
wnikać do porów. 

Warunki rozdzielania trzeba tak dobierać, w tym przede wszystkim pH eluentu, aby 
miała miejsce dysocjacja elektrolityczna wszystkich składników układu rozdzielczego, tzn. 
fazy stacjonarnej związanej z „nośnikiem”, rozdzielanych substancji oraz tzw. „przeciw-
jonów”, stanowiących składniki eluentu.  
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Zastosowanie: rozdzielanie i oznaczanie nieorganicznych, albo organicznych kationów, albo/i 
anionów, a także aminokwasów, peptydów, białek, nukleotydów, sacharydów, amin, 
alkiloamin i innych wysoce polarnych i jonizowalnych albo trwale polaryzowalnych 
substancji. W przypadku wykorzystywania dla substancji makromolekularnych należy 
zapewnić odpowiednią wielkość porów wymieniacza jonowego (w zakresie „250 A” do 
„1000 A”). 

Rodzaje wymieniaczy jonowych 

a) Kationit (kwas związany na powierzchni wypełnienia kolumny),  mocny, średni, albo 
słaby - konkurencyjne oddziaływania z kationami:  

 

b) Anionit (zasada związana na powierzchni wypełnienia kolumny), mocny, średni, albo 
słaby – konkurencyjne oddziaływania z anionami: 

 
c) wymieniacze jonów z dodatkowymi oddziaływaniami sorpcyjnymi, np. C18-SO3H 

Pojemność jonowa i zakres pH silnych i słabych wymieniaczy jonowych    
 

Szeregi eluotropowe w kierunku malejącej siły elucyjnej przeciw-jonu (najczęstsza, 
niekiedy może być inna, zależnie od rodzaju wymieniacza jonowego): 

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

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

 wymiana anionów - często: cytrynian, siarczan, szczawian, BO3
-3, NO3

-, PO4
-3, Br-, SCN-, 

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

Na retencję ma wpływ: 

a) typ wymieniacza jonowego,  
b) pH eluentu,  
c) siła jonowa eluentu,  
d) rodzaj przeciw-jonu 
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Reguły ogólne: 

a) wzrost siły jonowej eluentu obniża VR,  
b) w przypadku wymiany kationów wzrost pH obniża retencję; wyjątek: słabe 

wymieniacze kationów lepiej dysocjujące przy wzroście pH 
c) w przypadku wymiany anionu: spadek pH obniża retencję; wyjątek: słabe 

wymieniacze anionów lepiej dysocjujące przy niższym pH 
d) rodzaj przeciw-jonu w/g następujących reguł podwyższa retencję : 

a. im wyższy ładunek przeciw-jonu,  
b. im mniejsza średnica przeciw-jonu,  
c. im łatwiej polaryzowalny przeciw-jon 

Zalecenia praktyczne 

a) w warunkach jonowej chromatografii elucyjnej należy wykorzystywać do rozdzielania 
najwyżej 5% pojemności jonowej kolumny i stosować pH zapewniające dysocjację fazy 
stacjonarnej,  

b) należy stosować stałe pH eluentu (pH  pKs - 1,5 , gdy rozdzielamy kationy słabych 
zasad) lub  pH  pKs + 1,5 , gdy rozdzielamy aniony słabych kwasów), a siłę elucyjną 
zmieniać poprzez zmianę siły jonowej eluentu, 

c) stosować dodatek substancji przeciwgrzybowych do eluentu, aby nie uszkodzić pompy i 
kolumny: 0.005M NaN3, kwas kapronowy, CCl4, fenol, krezol;  

d) płukać okresowo część tłoka pompy pracującą wewnątrz uszczelki, gdy składniki 
eluentu mogą krystalizować ! 

Właściwości wymieniaczy jonowych są różne w zależności od pochodzenia jonitu. 
Według kryterium pochodzenia wymieniacze jonowe można podzielić na następujące grupy: 

 Jonity naturalne – Są to głównie kationity pochodzenia mineralnego czyli 

glinokrzemiany. Największe zastosowania znalazły zeolity o składzie Na2O ⋅ CaO ⋅ 

Al2O3 ⋅ nSiO2 ⋅ mH2O. 

 Jonity półsyntetyczne – Najpopularniejsze z nich to tzw. węgle sulfonowane o 

nazwach handlowych Permutyt-H, Zeocarb HJ,Wofatit-X . 

 Jonity syntetyczne – Pierwszymi wymieniaczami z tej grupy były syntetyczne związki 

typu glinokrzemianów - żele i permutyty, jednak ze względu na znikomą zdolność 

wymiany jonów w środowisku kwaśnym oraz nietrwałość, nie znalazły szerszego 

zastosowania. 

Rozróżnia się mocne i słabe wymieniacze jonowe.  

 Mocne kationity w postaci sprotonowanej, charakteryzujące się niską wartością pH 

(niższą od 2). Grupami aktywnymi są najczęściej grupy alkilo-, albo arylosulfonowe 

związane wiązaniem kowalencyjnym z powierzchnią polimerowego, albo 

krzemionkowego, lub innego typu nośnika. 

 Mocne anionity w postaci hydroksylowej, charakteryzujące się wysokim pH 

(wyższym od 10). Grupą aktywną jest najczęściej grupa tetraalkilo-, albo tetraarylo- 

amoniowa związana wiązaniem kowalencyjnym z powierzchnią polimerowego, albo 

krzemionkowego, lub innego typu nośnika. 

 Słabe kationity zawierają na powierzchni sorpcyjnej grupy karboksylowe. W postaci 

sprotonowanej charakteryzują się stosunkowo wysokimi wartościami pH (2-7), 
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 Słabe anionity zawierają aminy i pH ich hydroksylowej postaci wynosi 7 – 10. Przy 

czym, słaby kationit jest tym mocniejszym kationitem, im wyżej rzędowa jest amina 

związana na powierzchni nośnika. 

Należy także pamiętać by dla wymieniaczy jonowych, związanych kowalencyjnie z 
żelem krzemionkowym, nie przekraczać pH eluentu poza zakres 1,8 do 8.7, ponieważ może 
nastąpić hydroliza wiązania Si-O-C- i trwała utrata właściwości jonowymiennych sorbentu! 

Detekcja w chromatografii jonowymiennej 

a) przewodnictwo elektrolityczne – celowe w przypadku niskiego stężenia jonów eluentu; 
w chromatografii jonowej, konieczność supresji jonów eluentu - umożliwia stosowanie 
detekcji konduktometrycznej dla niskich stężeń jonów, mimo znacznego pierwotnie 
przewodnictwa elektrolitycznego eluentu, który dzięki supresji jonów stanowiących 
składniki eluentu (supresory membranowe, albo kolumnowe) - zostaje ich pozbawiony! 

b) absorpcja światła UV, jeśli jony ją wykazują (OH-, CO3
-2, HCO3

-, HS-, S-2, NO3
-, NO2

-, 
aniony alifatycznych i aromatycznych organicznych kwasów karboksylowych, kwasów 
fenolowych, ketoksy-kwasów i inne) oraz odwrotna detekcja w zakresie UV, jeśli jony 
nie absorbują UV (dodatek organicznego przeciw-jonu do eluentu, np. kwasu ftalowego, 
benzoesowego)  

c) przydatność detektora RI (w warunkach elucji izokratycznej i znacznych stężeń) 

Alternatywy dla chromatografii jonowymiennej: 

a) chromatografia par jonowych z kolumnami: C18, C8, C2 
b) cofanie dysocjacji  słabych kwasów lub zasad i wykorzystanie układów faz 

odwróconych (RP) 
c) stosowanie warunków wykluczania jonowego (rozdzielanie słabych kwasów i zasad) 

Przykłady substancji tworzących pary jonowe - kwasy alkilo-sulfonowe, albo arylosulfonowe, 
zasady alkilo-amoniowe, albo arylo-amoniowe (korzystnie „alkilo-„ - nie absorbują UV od 
200 nm wzwyż). 

2.7. Chromatografia wykluczania jonowego - IExC (ang. Ion Exclusion 
Chromatography) 

Chromatografia wykluczania jonowego znajduje zastosowanie do rozdzielania 
związków jonowych od niejonowych oraz słabych kwasów i zasad. Cechą charakterystyczną 
tej techniki jest obecność tego samego ładunku elektrycznego na zdysocjowanych grupach 
funkcyjnych  żywicy jonowymiennej (najczęściej resztach kwasów sulfonowych) oraz 
analizowanych związków jonowych. Można powiedzieć, że jest to sytuacja odwrotna do 
chromatografii jonowymiennej, gdzie aniony rozdzielane są na anionicie, a kationy na 
kationicie, jednakże nie dochodzi tu do klasycznej wymiany jonowej.  

Fazy stacjonarne stosowane w chromatografii wykluczania jonowego to przede 
wszystkim makroporowate, złoża o dużej pojemności wymiennej, najczęściej całkowicie 
sulfonowane kopolimery styrenu i dwuwinylobenzenu.  

Mechanizm retencji opiera się głównie na penetracji porów żywicy oraz nieznacznym 
oddziaływaniom z nią neutralnych, nienaładowanych cząsteczek analitów. Są nimi najczęściej 
niezdysocjowane kwasy i zasady oraz obojętne cząsteczki jak np. alkohole i cukry. Jony o 
tym samym ładunku co faza stacjonarna są odpychane elektrostatycznie. Na powierzchni 
żywicy, dookoła zdysocjowanych grup funkcyjnych tworzy się silnie związana 
elektrostatycznie otoczka hydratacyjna, wchodząca przez to w skład fazy stacjonarnej. 
Wszystkie te oddziaływania prowadzą do powstania stanu równowagi na powierzchni fazy 
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stacjonarnej, którą można porównać do równowagi Donnana na membranach 
półprzepuszczalnych. W tak powstałej warstewce wody na fazie stacjonarnej, jony oraz 
obojętne cząsteczki mogą swobodnie dyfundować pomiędzy fazą ruchomą oraz 
zdysocjowanymi grupami funkcyjnymi żywicy (rys. 2.10.) 

 
Rys. 2.10. Schemat przedstawiający mechanizm wykluczania jonowego (Głód B. 1997). 

Stałe dysocjacji rozdzielanych kwasów i zasad oraz stosunek stężenia form 
zdysocjowanych i obojętnych określają efektywny ładunek roztworu oraz wpływają na 
retencję analitów. W związku z tym, mocne, całkowicie zdysocjowane kwasy oraz zasady są 
elektrostatycznie odpychane od złoża, przez co są wymywane z kolumny nierozdzielone oraz 
niewykazujące retencji w czasie martwym kolumny. Anality nie wykazujące oddziaływania ze 
złożem a wykazujące jednynie mechanizm wykluczania jonowego również są eluowane w 
czasie martwym kolumny. Związki niezdysocjowane, mogące penetrować pory wypełnienia 
oraz oddziaływać z żywicą wykazują retencję ma złożu i eluowane są po czasie martwym 
kolumny. W związku z tym jedynie kwasy oraz zasady charakteryzujące się pośrednimi 
stałymi dysocjacji (10-7 – 10-2) wykazują retencję i mogą być rozdzielane dzięki tej technice. 
Podobnie jak w przypadku innych technik chromatograficznych, oprócz głównego 
mechanizmu rozdzielania, wpływ retencję analitów mają m. in.:  

 Adsorpcja na żywicy złoża, 
 Wykluczanie steryczne, 
 Wymiana jonowa, 
 Oddziaływania typu van der Waalsa. 

Fazą ruchomą w chromatografii wykluczania jonowego zazwyczaj jest czysta woda lub 
wodny roztwór kwasu nieorganicznego o stężeniu rzędu mM. Dodatek ten ma znaczący 
wpływ na lepszy kształt (ograniczenie „ogonowania” pików) oraz korzystniejsze rozdzielenie 
analitów. 

Przeważnie stężenie jonów w fazie stacjonarnej jest większe niż w fazie ruchomej, 
prowadzi to do osmotycznego przepływu wody do żywicy, powodując jej pęcznienie. Proces 
pęcznienia zmniejsza się wraz ze wzrostem stężenia jonów w fazie ruchomej i wzrostem 
stopnia usieciowania żywicy. 



 

(ang.
Interction 
oddziaływaniami jonowymiennymi)

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC
skomplikowany. Raczej o charakterze podz
adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 
jonowymiennymi i prawdopodobnie także o charakterze wykl
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 
wykładowej HILIC oraz w literaturze przedmiotu, w tym, w pra
Noga.

w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej 
jak w warunkach 
hydrofilowych o charakterze podziałowo
jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
fazy stacjonarnej o innych właściwościach, niż pozostała
Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 
i dotychczas niecałkowicie poznany. Dlatego, tego rodz
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 
zaskakująco korzystną selektywność, np., w przy
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 
rozdzielania antybiotyków 
warunki faz odwróconych (RP)
chromatografii par jonowych (IPC),
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

Faza stacjonarna
Ostatnio dostępne są w handlu sorbenty o handlowej nazwie ZIC
jednocześnie właściwości „klasycznych” złóż typu RP, HILIC, 
wymiennych

to: typowy żel krzemionkowy (SiO
„hydratyzowany” (SiO
CH(OH)CH
powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

2.8.

(ang.
nterction 

oddziaływaniami jonowymiennymi)

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC
skomplikowany. Raczej o charakterze podz
adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 
jonowymiennymi i prawdopodobnie także o charakterze wykl
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 
wykładowej HILIC oraz w literaturze przedmiotu, w tym, w pra
Noga.

w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej 
jak w warunkach 
hydrofilowych o charakterze podziałowo
jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
fazy stacjonarnej o innych właściwościach, niż pozostała
Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 
i dotychczas niecałkowicie poznany. Dlatego, tego rodz
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 
zaskakująco korzystną selektywność, np., w przy
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 
rozdzielania antybiotyków 
warunki faz odwróconych (RP)
chromatografii par jonowych (IPC),
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

Faza stacjonarna
Ostatnio dostępne są w handlu sorbenty o handlowej nazwie ZIC
jednocześnie właściwości „klasycznych” złóż typu RP, HILIC, 
wymiennych

to: typowy żel krzemionkowy (SiO
„hydratyzowany” (SiO
CH(OH)CH
powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

2.8.

(ang. H
nterction 

oddziaływaniami jonowymiennymi)

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC
skomplikowany. Raczej o charakterze podz
adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 
jonowymiennymi i prawdopodobnie także o charakterze wykl
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 
wykładowej HILIC oraz w literaturze przedmiotu, w tym, w pra
Noga. 

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej 
jak w warunkach 
hydrofilowych o charakterze podziałowo
jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
fazy stacjonarnej o innych właściwościach, niż pozostała
Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 
i dotychczas niecałkowicie poznany. Dlatego, tego rodz
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 
zaskakująco korzystną selektywność, np., w przy
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 
rozdzielania antybiotyków 
warunki faz odwróconych (RP)
chromatografii par jonowych (IPC),
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

Faza stacjonarna
Ostatnio dostępne są w handlu sorbenty o handlowej nazwie ZIC
jednocześnie właściwości „klasycznych” złóż typu RP, HILIC, 
wymiennych

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
to: typowy żel krzemionkowy (SiO
„hydratyzowany” (SiO
CH(OH)CH
powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

2.8. Układy oddziaływań hydrofilowych 

Hydrophilic 
nterction 

oddziaływaniami jonowymiennymi)

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC
skomplikowany. Raczej o charakterze podz
adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 
jonowymiennymi i prawdopodobnie także o charakterze wykl
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 
wykładowej HILIC oraz w literaturze przedmiotu, w tym, w pra

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej 
jak w warunkach 
hydrofilowych o charakterze podziałowo
jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
fazy stacjonarnej o innych właściwościach, niż pozostała
Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 
i dotychczas niecałkowicie poznany. Dlatego, tego rodz
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 
zaskakująco korzystną selektywność, np., w przy
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 
rozdzielania antybiotyków 
warunki faz odwróconych (RP)
chromatografii par jonowych (IPC),
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

Faza stacjonarna
Ostatnio dostępne są w handlu sorbenty o handlowej nazwie ZIC
jednocześnie właściwości „klasycznych” złóż typu RP, HILIC, 
wymiennych

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
to: typowy żel krzemionkowy (SiO
„hydratyzowany” (SiO
CH(OH)CH
powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

Układy oddziaływań hydrofilowych 

ydrophilic 
nterction C

oddziaływaniami jonowymiennymi)

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC
skomplikowany. Raczej o charakterze podz
adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 
jonowymiennymi i prawdopodobnie także o charakterze wykl
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 
wykładowej HILIC oraz w literaturze przedmiotu, w tym, w pra

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej 
jak w warunkach 
hydrofilowych o charakterze podziałowo
jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
fazy stacjonarnej o innych właściwościach, niż pozostała
Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 
i dotychczas niecałkowicie poznany. Dlatego, tego rodz
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 
zaskakująco korzystną selektywność, np., w przy
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 
rozdzielania antybiotyków 
warunki faz odwróconych (RP)
chromatografii par jonowych (IPC),
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

Faza stacjonarna
Ostatnio dostępne są w handlu sorbenty o handlowej nazwie ZIC
jednocześnie właściwości „klasycznych” złóż typu RP, HILIC, 
wymiennych, w zależności od tego, jakie warunki rozdzie

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
to: typowy żel krzemionkowy (SiO
„hydratyzowany” (SiO
CH(OH)CH2OH), alkiloamid (
powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

Układy oddziaływań hydrofilowych 

ydrophilic 
Chromatography

oddziaływaniami jonowymiennymi)

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC
skomplikowany. Raczej o charakterze podz
adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 
jonowymiennymi i prawdopodobnie także o charakterze wykl
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 
wykładowej HILIC oraz w literaturze przedmiotu, w tym, w pra

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej 
jak w warunkach 
hydrofilowych o charakterze podziałowo
jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
fazy stacjonarnej o innych właściwościach, niż pozostała
Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 
i dotychczas niecałkowicie poznany. Dlatego, tego rodz
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 
zaskakująco korzystną selektywność, np., w przy
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 
rozdzielania antybiotyków 
warunki faz odwróconych (RP)
chromatografii par jonowych (IPC),
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

Faza stacjonarna
Ostatnio dostępne są w handlu sorbenty o handlowej nazwie ZIC
jednocześnie właściwości „klasycznych” złóż typu RP, HILIC, 

, w zależności od tego, jakie warunki rozdzie

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
to: typowy żel krzemionkowy (SiO
„hydratyzowany” (SiO

OH), alkiloamid (
powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

Układy oddziaływań hydrofilowych 

ydrophilic 
hromatography

oddziaływaniami jonowymiennymi)

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC
skomplikowany. Raczej o charakterze podz
adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 
jonowymiennymi i prawdopodobnie także o charakterze wykl
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 
wykładowej HILIC oraz w literaturze przedmiotu, w tym, w pra

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej 
jak w warunkach 
hydrofilowych o charakterze podziałowo
jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
fazy stacjonarnej o innych właściwościach, niż pozostała
Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 
i dotychczas niecałkowicie poznany. Dlatego, tego rodz
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 
zaskakująco korzystną selektywność, np., w przy
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 
rozdzielania antybiotyków 
warunki faz odwróconych (RP)
chromatografii par jonowych (IPC),
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

Faza stacjonarna 
Ostatnio dostępne są w handlu sorbenty o handlowej nazwie ZIC
jednocześnie właściwości „klasycznych” złóż typu RP, HILIC, 

, w zależności od tego, jakie warunki rozdzie

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
to: typowy żel krzemionkowy (SiO
„hydratyzowany” (SiO

OH), alkiloamid (
powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

Układy oddziaływań hydrofilowych 

ydrophilic Interaction 
hromatography

oddziaływaniami jonowymiennymi)

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC
skomplikowany. Raczej o charakterze podz
adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 
jonowymiennymi i prawdopodobnie także o charakterze wykl
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 
wykładowej HILIC oraz w literaturze przedmiotu, w tym, w pra

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej 
jak w warunkach 
hydrofilowych o charakterze podziałowo
jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
fazy stacjonarnej o innych właściwościach, niż pozostała
Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 
i dotychczas niecałkowicie poznany. Dlatego, tego rodz
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 
zaskakująco korzystną selektywność, np., w przy
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 
rozdzielania antybiotyków 
warunki faz odwróconych (RP)
chromatografii par jonowych (IPC),
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

 w tych układach jest polarna, w tym t
Ostatnio dostępne są w handlu sorbenty o handlowej nazwie ZIC
jednocześnie właściwości „klasycznych” złóż typu RP, HILIC, 

, w zależności od tego, jakie warunki rozdzie

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
to: typowy żel krzemionkowy (SiO
„hydratyzowany” (SiO

OH), alkiloamid (
powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

Układy oddziaływań hydrofilowych 

nteraction 
hromatography

oddziaływaniami jonowymiennymi)

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC
skomplikowany. Raczej o charakterze podz
adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 
jonowymiennymi i prawdopodobnie także o charakterze wykl
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 
wykładowej HILIC oraz w literaturze przedmiotu, w tym, w pra

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej 
jak w warunkach NP
hydrofilowych o charakterze podziałowo
jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
fazy stacjonarnej o innych właściwościach, niż pozostała
Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 
i dotychczas niecałkowicie poznany. Dlatego, tego rodz
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 
zaskakująco korzystną selektywność, np., w przy
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 
rozdzielania antybiotyków 
warunki faz odwróconych (RP)
chromatografii par jonowych (IPC),
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

w tych układach jest polarna, w tym t
Ostatnio dostępne są w handlu sorbenty o handlowej nazwie ZIC
jednocześnie właściwości „klasycznych” złóż typu RP, HILIC, 

, w zależności od tego, jakie warunki rozdzie

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
to: typowy żel krzemionkowy (SiO
„hydratyzowany” (SiO2

OH), alkiloamid (
powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

Układy oddziaływań hydrofilowych 

nteraction 
hromatography

oddziaływaniami jonowymiennymi)

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC
skomplikowany. Raczej o charakterze podz
adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 
jonowymiennymi i prawdopodobnie także o charakterze wykl
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 
wykładowej HILIC oraz w literaturze przedmiotu, w tym, w pra

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej 

NP). Za efekt 
hydrofilowych o charakterze podziałowo
jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
fazy stacjonarnej o innych właściwościach, niż pozostała
Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 
i dotychczas niecałkowicie poznany. Dlatego, tego rodz
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 
zaskakująco korzystną selektywność, np., w przy
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 
rozdzielania antybiotyków 
warunki faz odwróconych (RP)
chromatografii par jonowych (IPC),
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

w tych układach jest polarna, w tym t
Ostatnio dostępne są w handlu sorbenty o handlowej nazwie ZIC
jednocześnie właściwości „klasycznych” złóż typu RP, HILIC, 

, w zależności od tego, jakie warunki rozdzie

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
to: typowy żel krzemionkowy (SiO

2-H), alkilonitryl (
OH), alkiloamid (

powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

Układy oddziaływań hydrofilowych 

nteraction 
hromatography 

oddziaływaniami jonowymiennymi)

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC
skomplikowany. Raczej o charakterze podz
adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 
jonowymiennymi i prawdopodobnie także o charakterze wykl
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 
wykładowej HILIC oraz w literaturze przedmiotu, w tym, w pra

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej 

. Za efekt 
hydrofilowych o charakterze podziałowo
jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
fazy stacjonarnej o innych właściwościach, niż pozostała
Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 
i dotychczas niecałkowicie poznany. Dlatego, tego rodz
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 
zaskakująco korzystną selektywność, np., w przy
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 
rozdzielania antybiotyków różnego typu, w tym, 
warunki faz odwróconych (RP)
chromatografii par jonowych (IPC),
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

w tych układach jest polarna, w tym t
Ostatnio dostępne są w handlu sorbenty o handlowej nazwie ZIC
jednocześnie właściwości „klasycznych” złóż typu RP, HILIC, 

, w zależności od tego, jakie warunki rozdzie

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
to: typowy żel krzemionkowy (SiO

H), alkilonitryl (
OH), alkiloamid (

powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

Układy oddziaływań hydrofilowych 

nteraction 
 - 

oddziaływaniami jonowymiennymi)

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC
skomplikowany. Raczej o charakterze podz
adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 
jonowymiennymi i prawdopodobnie także o charakterze wykl
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 
wykładowej HILIC oraz w literaturze przedmiotu, w tym, w pra

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej 

. Za efekt 
hydrofilowych o charakterze podziałowo
jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
fazy stacjonarnej o innych właściwościach, niż pozostała
Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 
i dotychczas niecałkowicie poznany. Dlatego, tego rodz
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 
zaskakująco korzystną selektywność, np., w przy
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 

różnego typu, w tym, 
warunki faz odwróconych (RP), realizowane w sposób "kl
chromatografii par jonowych (IPC),
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

w tych układach jest polarna, w tym t
Ostatnio dostępne są w handlu sorbenty o handlowej nazwie ZIC
jednocześnie właściwości „klasycznych” złóż typu RP, HILIC, 

, w zależności od tego, jakie warunki rozdzie

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
to: typowy żel krzemionkowy (SiO

H), alkilonitryl (
OH), alkiloamid (-

powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

Układy oddziaływań hydrofilowych 

nteraction Chromatography, albo 
 układy 

oddziaływaniami jonowymiennymi) 

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC
skomplikowany. Raczej o charakterze podz
adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 
jonowymiennymi i prawdopodobnie także o charakterze wykl
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 
wykładowej HILIC oraz w literaturze przedmiotu, w tym, w pra

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej 

. Za efekt 
hydrofilowych o charakterze podziałowo
jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
fazy stacjonarnej o innych właściwościach, niż pozostała
Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 
i dotychczas niecałkowicie poznany. Dlatego, tego rodz
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 
zaskakująco korzystną selektywność, np., w przy
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 

różnego typu, w tym, 
, realizowane w sposób "kl

chromatografii par jonowych (IPC),
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

w tych układach jest polarna, w tym t
Ostatnio dostępne są w handlu sorbenty o handlowej nazwie ZIC
jednocześnie właściwości „klasycznych” złóż typu RP, HILIC, 

, w zależności od tego, jakie warunki rozdzie

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
to: typowy żel krzemionkowy (SiO

H), alkilonitryl (
-R-

powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

Układy oddziaływań hydrofilowych 

hromatography, albo 
układy 

 

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC
skomplikowany. Raczej o charakterze podz
adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 
jonowymiennymi i prawdopodobnie także o charakterze wykl
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 
wykładowej HILIC oraz w literaturze przedmiotu, w tym, w pra

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej 

. Za efekt 
hydrofilowych o charakterze podziałowo
jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
fazy stacjonarnej o innych właściwościach, niż pozostała
Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 
i dotychczas niecałkowicie poznany. Dlatego, tego rodz
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 
zaskakująco korzystną selektywność, np., w przy
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 

różnego typu, w tym, 
, realizowane w sposób "kl

chromatografii par jonowych (IPC), 
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

w tych układach jest polarna, w tym t
Ostatnio dostępne są w handlu sorbenty o handlowej nazwie ZIC
jednocześnie właściwości „klasycznych” złóż typu RP, HILIC, 

, w zależności od tego, jakie warunki rozdzie

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
to: typowy żel krzemionkowy (SiO2-

H), alkilonitryl (
-CONH

powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

Układy oddziaływań hydrofilowych 

hromatography, albo 
układy 

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC
skomplikowany. Raczej o charakterze podz
adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 
jonowymiennymi i prawdopodobnie także o charakterze wykl
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 
wykładowej HILIC oraz w literaturze przedmiotu, w tym, w pra

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej 

. Za efekt rozdzielania
hydrofilowych o charakterze podziałowo
jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
fazy stacjonarnej o innych właściwościach, niż pozostała
Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 
i dotychczas niecałkowicie poznany. Dlatego, tego rodz
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 
zaskakująco korzystną selektywność, np., w przy
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 

różnego typu, w tym, 
, realizowane w sposób "kl

 okazują się niekorzystne dla uzyskania rozdzielenia 
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

w tych układach jest polarna, w tym t
Ostatnio dostępne są w handlu sorbenty o handlowej nazwie ZIC
jednocześnie właściwości „klasycznych” złóż typu RP, HILIC, 

, w zależności od tego, jakie warunki rozdzie

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
-OH), albo ostatnio promowany 

H), alkilonitryl (
CONH

powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

Układy oddziaływań hydrofilowych 

hromatography, albo 
układy podziałowo

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC
skomplikowany. Raczej o charakterze podz
adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 
jonowymiennymi i prawdopodobnie także o charakterze wykl
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 
wykładowej HILIC oraz w literaturze przedmiotu, w tym, w pra

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej 

rozdzielania
hydrofilowych o charakterze podziałowo–adsorpcyjnym, z dodatkowymi oddziaływaniami 
jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
fazy stacjonarnej o innych właściwościach, niż pozostała
Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 
i dotychczas niecałkowicie poznany. Dlatego, tego rodz
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 
zaskakująco korzystną selektywność, np., w przy
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 

różnego typu, w tym, 
, realizowane w sposób "kl

okazują się niekorzystne dla uzyskania rozdzielenia 
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

w tych układach jest polarna, w tym t
Ostatnio dostępne są w handlu sorbenty o handlowej nazwie ZIC
jednocześnie właściwości „klasycznych” złóż typu RP, HILIC, 

, w zależności od tego, jakie warunki rozdzie

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
OH), albo ostatnio promowany 

H), alkilonitryl (
CONH2) itp., fazy stacjonarne związane chemicznie z 

powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

Układy oddziaływań hydrofilowych 

hromatography, albo 
podziałowo

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC
skomplikowany. Raczej o charakterze podz
adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 
jonowymiennymi i prawdopodobnie także o charakterze wykl
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 
wykładowej HILIC oraz w literaturze przedmiotu, w tym, w pra

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej 

rozdzielania
–adsorpcyjnym, z dodatkowymi oddziaływaniami 

jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
fazy stacjonarnej o innych właściwościach, niż pozostała
Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 
i dotychczas niecałkowicie poznany. Dlatego, tego rodz
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 
zaskakująco korzystną selektywność, np., w przy
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 

różnego typu, w tym, 
, realizowane w sposób "kl

okazują się niekorzystne dla uzyskania rozdzielenia 
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

w tych układach jest polarna, w tym t
Ostatnio dostępne są w handlu sorbenty o handlowej nazwie ZIC
jednocześnie właściwości „klasycznych” złóż typu RP, HILIC, 

, w zależności od tego, jakie warunki rozdzie

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
OH), albo ostatnio promowany 

H), alkilonitryl (-R-
) itp., fazy stacjonarne związane chemicznie z 

powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

Układy oddziaływań hydrofilowych 

hromatography, albo 
podziałowo

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC
skomplikowany. Raczej o charakterze podziałowym, ale w określonej części także 
adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 
jonowymiennymi i prawdopodobnie także o charakterze wykl
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 
wykładowej HILIC oraz w literaturze przedmiotu, w tym, w pra

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej 

rozdzielania
adsorpcyjnym, z dodatkowymi oddziaływaniami 

jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
fazy stacjonarnej o innych właściwościach, niż pozostała
Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 
i dotychczas niecałkowicie poznany. Dlatego, tego rodz
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 
zaskakująco korzystną selektywność, np., w przy
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 

różnego typu, w tym, 
, realizowane w sposób "kl

okazują się niekorzystne dla uzyskania rozdzielenia 
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

w tych układach jest polarna, w tym t
Ostatnio dostępne są w handlu sorbenty o handlowej nazwie ZIC
jednocześnie właściwości „klasycznych” złóż typu RP, HILIC, 

, w zależności od tego, jakie warunki rozdzie

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
OH), albo ostatnio promowany 

-CN), alkiloamina (
) itp., fazy stacjonarne związane chemicznie z 

powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

Układy oddziaływań hydrofilowych 

hromatography, albo 
podziałowo

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC
iałowym, ale w określonej części także 

adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 
jonowymiennymi i prawdopodobnie także o charakterze wykl
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 
wykładowej HILIC oraz w literaturze przedmiotu, w tym, w pra

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej 

rozdzielania
adsorpcyjnym, z dodatkowymi oddziaływaniami 

jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
fazy stacjonarnej o innych właściwościach, niż pozostała
Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 
i dotychczas niecałkowicie poznany. Dlatego, tego rodz
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 
zaskakująco korzystną selektywność, np., w przypadku rozdzielania cukrów, glikozydów, 
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 

różnego typu, w tym, 
, realizowane w sposób "kl

okazują się niekorzystne dla uzyskania rozdzielenia 
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

w tych układach jest polarna, w tym t
Ostatnio dostępne są w handlu sorbenty o handlowej nazwie ZIC
jednocześnie właściwości „klasycznych” złóż typu RP, HILIC, 

, w zależności od tego, jakie warunki rozdzie

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
OH), albo ostatnio promowany 

CN), alkiloamina (
) itp., fazy stacjonarne związane chemicznie z 

powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

Układy oddziaływań hydrofilowych - HILIC

hromatography, albo 
podziałowo–

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC
iałowym, ale w określonej części także 

adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 
jonowymiennymi i prawdopodobnie także o charakterze wykl
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 
wykładowej HILIC oraz w literaturze przedmiotu, w tym, w pra

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej 

rozdzielania odpowiada mechanizm oddziaływań 
adsorpcyjnym, z dodatkowymi oddziaływaniami 

jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
fazy stacjonarnej o innych właściwościach, niż pozostała
Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 
i dotychczas niecałkowicie poznany. Dlatego, tego rodz
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 

padku rozdzielania cukrów, glikozydów, 
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 

różnego typu, w tym, peptydowych, zwłaszcza wówczas, gdy 
, realizowane w sposób "kl

okazują się niekorzystne dla uzyskania rozdzielenia 
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

w tych układach jest polarna, w tym t
Ostatnio dostępne są w handlu sorbenty o handlowej nazwie ZIC
jednocześnie właściwości „klasycznych” złóż typu RP, HILIC, 

, w zależności od tego, jakie warunki rozdzie

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
OH), albo ostatnio promowany 

CN), alkiloamina (
) itp., fazy stacjonarne związane chemicznie z 

powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

HILIC

hromatography, albo H
–adsorpcyjne

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC
iałowym, ale w określonej części także 

adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 
jonowymiennymi i prawdopodobnie także o charakterze wykl
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 
wykładowej HILIC oraz w literaturze przedmiotu, w tym, w pra

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej 

odpowiada mechanizm oddziaływań 
adsorpcyjnym, z dodatkowymi oddziaływaniami 

jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
fazy stacjonarnej o innych właściwościach, niż pozostała
Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 
i dotychczas niecałkowicie poznany. Dlatego, tego rodzaju układy rozdzielcze są w ostatnim 
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 

padku rozdzielania cukrów, glikozydów, 
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 

peptydowych, zwłaszcza wówczas, gdy 
, realizowane w sposób "kl

okazują się niekorzystne dla uzyskania rozdzielenia 
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

w tych układach jest polarna, w tym także o charakterze jonowymiennym. 
Ostatnio dostępne są w handlu sorbenty o handlowej nazwie ZIC
jednocześnie właściwości „klasycznych” złóż typu RP, HILIC, 

, w zależności od tego, jakie warunki rozdzielan

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
OH), albo ostatnio promowany 

CN), alkiloamina (
) itp., fazy stacjonarne związane chemicznie z 

powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

HILIC

Hydrphilioc 
adsorpcyjne

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC
iałowym, ale w określonej części także 

adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 
jonowymiennymi i prawdopodobnie także o charakterze wykl
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 
wykładowej HILIC oraz w literaturze przedmiotu, w tym, w pra

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej 

odpowiada mechanizm oddziaływań 
adsorpcyjnym, z dodatkowymi oddziaływaniami 

jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
fazy stacjonarnej o innych właściwościach, niż pozostała
Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 

aju układy rozdzielcze są w ostatnim 
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 

padku rozdzielania cukrów, glikozydów, 
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 

peptydowych, zwłaszcza wówczas, gdy 
, realizowane w sposób "kl

okazują się niekorzystne dla uzyskania rozdzielenia 
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

akże o charakterze jonowymiennym. 
Ostatnio dostępne są w handlu sorbenty o handlowej nazwie ZIC
jednocześnie właściwości „klasycznych” złóż typu RP, HILIC, 

lan

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
OH), albo ostatnio promowany 

CN), alkiloamina (
) itp., fazy stacjonarne związane chemicznie z 

powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

HILIC 

ydrphilioc 
adsorpcyjne

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC
iałowym, ale w określonej części także 

adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 
jonowymiennymi i prawdopodobnie także o charakterze wykl
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 
wykładowej HILIC oraz w literaturze przedmiotu, w tym, w pra

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej 

odpowiada mechanizm oddziaływań 
adsorpcyjnym, z dodatkowymi oddziaływaniami 

jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
fazy stacjonarnej o innych właściwościach, niż pozostała 
Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 

aju układy rozdzielcze są w ostatnim 
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 

padku rozdzielania cukrów, glikozydów, 
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 

peptydowych, zwłaszcza wówczas, gdy 
, realizowane w sposób "klasyczny", lub w warunkach tzw. 

okazują się niekorzystne dla uzyskania rozdzielenia 
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

akże o charakterze jonowymiennym. 
Ostatnio dostępne są w handlu sorbenty o handlowej nazwie ZIC
jednocześnie właściwości „klasycznych” złóż typu RP, HILIC, 

lania zostaną zastosowane.

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
OH), albo ostatnio promowany 

CN), alkiloamina (
) itp., fazy stacjonarne związane chemicznie z 

powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

  

ydrphilioc 
adsorpcyjne

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC
iałowym, ale w określonej części także 

adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 
jonowymiennymi i prawdopodobnie także o charakterze wykluczania jonowego, włącznie. 
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 
wykładowej HILIC oraz w literaturze przedmiotu, w tym, w pracy przeglądowej Buszewski, 

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej 

odpowiada mechanizm oddziaływań 
adsorpcyjnym, z dodatkowymi oddziaływaniami 

jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
 część eluentu w kolumnie. 

Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 

aju układy rozdzielcze są w ostatnim 
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 

padku rozdzielania cukrów, glikozydów, 
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 

peptydowych, zwłaszcza wówczas, gdy 
asyczny", lub w warunkach tzw. 

okazują się niekorzystne dla uzyskania rozdzielenia 
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

akże o charakterze jonowymiennym. 
Ostatnio dostępne są w handlu sorbenty o handlowej nazwie ZIC
jednocześnie właściwości „klasycznych” złóż typu RP, HILIC, 

ia zostaną zastosowane.

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
OH), albo ostatnio promowany 

CN), alkiloamina (
) itp., fazy stacjonarne związane chemicznie z 

powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

ydrphilioc 
adsorpcyjne, często z dodatkowymi 

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC
iałowym, ale w określonej części także 

adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 

uczania jonowego, włącznie. 
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 

cy przeglądowej Buszewski, 

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej 

odpowiada mechanizm oddziaływań 
adsorpcyjnym, z dodatkowymi oddziaływaniami 

jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
część eluentu w kolumnie. 

Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 

aju układy rozdzielcze są w ostatnim 
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 

padku rozdzielania cukrów, glikozydów, 
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 

peptydowych, zwłaszcza wówczas, gdy 
asyczny", lub w warunkach tzw. 

okazują się niekorzystne dla uzyskania rozdzielenia 
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

akże o charakterze jonowymiennym. 
Ostatnio dostępne są w handlu sorbenty o handlowej nazwie ZIC
jednocześnie właściwości „klasycznych” złóż typu RP, HILIC, 

ia zostaną zastosowane.

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
OH), albo ostatnio promowany 

CN), alkiloamina (-R
) itp., fazy stacjonarne związane chemicznie z 

powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

ydrphilioc I
, często z dodatkowymi 

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC
iałowym, ale w określonej części także 

adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 

uczania jonowego, włącznie. 
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 

cy przeglądowej Buszewski, 

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej 

odpowiada mechanizm oddziaływań 
adsorpcyjnym, z dodatkowymi oddziaływaniami 

jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
część eluentu w kolumnie. 

Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 

aju układy rozdzielcze są w ostatnim 
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 

padku rozdzielania cukrów, glikozydów, 
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 

peptydowych, zwłaszcza wówczas, gdy 
asyczny", lub w warunkach tzw. 

okazują się niekorzystne dla uzyskania rozdzielenia 
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

akże o charakterze jonowymiennym. 
Ostatnio dostępne są w handlu sorbenty o handlowej nazwie ZIC®-
jednocześnie właściwości „klasycznych” złóż typu RP, HILIC, NP, kationo

ia zostaną zastosowane.

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
OH), albo ostatnio promowany 

R-NH
) itp., fazy stacjonarne związane chemicznie z 

powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

Interaction 
, często z dodatkowymi 

Mechanizm retencji i selektywności w warunkach HILIC 
iałowym, ale w określonej części także 

adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 

uczania jonowego, włącznie. 
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 

cy przeglądowej Buszewski, 

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
w eluencie (powyżej 0,5%, v/v) i stosowania polarnej fazy stacjonarnej (tego samego rodzaju, 

odpowiada mechanizm oddziaływań 
adsorpcyjnym, z dodatkowymi oddziaływaniami 

jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
część eluentu w kolumnie. 

Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 

aju układy rozdzielcze są w ostatnim 
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 

padku rozdzielania cukrów, glikozydów, 
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 

peptydowych, zwłaszcza wówczas, gdy 
asyczny", lub w warunkach tzw. 

okazują się niekorzystne dla uzyskania rozdzielenia 
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

akże o charakterze jonowymiennym. 
-HILIC 

NP, kationo
ia zostaną zastosowane.

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
OH), albo ostatnio promowany – 

NH
) itp., fazy stacjonarne związane chemicznie z 

powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

nteraction 
, często z dodatkowymi 

 jest stosunkowo 
iałowym, ale w określonej części także 

adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 

uczania jonowego, włącznie. 
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 

cy przeglądowej Buszewski, 

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
(tego samego rodzaju, 

odpowiada mechanizm oddziaływań 
adsorpcyjnym, z dodatkowymi oddziaływaniami 

jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
część eluentu w kolumnie. 

Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 

aju układy rozdzielcze są w ostatnim 
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 

padku rozdzielania cukrów, glikozydów, 
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 

peptydowych, zwłaszcza wówczas, gdy 
asyczny", lub w warunkach tzw. 

okazują się niekorzystne dla uzyskania rozdzielenia 
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

akże o charakterze jonowymiennym. 
HILIC 

NP, kationo
ia zostaną zastosowane.

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
 żel krzemionkowy 

NH2), 
) itp., fazy stacjonarne związane chemicznie z 

powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

nteraction 
, często z dodatkowymi 

jest stosunkowo 
iałowym, ale w określonej części także 

adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 

uczania jonowego, włącznie. 
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 

cy przeglądowej Buszewski, 

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
(tego samego rodzaju, 

odpowiada mechanizm oddziaływań 
adsorpcyjnym, z dodatkowymi oddziaływaniami 

jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
część eluentu w kolumnie. 

Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 

aju układy rozdzielcze są w ostatnim 
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 

padku rozdzielania cukrów, glikozydów, 
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 

peptydowych, zwłaszcza wówczas, gdy 
asyczny", lub w warunkach tzw. 

okazują się niekorzystne dla uzyskania rozdzielenia 
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

akże o charakterze jonowymiennym. 
HILIC –

NP, kationo
ia zostaną zastosowane.

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
żel krzemionkowy 
), alkilodiol (

) itp., fazy stacjonarne związane chemicznie z 
powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

nteraction 
, często z dodatkowymi 

jest stosunkowo 
iałowym, ale w określonej części także 

adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 

uczania jonowego, włącznie. 
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 

cy przeglądowej Buszewski, 

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
(tego samego rodzaju, 

odpowiada mechanizm oddziaływań 
adsorpcyjnym, z dodatkowymi oddziaływaniami 

jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
część eluentu w kolumnie. 

Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 

aju układy rozdzielcze są w ostatnim 
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 

padku rozdzielania cukrów, glikozydów, 
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 

peptydowych, zwłaszcza wówczas, gdy 
asyczny", lub w warunkach tzw. 

okazują się niekorzystne dla uzyskania rozdzielenia 
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

akże o charakterze jonowymiennym. 
– wykazujące 

NP, kationo- 
ia zostaną zastosowane.

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
żel krzemionkowy 

alkilodiol (
) itp., fazy stacjonarne związane chemicznie z 

powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

nteraction Lipophilic 
, często z dodatkowymi 

jest stosunkowo 
iałowym, ale w określonej części także 

adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 

uczania jonowego, włącznie. 
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 

cy przeglądowej Buszewski, 

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
(tego samego rodzaju, 

odpowiada mechanizm oddziaływań 
adsorpcyjnym, z dodatkowymi oddziaływaniami 

jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
część eluentu w kolumnie. 

Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 

aju układy rozdzielcze są w ostatnim 
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 

padku rozdzielania cukrów, glikozydów, 
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 

peptydowych, zwłaszcza wówczas, gdy 
asyczny", lub w warunkach tzw. 

okazują się niekorzystne dla uzyskania rozdzielenia 
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników. 

akże o charakterze jonowymiennym. 
wykazujące 
 i aniono

ia zostaną zastosowane. 

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
żel krzemionkowy 

alkilodiol (
) itp., fazy stacjonarne związane chemicznie z 

powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

ipophilic 
, często z dodatkowymi 

jest stosunkowo 
iałowym, ale w określonej części także 

adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 

uczania jonowego, włącznie. 
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 

cy przeglądowej Buszewski, 

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
(tego samego rodzaju, 

odpowiada mechanizm oddziaływań 
adsorpcyjnym, z dodatkowymi oddziaływaniami 

jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
część eluentu w kolumnie. 

Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 

aju układy rozdzielcze są w ostatnim 
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 

padku rozdzielania cukrów, glikozydów, 
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 

peptydowych, zwłaszcza wówczas, gdy 
asyczny", lub w warunkach tzw. 

okazują się niekorzystne dla uzyskania rozdzielenia 
interesujących składników od towarzyszących im sąsiednich pików innych składników.  

akże o charakterze jonowymiennym. 
wykazujące 

i aniono

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
żel krzemionkowy 

alkilodiol (
) itp., fazy stacjonarne związane chemicznie z 

powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 

ipophilic 
, często z dodatkowymi 

jest stosunkowo 
iałowym, ale w określonej części także 

adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 

uczania jonowego, włącznie. 
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 

cy przeglądowej Buszewski, 

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
(tego samego rodzaju, 

odpowiada mechanizm oddziaływań 
adsorpcyjnym, z dodatkowymi oddziaływaniami 

jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
część eluentu w kolumnie. 

Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 

aju układy rozdzielcze są w ostatnim 
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 

padku rozdzielania cukrów, glikozydów, 
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 

peptydowych, zwłaszcza wówczas, gdy 
asyczny", lub w warunkach tzw. 

okazują się niekorzystne dla uzyskania rozdzielenia 
 

akże o charakterze jonowymiennym. 
wykazujące 

i aniono

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
żel krzemionkowy 

alkilodiol (-
) itp., fazy stacjonarne związane chemicznie z 

powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 
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ipophilic 
, często z dodatkowymi 

jest stosunkowo 
iałowym, ale w określonej części także 

adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 

uczania jonowego, włącznie. 
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 

cy przeglądowej Buszewski, 

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody 
(tego samego rodzaju, 

odpowiada mechanizm oddziaływań 
adsorpcyjnym, z dodatkowymi oddziaływaniami 

jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
część eluentu w kolumnie. 

Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 

aju układy rozdzielcze są w ostatnim 
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 

padku rozdzielania cukrów, glikozydów, 
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 

peptydowych, zwłaszcza wówczas, gdy 
asyczny", lub w warunkach tzw. 

okazują się niekorzystne dla uzyskania rozdzielenia 

akże o charakterze jonowymiennym. 
wykazujące 

i aniono-

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
żel krzemionkowy 

-R-
) itp., fazy stacjonarne związane chemicznie z 

powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 
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ipophilic 
, często z dodatkowymi 

jest stosunkowo 
iałowym, ale w określonej części także 

adsorpcyjnym, lub jonowymiennym. Przy czym, dominuje wówczas tworzenie wiązań 
wodorowych oraz oddziaływania sorpcyjne elektrostatyczne o charakterze polarnym, z 

uczania jonowego, włącznie. 
Ilustrują to poniższe rysunki, które dotyczą warunków HILIC z zastosowaniem żelu 
krzemionkowego jako sorbentu. Bardziej szczegółowe informacje są zawarte w prezentacji 

cy przeglądowej Buszewski, 

 

Rozdzielanie odbywa się w warunkach względnie wysokich zawartości wody  
(tego samego rodzaju, 

odpowiada mechanizm oddziaływań 
adsorpcyjnym, z dodatkowymi oddziaływaniami 

jonowymiennymi (HILIC). W pobliżu powierzchni sorpcyjnej powstaje warstewka ciekłej 
część eluentu w kolumnie. 

Dodatkowo, znaczenie mają oddziaływania adsorpcyjne oraz jonowymienne na powierzchni 
fazy stacjonarnej. Ogólnie można stwierdzić, że mechanizm rozdzielania jest skomplikowany 

aju układy rozdzielcze są w ostatnim 
czasie bardzo intensywnie badane i coraz częściej stosowane w praktyce, ponieważ mogą być 
bardzo przydatne do rozdzielania substancji o wysokiej polarności, dając niekiedy 

padku rozdzielania cukrów, glikozydów, 
polifenoli, amin biogennych itp. Warunki HILIC mogą być też bardzo przydatne do 

peptydowych, zwłaszcza wówczas, gdy 
asyczny", lub w warunkach tzw. 

okazują się niekorzystne dla uzyskania rozdzielenia 

akże o charakterze jonowymiennym. 
wykazujące 

-

Standardowe, „monofunkcyjne” fazy stacjonarne do rozdzielania w warunkach HILIC 
żel krzemionkowy 

-
) itp., fazy stacjonarne związane chemicznie z 

powierzchnią żelu krzemionkowego, albo z powierzchnią innego rodzaju „nośnika”, takiego 
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jak: ditlenek cyrkonu, ditlenek tytanu, kopolimer styrenu i diwinylobenzenu (SDVB).  

Eluent zawiera wodę lub częściej bardzo rozcieńczony roztwór buforowy w wodzie z 
dodatkiem rozpuszczalnego składnika organicznego, najczęściej acetonitrylu, metanolu, 
etanolu, lub propan-2-olu. W zależności od polarności fazy stacjonarnej oraz rozdzielanych 
cząsteczek, proporcja zawartości woda/bufor (najczęściej kwas mrówkowy/ kwas octowy i 
mrówczan/ octan amonu, sodu lub potasu) i dodatku rozpuszczalnika organicznego w 
eluencie, najczęściej acetonitrylu (AcCN), może być zróżnicowana. Należy dodatkowo 
wspomnieć, że wraz ze wzrostem zawartości wody/buforu w eluencie, siła elucyjna rośnie – 
odwrotnie, jak ma to miejsce w warunkach odwróconych układów faz (RP), gdy siła elucyjna 
eluentu rośnie ze wzrostem zawartości w nim składnika organicznego. 

 
 

 

W przypadku faz stacjonarnych posiadających związane chemicznie z powierzchnią 
sorpcyjną „ligandy” organiczne, ta sama kolumna może służyć do rozdzielania polarnych 
substancji organicznych w warunkach HILIC, oraz w warunkach RP, albo NP. 
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Dobór optymalnego składu eluentu czy też programu elucji, jest w warunkach 
chromatografii oddziaływań hydrofilowych przeważnie trudniejszy, niż w warunkach RP. 
Natomiast, kolejności elucji jest na ogół odwrotna, niż w warunkach RP, chociaż, ta reguła nie 
zawsze jest zachowana w przypadku rozdzielania związków chemicznych o złożonych 
strukturach molekularnych.  

2.9. Układy oddziaływań hydrofobowych - HIC (ang. Hydrophobic 
Interaction Chromatography) 

Chromatografię oddziaływań hydrofobowych zalicza się do grupy układów typu RP, 
ponieważ do rozdzielania wykorzystuje się hydrofobowe oddziaływania makromolekuł z 
hydrofobową powierzchnią fazy stacjonarnej, wzmacniane w warunkach zbliżonych do 
warunków tzw. wysalania, a tym słabsze, im mniejszą zawartość rozpuszczonych soli zawiera 
eluent. Jednakże mechanizmy oddziaływań międzycząsteczkowych są w warunkach HIC 
bardzo różne od oddziaływań w warunkach RP, za wyjątkiem występowania oddziaływań van 
der Waalsa między powierzchnią fazy stacjonarnej i hydrofobowymi fragmentami 
powierzchni rozdzielanych cząsteczek. Prawie zawsze w HIC mamy do czynienia z 
całkowitym brakiem obecności w eluencie składnika organicznego (np. acetonitryl, metanol), 
zapewniającego oddziaływania między hydrofobowymi fragmentami cząsteczek tegoż 
organicznego dodatku i powierzchnią hydrofobowej fazy stacjonarnej. Brak organicznego 
dodatku do eluentu powoduje brak zmniejszania się, w miarę wzrostu stężenia dodatku 
organicznego w eluencie, hydrofobowych oddziaływań między cząsteczkami rozdzielanych 
makromolekuł i wodą w obrębie eluentu. W konsekwencji, mechanizmy sorpcji i retencji w 
warunkach HIC bez dodatku do eluentu składnika organicznego są całkowicie inne, niż w 
warunkach odwróconych układów faz. Niekiedy, gdy rozdzielane makromolekuły są 
wystarczająco hydrofobowe, dla przyśpieszenia elucji tych składników dodaje się do eluentu 
kilka % objętościowych komponentu organicznego – najczęściej acetonitrylu, czasem etanolu 
lub metanolu. Wówczas mechanizm rozdzielania zaczyna być pośredni między typowymi 
warunkami HIC oraz RP. Jednakże, nadal zdecydowanie dominuje mechanizm oddziaływań 
hydrofobowych (HIC). 

2.10. Chromatografia par jonowych - IPC (ang. Ion Pair Chromatography) 

IPC jest alternatywą dla chromatografii jonowymiennej. Może być stosowana z fazami 
stacjonarnymi do odwróconych układów faz (RP), gdy jonowe, albo bardzo silnie polarne 
fragmenty cząsteczek substancji rozdzielanych są „maskowane” odpowiednim organicznym 
„przeciw-jonem” i powstaje kompleks, który zachowuje się w układzie chromatograficznym 
podobnie jak substancja neutralna, albo gdy dzięki sorpcji hydrofobowej części organicznego 
kationu, lub anionu do hydrofobowej powierzchni sorpcyjnej, tworzy się „dynamicznie 
generowana” jonowymienna faza stacjonarna. Technika ta ma ciekawe zastosowania 
analityczne, ale w chromatografii preparatywnej raczej nie ma zastosowania, przede 
wszystkim dlatego, że jest bardzo trudne, albo może być niemożliwe oddzielenie dodatków 
do eluentu od cząsteczek rozdzielanych składników. 

2.11. Chromatografia powinowactwa - AC ( Affinity Chromatography) 

W technice AC (wspomnianej tu "dla porządku", ponieważ zasadnicze jej zastosowania 
dotyczą biochemii, biotechnologii, biologii molekularnej itd., ale w bardzo niewielkim stopniu 
Technologii Chemicznej), wykorzystuje się oddziaływania wysoce specyficzne i odwracalne 
pomiędzy rozdzielanymi cząsteczkami (białkami, zwłaszczaenzymami, koenzymami, 
przeciwciałami polinukleotydami, glkoproteinami itd.), a ligandem przyłączonym do 
powierzchni złoża chromatograficznego. Specyficzne oddziaływania między w specjalny 
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sposób spreparowaną powierzchnią sorpcyjną i wiązanie ligandów z rozdzielanymi 
molekułami, może być wynikiem oddziaływań pomiędzy tymi cząsteczkami o charakterze 
elektrostatycznym, hydrofobowym, sił van der Waalsa i/lub wiązań wodorowych. 

Za efekt rozdzielania z zastosowaniem techniki AC w głównej mierze odpowiada rodzaj 
ligandu, który kowalencyjnie przyłączony do powierzchni złoża chromatograficznego będzie 
specyficznie oddziaływał z rozdzielaną molekułą. Teoretycznie każda molekuła może być 
użyta, jako ligand, jednak istnieje zestaw powszechnie stosowanych ligandów, używanych do 
rozdzielania specyficznych molekuł. Można zaliczyć do nich: enzymy oddziałujące z 
analogami substratów, inhibitorami oraz ko faktorami, przeciwciała wiążące odpowiednie 
antygeny, wirusy oraz komórki; lektyna wiążąca się z polisacharydami, glikoproteinami (w 
tym receptorami powierzchni komórkowych), jony metali, które oddziałują specyficznie z 
resztami aminokwasowymi histydyny, cysteiny lub tryptofanu oraz wiele innych.  

Głównymi składnikami fazy stacjonarnej w chromatografii powinowactwa jest matryca 
(ang. matrix), do której poprzez łącznik (ang. spacer) przyłączony jest ligand. Matryca 
powinna być obojętna chemicznie, powinna być stabilna chemicznie w szerokim zakresie pH 
oraz w obecności detergentów. Najpowszechniej stosowaną matrycę stanowi polimer agarozy, 
będącej disacharydem złożonym z D-galaktozy oraz 3,6-anhydrogalaktozy opracowana przez 
firmę Pharmacia. Łącznik powinien mieć taką długość, która pozwoli uzyskać jak największą 
specyficzność wiązania ligand-molekuł, jednoznacznie w największym stopniu minimalizując 
oddziaływania niespecyficzne.  

Wysoka specyficzność oddziaływań stanowiących podstawę w rozdzielaniu z 
zastosowaniem techniki AC pozwala na znaczne skrócenie czasu rozdzielania, redukcje 
kosztów procesu, zwiększenie wydajności procesu. Dodatkowo możliwe jest stosowaniem 
jednostopniowego rozdzielania molekuł, nawet z bardzo złożonych mieszanin. 

Ze względu na zalety techniki chromatografii powinowactwa jest ona szeroko 
stosowana między innymi w mikrobiologii biochemii czy biotechnologii. Jest szczególnie 
użyteczna, kiedy należy zminimalizować możliwość zanieczyszczenia krzyżowego próbki ( z 
ang. cross contamination), oczyszczanie materiału surowego lub na etapie rozdzielania w 
skali modelowej. Obecnie technika AC jest wykorzystywana do wielu zastosowań, jednak 
największa liczba aplikacji dostępnych zarówno w katalogu firm biotechnologicznych, jak 
również w literaturze przedmiotu dotyczy rozdzielania przeciwciał monoklonalnych oraz 
białek fuzyjnych. 

Ze względu na niezwykle bogatą liczbę molekuł o specyficznych oddziaływaniach 
technika AC jest bardzo szeroko stosowana, szczególnie w dziedzinach z zakresu tzw. ang. 
Life Science. Dodatkowo niektóre ligandy wykazują specyficzne oddziaływania w stosunku 
do kilku molekuł, np. enzymy z tej samej klasy.  

Najważniejszym przykładem wykorzystania AC jest rozdzielanie immunoglobulin, 
zarówno w terapii, jak również diagnostyce. Podstawą rozdzielania immunoglobuliny G (IgG) 
oraz jej fragmentów opiera się na wykorzystaniu oddziaływań fragmentu łańcucha ciężkiego 
(Fc) immunoglobuliny z białkiem A i G, będącymi białkami bakteryjnymi mikroorganizmów 
z rodzaju Staphylococcus.  

Chromatografia powinowactwa, zwłaszcza w „opcji” chromatografii metalo-
powinnowactwa, może mieć bardzo ważne znaczenie w rozdzielaniu peptydów, w tym do 
izolacji antybiotyków peptydowych, których końce są modyfikowane poprzez dołączenie tzw. 
łańcuchów poly-HIS, które wykazują wysoce specyficzne oddziaływania z jonami cynku, 
którymi modyfikowana jest powierzchnia fazy stacjonarnej. Chromatografię powinowactwa 
można też stosować bez kolumny, wykonując rozdzielenie w naczyniu laboratoryjnym albo 
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bezpośrednio w bioreaktorze.  

2.12. Parametry układu chromatograficznego, wypełnienia kolumny 
sorpcyjnej / chromatograficznej / warstwy porowatej w układach 
ciecz - ciało stałe, ciecz - ciecz  

Układ chromatograficzny to w chromatografii cieczowej układ - faza stacjonarna (faza 
stała, lub ciecz na powierzchni porów porowatej fazy stałej) / ciekły eluent ("płyn" w postaci 
cieczy); 

Objętość wykluczania Vex - objętość przestrzeni między-ziarnowej, wyznaczana jako 
objętość elucji niesorbowanego trasera, nie wnikającego do porów wypełnienia (na 
chromatogramie - od punktu dozowania wykluczanego trasera, do maksimum piku) - 
wyznacza porowatość między-ziarnową wypełnienia ( m/z), 

Objętość martwa VM (Vo) - objętość cieczy znajdującej się w przestrzeniach między-
ziarnowych i porach fazy stacjonarnej, wyznaczana jako objętość elucji "trasera" nie 
sorbowanego, wnikającego do wszystkich porów wypełnienia - wyznacza orientacyjną 
wartość porowatości całkowitej wypełnienia ( t) Substancja nie oddziałuje z fazą stacjonarną 
w kolumnie i przemieszcza się z tą samą szybkością, jak faza ruchoma. Jest to równoważna z 
wartością czasu, jaki traser spędza w fazie ruchomej. 

Vo = to     w   [1] 

Objętość retencji VR- objętość elucji substancji (sorbowanej) od momentu jej dozowania do 
pojawienia się na chromatogramie maksimum piku.  

Vr = tr     w   [1'] 

Czas wykluczania - tex, czas martwy tM,  czas retencji tR - czas od momentu dozowania 
substancji, odpowiednio: nieulegającej sorpcji (niesorbowanego trasera) i niewnikającej do 
porów wypełnienia, wnikającej do wszystkich porów wypełnienia i niesorbowanej, 
wnikającej do porów wypełnienia oraz sorbowanej, do momentu pojawienia się na 
chromatogramie maksimum piku (pasma stężeniowego) odpowiedniej substancji / grupy 
(wyznaczony w warunkach braku przeładowania oraz dla stałej wartości natężenia przepływu 
eluentu w kolumnie (w)). 

Współczynnik retencji - k, współczynnik retencji ocenia czas przebywania substancji w 
fazie stacjonarnej w stosunku do czasu przebywania w fazie ruchomej, opisany zależnością 
[2]: 
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     [2] 
gdzie: 
K – stała podziału (współczynnik podziału, np. w/g prawa Nernsta) 
Vs – objętość fazy stacjonarnej 
Vm – objętość fazy ruchomej 
Cs – stężenie substancji w fazie stacjonarnej 
Cm – stężenie substancji w fazie ruchomej 

W praktyce, parametr k można wyznaczyć z chromatogramu, wykorzystując do tego 
celu zależność zwaną równaniem elucji, przedstawioną za pomocą równania [3] 

 kVV MR  1     lub    ktt MR  1   [3] 
gdzie: 
VR – objętość retencji substancji 
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tR – czas retencji substancji, liczony od momentu wprowadzenia substancji do kolumny do uzyskania maksimum 
piku tej substancji na chromatogramie  

Współczynnik rozdzielenia - α, zwany też "współczynnikiem selektywności", czy "retencją 
względną", przedstawia równanie [4]: 

1
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    [4] 

gdzie: 
k1 – współczynnik retencji substancji 1 
k2 – współczynnik retencji substancji 2 

jest miarą selektywności układu rozdzielczego (chromatograficznego). Selektywność układu 
chromatograficznego charakteryzuje wzajemne oddziaływania substancji rozdzielanych z fazą 
ruchomą i fazą stacjonarną. Parametr ten zależy głównie od chemicznej budowy składników 
rozdzielanej mieszaniny, a także od rodzaju i właściwości obu faz. Selektywność układu 
można, więc, opisać jako odległość pomiędzy maksimum (najczęściej -sąsiednich) pików 
chromatograficznych. 

Retencja / Selektywność 

Selektywność rozdzielania / kolumny to zdolność do zróżnicowanej retencji określonej 
grupy związków chemicznych w kolumnie / wypełnieniu. W praktyce, to miara względnej 
odległości między pikami (ich najwyższymi punktami). Zależy od zróżnicowania oddziaływań 
określonych związków chemicznych z fazą stacjonarną oraz z fazą ruchomą. Miarą 
selektywności są wartości współczynnika α, jako obiektywnego parametru pozwalającego 
porównać selektywność rozdzielania tych samych składników mieszaniny w różnych 
układach chromatograficznych. Do obliczania α wykorzystuje się  bezwymiarowy 
współczynnik retencji k, wiążący parametry retencji i parametry fazy stacjonarnej kolumny: 

k = K ( V s / V m ) = C s V s / C m V m 

gdzie: 
K – stała podziału (jak w równaniu Nernsta) 
V s – objętość fazy stacjonarnej 

V m - objętość fazy ruchomej 

C s - stężenie substancji w fazie stacjonarnej 
C m – stężenie substancji w fazie ruchomej 

Różne wymiary kolumny, różna prędkość przepływu fazy ruchomej powodują uzyskanie 
różnych wartości czasu oraz objętości retencji dla tych samych rozpatrywanych składników 
rozdzielanej mieszaniny  

W praktyce współczynnik retencji k wyznacza się z chromatogramu korzystając z 
równania: 

V R = V 0 ( 1 + k )                 lub dla u = const:                     t R = t 0 (1 + k ) 

k = ( t R – t M ) / t M 

gdzie: 
t R – czas retencji 
t M – martwy czas kolumny (retencja substancji nieabsorbowanej, wnikającej do porów wypełnienia kolumny) 

Selektywność rozdzielania opisuje parametr α – współczynnik rozdzielenia (inaczej: 
współczynnik selektywności bądź retencja względna). 

α = k 2 / k 1 

gdzie: 
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2 – pik substancji później eluowanej 
1 – pik substancji eluowanej wcześniej 

Sprawność układu chromatograficznego (kolumny, wypełnienia kolumny, warstwy 
porowatej w kolumnie)  

Sprawność kolumny to zdolność jej do wytwarzania wąskich pików, a jej miarą jest 
liczba półek teoretycznych kolumny (N). Jednakże, pojęciem teoretycznie - podstawowym 
dla porowatego ziarnistego, lub monolitycznego wypełnienia kolumn, a także dla 
kolumn z wypełnieniem pakietowym (np. kolumn destylacyjnych, absorpcyjnych, czy 
ekstrakcyjnych), jest pojęcie wysokości wypełnienia równoważnej półce teoretycznej, 
potocznie - "wysokość półki teoretycznej". Teoretyczne półki są pojęciem umownym. 

Należy rozumieć to pojęcie, jako taką wysokość warstwy wypełnienia kolumny, w 
zakresie której dochodzi ("teoretycznie") do powstania stanu równowagi między 
"aktywnościami" (w praktyce - stężeniami) rozpatrywanego składnika "i" w ciekłej fazie 
stacjonarnej (na powierzchni stałej fazy stacjonarnej) i w płynnej fazie ruchomej, pozostającej 
w kontakcie z fazą stacjonarną, gdy "po drugiej stronie" tej warstwy (półki teoretycznej) miał 
miejsce stan nierównowagi, opisywany funkcją przebiegu tzw. "linii operacyjnej.  

W praktyce w cieczowej chromatografii i ogólnie w operacjach sorpcji - desorpcji 
wysokość równoważna półce teoretycznej (H) jest miarą szybkości zmian szerokości pików w 
miarę postępowania ich elucji przez warstwę porowata wypełnienia kolumny, w warunkach 
elucji izokratycznej oraz izotermicznej (ze stałym składem i stałą temperatura eluentu 
(kolumny)). W praktyce - jest to miara szerokości pików w momencie ich elucji z kolumny, 
czyli ich odwzorowania graficznego na chromatogramie. Przyjmuje się że kolumny o niższej 
wartości HETP (WRPT), tzn., z wyższą liczbą półek teoretycznych (N), są bardziej sprawne 
niż kolumny z mniejszą liczbą półek. Kolumna z dużą liczbą półek „wytwarzać” będzie 
węższe (i wyższe) piki w porównaniu z kolumną o mniejszej liczbie półek.  

Miarą sprawności układu chromatograficznego (stopnia poszerzenia pików, dyspersji 
masy w wypełnieniu kolumny) jest liczba półek teoretycznych kolumny (N), lub też, wysokość 
równoważna półce teoretycznej (H) (HETP / WRPT). Zakładając, że pik substancji (trasera) 
jest całkowicie rozdzielony od innych pików, ma kształt gaussowski oraz natężenie przepływu 
eluentu (w) jest stałe, liczbę półek kolumny można wyznaczyć z zależności [5]: 
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gdzie: 
 lR – odległość maksimum piku od punktu dozowania na chromatogramie 
wb – szerokość piku wyznaczona u jego podstawy za pomocą siecznych, stycznych do piku w punktach 
przegięcia na krzywej Gaussa. 

Bardziej dokładne (chociaż najczęściej prowadzące do bardziej "optymistycznych" 
wartości jest wyznaczenie szerokości piku w połowie wysokości w1/2) . Dla pików 
gaussowskich do obliczenia liczby półek teoretycznych można wówczas wykorzystać 
zależność [6]: 
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gdzie: 
w1/2 – szerokość piku w połowie wysokości 

Na rysunku 2.11.zobrazowano sposób wyznaczania sprawności kolumny w oparciu o 
wyżej wymienione zależności. Szerokości piku gaussowskiego na różnych wysokościach oraz 
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odległości maksimum piku od punktu dozowania (miary czasu retencji), są wykorzystywane 
do obliczania liczby półek teoretycznych dla pików bardzo zbliżonych kształtem do krzywych 
Gaussa. 

 
Rys.2.11.  Rysunek ilustrujący sposób wyznaczania wartości liczby półek teoretycznych kolumny / wysokości 

równoważnej półce teoretycznej dla gaussowskich  pików; tR- czas retencji lub odległość retencji , h- 
wysokość piku, wb- szerokość piku przy podstawie, w1/2h- szerokość piku w połowie wysokości. 
Ważne by wartości t oraz w były wyznaczone w tych samych jednostkach - czasu, albo długości  

Sprawność kolumny / liczba półek teoretycznych może być, więc, obliczana z 
zależności dla pików o kształcie zbliżonym do krzywej Gaussa, w warunkach izokratycznych 
(stałego składu eluentu) i pod warunkiem stałej wartości natężenia przepływu eluentu: 

N = 5,545 [ ( t R ) / w h ]2    albo   N = 16 [ t R / w b ] 2 

gdzie: 
N – liczba półek teoretycznych 
t R – czas retencji 
w h – szerokość piku w połowie jego wysokości (w jednostkach czasu, albo [mm]) 
w b – szerokość piku w podstawie (w jednostkach czasu, albo w [mm]) 

Wysoka sprawność kolumny (wysoka wartość N kolumny / niska wartość H (HETP)) 
ma szczególne znaczenie gdy rozdzielanie ma miejsce w warunkach braku przeładowania, tak 
stężeniowego, jak objętościowego. Gdy stężenia rozdzielanych składników mieszaniny są 
wysokie, a objętość dozowania "niezerowa" warunki przeładowania stężeniowego kolumny, 
można użyć do rozdzielania mniej sprawną kolumnę, ponieważ z każdego rodzaju 
"przeładowaniem" kolumny (sorbentu), wiąże się dodatkowe poszerzenie pików, w małym 
stopniu zależne od sprawności kolumny (patrz rozdzielanie w skali preparatywnej / 
procesowej). Sprawność kolumny w układach ciecz - ciało stałe, ciecz - ciecz jest funkcją, 
przede wszystkim wielkości ziaren wypełnienia kolumny (dp),  natężenia przepływu eluentu 
(w) (liniowej prędkości przepływu eluentu (u)) w warstwie porowatej kolumny i w małym 
stopniu  - wartości współczynnika retencji (k) rozdzielanych składników (H nieco wzrasta ze 
wzrostem k). Często stosowana jest liczba półek teoretycznych na metr (N/m). Porównując 
liczby półek teoretycznych dla różnych kolumn wymaga się tych samych warunków 
temperatury i podobnych retencji piku (k), aby porównanie było poprawne. 

Inna miara sprawności to wysokość równoważna półce teoretycznej (H) podawana 
zwykle w [μm]. Im "krótsza" każda z "teoretycznych półek", tym więcej półek zawiera się w 
danym odcinku kolumny, co się przekłada na więcej półek teoretycznych na metr długości 
kolumny i wyższą sprawność kolumny / rozdzielania. Małe wartości wysokości 
równoważnych półce wskazują na wyższą sprawność.  

Wysokość równoważna półce teoretycznej może być dla pików o kształcie krzywej 
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Gaussa obliczana z zależności podstawowej w inżynierii chemicznej: 

H = Lc / N 
gdzie: 
Lc – długość kolumny [mm] 
N – liczba półek teoretycznych 

W przypadku, gdy piki chromatograficzne są wyraźnie różne od kształtu krzywej 
Gaussa, do wyznaczenia H / N, a także do opisu kształtu pików chromatograficznych i stopnia 
odchylenia kształtu piku od krzywej Gaussa, należy zastosować zależności oparte o 
statystyczne momenty zwykłe i centralne : 

N = (M1)
2 / μ2                               (7) 

 

H = Lc/N = Lc (μ2 / (M1)
2             (8) 

gdzie: M1 - pierwszy moment zwykły piku (położenie "środka ciężkości" piku- odległość od punktu dozowania) 
          μ2 - drugi moment centralny piku chromatograficznego 

         Lc - długość kolumny (warstwy wypełnienia kolumny) 

Do opisu stopnia odchylenia kształtu piku od przebiegu krzywej Gaussa stosuje się 
tzw., "współczynnik skośności" oraz "współczynnik spłaszczenia", których wartości oblicza 
się także w oparciu o momenty statystyczne piku, jako funkcji rozkłady stochastycznego, tzn., 
w oparciu o momenty - drugi, trzeci i czwarty - centralne oraz pierwszy - zwykły w 
odpowiedniej potędze. Odpowiednie zależności można znaleźć  w specjalistycznej literaturze, 
zwłaszcza dotyczącej operacji adsorpcji - desorpcji, albo reaktorów z warstwą porowatą.  

Rozdzielczość pików - R (stopień rozdzielenia - Rs) , Rozdzielczość kolumny  

Rozdzielczość kolumny określana jest jako charakterystyczny wpływ selektywności i 
sprawności kolumny. Im wyższa rozdzielczość tym dwa piki mniej nakładają się na siebie.   
Oceny efektu rozdzielenia dwóch substancji / grup substancji, można dokonać wyznaczając 
rozdzielczość pików - R (zwany także stopniem rozdzielenia - Rs). Dla dwóch sąsiadujących 
pików chromatograficznych wartość współczynnika Rs można obliczyć z zależności 
definicyjnej  [9]: 
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  [9] 
gdzie: 
tR2 – czas retencji substancji B 
tR1 – czas retencji substancji A 
w2 – szerokość podstawy piku substancji B  
w1 – szerokość podstawy piku substancji A  

Na rysunku poniżej zobrazowano sposób wyznaczenia rozdzielczości pików (R) (dawniej - 
stopniem rozdzielenia - Rs) dwóch sąsiednich pików w oparciu o zależność "definicyjną" [7]. 

 
Rys. 2.12. Schemat chromatogramu mieszaniny dwuskładnikowej obrazujący sposób wyznaczenia 
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rozdzielczości - R (stopnia rozdzielenia - Rs) dwóch sąsiadujących pików. 

Bardzo ważnym równaniem w chromatografii elucyjnej w warunkach braku 
przeładowania wypełnienia kolumny (sorbentu), mającym znaczenie dla wnioskowania o 
optymalizacji warunków rozdzielania jest równanie [10], które uwzględnia retencję, 
sprawność i selektywność układu separacyjnego. 
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    [10] 

gdzie: 
N – liczba półek teoretycznych, charakteryzująca sprawność kolumny 
α – współczynnik rozdzielenia (selektywności) 
k2 – współczynnik retencji substancji później eluowanej 

Z powyższej zależności wynika, iż wzrost sprawności kolumny ułatwia rozdzielenie 
substancji o zbliżonej retencji. Uzyskanie rozdzielenia jest jednak możliwe tylko wówczas, 
gdy α > 1 (!). Nie jest celowe nadmierne zwiększanie wartości k (powinno być mniejsze od 
10 (7-5 w UPLC), ale większe od ok 1. Im większa jest wartość współczynnika R (Rs), tym 
piki są bardziej rozdzielone. Rozdzielenie pików do linii podstawowej uzyskuje się wówczas, 
gdy wartość R wynosi 1,5. Natomiast, gdy R przyjmuje wartość 1, to piki są rozdzielone w 
około 96%. Przekraczanie optymalnych wartości R (0.9 - 1.2) znacznie wydłuża czas 
rozdzielania. 

SELEKTYWNOŚĆ + SPRAWNOŚĆ = ROZDZIELCZOŚĆ 

"Rozdzielenie" to odległość lub czas pomiędzy maksymalnymi wartościami dwóch 
pików. Dotyczy zarówno odległości i szerokości pików. Może być obliczana z jednej z 
poniższych zależności (druga była już podana powyżej): 

R = 1,18 [ ( t R2 – t R1 )  / ( w h1 + w h2 ) ] 
R = 2 ( t R2 – t R1 )  / ( w b1 + w b2 ) ] 

gdzie:  
t R1 – czas retencji pierwszego piku 
t R2 – czas retencji drugiego piku 
w h1 – szerokość piku w połowie wysokości (w jednostkach czasu) – pik pierwszy 
w h2 – szerokość piku w połowie wysokości (w jednostkach czasu) – pik drugi 
w b1 – szerokość piku przy podstawie (w jednostkach czasu) – pik pierwszy 
w b2 - szerokość piku przy podstawie (w jednostkach czasu) – pik drugi 

(Wartości wb1, wb2 wyznaczone przez sieczne poprowadzone jako styczne do piku w punktach 
przegięcia; Wartość 1.18 wynika z właściwości krzywej Gaussa, tzn. wynika ze związku 
szerokości krzywej Gaussa w połowie wysokości z odchyleniem standardowym, krzywej, jako 
funkcji opisującej rozkład stochastyczny zmiennej niezależnej) 

Wraz ze  wzrostem natężenia przepływu eluentu powyżej wartości optymalnej 
prędkości, zmniejsza się czas retencji substancji, spada sprawność. Nie powinna zmieniać się 
selektywność kolumny. Przy wzroście temperatury rozdzielania, wzrasta sprawność kolumny 
i najczęściej zmniejsza się czas retencji bez zmiany selektywności. Zależność ta jest silniejsza 
im cząsteczki rozdzielanych składników mieszaniny są większe. 

2.12.1. Test kolumny sorpcyjnej (RP, NP, HILIC, IExC) 

W celu sprawdzenia poprawności naładowania kolumny, ale także w celu okresowej 
kontroli technicznej, wykonuje się rozdzielanie testowe, a na podstawie otrzymanego 
chromatogramu oblicza się charakterystyczne parametry. Pełny test kolumny powinien 
opisywać: 

 sprawność kolumny (N),  
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.  przedstawiono przebieg krzywej opisanej równaniem Van Deemtera 

Wykres Van Deemtera 
prędkości fazy ruchomej (u); u
kolumny; A,B,C 

W tabeli poniżej zestawiono zjawiska, decydujące o wynikowej sprawności kolumny

przepuszczalność kolumny (
selektywność kolumny (k, 
asymetrię pików (As

kolumnowego rozmycia stref ( 

maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności rozdzielania, a także:
ocenę przydatności separa

Należy zapewnić reprezentatywność i dobrą 
wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 
kolumnie (charakteryzujące się zróżnicowaną energią oddziaływań, w tym 

onkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 
jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

substancje łatwo rozdzielające się o prostej budowie cząsteczek,
niskie stężenie substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

małą objętość dozowania (V
warunki dobrej dynamiki układu detektor 

Najlepszą sprawność rozdzielania otrzymuje się przy optymalnym
ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 
odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 
wykorzystuje się wyższe prędkości przepływu eluentu. Zależność H=f(u) może 
przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  
chromatografii gazowej: 

liniowa prędkość fazy ruchomej; A,B i C 
ruchomej i temperatury; A – charakteryzuje dyfuzję wirową, B 
opór przenoszenia masy (zakłócenie równowagi p

.  przedstawiono przebieg krzywej opisanej równaniem Van Deemtera 

Wykres Van Deemtera 
prędkości fazy ruchomej (u); u
kolumny; A,B,C – stałe w równaniu Van Deemtera. 

W tabeli poniżej zestawiono zjawiska, decydujące o wynikowej sprawności kolumny

przepuszczalność kolumny (
selektywność kolumny (k, 
asymetrię pików (As

kolumnowego rozmycia stref ( 

maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności rozdzielania, a także:
ocenę przydatności separa

reprezentatywność i dobrą 
wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 
kolumnie (charakteryzujące się zróżnicowaną energią oddziaływań, w tym 
onkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 

jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

substancje łatwo rozdzielające się o prostej budowie cząsteczek,
niskie stężenie substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

małą objętość dozowania (V
warunki dobrej dynamiki układu detektor 

Najlepszą sprawność rozdzielania otrzymuje się przy optymalnym
ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 
odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 
wykorzystuje się wyższe prędkości przepływu eluentu. Zależność H=f(u) może 
przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  

liniowa prędkość fazy ruchomej; A,B i C 
charakteryzuje dyfuzję wirową, B 

opór przenoszenia masy (zakłócenie równowagi p

.  przedstawiono przebieg krzywej opisanej równaniem Van Deemtera 

Wykres Van Deemtera 
prędkości fazy ruchomej (u); u

stałe w równaniu Van Deemtera. 

W tabeli poniżej zestawiono zjawiska, decydujące o wynikowej sprawności kolumny

przepuszczalność kolumny (
selektywność kolumny (k, 
asymetrię pików (As0,1

kolumnowego rozmycia stref ( 

maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności rozdzielania, a także:
ocenę przydatności separa

reprezentatywność i dobrą 
wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 
kolumnie (charakteryzujące się zróżnicowaną energią oddziaływań, w tym 
onkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 

jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

substancje łatwo rozdzielające się o prostej budowie cząsteczek,
substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

małą objętość dozowania (V
warunki dobrej dynamiki układu detektor 

Najlepszą sprawność rozdzielania otrzymuje się przy optymalnym
ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 
odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 
wykorzystuje się wyższe prędkości przepływu eluentu. Zależność H=f(u) może 
przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  

WRPT = H = A + 

liniowa prędkość fazy ruchomej; A,B i C 
charakteryzuje dyfuzję wirową, B 

opór przenoszenia masy (zakłócenie równowagi p

.  przedstawiono przebieg krzywej opisanej równaniem Van Deemtera 

Wykres Van Deemtera – 
prędkości fazy ruchomej (u); u

stałe w równaniu Van Deemtera. 

W tabeli poniżej zestawiono zjawiska, decydujące o wynikowej sprawności kolumny

przepuszczalność kolumny (
selektywność kolumny (k, 

0,1, lub / i As

kolumnowego rozmycia stref ( 

maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności rozdzielania, a także:
ocenę przydatności separa

reprezentatywność i dobrą 
wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 
kolumnie (charakteryzujące się zróżnicowaną energią oddziaływań, w tym 
onkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 

jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

substancje łatwo rozdzielające się o prostej budowie cząsteczek,
substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

małą objętość dozowania (V
warunki dobrej dynamiki układu detektor 

Najlepszą sprawność rozdzielania otrzymuje się przy optymalnym
ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 
odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 
wykorzystuje się wyższe prędkości przepływu eluentu. Zależność H=f(u) może 
przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  

WRPT = H = A + 

liniowa prędkość fazy ruchomej; A,B i C 
charakteryzuje dyfuzję wirową, B 

opór przenoszenia masy (zakłócenie równowagi p

.  przedstawiono przebieg krzywej opisanej równaniem Van Deemtera 

 zależność wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT=H) od 
prędkości fazy ruchomej (u); u

stałe w równaniu Van Deemtera. 

W tabeli poniżej zestawiono zjawiska, decydujące o wynikowej sprawności kolumny

przepuszczalność kolumny (
selektywność kolumny (k, 

, lub / i As

kolumnowego rozmycia stref ( 

maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności rozdzielania, a także:
ocenę przydatności separacyjnej kolumny

reprezentatywność i dobrą 
wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 
kolumnie (charakteryzujące się zróżnicowaną energią oddziaływań, w tym 
onkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 

jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

substancje łatwo rozdzielające się o prostej budowie cząsteczek,
substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

małą objętość dozowania (V
warunki dobrej dynamiki układu detektor 

Najlepszą sprawność rozdzielania otrzymuje się przy optymalnym
ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 
odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 
wykorzystuje się wyższe prędkości przepływu eluentu. Zależność H=f(u) może 
przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  

WRPT = H = A + 

liniowa prędkość fazy ruchomej; A,B i C 
charakteryzuje dyfuzję wirową, B 

opór przenoszenia masy (zakłócenie równowagi p

.  przedstawiono przebieg krzywej opisanej równaniem Van Deemtera 

zależność wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT=H) od 
prędkości fazy ruchomej (u); uopt 

stałe w równaniu Van Deemtera. 

W tabeli poniżej zestawiono zjawiska, decydujące o wynikowej sprawności kolumny

przepuszczalność kolumny (
) 

, lub / i As

kolumnowego rozmycia stref ( 

maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności rozdzielania, a także:
cyjnej kolumny

reprezentatywność i dobrą 
wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 
kolumnie (charakteryzujące się zróżnicowaną energią oddziaływań, w tym 
onkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 

jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

substancje łatwo rozdzielające się o prostej budowie cząsteczek,
substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

małą objętość dozowania (Vi 
warunki dobrej dynamiki układu detektor 

Najlepszą sprawność rozdzielania otrzymuje się przy optymalnym
ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 
odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 
wykorzystuje się wyższe prędkości przepływu eluentu. Zależność H=f(u) może 
przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  

WRPT = H = A + 

liniowa prędkość fazy ruchomej; A,B i C – wielkości stałe dla danej kolumny, fazy stacjonarnej, fazy 
charakteryzuje dyfuzję wirową, B 

opór przenoszenia masy (zakłócenie równowagi p

.  przedstawiono przebieg krzywej opisanej równaniem Van Deemtera 

zależność wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT=H) od 
 – prędkość faz

stałe w równaniu Van Deemtera. 

W tabeli poniżej zestawiono zjawiska, decydujące o wynikowej sprawności kolumny

),  
 

, lub / i As

kolumnowego rozmycia stref ( 

maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności rozdzielania, a także:
cyjnej kolumny

reprezentatywność i dobrą 
wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 
kolumnie (charakteryzujące się zróżnicowaną energią oddziaływań, w tym 
onkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 

jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

substancje łatwo rozdzielające się o prostej budowie cząsteczek,
substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

 <= 20
warunki dobrej dynamiki układu detektor 

Najlepszą sprawność rozdzielania otrzymuje się przy optymalnym
ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 
odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 
wykorzystuje się wyższe prędkości przepływu eluentu. Zależność H=f(u) może 
przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  

WRPT = H = A + 

wielkości stałe dla danej kolumny, fazy stacjonarnej, fazy 
charakteryzuje dyfuzję wirową, B 

opór przenoszenia masy (zakłócenie równowagi p

.  przedstawiono przebieg krzywej opisanej równaniem Van Deemtera 

zależność wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT=H) od 
prędkość faz

stałe w równaniu Van Deemtera. 

W tabeli poniżej zestawiono zjawiska, decydujące o wynikowej sprawności kolumny

 

, lub / i As0,5)

kolumnowego rozmycia stref ( 

maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności rozdzielania, a także:
cyjnej kolumny

reprezentatywność i dobrą 
wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 
kolumnie (charakteryzujące się zróżnicowaną energią oddziaływań, w tym 

onkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 
jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

substancje łatwo rozdzielające się o prostej budowie cząsteczek,
substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

<= 20
warunki dobrej dynamiki układu detektor 

Najlepszą sprawność rozdzielania otrzymuje się przy optymalnym
ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 
odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 
wykorzystuje się wyższe prędkości przepływu eluentu. Zależność H=f(u) może 
przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  

WRPT = H = A + 

wielkości stałe dla danej kolumny, fazy stacjonarnej, fazy 
charakteryzuje dyfuzję wirową, B 

opór przenoszenia masy (zakłócenie równowagi przez przepływ fazy ruchomej).

.  przedstawiono przebieg krzywej opisanej równaniem Van Deemtera 

zależność wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT=H) od 
prędkość faz

stałe w równaniu Van Deemtera. 

W tabeli poniżej zestawiono zjawiska, decydujące o wynikowej sprawności kolumny

) 

kolumnowego rozmycia stref ( 

maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności rozdzielania, a także:
cyjnej kolumny

reprezentatywność i dobrą 
wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 
kolumnie (charakteryzujące się zróżnicowaną energią oddziaływań, w tym 

onkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 
jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

substancje łatwo rozdzielające się o prostej budowie cząsteczek,
substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

<= 20l, gdy d
warunki dobrej dynamiki układu detektor 

Najlepszą sprawność rozdzielania otrzymuje się przy optymalnym
ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 
odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 
wykorzystuje się wyższe prędkości przepływu eluentu. Zależność H=f(u) może 
przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  

WRPT = H = A + 

wielkości stałe dla danej kolumny, fazy stacjonarnej, fazy 
charakteryzuje dyfuzję wirową, B 

rzez przepływ fazy ruchomej).

.  przedstawiono przebieg krzywej opisanej równaniem Van Deemtera 

zależność wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT=H) od 
prędkość faz

stałe w równaniu Van Deemtera. 

W tabeli poniżej zestawiono zjawiska, decydujące o wynikowej sprawności kolumny

kolumnowego rozmycia stref ( 

maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności rozdzielania, a także:
cyjnej kolumny

reprezentatywność i dobrą 
wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 
kolumnie (charakteryzujące się zróżnicowaną energią oddziaływań, w tym 
onkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 

jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

substancje łatwo rozdzielające się o prostej budowie cząsteczek,
substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

l, gdy d
warunki dobrej dynamiki układu detektor 

Najlepszą sprawność rozdzielania otrzymuje się przy optymalnym
ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 
odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 
wykorzystuje się wyższe prędkości przepływu eluentu. Zależność H=f(u) może 
przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  

WRPT = H = A + 
u

B

wielkości stałe dla danej kolumny, fazy stacjonarnej, fazy 
charakteryzuje dyfuzję wirową, B 

rzez przepływ fazy ruchomej).

.  przedstawiono przebieg krzywej opisanej równaniem Van Deemtera 

zależność wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT=H) od 
prędkość fazy ruchomej odpowiadająca największej sprawności 

stałe w równaniu Van Deemtera. 

W tabeli poniżej zestawiono zjawiska, decydujące o wynikowej sprawności kolumny

kolumnowego rozmycia stref ( 

maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności rozdzielania, a także:
cyjnej kolumny 

reprezentatywność i dobrą 
wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 
kolumnie (charakteryzujące się zróżnicowaną energią oddziaływań, w tym 
onkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 

jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

substancje łatwo rozdzielające się o prostej budowie cząsteczek,
substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

l, gdy d
warunki dobrej dynamiki układu detektor – 

Najlepszą sprawność rozdzielania otrzymuje się przy optymalnym
ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 
odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 
wykorzystuje się wyższe prędkości przepływu eluentu. Zależność H=f(u) może 
przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  

u

B
 +Cu

wielkości stałe dla danej kolumny, fazy stacjonarnej, fazy 
charakteryzuje dyfuzję wirową, B 

rzez przepływ fazy ruchomej).

.  przedstawiono przebieg krzywej opisanej równaniem Van Deemtera 

zależność wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT=H) od 
y ruchomej odpowiadająca największej sprawności 

stałe w równaniu Van Deemtera.  

W tabeli poniżej zestawiono zjawiska, decydujące o wynikowej sprawności kolumny

kolumnowego rozmycia stref ( 

maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności rozdzielania, a także:

reprezentatywność i dobrą odtwarzalność warunków testu, 
wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 
kolumnie (charakteryzujące się zróżnicowaną energią oddziaływań, w tym 
onkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 

jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

substancje łatwo rozdzielające się o prostej budowie cząsteczek,
substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

l, gdy dc=4 mm, L
 rejestrator.

Najlepszą sprawność rozdzielania otrzymuje się przy optymalnym
ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 
odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 
wykorzystuje się wyższe prędkości przepływu eluentu. Zależność H=f(u) może 
przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  

+Cu

wielkości stałe dla danej kolumny, fazy stacjonarnej, fazy 
charakteryzuje dyfuzję wirową, B – dyfuzję cząsteczkową w fazie ruchomej, C 

rzez przepływ fazy ruchomej).

.  przedstawiono przebieg krzywej opisanej równaniem Van Deemtera 

zależność wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT=H) od 
y ruchomej odpowiadająca największej sprawności 

W tabeli poniżej zestawiono zjawiska, decydujące o wynikowej sprawności kolumny

2
v

maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności rozdzielania, a także:

odtwarzalność warunków testu, 
wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 
kolumnie (charakteryzujące się zróżnicowaną energią oddziaływań, w tym 

onkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 
jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

substancje łatwo rozdzielające się o prostej budowie cząsteczek,
substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

=4 mm, L
rejestrator.

Najlepszą sprawność rozdzielania otrzymuje się przy optymalnym
ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 
odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 
wykorzystuje się wyższe prędkości przepływu eluentu. Zależność H=f(u) może 
przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  

+Cu 

wielkości stałe dla danej kolumny, fazy stacjonarnej, fazy 
dyfuzję cząsteczkową w fazie ruchomej, C 

rzez przepływ fazy ruchomej).

.  przedstawiono przebieg krzywej opisanej równaniem Van Deemtera 

zależność wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT=H) od 
y ruchomej odpowiadająca największej sprawności 

W tabeli poniżej zestawiono zjawiska, decydujące o wynikowej sprawności kolumny

2
ext

maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności rozdzielania, a także:

odtwarzalność warunków testu, 
wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 
kolumnie (charakteryzujące się zróżnicowaną energią oddziaływań, w tym 

onkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 
jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

substancje łatwo rozdzielające się o prostej budowie cząsteczek,
substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

=4 mm, L
rejestrator.

Najlepszą sprawność rozdzielania otrzymuje się przy optymalnym
ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 
odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 
wykorzystuje się wyższe prędkości przepływu eluentu. Zależność H=f(u) może 
przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  

  

wielkości stałe dla danej kolumny, fazy stacjonarnej, fazy 
dyfuzję cząsteczkową w fazie ruchomej, C 

rzez przepływ fazy ruchomej).

.  przedstawiono przebieg krzywej opisanej równaniem Van Deemtera 

zależność wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT=H) od 
y ruchomej odpowiadająca największej sprawności 

W tabeli poniżej zestawiono zjawiska, decydujące o wynikowej sprawności kolumny

) –

maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności rozdzielania, a także:

odtwarzalność warunków testu, 
wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 
kolumnie (charakteryzujące się zróżnicowaną energią oddziaływań, w tym 
onkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 

jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

substancje łatwo rozdzielające się o prostej budowie cząsteczek,
substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

=4 mm, L
rejestrator.

Najlepszą sprawność rozdzielania otrzymuje się przy optymalnym
ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 
odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 
wykorzystuje się wyższe prędkości przepływu eluentu. Zależność H=f(u) może 
przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  

wielkości stałe dla danej kolumny, fazy stacjonarnej, fazy 
dyfuzję cząsteczkową w fazie ruchomej, C 

rzez przepływ fazy ruchomej).

.  przedstawiono przebieg krzywej opisanej równaniem Van Deemtera 

zależność wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT=H) od 
y ruchomej odpowiadająca największej sprawności 

W tabeli poniżej zestawiono zjawiska, decydujące o wynikowej sprawności kolumny

– w przypadku wymagania 

maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności rozdzielania, a także:

odtwarzalność warunków testu, 
wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 
kolumnie (charakteryzujące się zróżnicowaną energią oddziaływań, w tym 
onkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 

jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

substancje łatwo rozdzielające się o prostej budowie cząsteczek,
substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

=4 mm, Lc> 100 mm),
rejestrator. 

Najlepszą sprawność rozdzielania otrzymuje się przy optymalnym
ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 
odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 
wykorzystuje się wyższe prędkości przepływu eluentu. Zależność H=f(u) może 
przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  

wielkości stałe dla danej kolumny, fazy stacjonarnej, fazy 
dyfuzję cząsteczkową w fazie ruchomej, C 

rzez przepływ fazy ruchomej).

.  przedstawiono przebieg krzywej opisanej równaniem Van Deemtera 

zależność wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT=H) od 
y ruchomej odpowiadająca największej sprawności 

W tabeli poniżej zestawiono zjawiska, decydujące o wynikowej sprawności kolumny

w przypadku wymagania 

maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności rozdzielania, a także:

odtwarzalność warunków testu, 
wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 
kolumnie (charakteryzujące się zróżnicowaną energią oddziaływań, w tym 
onkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 

jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

substancje łatwo rozdzielające się o prostej budowie cząsteczek,
substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

> 100 mm),

Najlepszą sprawność rozdzielania otrzymuje się przy optymalnym
ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 
odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 
wykorzystuje się wyższe prędkości przepływu eluentu. Zależność H=f(u) może 
przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  

wielkości stałe dla danej kolumny, fazy stacjonarnej, fazy 
dyfuzję cząsteczkową w fazie ruchomej, C 

rzez przepływ fazy ruchomej). 

.  przedstawiono przebieg krzywej opisanej równaniem Van Deemtera 

 

zależność wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT=H) od 
y ruchomej odpowiadająca największej sprawności 

W tabeli poniżej zestawiono zjawiska, decydujące o wynikowej sprawności kolumny

w przypadku wymagania 

maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności rozdzielania, a także:

odtwarzalność warunków testu, 
wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 
kolumnie (charakteryzujące się zróżnicowaną energią oddziaływań, w tym 
onkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 

jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

substancje łatwo rozdzielające się o prostej budowie cząsteczek,
substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

> 100 mm),

Najlepszą sprawność rozdzielania otrzymuje się przy optymalnym
ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 
odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 
wykorzystuje się wyższe prędkości przepływu eluentu. Zależność H=f(u) może 
przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  

wielkości stałe dla danej kolumny, fazy stacjonarnej, fazy 
dyfuzję cząsteczkową w fazie ruchomej, C 

.  przedstawiono przebieg krzywej opisanej równaniem Van Deemtera 

zależność wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT=H) od 
y ruchomej odpowiadająca największej sprawności 

W tabeli poniżej zestawiono zjawiska, decydujące o wynikowej sprawności kolumny

w przypadku wymagania 

maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności rozdzielania, a także:

odtwarzalność warunków testu, 
wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 
kolumnie (charakteryzujące się zróżnicowaną energią oddziaływań, w tym 
onkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 

jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

substancje łatwo rozdzielające się o prostej budowie cząsteczek, 
substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

> 100 mm),

Najlepszą sprawność rozdzielania otrzymuje się przy optymalnym 
ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 
odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 
wykorzystuje się wyższe prędkości przepływu eluentu. Zależność H=f(u) może 
przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  

wielkości stałe dla danej kolumny, fazy stacjonarnej, fazy 
dyfuzję cząsteczkową w fazie ruchomej, C 

.  przedstawiono przebieg krzywej opisanej równaniem Van Deemtera 

zależność wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT=H) od 
y ruchomej odpowiadająca największej sprawności 

W tabeli poniżej zestawiono zjawiska, decydujące o wynikowej sprawności kolumny

w przypadku wymagania 

maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności rozdzielania, a także:

odtwarzalność warunków testu, 
wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 
kolumnie (charakteryzujące się zróżnicowaną energią oddziaływań, w tym 
onkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 

jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

> 100 mm), 

 przepływie fazy 
ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 
odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 
wykorzystuje się wyższe prędkości przepływu eluentu. Zależność H=f(u) może być opisana w 
przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  

wielkości stałe dla danej kolumny, fazy stacjonarnej, fazy 
dyfuzję cząsteczkową w fazie ruchomej, C 

.  przedstawiono przebieg krzywej opisanej równaniem Van Deemtera 

zależność wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT=H) od 
y ruchomej odpowiadająca największej sprawności 

W tabeli poniżej zestawiono zjawiska, decydujące o wynikowej sprawności kolumny

w przypadku wymagania 

maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności rozdzielania, a także:

odtwarzalność warunków testu, 
wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 
kolumnie (charakteryzujące się zróżnicowaną energią oddziaływań, w tym - mogące, w 

onkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 
jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

 

przepływie fazy 
ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 
odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 

być opisana w 
przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  

wielkości stałe dla danej kolumny, fazy stacjonarnej, fazy 
dyfuzję cząsteczkową w fazie ruchomej, C 

.  przedstawiono przebieg krzywej opisanej równaniem Van Deemtera 

zależność wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT=H) od 
y ruchomej odpowiadająca największej sprawności 

W tabeli poniżej zestawiono zjawiska, decydujące o wynikowej sprawności kolumny

w przypadku wymagania 

maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności rozdzielania, a także: 

odtwarzalność warunków testu, 
wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 

mogące, w 
onkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 

jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

przepływie fazy 
ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 
odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 

być opisana w 
przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  

wielkości stałe dla danej kolumny, fazy stacjonarnej, fazy 
dyfuzję cząsteczkową w fazie ruchomej, C 

.  przedstawiono przebieg krzywej opisanej równaniem Van Deemtera 

zależność wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT=H) od 
y ruchomej odpowiadająca największej sprawności 

W tabeli poniżej zestawiono zjawiska, decydujące o wynikowej sprawności kolumny 

w przypadku wymagania 

odtwarzalność warunków testu, 
wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 

mogące, w 
onkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 

jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

przepływie fazy 
ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 
odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 

być opisana w 
przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  

wielkości stałe dla danej kolumny, fazy stacjonarnej, fazy 
dyfuzję cząsteczkową w fazie ruchomej, C 

.  przedstawiono przebieg krzywej opisanej równaniem Van Deemtera  

zależność wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT=H) od 
y ruchomej odpowiadająca największej sprawności 

 

w przypadku wymagania 

odtwarzalność warunków testu, tzn., 
wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 

mogące, w 
onkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 

jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

przepływie fazy 
ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 
odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 

być opisana w 
przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  

wielkości stałe dla danej kolumny, fazy stacjonarnej, fazy 
dyfuzję cząsteczkową w fazie ruchomej, C 

 

zależność wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT=H) od 
y ruchomej odpowiadająca największej sprawności 

44

w przypadku wymagania 

tzn., 
wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 

mogące, w 
onkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 

jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

przepływie fazy 
ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 
odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 

być opisana w 
przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  

dyfuzję cząsteczkową w fazie ruchomej, C –

zależność wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT=H) od 
y ruchomej odpowiadająca największej sprawności 
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w przypadku wymagania 

tzn., 
wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 

mogące, w 
onkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 

jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

przepływie fazy 
ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 
odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 

być opisana w 
przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  

– 

zależność wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT=H) od 
y ruchomej odpowiadająca największej sprawności 
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Równanie Van Deemtera 
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ruchomej (m) i 
stacjonarnej (s) 

 Założenie addytywności efektów 
rozmycia stref – addytywności 
wariancji efektów składowych 

Tłokowy profil przepływu w kolumnie jest podstawowym warunkiem otrzymania 
kolumny o sprawności wynikającej z powyższych teoretycznych zależności. Gdy Profil 
przepływu w kolumnie nie jest „tłokowy”, należy oczekiwać znacznie wyższych wartości 
WRPT. 

Rys. 2.14.  Kształty pików chromatograficznych w przypadku tłokowego i nierównomiernego profilu 
przepływu cieczy w kolumnie. 

Rozmycie stref „poza kolumną” (poza warstwą wypełnienia – w związku ze skończoną 
objętością dozowanej próbki (Vi ), rozmycie w dozowniku, w rurkach, na wlocie i wylocie z 
kolumny, w detektorze):  

- w związku z dozowaniem określonej porcji cieczy :  
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- w związku z przepływem cieczy w pętli dozującej i w  kapilarach łączących    
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- w kuwecie detektora i w innych przestrzeniach mieszających: 22
Mv V     

 

- w ewentualnych „kieszeniach”, a także w innych „martwych” przestrzeniach aparatu: 
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a) niedostateczna dynamika układu detektor – rejestrator jako przyczyna „pozornej dyspersji” 
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Łączna wysokość wypełnienia równoważna półce teoretycznej powinna być jak najmniejsza.  
Jest w przybliżeniu sumą powyższych efektów składowych i teoretycznie powinna w 

optymalnych warunkach wynosić : 
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W konsekwencji, tym mniejsze poza-kolumnowe rozmycie stref rozdzielanych substancji, im 
mniejsze objętości wewnętrznych elementów i przestrzeni w detektorze, dozowniku, 
kolumnie, im mniejsze średnice i długości kapilar łączących, a także, jeżeli wartości 
stałych czasowych odpowiedzi detektora nie są nadmierne.  

 

Oczekiwane w praktyce sprawności kolumny HPLC (jeżeli dc = 4.0 – 4,6 mm, w = 1-
1,5ml/min ) 

dp [m] No [1/m] 

10 m 15 – 20  tys. 

7 m 30 – 35  tys. 

5 m 50 – 60  tys. 

3 m 100 – 130 tys. 
 

Warunki jakie należy spełnić podczas wykonywania testu sprawności i selektywności 
kolumny: 

- należy zapewnić odtwarzalność warunków testu; wybrać substancje zdolne 
charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w kolumnie (charakteryzujące się 
zróżnicowaną energią oddziaływań, w tym - mogące, w konkretnych warunkach 
rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać jedną z mieszanin 
testowych Engelhardta, albo inną); ogólnie, do testowania kolumny powinno się wybrać: 
 substancje łatwo rozdzielające się o prostej budowie cząsteczek, 
 niskie stężenie substancji w próbce testującej (w liniowym zakresie izotermy sorpcji), 
 małą objętość dozowania (Vi <= 20l, gdy dc=4 mm, Lc> 100 mm), 
 warunki dobrej dynamiki układu detektor – rejestrator. 

Przydatne w praktyce zależności obliczeniowe 

Zależności podstawowe 

Zależności do obliczania porowatości różnego rodzaju podano w cz. 2. instrukcji. Trzeba przy 
tym pamiętać, że objętość wypełnienia kolumny, albo objętość kolumny niewypełnionej, to objętość 
walca o średnicy dc i wysokości Lc, a objętość martwą kolumny można oszacować jako: 

Vo = Fc  ּ◌  ּ◌cL  εt 
gdzie:  
Fc  - to pole przekroju poprzecznego kolumny. 

Natomiast, objętość martwą kolumny można oszacować jako: 

Vo = Vc  ◌ּεt 



47 
 

Zakładając dla kolumny pakowanej na sucho  εt=0.75, a dla kolumny pakowanej techniką 
zawiesinową na mokro (wszystkie kolumny HPLC/UPC) εt = 0.8 . 

Liniową prędkość przepływu eluentu w kolumnie można  oszacować jako : 

u = w / (Fc  ּ◌ εt ) 

Proszę zastanowić się czy powyższe zależności są poprawne i dlaczego  (?) 

Teoretyczna formuła zależności rozdzielczości R (dawniej Rs – stopień rozdzielania) od 
najważniejszych parametrów rozdzielania chromatograficznego w warunkach elucji izokratycznej 
(stałego składu eluentu), uzależnia rozdzielczość (R) (dawniej stopień rozdzielenia Rs), pików 
substancji sąsiadujących na chromatografie, od sprawności retencji i selektywności układu 
chromatograficznego, i jest wyrażona następującą zależnością: 
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Zależność ta pozwala na wyciąganie wniosków dotyczących optymalizacji warunków 

rozdzielania w chromatografii (nie tylko cieczowej), i pokazuje, że najważniejsza jest maksymalizacja 
„α”, tzn., selektywności rozdzielania, b. ważna wysoka sprawność rozdzielania – wysoka wartość „N” 
(liczby półek teoretycznych kolumny), a także, że wartość współczynników retencji „k” powinna 
mieścić się w zakresie od ok. 0.5 do 10, a w przypadku łatwych problemów rozdzielczych od 0.5 do 5, 
co –w warunkach elucji izokratycznej - sprzyja minimalizacji czasu trwania rozdzielania oraz 
poprawie czułości detekcji. 

Wartość R (Rs) w praktyce oblicza się na podstawie chromatogramu mieszaniny modelowej z 
zależności: 

R (Rs) = (l2-l1) / ½ (S2 + S1) 

Obliczanie sprawności i innych parametrów na podstawie chromatogramu testowego, z połowy 
wysokości piku, oddzielnie dla każdego z pików: 
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Wartość H oraz N może być też obliczana na podstawie szerokości pików przy podstawie (S), a 
wartość współczynnika asymetrii piku, dla połowy wysokości piku. 

Wyżej podane zależności dla obliczania H i N są słuszne tylko dla pików posiadających kształt 
krzywej Gaussa. W przypadku pików wyraźnie asymetrycznych, wartości H i N powinny być 
obliczane na podstawie momentów statystycznych piku chromatograficznego (w przypadku obliczeń 
na podstawie chromatogramu), z zależności : 

H= Lc (μ2 / (M1)
2) 

Możliwą do uzyskania „teoretycznie”, sprawność pakowanej kolumny w chromatografii 
cieczowej, niezależnie od skali rozdzielania, najlepiej charakteryzuje  równanie Knoxa :  




CA
B

hteor  33,0 , gdzie 
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pd
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ud
  są wielkościami bezwymiarowymi, odpowiednio: „h” - tzw. „zredukowaną 

wysokością półki teoretycznej kolumny”, a  „ν” , tzw., „zredukowaną prędkością przepływu eluentu w 
kolumnie” – w praktyce jest to tzw. „dyfuzyjna liczba Pecleta” (Pe). Dla dobrze wypełnionych i 
bardzo sprawnych pakowanych kolumn HPLC, charakteryzujących się tłokowym profilem przepływu 
w warstwie wypełnienia kolumny: A=1, B=2, C=0,1. 

Po obliczeniu hteor. , można obliczyć Hteor oraz Nteor  dla stosowanej w badaniach kolumny 
HPLC, z podstawowej w inżynierii chemicznej i procesowej zależności: 

Lc = N  ּ◌ H 

Która to zależność jest przede wszystkim wykorzystywana do obliczania koniecznej długości 
kolumny (wypełnienia kolumny), gdy znana jest konieczna do uzyskania potrzebnego rozdzielenia 
liczba półek teoretycznych (N) oraz znana jest wartość wysokości równoważnej półce teoretycznej w 
warunkach rozdzielania (H).   

Następnie należy porównać te wartości „teoretyczne”, z wartościami rzeczywistymi 
wyznaczonymi w sposób doświadczalny dla badanej kolumny, tak bez odejmowania, jak i po 
uwzględnieniu (odjęciu) poza-kolumnowej dyspersji stref rozdzielanych substancji    

Przepuszczalność kolumny pakowanej najlepiej charakteryzuje bezwymiarowa, tzw. 
„zredukowana przepuszczalność kolumny  (Φ): 

Φ = (dp)2 / K 

obliczana na podstawie wartości przepuszczalności „K” 

K = u Lc η / ΔP 

Wszystkie wartości należy podstawić w układzie SI. 

Wartość Φ wyznaczona dla kolumny (po eliminacji oporów przepływu), powinna mieścić się w 
zakresie 500 do 2000. Wówczas kolumna nie jest ani zbyt luźno, ani ściśle upakowana, a także 
przewody łączące i elementy podtrzymujące wypełnienie / rozprowadzające / zbierające eluent na / z 
powierzchni wypełnienia kolumny nie posiadają nadmiernego oporu dla przepływu eluentu.  Jeśli 
wartość Φ wyznacza się łącznie dla kolumny i aparatu chromatograficznego, to otrzymanie wartości w 
zakresie do 2000 informuje, że także w przewodach łączących kolumnę z pompą (na wylocie z której, 
ma miejsce pomiar ciśnienia pompowania) oraz wylot kolumny z detektorem / kolektorem frakcji, nie 
ma nadmiernych oporów przepływu. Jednakże, gdy - dla kolumn pakowanych - Φ wynosi poniżej 750, 
to złoże (wypełnienie) kolumny może być mało stabilne.  

Nie należy używać tego rodzaju kolumn w warunkach przepływu zwrotnego oraz nie należy 
dopuścić do wyschnięcia wypełnienia kolumny ! 
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Rys. 2.15. Schemat, przedstawiający chromatogram testowy i sposób wyznaczania parametrów do obliczenia 

parametrów sprawności kolumny 

Obliczenie wartości tzw. impedancji rozdzielania w testowanej kolumnie 

                         to  P 
  E = -----------   
                           N2    

Wartość E powinna być w zakresie 2500 do 10000 dla kolumny pakowanej oraz w 
zakresie 800 do 2500 dla tzw. kolumny monolitycznej. 

Wyznaczanie poza-kolumnowej dyspersji masy na podstawie chromatogramu 
testowego: 
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Rys. 2.16. Ilustracja zasady postępowania przy wyznaczaniu tzw. „poza-kolumnowego rozmycia stref” 
rozdzielanych substancji. 

2.12.2. Testowanie kolumn do chromatografii wykluczania w 
warunkach lipofilowych  

Testowanie sprawności i przepuszczalności kolumn do chromatografii wykluczania 
(żelowej - GPC - Gel Permeation Chromatography; SEC-Size Exclusin Chromatography) dla 
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warunków lipofilowych rozdzielania powinno być wykonywane z zastosowaniem bardzo 
niewielkiej objętości próbki nisko-molekularnego roztworu "trasera" w eluencie stosowanym 
w celu rozdzielania i charakterystyki polimerów z zastosowaniem badanej kolumny, przy 
czym, traserem powinien być związek chemiczny, który nie jest w żadnym stopniu sorbowany 
w warunkach testu oraz który posiada korzystną charakterystykę detekcyjną. 

Podczas ćwiczenia zostanie w tym celu zastosowany aceton, albo styren, jako "traser", 
a dichlorometan (DCM), lub czterowodorofuran (THF - tetrahydrofuran), jako eluent. 

Jednakże tego rodzaju test nie jest wystarczający dla opisu rozdzielczości kolumny i 
jej przydatności dla opisu rozkładu mas cząsteczkowych, lub do otrzymywania wąsko-
dyspersyjnych frakcji polimerów. W tym celu należy dokonać rozdzielania mieszaniny 
wąskodyspersyjnych "wzorców" polistyrenu, o masach molekularnych w zakresie od ok. 106 
Da, do ok. 1000 Da, korzystnie mieszaniny różniącej się wartością \średniej masy 
cząsteczkowej co rząd wartości, tzn., 106, 105, 104, 103, 102. 

Badane będą przez poszczególne podgrupy następujące kolumny:  
a) Phenomenex - 50 Ǻ / „Linear” 
b) LiChrogel: PS mix, PS 4, PS 1, UltraStyragel 1000 
c) SI60 (węgierskie) połączone szeregowo, w zastosowaniu do chromatografii wykluczania 
d) C18 (węgierskie) w zastosowaniu do chromatografii wykluczania,  
e)  inne 

Procedura 

1.Ustalenie linii bazowej detektora / detektorów podczas przepływu eluentu (THF, DCM, 
innego wskazanego przez prowadzącego), z natężeniem (w) podanym przez prowadzącego  

2.Przygotowanie próbek "trasera", mieszanin "wzorców" polistyrenu, "plastyfikatora", asfaltu, 
badanych polimerów, 0,2 mg/ml plastyfikatora+0,3 mg/ml benzo(a)pirenu+0,3 mg/ml 
pirenu+15 µl/ml benzenu+15 µl/ml ksylenu, MAG + DAG + TAG + KT, FAME + Gliceryna 
+ MeOH) - w THF  / CH2Cl2 / acetonie / toluenie, o stężeniach w zakresie 1 - 20 mg/mL 
eluentu (próbki zostaną przygotowane przed ćwiczeniami we fiolkach o hermetycznej 
szczelności i zostaną przekazane podgrupie na początku ćwiczenia) dozowanie toluenu lub 
benzenu – roztwór ~ 0,1 g / 10 ml; 

3. Dozowanie ustalonej objętości roztworów do kolumny, elucja i detekcja, otrzymanie 
chromatogramów z przepływem eluentu przez kolumnę w jednym i drugim kierunku 

4. Zapisanie warunków elucji / rozdzielania w tabeli warunków badań, w tym koniecznie 
temperatury i spadku ciśnienia w kolumnie, w celu możliwości obliczenia przepuszczalności 
kolumny i innych parametrów 

5. Wydruk lub skopiowanie plików "pdf" chromatogramów, albo odcięcie chromatogramów z 
integratora typu printer - plotter.  

6. Opisanie chromatogramów w/g "standardu", opracowanie wyników, przygotowanie 
sprawozdania, w tym: 

 obliczenie parametrów testu kolumny,  
 przygotowanie wykresu krzywej kalibracyjnej log(M) = f(Ve) w programie MS Excel, 
 oznaczanie rozkładu masy molekularnej polistyrenu w obu kierunkach przepływu 

przez kolumnę, gdy kolumna różni się sprawnością w jednym i drugim kierunku 
testowania; w przypadku gdy nie jest obserwowana różnica sprawności kolumny 
rozkład masy molekularnej polistyrenu oznacza się tylko w jednym kierunku 
przepływu (bardziej korzystnym), 
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3. CHROMATOGRAFIA CIENKOWARSTWOWA – RP-TLC / RP-
HPTLC, NP-TLC / NP-HPTLC - w odwróconych (RP), normalnych 
(NP) układach faz, w warunkach oddziaływań hydrofilowych (HILIC) 

Wprowadzenie  

Chromatografia cienkowarstwowa, nazywana ostatnio – planarną - TLC (Thin Layer 
Chromatography), jest techniką chromatografii cieczowej, gdzie rozdzielenie składników 
mieszaniny zachodzi na powierzchni sorpcyjnej fazy stacjonarnej uformowanej w postaci 
cienkiej warstwy. Czasem, obecnie już bardzo rzadko, fazą stacjonarną jest warstwa bibuły. 
Wówczas ta technika jest nazywana chromatografią bibułową. Kiedy mamy do czynienia z 
warstwą rozprowadzoną na płytce szklanej, aluminiowej lub z tworzywa sztucznego, jest to 
chromatografia cienkowarstwowa.  

Mechanizm rozdzielenia jest bardzo podobny do elucyjnej chromatografii 
kolumnowej, jednakże najczęściej, szczególnie w normalnych układach faz (NP-TLC), 
warunki na powierzchni płytki TLC są bardziej skomplikowane, niż w kolumnie elucyjnej. 
Migracja składników mieszaniny wraz z fazą ruchomą wzdłuż warstwy sorbentu następuje w 
„klasycznej” TLC dzięki siłom kapilarnym, powodującym ruch eluentu od powierzchni 
cieczy, w której zostaje zanurzona płytka TLC - w kierunku ku górze, a w przypadku płytek 
umieszczonych poziomo – od linii dystrybucji eluentu dostarczanego do powierzchni 
sorbentu, w kierunku przeciwnym.  

O migracji eluentu wzdłuż płytki decydują siły adhezji fazy ruchomej do powierzchni 
ziaren złoża, które w przestrzeni między-ziarnowej tworzą swego rodzaju kapilary o zmiennej 
średnicy, stąd, by ruch fazy ruchomej odbywał się samorzutnie,  konieczna jest dobra 
zwilżalność eluentu do powierzchni sorbentu. W przypadku warunków odwróconych układów 
faz (RP) oraz stosowania jako eluentu, wzajemnie mieszających się – wody, lub roztworu 
buforowego o niewielkiej zawartości polarnego dodatku organicznego (tylko polarne ciecze 
organiczne są mieszalne z wodą lub wodnymi roztworami buforowymi, które stanowią w 
odwróconych układach faz składnik eluentu o znikomej sile elucyjnej), siły zwilżalności 
eluentu do powierzchni ziaren i kapilar w ziarnach wypełnienia są niewielkie, albo – w 
przypadku bardzo hydrofobowych faz stacjonarnych – ujemne (brak zwilżalności sorbentu 
przez eluent), wtedy w celu wymuszenia migracji eluentu wzdłuż płytki TLC, jest konieczne 
stosowanie nadciśnienia. Także w przypadku dobrej zwilżalności sorbentu przez eluent, gdy 
stosowane są tzw. wysokosprawne cienkie warstwy (HPTLC – High Performance Thin Layer 
Chromatography), dla wymuszenia ruchu, albo w celu uzyskania dostatecznie wysokiej 
prędkości ruchu eluentu wzdłuż płytki TLC, jest konieczne nadciśnienie, tzn., pompowanie 
eluentu wzdłuż płytki TLC/HPTLC. Ten rodzaj cienkowarstwowej chromatografii cieczowej, 
mającej miejsce dzięki wymuszonemu nadciśnieniem ruchowi eluentu, jest nazywany 
„nadciśnieniową chromatografią cienkowarstwową - OVP-TLC, albo, OP-TLC (Over 
Pressure Thin Layer Chromatography).  

W zależności od energii oddziaływań składników rozdzielanej mieszaniny z fazami – 
stacjonarną i ruchomą, a w istocie z grupami funkcyjnymi fazy stacjonarnej i ruchomej - 
wykazują one różny stopień retencji tzn. mają różną drogę migracji i w trakcie trwania elucji, 
a następnie po jej zakończeniu, znajdują się w różnych miejscach cienkiej warstwy, podobnie, 
jak w kolumnie LC.  

Głównym mechanizmem oddziaływań międzycząsteczkowych, zarówno w 
normalnych (NP), jak i w odwróconych układach faz (RP), jest adsorpcja. „Naturalnymi” 
adsorbentami w NP-TLC są - żel krzemionkowy (zdecydowanie najczęściej stosowany), 
tlenek glinu, krzemian magnezu, czasem krzemian wapnia, lub hydroksyl-apatyt, a niekiedy 
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inne, takie, jak celuloza ziarnista, porowaty di-tlenek cyrkonu, albo tytanu itp.  

Powierzchnia tych sorbentów (szczególnie żelu krzemionkowego), może być 
chemicznie modyfikowana różnymi związkami chemicznymi. Szczególnie ważna jest 
modyfikacja powierzchni wewnątrz-ziarnowych kapilar sorbentu, ponieważ w praktyce, 
wymiana masy ma w chromatografii miejsce na powierzchni kapilar wewnątrz-ziarnowych, 
która jest wielokrotnie większa od powierzchni zewnętrznej ziaren sorbentu.  

Niekiedy, obecnie już bardzo rzadko, dokonuje się „impregnacji” powierzchni 
sorpcyjnej warstewką ciekłej fazy stacjonarnej, podobnie, jak w chromatografii gazowej. 
Wtedy mamy do czynienia z cienkowarstwową podziałową chromatografią cieczową. W 
zależności od użytego czynnika impregnującego otrzymywać można warstwy hydrofilowe lub 
hydrofobowe. Warstwy hydrofilowe uzyskuje się stosując do impregnacji powierzchni 
sorpcyjnej dimetyloformamid, dimetylosulfoamid, dimetylosulfotlenek, a warstwy 
hydrofobowe - stosując substancje takie jak olej parafinowy, skwalan, undekan, olej 
silikonowy i inne. 

Współcześnie, modyfikację powierzchni sorpcyjnej płytek TLC wykonuje się 
metodami chemicznymi, takimi samymi, jak w przypadku modyfikacji powierzchni 
sorpcyjnej wypełnień kolumn, uzyskując związaną kowalencyjnie monomolekularną 
"warstewkę" „chemicznego modyfikatora”, wiążąc grupy funkcyjne sorbentu z powierzchną 
żelu krzemionkowego, wiązaniami siloksanowymi (-Si-O-R, gdzie R jest grupą n-
propylową, izo-propylową, n-butylową, izobutylową, lub inną):  

 dla chromatografii w normalnych układach faz (NP-TLC, a także dla uzyskiwania 
warunków HILIC, gdy eluent jest bogaty w wodę, albo w roztwór buforowy):  

o alkilo-diol (faza stacjonarna „DIOL”), 
o mono, lub di-alkilo-aminę (faza stacjonarna „NH2”), 
o amid kwasu karboksylowego (faza stacjonarna „Amid”), 
o alkilo-nitryl (faza stacjonarna – „CN” – „nitryl”, nie cyjanek !!!), 
o cyklodekstrynę – (często spotykana chiralna faza stacjonarna, do 

rozdzielania izomerów optycznych) 
o i wiele innych grup funkcyjnych; 

 dla chromatografii w odwróconych układach faz (RP-TLC): 
o n-oktadekan (faza „octadecylowa”- C18 / RP-18), 
o n-oktan (faza „ortylowa” – C8 / RP-8), 
o grupę fenylową, albo di-fenylową (faza „Phenyl”, lub „di-Phenyl”), a także, 
o alkilonitryl („CN” – faza CN, może slużyć w warunkach RP / NP oraz HILIC 
o inne hydrofobowe grupy funkcyjne, np. n-C32, n-C16, n-C6, nC4, C2, 

cholesterol, alkilo-cyklodekstryny, i wiele innych, które mogą być 
wykorzystywane, albo w warunkach faz odwróconych (RP), albo normalnych 
(NP) albo oddziaływań hydrofilowych (HILIC), a także niekiedy – 
jonowymiennych, podobnie – gdy tego samego typu modyfikowane 
chemicznie fazy stacjonarne stosuje się w elucyjnej chromatografii 
kolumnowej.  

Parametrem, który stosuje się do opisu retencji w warstwie chromatograficznej TLC jest 
współczynnik opóźnienia (Rf), albo jego 100 - krotność (hRf), definiowany, jako stosunek 
drogi przebytej przez środek plamki substancji (a) do drogi czoła fazy ruchomej (b), gdy obie 
drogi mierzy się od punktu naniesienia plamki mieszaniny rozdzielanych substancji na 
powierzchni płytki TLC (Rys.3.1).   
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b

a
R f   ;                          

Rys. 3.1. Chromatogram cienkowarstwowy mieszaniny substancji A i B; a-drogi przebyta przez środek plamek 
substancji „A” i „B”; b- droga przebyta przez czoło fazy ruchomej – mierzone od środka plamki 
mieszaniny AB, naniesionej na płytkę TLC. 

Najczęściej do charakterystyki retencji w TLC nie stosuje się parametru Rf, który jest 
liczbą ułamkową, a hRf (czyli hekta-Rf), tzn., Rf x 100. Na podstawie wartości Rf można 
obliczyć współczynnik retencji (k) dla badanej substancji, z zależności: 

k=(1-Rf)/Rf 

(proszę spróbować „wyprowadzić” powyższą zależność na podstawie definicji Rf oraz k !)  

Oczywiście, możliwość obliczenia k na podstawie wartości Rf otrzymanych w 
warunkach TLC, nie dotyczy Rf = 0 oraz bardzo małych wartości Rf, gdy retencja badanej 
substancji byłaby ogromnie wielką wartością, a wartość k zmierzałaby do nieskończoności. 

Należy mieć świadomość, że zwłaszcza w warunkach NP-TLC z dwu- lub więcej 
składnikowym bezwodnym eluentem, zawierającym składniki wyraźnie różniące się 
polarnością i/lub lepkością (w mniejszym stopniu będzie to miało miejsce dla RP-TLC), 
wartość wyznaczonego w ten sposób współczynnika retencji „k” będzie, tylko w przybliżeniu 
aktualna dla takich samych warunków w rozdzielaniu tych samych substancji w kolumnie 
NP-HPLC. Wynika to z innych, w istocie bardziej skomplikowanych, warunków rozdzielania 
w TLC, niż w HPLC. Między innymi w TLC, mimo warunków izokratycznych, może mieć 
miejsce - i często, ma – efekt „demiksji” („rozdzielania się”) składników eluentu, a także, 
sorbent na „cienkiej warstwie” ulega w różnym stopniu "zwilżaniu" składnikami eluentu w 
jego oparach (inaczej, niż w kolumnie, gdy ma miejsce kondycjonowanie powierzchni 
sorbentu ciekłym eluentem).     

Aby uzyskać informacje o rozdzielonych substancjach należy umiejscowić ich 
położenie na warstwie chromatograficznej. Jeśli są one barwne w świetle widzialnym, to gdy 
znajdują się na powierzchni płytki TLC w stężeniach nieśladowych, są widoczne gołym 
okiem. Jednakże, zdecydowana większość substancji organicznych i nieorganicznych nie 
posiada barwy, ani nie wykazuje silnej fluorescencji, czy luminescencji, ani w świetle 
widzialnym, ani w UV. Wówczas detekcję, tzn., „wizualizację” oraz określenie 
„intensywności” plamki badanych substancji można dokonać za pomocą metod fizycznych, 
chemicznych lub biologiczno-fizjologicznych. Do metod fizycznych zaliczyć możemy: 
fotometrię absorpcyjną, fluorescencję w zakresie fosforescencję, luminescencję, a w 
przypadku substancji znakowanych izotopami promieniotwórczymi - metody 
radiometryczne.  

Najczęściej, w celu tzw. „wizualizacji" plamek / pasm substancji na powierzchni 
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płytek TLC, stosuje się lampę emitującą promieniowanie UV, stosując światło o długości fali 
254 nm lub/i 360 nm. Bardzo wiele chemicznych związków organicznych wykazuje 
absorpcję promieniowania 254 nm. Część absorbuje też 360 nm. W tych przypadkach, gdy 
stężenia substancji zawartych w badanych plamkach / pasmach (zależnie od tego, czy roztwór 
mieszaniny / poszczególnych rozdzielanych substancji został naniesiony na płytkę w postaci 
plamki, czy pasma), nie jest na poziomie śladowym, stosuje się do rozdzielania płytki „F-
254”, albo „F-360”, albo „F-254+360”, tzn., o powierzchni impregnowanej odpowiednim 
rodzajem „fluoresceiny”. Wówczas, absorbują one światło odpowiedniej lampy UV, 
oświetlającej płytkę, zmniejszając w tym miejscu intensywność luminescencji powierzchni 
płytki, co objawia się pojawieniem pewnego stopnia „szarości” w tych miejscach takich 
płytek. Na tej podstawie można określić położenie plamek i w sposób tylko orientacyjny 
oznaczyć ich intensywność.  

Jest też wiele organicznych związków chemicznych wykazujących fluorescencję / 
luminescencje / fosforescencję pod wpływem światła UV o jednej lub obu w/w długościach 
fali. Dodatkowo, fluorescencję można wzbudzić impregnując warstwy odpowiednim 
„wywoływaczem”. Wówczas na płytce obserwować można tzw. „świecenie” plamki / pasma. 

Detekcja lub wizualizacja chemiczna polega na przeprowadzeniu badanych substancji w 
substancje barwne z pomocą reagentów chemicznych, które reagują ze wszystkimi 
chemicznymi związkami organicznymi, albo z wybranymi grupami funkcyjnymi 
rozdzielanych substancji.  Wtedy płytkę TLC, wysuszoną po „rozwinięciu chromatogramu 
TLC” , i po wysuszeniu, zwilża się odpowiednim reagentem, wywołującym powstanie 
produktu barwnego w świetle widzialnym (np, addycja oparów J2, lub spryskanie płytki (tylko 
z naturalnymi adsorbentami) stężonym kwasem siarkowym, powodującym zwęglenie 
większości substancji organicznych - jako "uniwersalne techniki "derywartyzacji"). Jest 
bardzo wiele tego rodzaju przepisów „wizualizacji chemicznej” realizowanej w sposób 
selektywny, wobec tylko określonych grup związków chemicznych. Ogólnie tego rodzaju 
postępowanie nosi nazwę „wizualizacji po  derywatyzacji.”  

Detekcja biologiczno-fizjologiczna wykorzystuje specyficzną aktywność biologiczną, 
np. antybiotyczną, albo immunologiczną rozdzielanych substancji. Te metodyki służą do 
oznaczania obecności i stężeń na powierzchni płytek TLC, antybiotyków, przeciwciał, a 
czasem też insektycydów, fungicydów i innych rodzajów substancj. 

3.1. Chromatografia cienkowarstwowa na pręcikach kwarcowych z 
detekcją płomieniowo-jonizacyjną (TLC-FID) 

Technika TLC-FID, czyli wykorzystanie chromatografii cienkowarstwowej z 
zastosowaniem pręcików kwarcowych z naniesioną warstwą sorbentu i detektora 
płomieniowo-jonizacyjnego znajduje szerokie zastosowanie w analityce produktów 
naftowych. Detektor FID jest detektorem uniwersalny na substancje węglowodorowe.  
Stosując kolejne eluenty, w sposób stopniowy eluują się najpierw substancje nasycone, 
później aromatyczne i żywice, natomiast asfalteny pozostają blisko linii startu pręcika.  

Wadą techniki TLC-FID jest stosunkowo niska precyzja, szczególnie podczas 
oznaczania niskich zawartości grupowych. Tym niemniej technika TLC-FID jest rozsądnym z 
ekonomicznego i czasowego punktu widzenia skutecznym rozwiązaniem do określenia składu 
grupowego. 

Poniżej opisano układ chromatograficzny oraz warunki wykonywania zastosowane w 
przykładowym badaniu składu grupowego techniką TLC-FID. 

Aparatura: Analizator TLC-FID Iatroscan firmy Iatron Labs. (Japonia) wyposażony w pręciki 



 

Chromarod
3200/IS
oprogramowanie do obróbki danych Chomik (Polska).

detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 
mechanicz
za po

następnie umieszcza się je na 10 min w eksykatorze, następni
w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 
suszarki w temperaturze  70
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

heksanem, Elucja heksanem na wysokość 10 cm.

Detekcja 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 
elektrometru.

Podsumowanie warunków badania: 

Na poniższym 
drogowego 35/50 techniką TLC
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Chromarod
3200/IS
oprogramowanie do obróbki danych Chomik (Polska).

detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 
mechanicz
za po

następnie umieszcza się je na 10 min w eksykatorze, następni
w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 
suszarki w temperaturze  70
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

heksanem, Elucja heksanem na wysokość 10 cm.

Detekcja 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 
elektrometru.

Podsumowanie warunków badania: 

Na poniższym 
drogowego 35/50 techniką TLC

Rys. 3.2.

Chromarod
3200/IS
oprogramowanie do obróbki danych Chomik (Polska).

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 
mechanicz
za pomocą strzykawki o pojemności 2 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
następnie umieszcza się je na 10 min w eksykatorze, następni
w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 
suszarki w temperaturze  70
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 
heksanem, Elucja heksanem na wysokość 10 cm.

Detekcja 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 
elektrometru.

Podsumowanie warunków badania: 









Na poniższym 
drogowego 35/50 techniką TLC

3.2. 

Chromarod
3200/IS-01, suszarka pręcików TLC TK
oprogramowanie do obróbki danych Chomik (Polska).

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 
mechanicz

mocą strzykawki o pojemności 2 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
następnie umieszcza się je na 10 min w eksykatorze, następni
w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 
suszarki w temperaturze  70
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 
heksanem, Elucja heksanem na wysokość 10 cm.

Detekcja –
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 
elektrometru.

Podsumowanie warunków badania: 
 Pręciki: Chromarod S III
 Stężenie próbek: 0,02 
 Rozpuszczalnik próbki: dichlorometan (DCM)
 Objętość dozowania: 1 
 Czas dozowania ok. 1 min
 Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM

metanol (95/5 
 Warunki d

przepływu powietrza 1,8 L/min.

Na poniższym 
drogowego 35/50 techniką TLC

 Chromatogram TLC

Chromarod-S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
01, suszarka pręcików TLC TK

oprogramowanie do obróbki danych Chomik (Polska).

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 
mechanicznego, d

mocą strzykawki o pojemności 2 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
następnie umieszcza się je na 10 min w eksykatorze, następni
w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 
suszarki w temperaturze  70
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 
heksanem, Elucja heksanem na wysokość 10 cm.

– wypalani
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 
elektrometru.

Podsumowanie warunków badania: 
Pręciki: Chromarod S III
Stężenie próbek: 0,02 
Rozpuszczalnik próbki: dichlorometan (DCM)
Objętość dozowania: 1 
Czas dozowania ok. 1 min
Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM
metanol (95/5 
Warunki d
przepływu powietrza 1,8 L/min.

Na poniższym 
drogowego 35/50 techniką TLC

Chromatogram TLC

Związki nasycone

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
01, suszarka pręcików TLC TK

oprogramowanie do obróbki danych Chomik (Polska).

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

nego, d
mocą strzykawki o pojemności 2 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
następnie umieszcza się je na 10 min w eksykatorze, następni
w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 
suszarki w temperaturze  70
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 
heksanem, Elucja heksanem na wysokość 10 cm.

wypalani
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 
elektrometru. 

Podsumowanie warunków badania: 
Pręciki: Chromarod S III
Stężenie próbek: 0,02 
Rozpuszczalnik próbki: dichlorometan (DCM)
Objętość dozowania: 1 
Czas dozowania ok. 1 min
Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM
metanol (95/5 
Warunki d
przepływu powietrza 1,8 L/min.

Na poniższym 
drogowego 35/50 techniką TLC

Chromatogram TLC

Związki nasycone

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
01, suszarka pręcików TLC TK

oprogramowanie do obróbki danych Chomik (Polska).

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

nego, dozując na każdy pręcik 1
mocą strzykawki o pojemności 2 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
następnie umieszcza się je na 10 min w eksykatorze, następni
w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 
suszarki w temperaturze  70
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 
heksanem, Elucja heksanem na wysokość 10 cm.

wypalani
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

Podsumowanie warunków badania: 
Pręciki: Chromarod S III
Stężenie próbek: 0,02 
Rozpuszczalnik próbki: dichlorometan (DCM)
Objętość dozowania: 1 
Czas dozowania ok. 1 min
Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM
metanol (95/5 
Warunki d
przepływu powietrza 1,8 L/min.

Na poniższym rysunku 3
drogowego 35/50 techniką TLC

Chromatogram TLC

Związki nasycone

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
01, suszarka pręcików TLC TK

oprogramowanie do obróbki danych Chomik (Polska).

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

ozując na każdy pręcik 1
mocą strzykawki o pojemności 2 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
następnie umieszcza się je na 10 min w eksykatorze, następni
w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 
suszarki w temperaturze  70
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 
heksanem, Elucja heksanem na wysokość 10 cm.

wypalanie pręcików 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

Podsumowanie warunków badania: 
Pręciki: Chromarod S III
Stężenie próbek: 0,02 
Rozpuszczalnik próbki: dichlorometan (DCM)
Objętość dozowania: 1 
Czas dozowania ok. 1 min
Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM
metanol (95/5 
Warunki detekcji (FID): 
przepływu powietrza 1,8 L/min.

rysunku 3
drogowego 35/50 techniką TLC

Chromatogram TLC

Związki nasycone

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
01, suszarka pręcików TLC TK

oprogramowanie do obróbki danych Chomik (Polska).

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

ozując na każdy pręcik 1
mocą strzykawki o pojemności 2 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
następnie umieszcza się je na 10 min w eksykatorze, następni
w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 
suszarki w temperaturze  70
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 
heksanem, Elucja heksanem na wysokość 10 cm.

e pręcików 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

Podsumowanie warunków badania: 
Pręciki: Chromarod S III
Stężenie próbek: 0,02 
Rozpuszczalnik próbki: dichlorometan (DCM)
Objętość dozowania: 1 
Czas dozowania ok. 1 min
Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM
metanol (95/5 

etekcji (FID): 
przepływu powietrza 1,8 L/min.

rysunku 3
drogowego 35/50 techniką TLC

Chromatogram TLC

Związki nasycone

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
01, suszarka pręcików TLC TK

oprogramowanie do obróbki danych Chomik (Polska).

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

ozując na każdy pręcik 1
mocą strzykawki o pojemności 2 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
następnie umieszcza się je na 10 min w eksykatorze, następni
w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 
suszarki w temperaturze  70
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 
heksanem, Elucja heksanem na wysokość 10 cm.

e pręcików 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

Podsumowanie warunków badania: 
Pręciki: Chromarod S III
Stężenie próbek: 0,02 
Rozpuszczalnik próbki: dichlorometan (DCM)
Objętość dozowania: 1 
Czas dozowania ok. 1 min
Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM
metanol (95/5 v/v

etekcji (FID): 
przepływu powietrza 1,8 L/min.

rysunku 3
drogowego 35/50 techniką TLC

Chromatogram TLC-FID próbki asfaltu drogowego 35/50. Warunki analizy podano powyżej.

Związki nasycone

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
01, suszarka pręcików TLC TK

oprogramowanie do obróbki danych Chomik (Polska).

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

ozując na każdy pręcik 1
mocą strzykawki o pojemności 2 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
następnie umieszcza się je na 10 min w eksykatorze, następni
w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 
suszarki w temperaturze  70oC i następnie na 10 min do eksykatora.
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 
heksanem, Elucja heksanem na wysokość 10 cm.

e pręcików 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

Podsumowanie warunków badania: 
Pręciki: Chromarod S III
Stężenie próbek: 0,02 
Rozpuszczalnik próbki: dichlorometan (DCM)
Objętość dozowania: 1 
Czas dozowania ok. 1 min
Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM

v/v) 2,5cm.
etekcji (FID): 

przepływu powietrza 1,8 L/min.

rysunku 3.2
drogowego 35/50 techniką TLC

FID próbki asfaltu drogowego 35/50. Warunki analizy podano powyżej.

Związki nasycone 

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
01, suszarka pręcików TLC TK

oprogramowanie do obróbki danych Chomik (Polska).

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

ozując na każdy pręcik 1
mocą strzykawki o pojemności 2 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
następnie umieszcza się je na 10 min w eksykatorze, następni
w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 

C i następnie na 10 min do eksykatora.
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 
heksanem, Elucja heksanem na wysokość 10 cm.

e pręcików 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

Podsumowanie warunków badania: 
Pręciki: Chromarod S III
Stężenie próbek: 0,02 -
Rozpuszczalnik próbki: dichlorometan (DCM)
Objętość dozowania: 1 
Czas dozowania ok. 1 min
Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM

) 2,5cm.
etekcji (FID): 

przepływu powietrza 1,8 L/min.

.2. 
drogowego 35/50 techniką TLC-FID.

FID próbki asfaltu drogowego 35/50. Warunki analizy podano powyżej.

 

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
01, suszarka pręcików TLC TK

oprogramowanie do obróbki danych Chomik (Polska).

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

ozując na każdy pręcik 1
mocą strzykawki o pojemności 2 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
następnie umieszcza się je na 10 min w eksykatorze, następni
w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 

C i następnie na 10 min do eksykatora.
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 
heksanem, Elucja heksanem na wysokość 10 cm.

e pręcików - następuje podczas przejścia w czasie 35s każdego pręcika 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

Podsumowanie warunków badania: 
Pręciki: Chromarod S III 

- 0,025g/mL
Rozpuszczalnik próbki: dichlorometan (DCM)
Objętość dozowania: 1 μl,
Czas dozowania ok. 1 min
Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM

) 2,5cm.
etekcji (FID): 

przepływu powietrza 1,8 L/min.

 przedstawiono chromatogram rozdzielania próbki asfaltu 
FID.

FID próbki asfaltu drogowego 35/50. Warunki analizy podano powyżej.

Zw. aromatyczne

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
01, suszarka pręcików TLC TK

oprogramowanie do obróbki danych Chomik (Polska).

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

ozując na każdy pręcik 1
mocą strzykawki o pojemności 2 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
następnie umieszcza się je na 10 min w eksykatorze, następni
w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 

C i następnie na 10 min do eksykatora.
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 
heksanem, Elucja heksanem na wysokość 10 cm.

następuje podczas przejścia w czasie 35s każdego pręcika 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

Podsumowanie warunków badania:  
 

0,025g/mL
Rozpuszczalnik próbki: dichlorometan (DCM)

μl, 
Czas dozowania ok. 1 min 
Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM

) 2,5cm. 
etekcji (FID): Natężenie przepływu wodoru: 150

przepływu powietrza 1,8 L/min.

przedstawiono chromatogram rozdzielania próbki asfaltu 
FID. 

FID próbki asfaltu drogowego 35/50. Warunki analizy podano powyżej.

Zw. aromatyczne

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
01, suszarka pręcików TLC TK

oprogramowanie do obróbki danych Chomik (Polska).

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

ozując na każdy pręcik 1
mocą strzykawki o pojemności 2 μl.

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
następnie umieszcza się je na 10 min w eksykatorze, następni
w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 

C i następnie na 10 min do eksykatora.
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 
heksanem, Elucja heksanem na wysokość 10 cm.

następuje podczas przejścia w czasie 35s każdego pręcika 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

0,025g/mL
Rozpuszczalnik próbki: dichlorometan (DCM)

Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM

Natężenie przepływu wodoru: 150
przepływu powietrza 1,8 L/min.

przedstawiono chromatogram rozdzielania próbki asfaltu 
 

FID próbki asfaltu drogowego 35/50. Warunki analizy podano powyżej.

Zw. aromatyczne

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
01, suszarka pręcików TLC TK

oprogramowanie do obróbki danych Chomik (Polska).

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

ozując na każdy pręcik 1
. 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
następnie umieszcza się je na 10 min w eksykatorze, następni
w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 

C i następnie na 10 min do eksykatora.
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 
heksanem, Elucja heksanem na wysokość 10 cm.

następuje podczas przejścia w czasie 35s każdego pręcika 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

0,025g/mL
Rozpuszczalnik próbki: dichlorometan (DCM)

Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM

Natężenie przepływu wodoru: 150
przepływu powietrza 1,8 L/min. 

przedstawiono chromatogram rozdzielania próbki asfaltu 

FID próbki asfaltu drogowego 35/50. Warunki analizy podano powyżej.

Zw. aromatyczne

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
01, suszarka pręcików TLC TK

oprogramowanie do obróbki danych Chomik (Polska).

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

ozując na każdy pręcik 1μl roztworu: 10mg asfaltu/1ml dichlorometanu 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
następnie umieszcza się je na 10 min w eksykatorze, następni
w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 

C i następnie na 10 min do eksykatora.
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 
heksanem, Elucja heksanem na wysokość 10 cm.

następuje podczas przejścia w czasie 35s każdego pręcika 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

0,025g/mL 
Rozpuszczalnik próbki: dichlorometan (DCM)

Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM

Natężenie przepływu wodoru: 150

przedstawiono chromatogram rozdzielania próbki asfaltu 

FID próbki asfaltu drogowego 35/50. Warunki analizy podano powyżej.

Zw. aromatyczne

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
01, suszarka pręcików TLC TK

oprogramowanie do obróbki danych Chomik (Polska).

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

l roztworu: 10mg asfaltu/1ml dichlorometanu 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
następnie umieszcza się je na 10 min w eksykatorze, następni
w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 

C i następnie na 10 min do eksykatora.
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 
heksanem, Elucja heksanem na wysokość 10 cm. 

następuje podczas przejścia w czasie 35s każdego pręcika 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

Rozpuszczalnik próbki: dichlorometan (DCM)

Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM

Natężenie przepływu wodoru: 150

przedstawiono chromatogram rozdzielania próbki asfaltu 

FID próbki asfaltu drogowego 35/50. Warunki analizy podano powyżej.

Zw. aromatyczne

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
01, suszarka pręcików TLC TK-8, pr

oprogramowanie do obróbki danych Chomik (Polska).

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

l roztworu: 10mg asfaltu/1ml dichlorometanu 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
następnie umieszcza się je na 10 min w eksykatorze, następni
w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 

C i następnie na 10 min do eksykatora.
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 
 

następuje podczas przejścia w czasie 35s każdego pręcika 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

Rozpuszczalnik próbki: dichlorometan (DCM)

Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM

Natężenie przepływu wodoru: 150

przedstawiono chromatogram rozdzielania próbki asfaltu 

FID próbki asfaltu drogowego 35/50. Warunki analizy podano powyżej.

Zw. aromatyczne 

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
8, pr

oprogramowanie do obróbki danych Chomik (Polska). 

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

l roztworu: 10mg asfaltu/1ml dichlorometanu 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
następnie umieszcza się je na 10 min w eksykatorze, następni
w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 

C i następnie na 10 min do eksykatora.
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 

następuje podczas przejścia w czasie 35s każdego pręcika 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

Rozpuszczalnik próbki: dichlorometan (DCM)

Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM

Natężenie przepływu wodoru: 150

przedstawiono chromatogram rozdzielania próbki asfaltu 

FID próbki asfaltu drogowego 35/50. Warunki analizy podano powyżej.

 

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
8, przetwornik analogowo

 

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

l roztworu: 10mg asfaltu/1ml dichlorometanu 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
następnie umieszcza się je na 10 min w eksykatorze, następni
w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 

C i następnie na 10 min do eksykatora.
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 

następuje podczas przejścia w czasie 35s każdego pręcika 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

Rozpuszczalnik próbki: dichlorometan (DCM) 

Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM

Natężenie przepływu wodoru: 150

przedstawiono chromatogram rozdzielania próbki asfaltu 

FID próbki asfaltu drogowego 35/50. Warunki analizy podano powyżej.

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
zetwornik analogowo

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

l roztworu: 10mg asfaltu/1ml dichlorometanu 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
następnie umieszcza się je na 10 min w eksykatorze, następni
w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 

C i następnie na 10 min do eksykatora.
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 

następuje podczas przejścia w czasie 35s każdego pręcika 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

 

Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM

Natężenie przepływu wodoru: 150

przedstawiono chromatogram rozdzielania próbki asfaltu 

FID próbki asfaltu drogowego 35/50. Warunki analizy podano powyżej.

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
zetwornik analogowo

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

l roztworu: 10mg asfaltu/1ml dichlorometanu 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
następnie umieszcza się je na 10 min w eksykatorze, następnie ramkę z pręcikami rozwija się 
w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 

C i następnie na 10 min do eksykatora.
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 

następuje podczas przejścia w czasie 35s każdego pręcika 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM

Natężenie przepływu wodoru: 150

przedstawiono chromatogram rozdzielania próbki asfaltu 

FID próbki asfaltu drogowego 35/50. Warunki analizy podano powyżej.

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
zetwornik analogowo

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

l roztworu: 10mg asfaltu/1ml dichlorometanu 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
e ramkę z pręcikami rozwija się 

w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 

C i następnie na 10 min do eksykatora.
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 

następuje podczas przejścia w czasie 35s każdego pręcika 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM

Natężenie przepływu wodoru: 150

przedstawiono chromatogram rozdzielania próbki asfaltu 

FID próbki asfaltu drogowego 35/50. Warunki analizy podano powyżej.

Żywice

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
zetwornik analogowo

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

l roztworu: 10mg asfaltu/1ml dichlorometanu 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
e ramkę z pręcikami rozwija się 

w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 

C i następnie na 10 min do eksykatora.
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 

następuje podczas przejścia w czasie 35s każdego pręcika 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM

Natężenie przepływu wodoru: 150

przedstawiono chromatogram rozdzielania próbki asfaltu 

FID próbki asfaltu drogowego 35/50. Warunki analizy podano powyżej.

Żywice

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
zetwornik analogowo

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

l roztworu: 10mg asfaltu/1ml dichlorometanu 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
e ramkę z pręcikami rozwija się 

w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 

C i następnie na 10 min do eksykatora. Kolejno umieszcza się 
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 

następuje podczas przejścia w czasie 35s każdego pręcika 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM

Natężenie przepływu wodoru: 150

przedstawiono chromatogram rozdzielania próbki asfaltu 

FID próbki asfaltu drogowego 35/50. Warunki analizy podano powyżej.

Żywice

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
zetwornik analogowo

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

l roztworu: 10mg asfaltu/1ml dichlorometanu 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
e ramkę z pręcikami rozwija się 

w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 

Kolejno umieszcza się 
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 

następuje podczas przejścia w czasie 35s każdego pręcika 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM

Natężenie przepływu wodoru: 150 mL/min, Natężenie 

przedstawiono chromatogram rozdzielania próbki asfaltu 

FID próbki asfaltu drogowego 35/50. Warunki analizy podano powyżej.

Żywice 

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
zetwornik analogowo

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

l roztworu: 10mg asfaltu/1ml dichlorometanu 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
e ramkę z pręcikami rozwija się 

w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 

Kolejno umieszcza się 
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 

następuje podczas przejścia w czasie 35s każdego pręcika 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM

mL/min, Natężenie 

przedstawiono chromatogram rozdzielania próbki asfaltu 

FID próbki asfaltu drogowego 35/50. Warunki analizy podano powyżej.

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
zetwornik analogowo

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

l roztworu: 10mg asfaltu/1ml dichlorometanu 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
e ramkę z pręcikami rozwija się 

w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 

Kolejno umieszcza się 
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 

następuje podczas przejścia w czasie 35s każdego pręcika 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM

mL/min, Natężenie 

przedstawiono chromatogram rozdzielania próbki asfaltu 

FID próbki asfaltu drogowego 35/50. Warunki analizy podano powyżej.

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
zetwornik analogowo-cyfrowy i 

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

l roztworu: 10mg asfaltu/1ml dichlorometanu 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
e ramkę z pręcikami rozwija się 

w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 

Kolejno umieszcza się 
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 

następuje podczas przejścia w czasie 35s każdego pręcika 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM

mL/min, Natężenie 

przedstawiono chromatogram rozdzielania próbki asfaltu 

FID próbki asfaltu drogowego 35/50. Warunki analizy podano powyżej.

Asfalteny

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
cyfrowy i 

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

l roztworu: 10mg asfaltu/1ml dichlorometanu 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
e ramkę z pręcikami rozwija się 

w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 

Kolejno umieszcza się 
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 

następuje podczas przejścia w czasie 35s każdego pręcika 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM

mL/min, Natężenie 

przedstawiono chromatogram rozdzielania próbki asfaltu 

FID próbki asfaltu drogowego 35/50. Warunki analizy podano powyżej. 

Asfalteny

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
cyfrowy i 

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

l roztworu: 10mg asfaltu/1ml dichlorometanu 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70
e ramkę z pręcikami rozwija się 

w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 

Kolejno umieszcza się 
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 

następuje podczas przejścia w czasie 35s każdego pręcika 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM

mL/min, Natężenie 

przedstawiono chromatogram rozdzielania próbki asfaltu 

 

Asfalteny

START

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
cyfrowy i 

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

l roztworu: 10mg asfaltu/1ml dichlorometanu 

Po nałożeniu plamek, pręciki suszy się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70oC, a 
e ramkę z pręcikami rozwija się 

w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 

Kolejno umieszcza się 
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm.

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 

następuje podczas przejścia w czasie 35s każdego pręcika 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM

mL/min, Natężenie 

przedstawiono chromatogram rozdzielania próbki asfaltu 

Asfalteny

START

55

S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
cyfrowy i 

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

l roztworu: 10mg asfaltu/1ml dichlorometanu –

C, a 
e ramkę z pręcikami rozwija się 

w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 

Kolejno umieszcza się 
ramkę na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem na wysokość 6cm. 

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 

następuje podczas przejścia w czasie 35s każdego pręcika 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM-

mL/min, Natężenie 

przedstawiono chromatogram rozdzielania próbki asfaltu 

Asfalteny 

START 
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S III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 
cyfrowy i 

Bezpośrednio przed każda analizą pręciki aktywuje się w płomieniu wodorowym 
detektora FID. Po aktywacji należy zadokować na pręciki plamki za pomocą aplikatora 

– 

C, a 
e ramkę z pręcikami rozwija się 

w komorze z mieszaniną dichlorometan : metanol 95:5 (v/v) i eluuje się tym 
rozpuszczalnikiem na wysokość 2,5 cm. Następnie ramkę należy przenieść na 2 min do 

Kolejno umieszcza się 

Następnie 2min w suszarce, 10 min w eksykatorze, 5 min w komorze rozwijającej nad 

następuje podczas przejścia w czasie 35s każdego pręcika 
przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją zmian sygnału 

-

mL/min, Natężenie 

przedstawiono chromatogram rozdzielania próbki asfaltu 
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4. Ekstrakcja do fazy stałej (SPE) 

Ekstrakcja do fazy stałej SPE (ang. Solid Phase Extraction) jest stosowana w dwóch 
głównych zakresach zastosowań: 
a) wielokrotnego wzbogacania wsadów do rozdzielania / analitów w próbkach do 

analizy, albo dla otrzymywania „koncentratów” z roztworów bardzo rozcieńczonych,  
b) do „wycinania” (wyodrębnienia) określonych składników, albo określonej  grupy 

składników z mieszaniny, z jednoczesnym wzbogaceniem, gdy to tylko jest możliwe.   

Czasem z elucją 
stopniową

 
Rys. 4.1. Ilustracja zasady stopniowego frakcjonowania z zastosowaniem sorpcji - desorpcji w układach ciecz - 

ciało stałe / ciecz - ciecz 

Zasady postępowania 

Ekstrakcja do fazy stałej (SPE) jest to operacja polegająca na przeniesieniu 
składników mieszaniny na złoże sorbentu (najczęściej adsorbentu) sorpcję związków 
chemicznych na złożu. Wielkościami opisującymi zjawisko sorpcji są współczynniki podziału 
składników mieszaniny rozpuszczonych w ciekłym rozpuszczalniku, pomiędzy sorbent a 
rozpuszczalnik. Składniki mieszaniny zatrzymywane na złożu powinny posiadać wysokie 
wartości odpowiednich współczynników podziału. Wykorzystuje się, odpowiednio, te same 
rodzaje oddziaływań sorpcyjnych, jak w warunkach RP, NP, IExC, HILIC. Najczęściej 
sorpcja ma miejsce dzięki siłom Van der Vaalsa, ponieważ bardzo powszechne jest 
wykorzystywania warunków RP w technice SPE. Jednak inne układy rozdzielcze są także 
stosowane. Uwolnienie składników / grupy składników z powierzchni sorpcyjnej zachodzi 
przy pomocy dobrania eluentu o tak dobranej sile elucyjnej, że często ma jednocześnie 
miejsce wzbogacenie. Niekiedy stosuje się elucję skokową i wymywanie kolejnych frakcji 
składników zatrzymanych pierwotnie na powierzchni złoża rurki sorpcyjnej ASPE / kolumny 
semi-preparatywnej HPLC / kolumny preparatywnej. Następnie ma miejsce dalsze 
rozdzielanie za pomocą techniki HPLC lub za pomocą techniki GC, albo SFC w różnej skali 
rozdzielania. Sorpcję - desorpcję można przeprowadzić przy zastosowaniu kolumienek 
wypełnionych sorbentem, krążków, krążków do przyspieszonej ekstrakcji, kolumienek 
wypełnionych krążkami, a także za pomocą "klasycznych" kolumn semi-preparatywnych / 
preparatywnych LC lub HPLC. 

Poniższe rysunki prezentują wykonanie sorpcji - desorpcji (ekstrakcji do fazy stałej  
SPE). 
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Legenda: 
rozpuszczalnik próbki / wsadu  
zbędne zanieczyszczenia próbki / wsadu 

potrzebne składniki próbki / wsadu 

rozpuszczalnik (eluent) a 
rozpuszczalnik (eluent) b 
rozpuszczalnik (eluent) c 

Krok 1. Wybór odpowiedniej kolumienki, "dysku", kolumny.  

Należy dobrać optymalne wypełnienie (materiał sorpcyjny), który będzie 
odpowiedni dla charakteru składników rozdzielanej mieszaniny. Czasem należy 
uprzednio eluować z powierzchni sorpcyjnej zawarte tam zanieczyszczenia, np. z 
atmosfery laboratorium. 

Krok 2. Kondycjonowanie 
Kondycjonowanie złoża służy jego aktywowaniu przed dozowaniem 
mieszaniny zawierającej składniki, które mają zostać sorbowane. Polega 
ono na przepuszczeniu przez złoże sorbentu odpowiedniej objętości 
rozpuszczalnika, który ma niewielką siłę elucyjną względem sorbentu. 
W przypadku np. sorbentu C18 lub C32, "poskręcane" łańcuchy 

alifatyczne na powierzchni sorpcyjnej ulegają 
rozprostowaniu, zwiększając powierzchnię sorpcyjną. Nie powinno się 
dopuścić do wyschnięcia złoża pomiędzy kondycjonowaniem a dozowaniem 
próbki / mieszaniny sorbowanych składników (należy pozostawić ok. 1mm 
eluentu kondycjomnującego nad warstwą wypełnienia).  

Krok 3. Dozowanie próbki / mieszaniny rozdzielanych składników 

Przygotowaną próbkę / mieszaninę rozdzielanych składników dozujemy na 
kolumnę, tak by przenieść ją w całości bez zanieczyszczeń. Natężenie 
przepływu cieczy przez złoże zazwyczaj nie przekracza 5 ml/min. Przepływ 
wymuszany jest najczęściej poprzez wytworzenie podciśnienia (czasem - 
nadciśnienia) 

Krok 4. Przemycie złoża 

Mogą mieć miejsce dwa przypadki. 

1. Pożądane substancje ulegają zatrzymaniu na złożu. Kolumnę 
przemywamy roztworem, który nie usunie zatrzymanych składników, 
ale ze złoża usunięta zostaje matryca oraz substancje przeszkadzające 
(zanieczyszczenia). Najczęściej stosujemy ten sam czysty 
rozpuszczalnik, w którym początkowo znajdowały się anality 
składniki sorbowanej mieszaniny. 

2. Pożądane substancje nie ulegają zatrzymaniu na złożu. Przemywamy 
złoże rozpuszczalnikiem, w który „wymyje” (eluuje) jedynie 
interesujące nas anality / składniki mieszaniny, a substancje 
przeszkadzające (niepożądane - zanieczyszczenia) zostają 
zaadsorbowane na złożu. W tym przypadku przemycie złoża jest 
ostatnim etapem procedury SPE, jeśli kolumna sorpcyjna jest jednorazowego użytku. 
Jeśli ma zostać użyta ponownie, należy dokonać elucji "składników balastowych" oraz 
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"reaktywacji" powierzchni sorpcyjnej. 

Krok 5. Elucja - ad 1.  

Zaadsorbowane składniki mieszaniny / anality eluuje się rozpuszczalnikiem 
o wysokiej sile elucyjnej (wzbogacenie i elucja w postaci jednej frakcji), albo 
kolejnymi eluentami o  rosnącej sile elucyjnej (elucja stopniowa - 
frakcjonowanie). W zależności od masy sorbentu (złoża), stosuje się różne 
objętości eluentu / eluentów, które dozuje się często kilkoma mniejszymi 
porcjami. Eluat / eluaty zbiera się i poddaje dalszemu rozdzielaniu / analizie. 

W tabeli 4.1 przedstawiono przykłady sorbentów odpowiednie dla związków 
chemicznych o różnych właściwościach.  

Tabela. 4.1. Przykłady sorbentów odpowiednie dla sorpcji - desorpcji w układach ciecz - ciało stałe związków 
chemicznych o różnych właściwościach 

TYP 
SORBENTU 

SYMBOL FAZA STAŁA 
POLARNOŚĆ/ 

KLASYFIKACJA 
ZWIĄZKU 

Nie-polarny 

C-2 żel krzemionkowy modyfikowany grupami 
etylowymi 

Związki niepolarne i średnio 
polarne 

 

C-8 
 

żel krzemionkowy modyfikowany grupami 
oktylowymi 

C-18 
 

żel krzemionkowy modyfikowany grupami 
oktadecylowymi 

Ph żel krzemionkowy modyfikowany grupami 
fenylowymi 

CN żel krzemionkowy modyfikowany grupami 
cyjanopropylowymi 

Polarny 

CN żel krzemionkowy modyfikowany grupami 
cyjanopropylowymi 

Związki polarne 
Si żel krzemionkowy 
Diol Diol 
Florisil Dwutlenek magnezu 
NH2 żel krzemionkowy modyfikowany grupami 

cyjanopropylowymi amino propylowymi 

Zastosowanie techniki SPE / sorpcji - desorpcji w układach ciecz - ciało stałe / ciecz - ciecz : 
  usuwanie substancji balastowych / przeszkadzających 
  wzbogacanie w składniki występujące w zawartościach  śladowych 
  frakcjonowanie składników mieszaniny 
  przechowywanie w stanie sorpcji analitów / mieszanin składników lotnych lub 

nietrwałych w roztworze 
  derywatyzacja (wytwarzanie pochodnych) poprzez oddziaływanie z reaktywnymi 

grupami na powierzchni sorpcyjnej. 

5. Przykłady zastosowania technik chromatograficznych a analityce 
przemysłowej 

5.1. Przykłady zastosowań chromatografii cieczowej w rozdzielaniu 
grupowym / badaniach składu grupowego / badaniu czystości 
produktów technologii chemicznej 

Wstęp 

Stopień czystości substancji ma niezwykle istotne znaczenie w ocenie i kontroli 
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jakości produktów chemicznych. Dotyczy to w szczególności produktów o wysokiej czystości 
takich jak substancje wzorcowe, dla których czystość musi być jednoznacznie określona. Na 
etykietach można spotkać różne oznaczenia, z reguły podaje się ją jako np. ≥99%, wraz z 
symbolem techniki którą została zbadana – np. (GC), (HPLC). Dla substancji wzorcowych 
wraz z opakowaniem dostarczany jest z reguły certyfikat z sygnowana przed odpowiedzialna 
osobą zbadaną czystością, a także w wielu przypadkach podane są dokładne warunki badań 
wykonanych w celu określenia czystości substancji.  

Czystość chemiczną substancji definiuje się, z reguły, jako stosunek wagowy ilości 
głównej substancji stanowiącej dany produkt do całkowitej ilości badanego materiału (jako 
procentowy udział wagowy głównej substancji stanowiącej dany produkt). Akceptowalny 
stopień czystości chemicznej jest uzależniony od przeznaczenia danego materiału. Materiały 
są niedostatecznej czystości, gdy zanieczyszczenia mają istotny wpływ na ich właściwości 
chemiczne i fizyczne. W celu ustalenia czystości substancji organicznych, krytycznymi 
wartościami mierzonymi są ilości poszczególnych substancji lub grup substancji w badanej 
próbce.  

Zanieczyszczenia obecne w produktach mogą pochodzić z procesu syntezy, jak 
również mogą być wynikiem przetwarzania i przechowywania, zarówno surowców jak i 
wytworzonego produktu. 

W sytuacji gdy czystość substancji jest na poziomie 98-99% oraz wyższym, np. 
materiały wysokiej czystości, materiały odniesienia, skład zanieczyszczeń najczęściej znany 
jest tylko częściowo, a w zdecydowanej większości przypadków skład jest zupełnie nieznany. 
Określenie wymagań dotyczących oczekiwanej czystości produktu, ma także wymiar 
ekonomiczny – proces produkcyjny prowadzi się w taki sposób aby przy jak najniższych 
kosztach procesu uzyskać wyrób spełniający określone wymagania. 

W przypadku produktów o złożonym składzie, tj. np. oleje napędowe, benzyny, 
parametrem wymaganym przez wielu odbiorców charakteryzującym produkt jest tzw. skład 
grupowy produktu. W tej sposób z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej lub chromatografii cienkowarstwowej w opcji z fazą stacjonarna naniesioną na 
pręciki kwarcowe określa się zawartość poszczególnych grup (węglowodory nasycone, 
związki aromatyczne, żywice, a w przypadku produktów „pozostałościowych”, np. asfaltów, 
także asfalteny) substancji w próbce produktu.  

Zagadnienia teoretyczne i praktyczne określania czystości związków chemicznych / 
odczynników / składników eluentów  

Podstawowe klasy czystości produktów, powszechnie stosowane w Polsce 
wymieniono poniżej wraz z podanym procentowym zakresem zawartości głównego 
składnika. 

Klasa Skrót Zakres [%] 
Stopień 

czystości 
uwagi 

Techniczny techn. 90-99 1 - 2 N - 
Czysty cz. 99,0-99,9 2 - 3 N - 

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

wykryć typowymi metodami 
analizy chemicznej 

Chemicznie 
czysty 

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

wykryć nawet bardzo czułymi 
metodami analizy chemicznej 
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i do ich analizy użyć metod 
wykorzystujących zjawiska 

czysto fizyczne 

Czysty 
spektralnie 

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

zakłóca pomiarów metodami 
analizy spektralnej 

Podana w kolumnie 4 czystość substancji wyrażona literą N, stosowana jest 
powszechnie przede wszystkim do określania czystości substancji gazowych. Czystość 
określa się poprzez literę N i cyfrę oznaczającą ujemny logarytm z zawartości objętościowej 
zanieczyszczeń. 

Zanieczyszczenia występujące w produkcie można zaklasyfikować do jednej z 
poniższych grup: 

 Zanieczyszczenia krytyczne (kluczowe) (ang. Critical Impurities) – są to 
zanieczyszczenia których obecność w produkcie powyżej pewnej określonej 
wartości (charakterystycznej dla produktu) stanowi o jego nieprzydatności do 
określonych zastosowań  

 Zanieczyszczenia prawdopodobne (ang. Suspected Impurities) - o wysokim 
prawdopodobieństwie występowania w materiał co wynika z procesu jego 
wytwarzania (synteza, oczyszczanie, składowanie), a także możliwości 
występowania przemian np. rozkład do innych substancji na co wpływają takie 
właściwości materiału jak: stabilność termiczna, reaktywność w obecności tlenu, 
wody lub dwutlenku węgla.  

 Zanieczyszczenia (ang. Contaminants) – są to substancje, których obecność w 
materiale nie została przewidziana w oparciu o ‘historię” procesu wytwórczego 
produktu oraz jego właściwości fizyko-chemiczne. Obecność takich zanieczyszczeń 
wskazuje z reguły na niedoskonałość wiedzy o procesach wytwórczych i/lub 
właściwościach substancji.   

Kolejność postępowania w oznaczaniu czystości substancji 

Pierwszym etapem przy oznaczaniu czystości badanej substancji jest identyfikacja 
jakościowa głównego składnika, w przypadku kiedy nie jest on jednoznacznie określony lub 
głównym składnikiem może być jeden z izomerów. 

W tym celu należy rozważyć wszelkie dostępne techniki dające możliwość 
identyfikacji głównego składnika. W przypadku gdy właściwości fizyczne badanego 
materiału są charakterystyczne i dobrze znane, do identyfikacji może posłużyć wyznaczenie 
jednego lub kilku charakterystycznych parametrów, takich jak np. temperatura topnienia. W 
większości przypadków konieczne jest jednak wykorzystanie bardziej zaawansowanych 
technik instrumentalnych takich jak:  

 Chromatografia gazowa (GC), 
 wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC),  
 magnetyczny rezonans jądrowy (NMR),  
 spektroskopia mas (MS) , 
 techniki spektroskopowe (UV, VIS, IR, Ramana). 

Kolejnym etapem jest zbadanie obecności lub braku typowych zanieczyszczeń, a w 
przypadku ich wykrycia, dokonanie oznaczeń ilościowych. W takich przypadkach 
powszechne jest, dla oznaczania zanieczyszczeń organicznych, stosowanie technik łączonych, 
tj. stanowiących kombinację technik rozdzielania oraz różnych technik detekcji, np. 
chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo jonizacyjną (GC-FID) czy w sprzężeniu ze 



 

spektrometrią mas (GC
refraktometrycznym (LC

 
 

 
 

oznaczenia ilościowego jednocześnie podczas tej samej analizy. 

przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 
scharakteryzowanych materiałów 

Techniki i Metody określania czystości

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
(podobnie) suma masy głównego składnika (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
dobrze scharakteryzowany główny składnik materiału,
się
głównego składnika (

zanieczyszczeń, uwzględniając średnią masę molową (

jako ułamki

można zdefiniować jako (3):

spektrometrią mas (GC
refraktometrycznym (LC

 fluorescencja rentgenowska (XRF),
 jonizacja z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) połączona z optyczną 

spektroskopią emisyjną (ICP
 neutronowa analiza aktywacyjna (NAA), 
 dla oznaczenia zawartości wody 

miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera. 

oznaczenia ilościowego jednocześnie podczas tej samej analizy. 

przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 
scharakteryzowanych materiałów 

Techniki i Metody określania czystości

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
(podobnie) suma masy głównego składnika (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
dobrze scharakteryzowany główny składnik materiału,
się łatwo
głównego składnika (

zanieczyszczeń, uwzględniając średnią masę molową (

jako ułamki

można zdefiniować jako (3):

spektrometrią mas (GC
refraktometrycznym (LC

Typowymi technikami dla zanieczyszczeń nieorganicznych są: 
fluorescencja rentgenowska (XRF),
jonizacja z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) połączona z optyczną 
spektroskopią emisyjną (ICP
neutronowa analiza aktywacyjna (NAA), 
dla oznaczenia zawartości wody 
miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera. 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak
oznaczenia ilościowego jednocześnie podczas tej samej analizy. 

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 
scharakteryzowanych materiałów 

Techniki i Metody określania czystości

Suma ilości głównego składnika (

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
(podobnie) suma masy głównego składnika (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
dobrze scharakteryzowany główny składnik materiału,

łatwo
głównego składnika (

Analogicznie można postąpić 
zanieczyszczeń, uwzględniając średnią masę molową (

Tak długo, jak
jako ułamki

można zdefiniować jako (3):

Ułamek wagowy 

Zarówno ułamki molowe jak i wagowe sumują się do jedności:

spektrometrią mas (GC
refraktometrycznym (LC

Typowymi technikami dla zanieczyszczeń nieorganicznych są: 
fluorescencja rentgenowska (XRF),
jonizacja z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) połączona z optyczną 
spektroskopią emisyjną (ICP
neutronowa analiza aktywacyjna (NAA), 
dla oznaczenia zawartości wody 
miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera. 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak
oznaczenia ilościowego jednocześnie podczas tej samej analizy. 

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 
scharakteryzowanych materiałów 

Techniki i Metody określania czystości

Suma ilości głównego składnika (

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
(podobnie) suma masy głównego składnika (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
dobrze scharakteryzowany główny składnik materiału,

łatwo 
głównego składnika (

Analogicznie można postąpić 
zanieczyszczeń, uwzględniając średnią masę molową (

Tak długo, jak
jako ułamki

można zdefiniować jako (3):

Ułamek wagowy 

Zarówno ułamki molowe jak i wagowe sumują się do jedności:

spektrometrią mas (GC
refraktometrycznym (LC

Typowymi technikami dla zanieczyszczeń nieorganicznych są: 
fluorescencja rentgenowska (XRF),
jonizacja z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) połączona z optyczną 
spektroskopią emisyjną (ICP
neutronowa analiza aktywacyjna (NAA), 
dla oznaczenia zawartości wody 
miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera. 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak
oznaczenia ilościowego jednocześnie podczas tej samej analizy. 

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 
scharakteryzowanych materiałów 

Techniki i Metody określania czystości

Suma ilości głównego składnika (

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
(podobnie) suma masy głównego składnika (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
dobrze scharakteryzowany główny składnik materiału,

 przeliczać
głównego składnika (

Analogicznie można postąpić 
zanieczyszczeń, uwzględniając średnią masę molową (

Tak długo, jak
jako ułamki 

można zdefiniować jako (3):

Ułamek wagowy 

Zarówno ułamki molowe jak i wagowe sumują się do jedności:

spektrometrią mas (GC
refraktometrycznym (LC

Typowymi technikami dla zanieczyszczeń nieorganicznych są: 
fluorescencja rentgenowska (XRF),
jonizacja z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) połączona z optyczną 
spektroskopią emisyjną (ICP
neutronowa analiza aktywacyjna (NAA), 
dla oznaczenia zawartości wody 
miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera. 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak
oznaczenia ilościowego jednocześnie podczas tej samej analizy. 

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 
scharakteryzowanych materiałów 

Techniki i Metody określania czystości

Suma ilości głównego składnika (

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
(podobnie) suma masy głównego składnika (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
dobrze scharakteryzowany główny składnik materiału,

przeliczać
głównego składnika (

Analogicznie można postąpić 
zanieczyszczeń, uwzględniając średnią masę molową (

Tak długo, jak
 próbki ogólnej. Ułamek molowy 

można zdefiniować jako (3):

Ułamek wagowy 

Zarówno ułamki molowe jak i wagowe sumują się do jedności:

spektrometrią mas (GC
refraktometrycznym (LC

Typowymi technikami dla zanieczyszczeń nieorganicznych są: 
fluorescencja rentgenowska (XRF),
jonizacja z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) połączona z optyczną 
spektroskopią emisyjną (ICP
neutronowa analiza aktywacyjna (NAA), 
dla oznaczenia zawartości wody 
miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera. 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak
oznaczenia ilościowego jednocześnie podczas tej samej analizy. 

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 
scharakteryzowanych materiałów 

Techniki i Metody określania czystości

Suma ilości głównego składnika (

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
(podobnie) suma masy głównego składnika (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
dobrze scharakteryzowany główny składnik materiału,

przeliczać
głównego składnika (

Analogicznie można postąpić 
zanieczyszczeń, uwzględniając średnią masę molową (

Tak długo, jak
próbki ogólnej. Ułamek molowy 

można zdefiniować jako (3):

Ułamek wagowy 

Zarówno ułamki molowe jak i wagowe sumują się do jedności:

spektrometrią mas (GC
refraktometrycznym (LC

Typowymi technikami dla zanieczyszczeń nieorganicznych są: 
fluorescencja rentgenowska (XRF),
jonizacja z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) połączona z optyczną 
spektroskopią emisyjną (ICP
neutronowa analiza aktywacyjna (NAA), 
dla oznaczenia zawartości wody 
miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera. 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak
oznaczenia ilościowego jednocześnie podczas tej samej analizy. 

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 
scharakteryzowanych materiałów 

Techniki i Metody określania czystości

Suma ilości głównego składnika (

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
(podobnie) suma masy głównego składnika (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
dobrze scharakteryzowany główny składnik materiału,

przeliczać 
głównego składnika (M

Analogicznie można postąpić 
zanieczyszczeń, uwzględniając średnią masę molową (

Tak długo, jak
próbki ogólnej. Ułamek molowy 

można zdefiniować jako (3):

Ułamek wagowy 

Zarówno ułamki molowe jak i wagowe sumują się do jedności:

spektrometrią mas (GC
refraktometrycznym (LC

Typowymi technikami dla zanieczyszczeń nieorganicznych są: 
fluorescencja rentgenowska (XRF),
jonizacja z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) połączona z optyczną 
spektroskopią emisyjną (ICP
neutronowa analiza aktywacyjna (NAA), 
dla oznaczenia zawartości wody 
miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera. 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak
oznaczenia ilościowego jednocześnie podczas tej samej analizy. 

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 
scharakteryzowanych materiałów 

Techniki i Metody określania czystości

Suma ilości głównego składnika (

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
(podobnie) suma masy głównego składnika (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
dobrze scharakteryzowany główny składnik materiału,

 uwzględniając średnią
M

PC

Analogicznie można postąpić 
zanieczyszczeń, uwzględniając średnią masę molową (

Tak długo, jak jednostki
próbki ogólnej. Ułamek molowy 

można zdefiniować jako (3):

Ułamek wagowy 

Zarówno ułamki molowe jak i wagowe sumują się do jedności:

spektrometrią mas (GC
refraktometrycznym (LC-RID

Typowymi technikami dla zanieczyszczeń nieorganicznych są: 
fluorescencja rentgenowska (XRF),
jonizacja z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) połączona z optyczną 
spektroskopią emisyjną (ICP
neutronowa analiza aktywacyjna (NAA), 
dla oznaczenia zawartości wody 
miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera. 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak
oznaczenia ilościowego jednocześnie podczas tej samej analizy. 

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 
scharakteryzowanych materiałów 

Techniki i Metody określania czystości

Suma ilości głównego składnika (

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
(podobnie) suma masy głównego składnika (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
dobrze scharakteryzowany główny składnik materiału,

względniając średnią

PC
). 

Analogicznie można postąpić 
zanieczyszczeń, uwzględniając średnią masę molową (

jednostki
próbki ogólnej. Ułamek molowy 

można zdefiniować jako (3):

Ułamek wagowy w
C

Zarówno ułamki molowe jak i wagowe sumują się do jedności:

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

Typowymi technikami dla zanieczyszczeń nieorganicznych są: 
fluorescencja rentgenowska (XRF),
jonizacja z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) połączona z optyczną 
spektroskopią emisyjną (ICP
neutronowa analiza aktywacyjna (NAA), 
dla oznaczenia zawartości wody 
miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera. 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak
oznaczenia ilościowego jednocześnie podczas tej samej analizy. 

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 
scharakteryzowanych materiałów 

Techniki i Metody określania czystości

Suma ilości głównego składnika (

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
(podobnie) suma masy głównego składnika (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
dobrze scharakteryzowany główny składnik materiału,

względniając średnią
 

Analogicznie można postąpić 
zanieczyszczeń, uwzględniając średnią masę molową (

jednostki
próbki ogólnej. Ułamek molowy 

można zdefiniować jako (3): 

C
 dla składnika C, definiuje się jako (4):

Zarówno ułamki molowe jak i wagowe sumują się do jedności:

MS), chromatografia cieczowa (LC) z detektorem 
RID) oraz masowym (LC

Typowymi technikami dla zanieczyszczeń nieorganicznych są: 
fluorescencja rentgenowska (XRF),
jonizacja z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) połączona z optyczną 
spektroskopią emisyjną (ICP
neutronowa analiza aktywacyjna (NAA), 
dla oznaczenia zawartości wody 
miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera. 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak
oznaczenia ilościowego jednocześnie podczas tej samej analizy. 

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 
scharakteryzowanych materiałów 

Techniki i Metody określania czystości

Suma ilości głównego składnika (

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
(podobnie) suma masy głównego składnika (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
dobrze scharakteryzowany główny składnik materiału,

względniając średnią

Analogicznie można postąpić 
zanieczyszczeń, uwzględniając średnią masę molową (

jednostki są zgodne
próbki ogólnej. Ułamek molowy 

dla składnika C, definiuje się jako (4):

Zarówno ułamki molowe jak i wagowe sumują się do jedności:

MS), chromatografia cieczowa (LC) z detektorem 
) oraz masowym (LC

Typowymi technikami dla zanieczyszczeń nieorganicznych są: 
fluorescencja rentgenowska (XRF),
jonizacja z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) połączona z optyczną 
spektroskopią emisyjną (ICP-OES) bądź spektrometrią m
neutronowa analiza aktywacyjna (NAA), 
dla oznaczenia zawartości wody 
miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera. 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak
oznaczenia ilościowego jednocześnie podczas tej samej analizy. 

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 
scharakteryzowanych materiałów odniesienia (wzorców analitycznych). 

Techniki i Metody określania czystości

Suma ilości głównego składnika (

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
(podobnie) suma masy głównego składnika (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
dobrze scharakteryzowany główny składnik materiału,

względniając średnią

Analogicznie można postąpić 
zanieczyszczeń, uwzględniając średnią masę molową (

są zgodne
próbki ogólnej. Ułamek molowy 

dla składnika C, definiuje się jako (4):

Zarówno ułamki molowe jak i wagowe sumują się do jedności:

MS), chromatografia cieczowa (LC) z detektorem 
) oraz masowym (LC

Typowymi technikami dla zanieczyszczeń nieorganicznych są: 
fluorescencja rentgenowska (XRF),
jonizacja z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) połączona z optyczną 

OES) bądź spektrometrią m
neutronowa analiza aktywacyjna (NAA), 
dla oznaczenia zawartości wody –
miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera. 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak
oznaczenia ilościowego jednocześnie podczas tej samej analizy. 

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 

odniesienia (wzorców analitycznych). 

Techniki i Metody określania czystości

Suma ilości głównego składnika (

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
(podobnie) suma masy głównego składnika (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
dobrze scharakteryzowany główny składnik materiału,

względniając średnią

Analogicznie można postąpić przy przeliczaniu ilości i masy każdego ze składników 
zanieczyszczeń, uwzględniając średnią masę molową (

są zgodne
próbki ogólnej. Ułamek molowy 

dla składnika C, definiuje się jako (4):

Zarówno ułamki molowe jak i wagowe sumują się do jedności:

MS), chromatografia cieczowa (LC) z detektorem 
) oraz masowym (LC

Typowymi technikami dla zanieczyszczeń nieorganicznych są: 
fluorescencja rentgenowska (XRF),  
jonizacja z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) połączona z optyczną 

OES) bądź spektrometrią m
neutronowa analiza aktywacyjna (NAA), 

– metoda wagowa (utrata masy podczas suszenia) bądź 
miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera. 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak
oznaczenia ilościowego jednocześnie podczas tej samej analizy. 

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 

odniesienia (wzorców analitycznych). 

Techniki i Metody określania czystości 

Suma ilości głównego składnika (

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
(podobnie) suma masy głównego składnika (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
dobrze scharakteryzowany główny składnik materiału,

względniając średnią

przy przeliczaniu ilości i masy każdego ze składników 
zanieczyszczeń, uwzględniając średnią masę molową (

są zgodne
próbki ogólnej. Ułamek molowy 

dla składnika C, definiuje się jako (4):

Zarówno ułamki molowe jak i wagowe sumują się do jedności:

MS), chromatografia cieczowa (LC) z detektorem 
) oraz masowym (LC

Typowymi technikami dla zanieczyszczeń nieorganicznych są: 
 

jonizacja z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) połączona z optyczną 
OES) bądź spektrometrią m

neutronowa analiza aktywacyjna (NAA), 
metoda wagowa (utrata masy podczas suszenia) bądź 

miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera. 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak
oznaczenia ilościowego jednocześnie podczas tej samej analizy. 

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 

odniesienia (wzorców analitycznych). 

 

Suma ilości głównego składnika (

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
(podobnie) suma masy głównego składnika (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
dobrze scharakteryzowany główny składnik materiału,

względniając średnią

przy przeliczaniu ilości i masy każdego ze składników 
zanieczyszczeń, uwzględniając średnią masę molową (

są zgodne, ilości 
próbki ogólnej. Ułamek molowy 

dla składnika C, definiuje się jako (4):

Zarówno ułamki molowe jak i wagowe sumują się do jedności:

MS), chromatografia cieczowa (LC) z detektorem 
) oraz masowym (LC

Typowymi technikami dla zanieczyszczeń nieorganicznych są: 

jonizacja z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) połączona z optyczną 
OES) bądź spektrometrią m

neutronowa analiza aktywacyjna (NAA),  
metoda wagowa (utrata masy podczas suszenia) bądź 

miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera. 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak
oznaczenia ilościowego jednocześnie podczas tej samej analizy. 

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 

odniesienia (wzorców analitycznych). 

Suma ilości głównego składnika (n
PC

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
(podobnie) suma masy głównego składnika (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
dobrze scharakteryzowany główny składnik materiału,

względniając średnią masę molową (wzór 1) (masę cząsteczkową)

 
przy przeliczaniu ilości i masy każdego ze składników 

zanieczyszczeń, uwzględniając średnią masę molową (

  
, ilości 

próbki ogólnej. Ułamek molowy 

dla składnika C, definiuje się jako (4):

Zarówno ułamki molowe jak i wagowe sumują się do jedności:

MS), chromatografia cieczowa (LC) z detektorem 
) oraz masowym (LC

Typowymi technikami dla zanieczyszczeń nieorganicznych są: 

jonizacja z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) połączona z optyczną 
OES) bądź spektrometrią m

 
metoda wagowa (utrata masy podczas suszenia) bądź 

miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera. 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak
oznaczenia ilościowego jednocześnie podczas tej samej analizy. 

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 

odniesienia (wzorców analitycznych). 

PC
) oraz ilości zanieczyszczeń  (

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
(podobnie) suma masy głównego składnika (m

PC

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
dobrze scharakteryzowany główny składnik materiału,

masę molową (wzór 1) (masę cząsteczkową)

 
przy przeliczaniu ilości i masy każdego ze składników 

zanieczyszczeń, uwzględniając średnią masę molową (

 
, ilości 

próbki ogólnej. Ułamek molowy x

 
dla składnika C, definiuje się jako (4):

 
Zarówno ułamki molowe jak i wagowe sumują się do jedności:

MS), chromatografia cieczowa (LC) z detektorem 
) oraz masowym (LC-MS). 

Typowymi technikami dla zanieczyszczeń nieorganicznych są: 

jonizacja z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) połączona z optyczną 
OES) bądź spektrometrią m

metoda wagowa (utrata masy podczas suszenia) bądź 
miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera. 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak
oznaczenia ilościowego jednocześnie podczas tej samej analizy. 

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 

odniesienia (wzorców analitycznych). 

) oraz ilości zanieczyszczeń  (

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 

PC
) oraz masy zanieczyszczeń (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
dobrze scharakteryzowany główny składnik materiału,

masę molową (wzór 1) (masę cząsteczkową)

 
przy przeliczaniu ilości i masy każdego ze składników 

zanieczyszczeń, uwzględniając średnią masę molową (

 
, ilości substancji i

x
C
 dl

 
dla składnika C, definiuje się jako (4):

 
Zarówno ułamki molowe jak i wagowe sumują się do jedności:

MS), chromatografia cieczowa (LC) z detektorem 
MS). 

Typowymi technikami dla zanieczyszczeń nieorganicznych są: 

jonizacja z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) połączona z optyczną 
OES) bądź spektrometrią m

metoda wagowa (utrata masy podczas suszenia) bądź 
miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera. 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak
oznaczenia ilościowego jednocześnie podczas tej samej analizy. 

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 

odniesienia (wzorców analitycznych). 

) oraz ilości zanieczyszczeń  (

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
) oraz masy zanieczyszczeń (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
dobrze scharakteryzowany główny składnik materiału, 

masę molową (wzór 1) (masę cząsteczkową)

  
przy przeliczaniu ilości i masy każdego ze składników 

zanieczyszczeń, uwzględniając średnią masę molową (M

  
substancji i

dla składnika C (zarówno PC jak i IC), 

  
dla składnika C, definiuje się jako (4):

  
Zarówno ułamki molowe jak i wagowe sumują się do jedności:

MS), chromatografia cieczowa (LC) z detektorem 
MS). 

Typowymi technikami dla zanieczyszczeń nieorganicznych są: 

jonizacja z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) połączona z optyczną 
OES) bądź spektrometrią m

metoda wagowa (utrata masy podczas suszenia) bądź 
miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera. 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak
oznaczenia ilościowego jednocześnie podczas tej samej analizy. 

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 

odniesienia (wzorców analitycznych). 

) oraz ilości zanieczyszczeń  (

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
) oraz masy zanieczyszczeń (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
 ilość substancji

masę molową (wzór 1) (masę cząsteczkową)

 
przy przeliczaniu ilości i masy każdego ze składników 

M
IC

 
substancji i

a składnika C (zarówno PC jak i IC), 

 
dla składnika C, definiuje się jako (4):

 
Zarówno ułamki molowe jak i wagowe sumują się do jedności:

MS), chromatografia cieczowa (LC) z detektorem 
MS).  

Typowymi technikami dla zanieczyszczeń nieorganicznych są: 

jonizacja z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) połączona z optyczną 
OES) bądź spektrometrią m

metoda wagowa (utrata masy podczas suszenia) bądź 
miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera.  

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak
oznaczenia ilościowego jednocześnie podczas tej samej analizy. 

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 

odniesienia (wzorców analitycznych). 

) oraz ilości zanieczyszczeń  (

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
) oraz masy zanieczyszczeń (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
ilość substancji

masę molową (wzór 1) (masę cząsteczkową)

  
przy przeliczaniu ilości i masy każdego ze składników 

IC
): 

  
substancji i

a składnika C (zarówno PC jak i IC), 

  
dla składnika C, definiuje się jako (4):

  
Zarówno ułamki molowe jak i wagowe sumują się do jedności:

MS), chromatografia cieczowa (LC) z detektorem 

Typowymi technikami dla zanieczyszczeń nieorganicznych są: 

jonizacja z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) połączona z optyczną 
OES) bądź spektrometrią mas (ICP

metoda wagowa (utrata masy podczas suszenia) bądź 
 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak
oznaczenia ilościowego jednocześnie podczas tej samej analizy. 

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 

odniesienia (wzorców analitycznych). 

) oraz ilości zanieczyszczeń  (

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
) oraz masy zanieczyszczeń (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
ilość substancji

masę molową (wzór 1) (masę cząsteczkową)

 
przy przeliczaniu ilości i masy każdego ze składników 

 

 
substancji i masa substancji

a składnika C (zarówno PC jak i IC), 

 
dla składnika C, definiuje się jako (4):

 
Zarówno ułamki molowe jak i wagowe sumują się do jedności:

MS), chromatografia cieczowa (LC) z detektorem 

Typowymi technikami dla zanieczyszczeń nieorganicznych są: 

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

metoda wagowa (utrata masy podczas suszenia) bądź 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak
oznaczenia ilościowego jednocześnie podczas tej samej analizy.  

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 

odniesienia (wzorców analitycznych). 

) oraz ilości zanieczyszczeń  (

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
) oraz masy zanieczyszczeń (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
ilość substancji

masę molową (wzór 1) (masę cząsteczkową)

 
przy przeliczaniu ilości i masy każdego ze składników 

 
masa substancji

a składnika C (zarówno PC jak i IC), 

 
dla składnika C, definiuje się jako (4):

 
Zarówno ułamki molowe jak i wagowe sumują się do jedności:

 

MS), chromatografia cieczowa (LC) z detektorem 

Typowymi technikami dla zanieczyszczeń nieorganicznych są: 

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

metoda wagowa (utrata masy podczas suszenia) bądź 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 

odniesienia (wzorców analitycznych). 

) oraz ilości zanieczyszczeń  (

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
) oraz masy zanieczyszczeń (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
ilość substancji

masę molową (wzór 1) (masę cząsteczkową)

 (1)
przy przeliczaniu ilości i masy każdego ze składników 

 (2)
masa substancji

a składnika C (zarówno PC jak i IC), 

 (3)
dla składnika C, definiuje się jako (4): 

 (4)
Zarówno ułamki molowe jak i wagowe sumują się do jedności:

 (5)

MS), chromatografia cieczowa (LC) z detektorem 

Typowymi technikami dla zanieczyszczeń nieorganicznych są:  

jonizacja z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) połączona z optyczną 
as (ICP-MS)

metoda wagowa (utrata masy podczas suszenia) bądź 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 

odniesienia (wzorców analitycznych). 

) oraz ilości zanieczyszczeń  (

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
) oraz masy zanieczyszczeń (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
ilość substancji 

masę molową (wzór 1) (masę cząsteczkową)

(1) 
przy przeliczaniu ilości i masy każdego ze składników 

(2) 
masa substancji

a składnika C (zarówno PC jak i IC), 

(3) 

(4) 
Zarówno ułamki molowe jak i wagowe sumują się do jedności: 

(5) 

MS), chromatografia cieczowa (LC) z detektorem 

jonizacja z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) połączona z optyczną 
MS), 

metoda wagowa (utrata masy podczas suszenia) bądź 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 

odniesienia (wzorców analitycznych).  

) oraz ilości zanieczyszczeń  (

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
) oraz masy zanieczyszczeń (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce.
 i masa substancji

masę molową (wzór 1) (masę cząsteczkową)

przy przeliczaniu ilości i masy każdego ze składników 

masa substancji
a składnika C (zarówno PC jak i IC), 

MS), chromatografia cieczowa (LC) z detektorem 

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

metoda wagowa (utrata masy podczas suszenia) bądź 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 

) oraz ilości zanieczyszczeń  (

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
) oraz masy zanieczyszczeń (

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Biorąc pod uwagę
masa substancji

masę molową (wzór 1) (masę cząsteczkową)

przy przeliczaniu ilości i masy każdego ze składników 

masa substancji
a składnika C (zarówno PC jak i IC), 

MS), chromatografia cieczowa (LC) z detektorem 

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

metoda wagowa (utrata masy podczas suszenia) bądź 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 

) oraz ilości zanieczyszczeń  (

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
) oraz masy zanieczyszczeń (

Biorąc pod uwagę
masa substancji

masę molową (wzór 1) (masę cząsteczkową)

przy przeliczaniu ilości i masy każdego ze składników 

 dają się wyrazić
a składnika C (zarówno PC jak i IC), 

MS), chromatografia cieczowa (LC) z detektorem 

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

metoda wagowa (utrata masy podczas suszenia) bądź 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jak

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 

) oraz ilości zanieczyszczeń  (Σn

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
) oraz masy zanieczyszczeń (Σ

Biorąc pod uwagę
masa substancji

masę molową (wzór 1) (masę cząsteczkową)

przy przeliczaniu ilości i masy każdego ze składników 

dają się wyrazić
a składnika C (zarówno PC jak i IC), 

MS), chromatografia cieczowa (LC) z detektorem 

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

metoda wagowa (utrata masy podczas suszenia) bądź 

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jakościowej i 

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 

n
IC

 

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
Σm

Biorąc pod uwagę
masa substancji

masę molową (wzór 1) (masę cząsteczkową)

przy przeliczaniu ilości i masy każdego ze składników 

dają się wyrazić
a składnika C (zarówno PC jak i IC), 

MS), chromatografia cieczowa (LC) z detektorem 

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

metoda wagowa (utrata masy podczas suszenia) bądź 

ościowej i 

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 

 ) jest z 

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
m

IC
 

Biorąc pod uwagę
masa substancji

masę molową (wzór 1) (masę cząsteczkową)

przy przeliczaniu ilości i masy każdego ze składników 

dają się wyrazić
a składnika C (zarówno PC jak i IC), 

MS), chromatografia cieczowa (LC) z detektorem 

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

metoda wagowa (utrata masy podczas suszenia) bądź 

ościowej i 

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 

) jest z 

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
 ) jest 

Biorąc pod uwagę
masa substancji dają 

masę molową (wzór 1) (masę cząsteczkową)

przy przeliczaniu ilości i masy każdego ze składników 

dają się wyrazić
a składnika C (zarówno PC jak i IC), 
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MS), chromatografia cieczowa (LC) z detektorem 

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

metoda wagowa (utrata masy podczas suszenia) bądź 

ościowej i 

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 
przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 

) jest z 

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
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Istnieją cztery różne podejścia do określenia czystości badanego materiału:  

 bezpośrednie obliczanie n
PC

 za pomocą metod: 

o grawimetrycznych 
o miareczkowych  
o oznaczeń ilościowych z zastosowaniem NMR i metody wzorca wewnętrznego 

(ang. Internal Standard Quantitative Nuclear Magnetic Resonance - IS-qNMR) 
o analiza stosunku izotopowego z zastosowaniem spektrometrii mas (ang. Stable 

Isotope Ratio Mass Spectrometry) 
 bezpośrednie obliczanie x

PC 
lub w

PC
: jeśli wszystkie składniki mieszaniny można 

rozdzielić w funkcji czasu (procesy chromatograficzne), częstotliwości (metody 
spektroskopowe), masy (układy spektrometrii mas) lub innych fizycznych 
wielkości oraz jeśli każdy ze składników może zostać wykryty z równomolową lub 
molowo-masową czułością, wtedy stosunek sygnału głównego składnika do sumy 
sygnałów pozwala na wyznaczenie x

PC 
lub w

PC. W przypadku braku równopolowej 

odpowiedz można stosować odpowiednie współczynniki korekcyjne dla 
poszczególnych sygnałów.  

 jednoczesne obliczanie 1 - Σx
IC

: Czystość substancji można określić, stosując 

techniki termoanalityczne, tj. różnicową analizę termiczną (DTA) i różnicową 
kalorymetrię skaningową (DSC). Podstawę do zastosowania tych technik w analizie 
czystości stanowi fakt, iż zanieczyszczenia obecne w związkach organicznych 
wpływają na zakres temperatur, kształt i powierzchnię endotermicznych pików 
DTA i DSC, związanych z topnieniem tych substancji. Na tej podstawie stopień 
czystości można ocenić, porównując piki endotermiczne dla próbki badanej oraz 
wzorca. W oznaczeniach ilościowych stosuje się natomiast równanie van’t Hoffa, 
które przedstawia zależność pomiędzy obniżeniem temperatury topnienia czystej 
substancji a stężeniem zawartych w niej zanieczyszczeń. 

 kolejne obliczanie 1 - Σx
IC 

lub 1 - Σw
IC

: w przypadku zanieczyszczeń różnego typu 

często wynik podany jako czystość materiału jest obliczany na podstawie wyniku 
kilku niezależnych oznaczeń np. z metody normalizacji lub normalizacji ze 
współczynnikiem (GC-FID) oraz wyników oznaczeń zawartości wody metodą 
Karla-Fischera. 

Metody standardowe 

Oznaczanie składu grupowego produktów naftowych, jak i określenie ich zgodności z 
wymaganiami, jest z reguły wykonywane zgodnie z powszechnie uznanymi procedurami. 

Zastosowanie mają więc tylko układy faz normalnych (NP-LC) i sorbenty o wysoce 
polarnej powierzchni sorpcyjnej, takie jak: żel krzemionkowy (SiO2 x H2O ), tlenek glinu 
(Al2O3 x H2O), krzemian magnezu (MgSiO3 x H2O) - FluorisilTM oraz Attapulgus Clay TM – 
ziemia bieląca standardowa ze złóż w Meksyku. Natomiast spośród adsorbentów ze 
związanymi chemicznie fazami stacjonarnymi w kierunku wzrostu polarności powierzchni 
,takie jak: „CN”, „DIOL”, „NH2, NO2 (szczególnie wysoka selektywność względem liczby 
pierśceni aromatycznych, zwłaszcza faza stacjonarna DNAP, czyli dinitroaminopropylowa), 
SAX, SCX (a szczególnie SCX-Ag+ - faza stacjonarna selektywna wobec wiązań π i π- π – 
rozdzielanie olefin, dienów od węglowodorów alifatycznych i alicyklicznych.   Poszczególne 
frakcje wymywane są z kolumny wielostopniowo za pomocą rozpuszczalników o rosnącej 
sile elucji i po odparowaniu eluentu – oznaczane grawimetrycznie. Wadą tego rozwiązania 
jest praco- i czasochłonność (7 - 8  godzin dla jednego oznaczenia), duże zużycie toksycznych 
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i kosztownych rozpuszczalników oraz konieczność każdorazowego napełniania kolumny 
świeżo aktywowanym adsorbentem, co znacząco pogarsza precyzję uzyskiwanych wyników. 
Różnice w upakowaniu i w stopniu aktywności złoża, powodują zmienny profil przepływu 
cieczy, a tym samym wpływają na stopień rozdzielenia poszczególnych grup. Wykazano też, 
że pełne rozdzielenie nie jest spełnione dla wysokorafinowanych produktów naftowych, 
jakimi są oleje bazowe.  

Metody rutynowe 

Rutynowe oznaczanie zawartości węglowodorów mono-,  di- oraz poliaromatycznych 
w niskolotnych produktach naftowych  jest wykonywane z zastosowaniem technik: NP-TLC, 
TLC-FID oraz NP-HPLC. 

NP-TLC 

Cebolla i współpracownicy używając płytek do HPTLC pokrytych żelem 
krzemionkowym i siarczanem berberyny do oznaczenia parafin i naftenów oraz płytek z 
naniesioną na żel krzemionkowy kofeiną do oznaczania wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych i związków polarnych.  Jako detektora użyto densytometru. 
Metoda ta, choć obiecująca, daje jedynie wyniki szacunkowe. 

TLC-FID 

Drugim wariantem jest wykorzystanie w celach detekcji detektora płomieniowo – 
jonizacyjnego (FID). Takim rozwiązaniem dysponuje analizator Iatroscan firmy Iatron. 
Separacja zachodzi na kwarcowych pręcikach pokrytych cienką warstwą sorbentu. Tym 
sposobem uzyskuje się rozdzielenie praktycznie do linii bazowej. Wadą techniki TLC - FID 
jest stosunkowo niska precyzja, szczególnie podczas oznaczania niskich zawartości 
grupowych. Przy zawartości określonej grupy na poziomie około 2.5% wagowych w danym 
materiale powtarzalność sięga 35% oznaczonej zawartości. 

NP-HPLC 

Oznaczenie składu grupowego niskolotnego materiału naftowego wykonuje się 
według procedury opisanej w normie PN:EN 12916. Zgodnie z metodyką wykorzystuje się 
bardzo sprawne kolumny HPLC wypełnione żelem krzemionkowym modyfikowanym 
grupami aminopropylowymi, jako fazę ruchomą stosuje się heptan oraz detektor 
refraktometryczny. 

Metody modyfikowane 

Często w praktyce laboratoryjnej, w przypadkach odbiegających od opisanych w 
odpowiednich normach przedmiotowych lub publikacjach naukowych stosuje się 
modyfikowane metody opisane w/w źródłach.  

Przykładem tego rodzaju postępowania jest zastosowanie metody stanowiącej 
modyfikację techniki SPE (ang. Solid Phase Extraction), w której wykorzystuje się pakowaną 
kolumnę szklaną jedną, bądź kilkoma warstwami sorbentów (SiO2, Al2O3). Metodyka opiera 
się na wykonaniu rozdzielania badanego materiału i zebraniu poszczególnych frakcji grup 
składników (rys. 5.1). Kolejno eluat zostaje odparowany, oznaczenie końcowe wykonuje się 
grawimetrycznie. 
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Oznaczanie składu grupowego

W analityce naftowej powszechnie stosowane jest pojęcie składu grupowego. Wynik 
anowi informację o zawartości poszczególnych grup związków chemicznych w 

materiale. Powodem wyznaczania tego parametru są względy praktyczne 
produktów skład grupowy dostarcza kluczowych informacji nt. ich właściwości użytkowych. 

W celu wyznaczenia tak owego stosuje się technikę adsorpcyjnej chromatografii 
cieczowej. Zróżnicowanie oddziaływań adsorpcyjnych składników rozdzielanej mieszaniny 
oraz fazy ruchomej względem powierzchni fazy stacjonarnej uzyskuje się poprzez realizację 

zdzielania w układzie faz normalnych, tj. z zastosowaniem polarnej fazy 
stacjonarnej oraz bezwodnej fazy ruchomej o niskiej lub średniej polarności. Ze względu na 
bardzo dużą  retencję wysoce polarnych składników próbki, w celu zapewnienia całkowitej 

i stosuje się elucję skokową (skokowe zwiększenie siły elucji) lub przepływ zwrotny 
eluentu w kolumnie (ang. 
sprawności układu chromatograficznego, konieczne jest stosowanie szeregowego polac

Poniżej przedstawiono dwie alternatywne metodyki oznaczania składu grupowego 
techniką cieczowej chromatografii.

Przykład  metodyki oznaczania  składu grupowego z wykorzystaniem "klasycznej" kolumny LC

Metody wykorzystujące H
opisanej w normie PN:EN 12916. W jednej z nich należy wykorzystać bardziej selektywne 
kolumny chromatograficzne wypełnione żelem krzemionkowym i/lub modyfikowanym żelem 
krzemionkowym: CN, NH
pojedynczej kolumny nie pozwala uzyskać zadowalającej sprawności i selektywności należy 
zastosowac zestaw kilku kolumn połączonych szeregowo. Metodyka zakłada wykorzystanie 
„klasycznych” detektorów: R

Modyfikacje metodyki z zastosowaniem TLC polegają na wykorzystaniu 
„klasycznych” płytek pokrytych żelem krzemionkowym oraz zestawu eluentów o 
wzrastającej sile elucyjnej (elucja skokowa)
względu na małą selektywność, dużą niedokładność oraz trudności z oznaczeniem 

Oznaczanie składu grupowego

W analityce naftowej powszechnie stosowane jest pojęcie składu grupowego. Wynik 
anowi informację o zawartości poszczególnych grup związków chemicznych w 

materiale. Powodem wyznaczania tego parametru są względy praktyczne 
produktów skład grupowy dostarcza kluczowych informacji nt. ich właściwości użytkowych. 

yznaczenia tak owego stosuje się technikę adsorpcyjnej chromatografii 
cieczowej. Zróżnicowanie oddziaływań adsorpcyjnych składników rozdzielanej mieszaniny 
oraz fazy ruchomej względem powierzchni fazy stacjonarnej uzyskuje się poprzez realizację 

zdzielania w układzie faz normalnych, tj. z zastosowaniem polarnej fazy 
stacjonarnej oraz bezwodnej fazy ruchomej o niskiej lub średniej polarności. Ze względu na 
bardzo dużą  retencję wysoce polarnych składników próbki, w celu zapewnienia całkowitej 

i stosuje się elucję skokową (skokowe zwiększenie siły elucji) lub przepływ zwrotny 
eluentu w kolumnie (ang. 
sprawności układu chromatograficznego, konieczne jest stosowanie szeregowego polac

Poniżej przedstawiono dwie alternatywne metodyki oznaczania składu grupowego 
techniką cieczowej chromatografii.

Przykład  metodyki oznaczania  składu grupowego z wykorzystaniem "klasycznej" kolumny LC

Metody wykorzystujące H
opisanej w normie PN:EN 12916. W jednej z nich należy wykorzystać bardziej selektywne 
kolumny chromatograficzne wypełnione żelem krzemionkowym i/lub modyfikowanym żelem 
krzemionkowym: CN, NH
pojedynczej kolumny nie pozwala uzyskać zadowalającej sprawności i selektywności należy 
zastosowac zestaw kilku kolumn połączonych szeregowo. Metodyka zakłada wykorzystanie 
„klasycznych” detektorów: R

Modyfikacje metodyki z zastosowaniem TLC polegają na wykorzystaniu 
„klasycznych” płytek pokrytych żelem krzemionkowym oraz zestawu eluentów o 
wzrastającej sile elucyjnej (elucja skokowa)
względu na małą selektywność, dużą niedokładność oraz trudności z oznaczeniem 

Oznaczanie składu grupowego

W analityce naftowej powszechnie stosowane jest pojęcie składu grupowego. Wynik 
anowi informację o zawartości poszczególnych grup związków chemicznych w 

materiale. Powodem wyznaczania tego parametru są względy praktyczne 
produktów skład grupowy dostarcza kluczowych informacji nt. ich właściwości użytkowych. 

yznaczenia tak owego stosuje się technikę adsorpcyjnej chromatografii 
cieczowej. Zróżnicowanie oddziaływań adsorpcyjnych składników rozdzielanej mieszaniny 
oraz fazy ruchomej względem powierzchni fazy stacjonarnej uzyskuje się poprzez realizację 

zdzielania w układzie faz normalnych, tj. z zastosowaniem polarnej fazy 
stacjonarnej oraz bezwodnej fazy ruchomej o niskiej lub średniej polarności. Ze względu na 
bardzo dużą  retencję wysoce polarnych składników próbki, w celu zapewnienia całkowitej 

i stosuje się elucję skokową (skokowe zwiększenie siły elucji) lub przepływ zwrotny 
eluentu w kolumnie (ang. 
sprawności układu chromatograficznego, konieczne jest stosowanie szeregowego polac

Poniżej przedstawiono dwie alternatywne metodyki oznaczania składu grupowego 
techniką cieczowej chromatografii.

Przykład  metodyki oznaczania  składu grupowego z wykorzystaniem "klasycznej" kolumny LC

Metody wykorzystujące H
opisanej w normie PN:EN 12916. W jednej z nich należy wykorzystać bardziej selektywne 
kolumny chromatograficzne wypełnione żelem krzemionkowym i/lub modyfikowanym żelem 
krzemionkowym: CN, NH2

pojedynczej kolumny nie pozwala uzyskać zadowalającej sprawności i selektywności należy 
zastosowac zestaw kilku kolumn połączonych szeregowo. Metodyka zakłada wykorzystanie 
„klasycznych” detektorów: R

Modyfikacje metodyki z zastosowaniem TLC polegają na wykorzystaniu 
„klasycznych” płytek pokrytych żelem krzemionkowym oraz zestawu eluentów o 
wzrastającej sile elucyjnej (elucja skokowa)
względu na małą selektywność, dużą niedokładność oraz trudności z oznaczeniem 

Oznaczanie składu grupowego

W analityce naftowej powszechnie stosowane jest pojęcie składu grupowego. Wynik 
anowi informację o zawartości poszczególnych grup związków chemicznych w 

materiale. Powodem wyznaczania tego parametru są względy praktyczne 
produktów skład grupowy dostarcza kluczowych informacji nt. ich właściwości użytkowych. 

yznaczenia tak owego stosuje się technikę adsorpcyjnej chromatografii 
cieczowej. Zróżnicowanie oddziaływań adsorpcyjnych składników rozdzielanej mieszaniny 
oraz fazy ruchomej względem powierzchni fazy stacjonarnej uzyskuje się poprzez realizację 

zdzielania w układzie faz normalnych, tj. z zastosowaniem polarnej fazy 
stacjonarnej oraz bezwodnej fazy ruchomej o niskiej lub średniej polarności. Ze względu na 
bardzo dużą  retencję wysoce polarnych składników próbki, w celu zapewnienia całkowitej 

i stosuje się elucję skokową (skokowe zwiększenie siły elucji) lub przepływ zwrotny 
eluentu w kolumnie (ang. eluent back
sprawności układu chromatograficznego, konieczne jest stosowanie szeregowego polac

Poniżej przedstawiono dwie alternatywne metodyki oznaczania składu grupowego 
techniką cieczowej chromatografii.

Przykład  metodyki oznaczania  składu grupowego z wykorzystaniem "klasycznej" kolumny LC

Metody wykorzystujące H
opisanej w normie PN:EN 12916. W jednej z nich należy wykorzystać bardziej selektywne 
kolumny chromatograficzne wypełnione żelem krzemionkowym i/lub modyfikowanym żelem 

2 oraz NO
pojedynczej kolumny nie pozwala uzyskać zadowalającej sprawności i selektywności należy 
zastosowac zestaw kilku kolumn połączonych szeregowo. Metodyka zakłada wykorzystanie 
„klasycznych” detektorów: RID, LLSD, UV

Modyfikacje metodyki z zastosowaniem TLC polegają na wykorzystaniu 
„klasycznych” płytek pokrytych żelem krzemionkowym oraz zestawu eluentów o 
wzrastającej sile elucyjnej (elucja skokowa)
względu na małą selektywność, dużą niedokładność oraz trudności z oznaczeniem 

Oznaczanie składu grupowego

W analityce naftowej powszechnie stosowane jest pojęcie składu grupowego. Wynik 
anowi informację o zawartości poszczególnych grup związków chemicznych w 

materiale. Powodem wyznaczania tego parametru są względy praktyczne 
produktów skład grupowy dostarcza kluczowych informacji nt. ich właściwości użytkowych. 

yznaczenia tak owego stosuje się technikę adsorpcyjnej chromatografii 
cieczowej. Zróżnicowanie oddziaływań adsorpcyjnych składników rozdzielanej mieszaniny 
oraz fazy ruchomej względem powierzchni fazy stacjonarnej uzyskuje się poprzez realizację 

zdzielania w układzie faz normalnych, tj. z zastosowaniem polarnej fazy 
stacjonarnej oraz bezwodnej fazy ruchomej o niskiej lub średniej polarności. Ze względu na 
bardzo dużą  retencję wysoce polarnych składników próbki, w celu zapewnienia całkowitej 

i stosuje się elucję skokową (skokowe zwiększenie siły elucji) lub przepływ zwrotny 
eluent back

sprawności układu chromatograficznego, konieczne jest stosowanie szeregowego polac

Poniżej przedstawiono dwie alternatywne metodyki oznaczania składu grupowego 
techniką cieczowej chromatografii.

Przykład  metodyki oznaczania  składu grupowego z wykorzystaniem "klasycznej" kolumny LC

Metody wykorzystujące H
opisanej w normie PN:EN 12916. W jednej z nich należy wykorzystać bardziej selektywne 
kolumny chromatograficzne wypełnione żelem krzemionkowym i/lub modyfikowanym żelem 

oraz NO
pojedynczej kolumny nie pozwala uzyskać zadowalającej sprawności i selektywności należy 
zastosowac zestaw kilku kolumn połączonych szeregowo. Metodyka zakłada wykorzystanie 

ID, LLSD, UV

Modyfikacje metodyki z zastosowaniem TLC polegają na wykorzystaniu 
„klasycznych” płytek pokrytych żelem krzemionkowym oraz zestawu eluentów o 
wzrastającej sile elucyjnej (elucja skokowa)
względu na małą selektywność, dużą niedokładność oraz trudności z oznaczeniem 

Oznaczanie składu grupowego 

W analityce naftowej powszechnie stosowane jest pojęcie składu grupowego. Wynik 
anowi informację o zawartości poszczególnych grup związków chemicznych w 

materiale. Powodem wyznaczania tego parametru są względy praktyczne 
produktów skład grupowy dostarcza kluczowych informacji nt. ich właściwości użytkowych. 

yznaczenia tak owego stosuje się technikę adsorpcyjnej chromatografii 
cieczowej. Zróżnicowanie oddziaływań adsorpcyjnych składników rozdzielanej mieszaniny 
oraz fazy ruchomej względem powierzchni fazy stacjonarnej uzyskuje się poprzez realizację 

zdzielania w układzie faz normalnych, tj. z zastosowaniem polarnej fazy 
stacjonarnej oraz bezwodnej fazy ruchomej o niskiej lub średniej polarności. Ze względu na 
bardzo dużą  retencję wysoce polarnych składników próbki, w celu zapewnienia całkowitej 

i stosuje się elucję skokową (skokowe zwiększenie siły elucji) lub przepływ zwrotny 
eluent back

sprawności układu chromatograficznego, konieczne jest stosowanie szeregowego polac

Poniżej przedstawiono dwie alternatywne metodyki oznaczania składu grupowego 
techniką cieczowej chromatografii.

Przykład  metodyki oznaczania  składu grupowego z wykorzystaniem "klasycznej" kolumny LC

Metody wykorzystujące HPLC w większości przypadków są modyfikacjami metodyki 
opisanej w normie PN:EN 12916. W jednej z nich należy wykorzystać bardziej selektywne 
kolumny chromatograficzne wypełnione żelem krzemionkowym i/lub modyfikowanym żelem 

oraz NO
pojedynczej kolumny nie pozwala uzyskać zadowalającej sprawności i selektywności należy 
zastosowac zestaw kilku kolumn połączonych szeregowo. Metodyka zakłada wykorzystanie 

ID, LLSD, UV

Modyfikacje metodyki z zastosowaniem TLC polegają na wykorzystaniu 
„klasycznych” płytek pokrytych żelem krzemionkowym oraz zestawu eluentów o 
wzrastającej sile elucyjnej (elucja skokowa)
względu na małą selektywność, dużą niedokładność oraz trudności z oznaczeniem 

 

W analityce naftowej powszechnie stosowane jest pojęcie składu grupowego. Wynik 
anowi informację o zawartości poszczególnych grup związków chemicznych w 

materiale. Powodem wyznaczania tego parametru są względy praktyczne 
produktów skład grupowy dostarcza kluczowych informacji nt. ich właściwości użytkowych. 

yznaczenia tak owego stosuje się technikę adsorpcyjnej chromatografii 
cieczowej. Zróżnicowanie oddziaływań adsorpcyjnych składników rozdzielanej mieszaniny 
oraz fazy ruchomej względem powierzchni fazy stacjonarnej uzyskuje się poprzez realizację 

zdzielania w układzie faz normalnych, tj. z zastosowaniem polarnej fazy 
stacjonarnej oraz bezwodnej fazy ruchomej o niskiej lub średniej polarności. Ze względu na 
bardzo dużą  retencję wysoce polarnych składników próbki, w celu zapewnienia całkowitej 

i stosuje się elucję skokową (skokowe zwiększenie siły elucji) lub przepływ zwrotny 
eluent back

sprawności układu chromatograficznego, konieczne jest stosowanie szeregowego polac

Poniżej przedstawiono dwie alternatywne metodyki oznaczania składu grupowego 
techniką cieczowej chromatografii. 

Przykład  metodyki oznaczania  składu grupowego z wykorzystaniem "klasycznej" kolumny LC

PLC w większości przypadków są modyfikacjami metodyki 
opisanej w normie PN:EN 12916. W jednej z nich należy wykorzystać bardziej selektywne 
kolumny chromatograficzne wypełnione żelem krzemionkowym i/lub modyfikowanym żelem 

oraz NO2 (
pojedynczej kolumny nie pozwala uzyskać zadowalającej sprawności i selektywności należy 
zastosowac zestaw kilku kolumn połączonych szeregowo. Metodyka zakłada wykorzystanie 

ID, LLSD, UV

Modyfikacje metodyki z zastosowaniem TLC polegają na wykorzystaniu 
„klasycznych” płytek pokrytych żelem krzemionkowym oraz zestawu eluentów o 
wzrastającej sile elucyjnej (elucja skokowa)
względu na małą selektywność, dużą niedokładność oraz trudności z oznaczeniem 

W analityce naftowej powszechnie stosowane jest pojęcie składu grupowego. Wynik 
anowi informację o zawartości poszczególnych grup związków chemicznych w 

materiale. Powodem wyznaczania tego parametru są względy praktyczne 
produktów skład grupowy dostarcza kluczowych informacji nt. ich właściwości użytkowych. 

yznaczenia tak owego stosuje się technikę adsorpcyjnej chromatografii 
cieczowej. Zróżnicowanie oddziaływań adsorpcyjnych składników rozdzielanej mieszaniny 
oraz fazy ruchomej względem powierzchni fazy stacjonarnej uzyskuje się poprzez realizację 

zdzielania w układzie faz normalnych, tj. z zastosowaniem polarnej fazy 
stacjonarnej oraz bezwodnej fazy ruchomej o niskiej lub średniej polarności. Ze względu na 
bardzo dużą  retencję wysoce polarnych składników próbki, w celu zapewnienia całkowitej 

i stosuje się elucję skokową (skokowe zwiększenie siły elucji) lub przepływ zwrotny 
eluent back-

sprawności układu chromatograficznego, konieczne jest stosowanie szeregowego polac

Poniżej przedstawiono dwie alternatywne metodyki oznaczania składu grupowego 
 

Przykład  metodyki oznaczania  składu grupowego z wykorzystaniem "klasycznej" kolumny LC

PLC w większości przypadków są modyfikacjami metodyki 
opisanej w normie PN:EN 12916. W jednej z nich należy wykorzystać bardziej selektywne 
kolumny chromatograficzne wypełnione żelem krzemionkowym i/lub modyfikowanym żelem 

(w celu rozdzielenia frakcji olefin). Kiedy zastosowanie 
pojedynczej kolumny nie pozwala uzyskać zadowalającej sprawności i selektywności należy 
zastosowac zestaw kilku kolumn połączonych szeregowo. Metodyka zakłada wykorzystanie 

ID, LLSD, UV

Modyfikacje metodyki z zastosowaniem TLC polegają na wykorzystaniu 
„klasycznych” płytek pokrytych żelem krzemionkowym oraz zestawu eluentów o 
wzrastającej sile elucyjnej (elucja skokowa)
względu na małą selektywność, dużą niedokładność oraz trudności z oznaczeniem 

W analityce naftowej powszechnie stosowane jest pojęcie składu grupowego. Wynik 
anowi informację o zawartości poszczególnych grup związków chemicznych w 

materiale. Powodem wyznaczania tego parametru są względy praktyczne 
produktów skład grupowy dostarcza kluczowych informacji nt. ich właściwości użytkowych. 

yznaczenia tak owego stosuje się technikę adsorpcyjnej chromatografii 
cieczowej. Zróżnicowanie oddziaływań adsorpcyjnych składników rozdzielanej mieszaniny 
oraz fazy ruchomej względem powierzchni fazy stacjonarnej uzyskuje się poprzez realizację 

zdzielania w układzie faz normalnych, tj. z zastosowaniem polarnej fazy 
stacjonarnej oraz bezwodnej fazy ruchomej o niskiej lub średniej polarności. Ze względu na 
bardzo dużą  retencję wysoce polarnych składników próbki, w celu zapewnienia całkowitej 

i stosuje się elucję skokową (skokowe zwiększenie siły elucji) lub przepływ zwrotny 
-flush 

sprawności układu chromatograficznego, konieczne jest stosowanie szeregowego polac

Poniżej przedstawiono dwie alternatywne metodyki oznaczania składu grupowego 

Przykład  metodyki oznaczania  składu grupowego z wykorzystaniem "klasycznej" kolumny LC

PLC w większości przypadków są modyfikacjami metodyki 
opisanej w normie PN:EN 12916. W jednej z nich należy wykorzystać bardziej selektywne 
kolumny chromatograficzne wypełnione żelem krzemionkowym i/lub modyfikowanym żelem 

w celu rozdzielenia frakcji olefin). Kiedy zastosowanie 
pojedynczej kolumny nie pozwala uzyskać zadowalającej sprawności i selektywności należy 
zastosowac zestaw kilku kolumn połączonych szeregowo. Metodyka zakłada wykorzystanie 

ID, LLSD, UV

Modyfikacje metodyki z zastosowaniem TLC polegają na wykorzystaniu 
„klasycznych” płytek pokrytych żelem krzemionkowym oraz zestawu eluentów o 
wzrastającej sile elucyjnej (elucja skokowa)
względu na małą selektywność, dużą niedokładność oraz trudności z oznaczeniem 

W analityce naftowej powszechnie stosowane jest pojęcie składu grupowego. Wynik 
anowi informację o zawartości poszczególnych grup związków chemicznych w 

materiale. Powodem wyznaczania tego parametru są względy praktyczne 
produktów skład grupowy dostarcza kluczowych informacji nt. ich właściwości użytkowych. 

yznaczenia tak owego stosuje się technikę adsorpcyjnej chromatografii 
cieczowej. Zróżnicowanie oddziaływań adsorpcyjnych składników rozdzielanej mieszaniny 
oraz fazy ruchomej względem powierzchni fazy stacjonarnej uzyskuje się poprzez realizację 

zdzielania w układzie faz normalnych, tj. z zastosowaniem polarnej fazy 
stacjonarnej oraz bezwodnej fazy ruchomej o niskiej lub średniej polarności. Ze względu na 
bardzo dużą  retencję wysoce polarnych składników próbki, w celu zapewnienia całkowitej 

i stosuje się elucję skokową (skokowe zwiększenie siły elucji) lub przepływ zwrotny 
flush 

sprawności układu chromatograficznego, konieczne jest stosowanie szeregowego polac

Poniżej przedstawiono dwie alternatywne metodyki oznaczania składu grupowego 

Przykład  metodyki oznaczania  składu grupowego z wykorzystaniem "klasycznej" kolumny LC

PLC w większości przypadków są modyfikacjami metodyki 
opisanej w normie PN:EN 12916. W jednej z nich należy wykorzystać bardziej selektywne 
kolumny chromatograficzne wypełnione żelem krzemionkowym i/lub modyfikowanym żelem 

w celu rozdzielenia frakcji olefin). Kiedy zastosowanie 
pojedynczej kolumny nie pozwala uzyskać zadowalającej sprawności i selektywności należy 
zastosowac zestaw kilku kolumn połączonych szeregowo. Metodyka zakłada wykorzystanie 

ID, LLSD, UV-VIS (frakcję P+N oznacza się, jako dopełnienie 

Modyfikacje metodyki z zastosowaniem TLC polegają na wykorzystaniu 
„klasycznych” płytek pokrytych żelem krzemionkowym oraz zestawu eluentów o 
wzrastającej sile elucyjnej (elucja skokowa). Metoda ta jest jednak rzadko stosowana ze 
względu na małą selektywność, dużą niedokładność oraz trudności z oznaczeniem 

W analityce naftowej powszechnie stosowane jest pojęcie składu grupowego. Wynik 
anowi informację o zawartości poszczególnych grup związków chemicznych w 

materiale. Powodem wyznaczania tego parametru są względy praktyczne 
produktów skład grupowy dostarcza kluczowych informacji nt. ich właściwości użytkowych. 

yznaczenia tak owego stosuje się technikę adsorpcyjnej chromatografii 
cieczowej. Zróżnicowanie oddziaływań adsorpcyjnych składników rozdzielanej mieszaniny 
oraz fazy ruchomej względem powierzchni fazy stacjonarnej uzyskuje się poprzez realizację 

zdzielania w układzie faz normalnych, tj. z zastosowaniem polarnej fazy 
stacjonarnej oraz bezwodnej fazy ruchomej o niskiej lub średniej polarności. Ze względu na 
bardzo dużą  retencję wysoce polarnych składników próbki, w celu zapewnienia całkowitej 

i stosuje się elucję skokową (skokowe zwiększenie siły elucji) lub przepływ zwrotny 
flush - EBF). Często w celu zapewnienia odpowiedniej 

sprawności układu chromatograficznego, konieczne jest stosowanie szeregowego polac

Poniżej przedstawiono dwie alternatywne metodyki oznaczania składu grupowego 

Przykład  metodyki oznaczania  składu grupowego z wykorzystaniem "klasycznej" kolumny LC

PLC w większości przypadków są modyfikacjami metodyki 
opisanej w normie PN:EN 12916. W jednej z nich należy wykorzystać bardziej selektywne 
kolumny chromatograficzne wypełnione żelem krzemionkowym i/lub modyfikowanym żelem 

w celu rozdzielenia frakcji olefin). Kiedy zastosowanie 
pojedynczej kolumny nie pozwala uzyskać zadowalającej sprawności i selektywności należy 
zastosowac zestaw kilku kolumn połączonych szeregowo. Metodyka zakłada wykorzystanie 

VIS (frakcję P+N oznacza się, jako dopełnienie 

Modyfikacje metodyki z zastosowaniem TLC polegają na wykorzystaniu 
„klasycznych” płytek pokrytych żelem krzemionkowym oraz zestawu eluentów o 

. Metoda ta jest jednak rzadko stosowana ze 
względu na małą selektywność, dużą niedokładność oraz trudności z oznaczeniem 

W analityce naftowej powszechnie stosowane jest pojęcie składu grupowego. Wynik 
anowi informację o zawartości poszczególnych grup związków chemicznych w 

materiale. Powodem wyznaczania tego parametru są względy praktyczne 
produktów skład grupowy dostarcza kluczowych informacji nt. ich właściwości użytkowych. 

yznaczenia tak owego stosuje się technikę adsorpcyjnej chromatografii 
cieczowej. Zróżnicowanie oddziaływań adsorpcyjnych składników rozdzielanej mieszaniny 
oraz fazy ruchomej względem powierzchni fazy stacjonarnej uzyskuje się poprzez realizację 

zdzielania w układzie faz normalnych, tj. z zastosowaniem polarnej fazy 
stacjonarnej oraz bezwodnej fazy ruchomej o niskiej lub średniej polarności. Ze względu na 
bardzo dużą  retencję wysoce polarnych składników próbki, w celu zapewnienia całkowitej 

i stosuje się elucję skokową (skokowe zwiększenie siły elucji) lub przepływ zwrotny 
EBF). Często w celu zapewnienia odpowiedniej 

sprawności układu chromatograficznego, konieczne jest stosowanie szeregowego polac

Poniżej przedstawiono dwie alternatywne metodyki oznaczania składu grupowego 

Przykład  metodyki oznaczania  składu grupowego z wykorzystaniem "klasycznej" kolumny LC

PLC w większości przypadków są modyfikacjami metodyki 
opisanej w normie PN:EN 12916. W jednej z nich należy wykorzystać bardziej selektywne 
kolumny chromatograficzne wypełnione żelem krzemionkowym i/lub modyfikowanym żelem 

w celu rozdzielenia frakcji olefin). Kiedy zastosowanie 
pojedynczej kolumny nie pozwala uzyskać zadowalającej sprawności i selektywności należy 
zastosowac zestaw kilku kolumn połączonych szeregowo. Metodyka zakłada wykorzystanie 

VIS (frakcję P+N oznacza się, jako dopełnienie 

Modyfikacje metodyki z zastosowaniem TLC polegają na wykorzystaniu 
„klasycznych” płytek pokrytych żelem krzemionkowym oraz zestawu eluentów o 

. Metoda ta jest jednak rzadko stosowana ze 
względu na małą selektywność, dużą niedokładność oraz trudności z oznaczeniem 

W analityce naftowej powszechnie stosowane jest pojęcie składu grupowego. Wynik 
anowi informację o zawartości poszczególnych grup związków chemicznych w 

materiale. Powodem wyznaczania tego parametru są względy praktyczne 
produktów skład grupowy dostarcza kluczowych informacji nt. ich właściwości użytkowych. 

yznaczenia tak owego stosuje się technikę adsorpcyjnej chromatografii 
cieczowej. Zróżnicowanie oddziaływań adsorpcyjnych składników rozdzielanej mieszaniny 
oraz fazy ruchomej względem powierzchni fazy stacjonarnej uzyskuje się poprzez realizację 

zdzielania w układzie faz normalnych, tj. z zastosowaniem polarnej fazy 
stacjonarnej oraz bezwodnej fazy ruchomej o niskiej lub średniej polarności. Ze względu na 
bardzo dużą  retencję wysoce polarnych składników próbki, w celu zapewnienia całkowitej 

i stosuje się elucję skokową (skokowe zwiększenie siły elucji) lub przepływ zwrotny 
EBF). Często w celu zapewnienia odpowiedniej 

sprawności układu chromatograficznego, konieczne jest stosowanie szeregowego polac

Poniżej przedstawiono dwie alternatywne metodyki oznaczania składu grupowego 

Przykład  metodyki oznaczania  składu grupowego z wykorzystaniem "klasycznej" kolumny LC

PLC w większości przypadków są modyfikacjami metodyki 
opisanej w normie PN:EN 12916. W jednej z nich należy wykorzystać bardziej selektywne 
kolumny chromatograficzne wypełnione żelem krzemionkowym i/lub modyfikowanym żelem 

w celu rozdzielenia frakcji olefin). Kiedy zastosowanie 
pojedynczej kolumny nie pozwala uzyskać zadowalającej sprawności i selektywności należy 
zastosowac zestaw kilku kolumn połączonych szeregowo. Metodyka zakłada wykorzystanie 

VIS (frakcję P+N oznacza się, jako dopełnienie 

Modyfikacje metodyki z zastosowaniem TLC polegają na wykorzystaniu 
„klasycznych” płytek pokrytych żelem krzemionkowym oraz zestawu eluentów o 

. Metoda ta jest jednak rzadko stosowana ze 
względu na małą selektywność, dużą niedokładność oraz trudności z oznaczeniem 

W analityce naftowej powszechnie stosowane jest pojęcie składu grupowego. Wynik 
anowi informację o zawartości poszczególnych grup związków chemicznych w 

materiale. Powodem wyznaczania tego parametru są względy praktyczne 
produktów skład grupowy dostarcza kluczowych informacji nt. ich właściwości użytkowych. 

yznaczenia tak owego stosuje się technikę adsorpcyjnej chromatografii 
cieczowej. Zróżnicowanie oddziaływań adsorpcyjnych składników rozdzielanej mieszaniny 
oraz fazy ruchomej względem powierzchni fazy stacjonarnej uzyskuje się poprzez realizację 

zdzielania w układzie faz normalnych, tj. z zastosowaniem polarnej fazy 
stacjonarnej oraz bezwodnej fazy ruchomej o niskiej lub średniej polarności. Ze względu na 
bardzo dużą  retencję wysoce polarnych składników próbki, w celu zapewnienia całkowitej 

i stosuje się elucję skokową (skokowe zwiększenie siły elucji) lub przepływ zwrotny 
EBF). Często w celu zapewnienia odpowiedniej 

sprawności układu chromatograficznego, konieczne jest stosowanie szeregowego polac

Poniżej przedstawiono dwie alternatywne metodyki oznaczania składu grupowego 

Przykład  metodyki oznaczania  składu grupowego z wykorzystaniem "klasycznej" kolumny LC

PLC w większości przypadków są modyfikacjami metodyki 
opisanej w normie PN:EN 12916. W jednej z nich należy wykorzystać bardziej selektywne 
kolumny chromatograficzne wypełnione żelem krzemionkowym i/lub modyfikowanym żelem 

w celu rozdzielenia frakcji olefin). Kiedy zastosowanie 
pojedynczej kolumny nie pozwala uzyskać zadowalającej sprawności i selektywności należy 
zastosowac zestaw kilku kolumn połączonych szeregowo. Metodyka zakłada wykorzystanie 

VIS (frakcję P+N oznacza się, jako dopełnienie 

Modyfikacje metodyki z zastosowaniem TLC polegają na wykorzystaniu 
„klasycznych” płytek pokrytych żelem krzemionkowym oraz zestawu eluentów o 

. Metoda ta jest jednak rzadko stosowana ze 
względu na małą selektywność, dużą niedokładność oraz trudności z oznaczeniem 

W analityce naftowej powszechnie stosowane jest pojęcie składu grupowego. Wynik 
anowi informację o zawartości poszczególnych grup związków chemicznych w 

materiale. Powodem wyznaczania tego parametru są względy praktyczne 
produktów skład grupowy dostarcza kluczowych informacji nt. ich właściwości użytkowych. 

yznaczenia tak owego stosuje się technikę adsorpcyjnej chromatografii 
cieczowej. Zróżnicowanie oddziaływań adsorpcyjnych składników rozdzielanej mieszaniny 
oraz fazy ruchomej względem powierzchni fazy stacjonarnej uzyskuje się poprzez realizację 

zdzielania w układzie faz normalnych, tj. z zastosowaniem polarnej fazy 
stacjonarnej oraz bezwodnej fazy ruchomej o niskiej lub średniej polarności. Ze względu na 
bardzo dużą  retencję wysoce polarnych składników próbki, w celu zapewnienia całkowitej 

i stosuje się elucję skokową (skokowe zwiększenie siły elucji) lub przepływ zwrotny 
EBF). Często w celu zapewnienia odpowiedniej 

sprawności układu chromatograficznego, konieczne jest stosowanie szeregowego polac

Poniżej przedstawiono dwie alternatywne metodyki oznaczania składu grupowego 

Przykład  metodyki oznaczania  składu grupowego z wykorzystaniem "klasycznej" kolumny LC

PLC w większości przypadków są modyfikacjami metodyki 
opisanej w normie PN:EN 12916. W jednej z nich należy wykorzystać bardziej selektywne 
kolumny chromatograficzne wypełnione żelem krzemionkowym i/lub modyfikowanym żelem 

w celu rozdzielenia frakcji olefin). Kiedy zastosowanie 
pojedynczej kolumny nie pozwala uzyskać zadowalającej sprawności i selektywności należy 
zastosowac zestaw kilku kolumn połączonych szeregowo. Metodyka zakłada wykorzystanie 

VIS (frakcję P+N oznacza się, jako dopełnienie 

Modyfikacje metodyki z zastosowaniem TLC polegają na wykorzystaniu 
„klasycznych” płytek pokrytych żelem krzemionkowym oraz zestawu eluentów o 

. Metoda ta jest jednak rzadko stosowana ze 
względu na małą selektywność, dużą niedokładność oraz trudności z oznaczeniem 

W analityce naftowej powszechnie stosowane jest pojęcie składu grupowego. Wynik 
anowi informację o zawartości poszczególnych grup związków chemicznych w 

materiale. Powodem wyznaczania tego parametru są względy praktyczne 
produktów skład grupowy dostarcza kluczowych informacji nt. ich właściwości użytkowych. 

yznaczenia tak owego stosuje się technikę adsorpcyjnej chromatografii 
cieczowej. Zróżnicowanie oddziaływań adsorpcyjnych składników rozdzielanej mieszaniny 
oraz fazy ruchomej względem powierzchni fazy stacjonarnej uzyskuje się poprzez realizację 

zdzielania w układzie faz normalnych, tj. z zastosowaniem polarnej fazy 
stacjonarnej oraz bezwodnej fazy ruchomej o niskiej lub średniej polarności. Ze względu na 
bardzo dużą  retencję wysoce polarnych składników próbki, w celu zapewnienia całkowitej 

i stosuje się elucję skokową (skokowe zwiększenie siły elucji) lub przepływ zwrotny 
EBF). Często w celu zapewnienia odpowiedniej 

sprawności układu chromatograficznego, konieczne jest stosowanie szeregowego polac

Poniżej przedstawiono dwie alternatywne metodyki oznaczania składu grupowego 

Przykład  metodyki oznaczania  składu grupowego z wykorzystaniem "klasycznej" kolumny LC

PLC w większości przypadków są modyfikacjami metodyki 
opisanej w normie PN:EN 12916. W jednej z nich należy wykorzystać bardziej selektywne 
kolumny chromatograficzne wypełnione żelem krzemionkowym i/lub modyfikowanym żelem 

w celu rozdzielenia frakcji olefin). Kiedy zastosowanie 
pojedynczej kolumny nie pozwala uzyskać zadowalającej sprawności i selektywności należy 
zastosowac zestaw kilku kolumn połączonych szeregowo. Metodyka zakłada wykorzystanie 

VIS (frakcję P+N oznacza się, jako dopełnienie 

Modyfikacje metodyki z zastosowaniem TLC polegają na wykorzystaniu 
„klasycznych” płytek pokrytych żelem krzemionkowym oraz zestawu eluentów o 

. Metoda ta jest jednak rzadko stosowana ze 
względu na małą selektywność, dużą niedokładność oraz trudności z oznaczeniem 

W analityce naftowej powszechnie stosowane jest pojęcie składu grupowego. Wynik 
anowi informację o zawartości poszczególnych grup związków chemicznych w 

materiale. Powodem wyznaczania tego parametru są względy praktyczne 
produktów skład grupowy dostarcza kluczowych informacji nt. ich właściwości użytkowych. 

yznaczenia tak owego stosuje się technikę adsorpcyjnej chromatografii 
cieczowej. Zróżnicowanie oddziaływań adsorpcyjnych składników rozdzielanej mieszaniny 
oraz fazy ruchomej względem powierzchni fazy stacjonarnej uzyskuje się poprzez realizację 

zdzielania w układzie faz normalnych, tj. z zastosowaniem polarnej fazy 
stacjonarnej oraz bezwodnej fazy ruchomej o niskiej lub średniej polarności. Ze względu na 
bardzo dużą  retencję wysoce polarnych składników próbki, w celu zapewnienia całkowitej 

i stosuje się elucję skokową (skokowe zwiększenie siły elucji) lub przepływ zwrotny 
EBF). Często w celu zapewnienia odpowiedniej 

sprawności układu chromatograficznego, konieczne jest stosowanie szeregowego polac

Poniżej przedstawiono dwie alternatywne metodyki oznaczania składu grupowego 

Przykład  metodyki oznaczania  składu grupowego z wykorzystaniem "klasycznej" kolumny LC

PLC w większości przypadków są modyfikacjami metodyki 
opisanej w normie PN:EN 12916. W jednej z nich należy wykorzystać bardziej selektywne 
kolumny chromatograficzne wypełnione żelem krzemionkowym i/lub modyfikowanym żelem 

w celu rozdzielenia frakcji olefin). Kiedy zastosowanie 
pojedynczej kolumny nie pozwala uzyskać zadowalającej sprawności i selektywności należy 
zastosowac zestaw kilku kolumn połączonych szeregowo. Metodyka zakłada wykorzystanie 

VIS (frakcję P+N oznacza się, jako dopełnienie 

Modyfikacje metodyki z zastosowaniem TLC polegają na wykorzystaniu 
„klasycznych” płytek pokrytych żelem krzemionkowym oraz zestawu eluentów o 

. Metoda ta jest jednak rzadko stosowana ze 
względu na małą selektywność, dużą niedokładność oraz trudności z oznaczeniem 

W analityce naftowej powszechnie stosowane jest pojęcie składu grupowego. Wynik 
anowi informację o zawartości poszczególnych grup związków chemicznych w 

materiale. Powodem wyznaczania tego parametru są względy praktyczne 
produktów skład grupowy dostarcza kluczowych informacji nt. ich właściwości użytkowych. 

yznaczenia tak owego stosuje się technikę adsorpcyjnej chromatografii 
cieczowej. Zróżnicowanie oddziaływań adsorpcyjnych składników rozdzielanej mieszaniny 
oraz fazy ruchomej względem powierzchni fazy stacjonarnej uzyskuje się poprzez realizację 

zdzielania w układzie faz normalnych, tj. z zastosowaniem polarnej fazy 
stacjonarnej oraz bezwodnej fazy ruchomej o niskiej lub średniej polarności. Ze względu na 
bardzo dużą  retencję wysoce polarnych składników próbki, w celu zapewnienia całkowitej 

i stosuje się elucję skokową (skokowe zwiększenie siły elucji) lub przepływ zwrotny 
EBF). Często w celu zapewnienia odpowiedniej 

sprawności układu chromatograficznego, konieczne jest stosowanie szeregowego polac

Poniżej przedstawiono dwie alternatywne metodyki oznaczania składu grupowego 

Przykład  metodyki oznaczania  składu grupowego z wykorzystaniem "klasycznej" kolumny LC

PLC w większości przypadków są modyfikacjami metodyki 
opisanej w normie PN:EN 12916. W jednej z nich należy wykorzystać bardziej selektywne 
kolumny chromatograficzne wypełnione żelem krzemionkowym i/lub modyfikowanym żelem 

w celu rozdzielenia frakcji olefin). Kiedy zastosowanie 
pojedynczej kolumny nie pozwala uzyskać zadowalającej sprawności i selektywności należy 
zastosowac zestaw kilku kolumn połączonych szeregowo. Metodyka zakłada wykorzystanie 

VIS (frakcję P+N oznacza się, jako dopełnienie 

Modyfikacje metodyki z zastosowaniem TLC polegają na wykorzystaniu 
„klasycznych” płytek pokrytych żelem krzemionkowym oraz zestawu eluentów o 

. Metoda ta jest jednak rzadko stosowana ze 
względu na małą selektywność, dużą niedokładność oraz trudności z oznaczeniem 

W analityce naftowej powszechnie stosowane jest pojęcie składu grupowego. Wynik 
anowi informację o zawartości poszczególnych grup związków chemicznych w 

materiale. Powodem wyznaczania tego parametru są względy praktyczne 
produktów skład grupowy dostarcza kluczowych informacji nt. ich właściwości użytkowych. 

yznaczenia tak owego stosuje się technikę adsorpcyjnej chromatografii 
cieczowej. Zróżnicowanie oddziaływań adsorpcyjnych składników rozdzielanej mieszaniny 
oraz fazy ruchomej względem powierzchni fazy stacjonarnej uzyskuje się poprzez realizację 

zdzielania w układzie faz normalnych, tj. z zastosowaniem polarnej fazy 
stacjonarnej oraz bezwodnej fazy ruchomej o niskiej lub średniej polarności. Ze względu na 
bardzo dużą  retencję wysoce polarnych składników próbki, w celu zapewnienia całkowitej 

i stosuje się elucję skokową (skokowe zwiększenie siły elucji) lub przepływ zwrotny 
EBF). Często w celu zapewnienia odpowiedniej 

sprawności układu chromatograficznego, konieczne jest stosowanie szeregowego polac

Poniżej przedstawiono dwie alternatywne metodyki oznaczania składu grupowego 

Przykład  metodyki oznaczania  składu grupowego z wykorzystaniem "klasycznej" kolumny LC
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Modyfikacje metodyki z zastosowaniem TLC polegają na wykorzystaniu 
„klasycznych” płytek pokrytych żelem krzemionkowym oraz zestawu eluentów o 

. Metoda ta jest jednak rzadko stosowana ze 
względu na małą selektywność, dużą niedokładność oraz trudności z oznaczeniem 

W analityce naftowej powszechnie stosowane jest pojęcie składu grupowego. Wynik 
anowi informację o zawartości poszczególnych grup związków chemicznych w 

dla wielu typów 
 

yznaczenia tak owego stosuje się technikę adsorpcyjnej chromatografii 
cieczowej. Zróżnicowanie oddziaływań adsorpcyjnych składników rozdzielanej mieszaniny 
oraz fazy ruchomej względem powierzchni fazy stacjonarnej uzyskuje się poprzez realizację 

zdzielania w układzie faz normalnych, tj. z zastosowaniem polarnej fazy 
stacjonarnej oraz bezwodnej fazy ruchomej o niskiej lub średniej polarności. Ze względu na 
bardzo dużą  retencję wysoce polarnych składników próbki, w celu zapewnienia całkowitej 

i stosuje się elucję skokową (skokowe zwiększenie siły elucji) lub przepływ zwrotny 
EBF). Często w celu zapewnienia odpowiedniej 

zenia 

Poniżej przedstawiono dwie alternatywne metodyki oznaczania składu grupowego 



65 
 

5.1.1. Wysokosprawna chromatografia cieczowa w układzie faz normalnych w 
rozdzielaniu i oznaczaniu składu grupowego produktu naftowego (NP-
HPLC/UV-DAD/RID) 

Badanie wykonuje się z wykorzystaniem metodyki bazującej na procedurze opisanej 
normie PN-EN12916 „Oznaczanie grup węglowodorów aromatycznych w średnich 
destylatach”. 

Podczas rozdzielania w zależności od badanego materiału stosuje się jedna lub więcej 
kolumn do HPLC.  Chromatogramy przedstawione poniżej zarejestrowano w warunkach 
rozdzielania na dwóch szeregowo połączonych kolumnach - jednej wypełnionej żelem 
krzemionkowym, a drugiej wypełnionej żelem krzemionkowym modyfikowanym grupami 
NH2, jako eluent zastosowano n-heksan. Eluat przepływał przez dwa szeregowo połączone 
detektory: refraktometryczny i UV-VIS typu DAD. Rozdzielaniu poddaje się roztwory próbek 
o stężeniu ok. 20 mg/ml, dozowana objętość próbki to z reguły 50 μl. W celu zapewnienia 
całkowitej elucji składników próbki zastosowano zawór przepływu zwrotnego – czas 
przełączania zaworu ustala się na podstawie informacji uzyskanych z detektora UV-DAD – 
wartość czasu retencji pirenu. Poniżej opisano układ chromatograficzny zastosowany w 
przykładowym badaniu składu grupowego techniką HPLC.  

Aparatura: Gradientowy chromatograf cieczowy LaChrom (Merck-Hitachi, Niemcy-Japonia), 
wyposażony w czterokanałowy system elucji gradientowej z zaworami proporcjonującymi, 
pompę L-7100 z możliwością programowania składu cieczy po stronie ssącej, zawór dozujący 
Rheodyne Rh-7725i z pętlą dozującą 1200 μl, termostat L-7350 z systemem chłodzenia 
7350i, detektor spektrofotometryczny z matrycą fotodiodową typu UV-DAD 7450A, detektor 
refraktometryczny L-7490 oraz komputer z oprogramowaniem HSM-7000, wersja 3.1.1. 
Dodatkowo, aparat został wyposażony w sześciodrogowy, dwupołożeniowy zawór V 7226 
(Knauer, Niemcy) do zmiany kierunku przepływu eluentu w kolumnie - backflush 

Warunki chromatograficzne: 
 Kolumny: dwie połączone szeregowo kolumny: pierwsza - Nucleosil Si 50, 3 μm, 

250x4mm (Macheray – Nagel – Niemcy); druga- Spherisorb NH2, 3 μm, 250x4mm 
(Waters, USA) 

 Eluent: heksan do HPLC (Merck, Niemcy) 
 Przepływ eluentu: 1,5 ml/min,  
 Ciśnienie: około 18 MPa 
 Temperatura: 30C,  
 Rozpuszczalnik próbki: heksan 
 Detekcja: RI, UV-VIS-DAD 

Na poniższym rysunku 5.2 przedstawiono chromatogram rozdzielania mieszaniny 
wzorcowej cykloheksanu, o-ksylenu, 1-metylonaftalen, fenantrenu oraz pirenu. Na podstawie 
wartości czasu retencji substancji wzorcowych określa się zakres integracji pików dla 
poszczególnych grup substancji. 

Natomiast na rysunku 5.3a i 5.3b przedstawiono chromatogram rozdzielania próbki 
oleju napędowego. 
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- 
nantrenu oraz pirenu, z wykorzystaniem metodyki własnej, opartej na 

detektor refraktometryczny, Kolumna:  Nucleosil Si 50, 3 
C, 

-

napędowego. Objętość 

 

 

 

 

 



 

Rys. 

jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 
rozdzielania grupow
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 
składników kosmetyków, detergentów itp. produktów.

parafinowego, a w
przedstawiania rezultatów takiego rozdzielania.

INFORMACJE PODSTAWOWE
Badany materiał: 
Opis próbki:

M.V./M.T.R.P.
Partia:
Kupujący: 
Sprzedawca: 
Data dostarczenia próbki: 
Masa

CEL BADAŃ:
1.

Rys. 5.

jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 
rozdzielania grupow
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 
składników kosmetyków, detergentów itp. produktów.

parafinowego, a w
przedstawiania rezultatów takiego rozdzielania.

INFORMACJE PODSTAWOWE
Badany materiał: 
Opis próbki:

M.V./M.T.R.P.
Partia:
Kupujący: 
Sprzedawca: 
Data dostarczenia próbki: 
Masa

CEL BADAŃ:
1. Zb

własnej, opartej na procedurze opisanej w normie 

5.3b.
chromatogramy dla wybranych długości fali światła, a t
Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

Stężenie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 5.

W przypadku bardzo złożonych mieszanin bardzo wi
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 
rozdzielania grupow
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 
składników kosmetyków, detergentów itp. produktów.

Poniżej zamieszczono przykład raportu z badań techniką NP
parafinowego, a w
przedstawiania rezultatów takiego rozdzielania.

INFORMACJE PODSTAWOWE
Badany materiał: 
Opis próbki:

M.V./M.T.R.P.
Partia:
Kupujący: 
Sprzedawca: 
Data dostarczenia próbki: 
Masa próbki: 

CEL BADAŃ:
Zbadanie składu 

własnej, opartej na procedurze opisanej w normie 

b. 
chromatogramy dla wybranych długości fali światła, a t
Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

Stężenie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 5.

W przypadku bardzo złożonych mieszanin bardzo wi
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 
rozdzielania grupow
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 
składników kosmetyków, detergentów itp. produktów.

Poniżej zamieszczono przykład raportu z badań techniką NP
parafinowego, a w
przedstawiania rezultatów takiego rozdzielania.

INFORMACJE PODSTAWOWE
Badany materiał: 
Opis próbki:

M.V./M.T.R.P.
Partia: 
Kupujący: 
Sprzedawca: 
Data dostarczenia próbki: 

próbki: 

CEL BADAŃ:
adanie składu 

własnej, opartej na procedurze opisanej w normie 

 
chromatogramy dla wybranych długości fali światła, a t
Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

Stężenie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 5.

W przypadku bardzo złożonych mieszanin bardzo wi
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 
rozdzielania grupow
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 
składników kosmetyków, detergentów itp. produktów.

Poniżej zamieszczono przykład raportu z badań techniką NP
parafinowego, a w
przedstawiania rezultatów takiego rozdzielania.

INFORMACJE PODSTAWOWE
Badany materiał: 
Opis próbki:

M.V./M.T.R.P.

Kupujący:  
Sprzedawca: 
Data dostarczenia próbki: 

próbki: 

CEL BADAŃ:
adanie składu 

własnej, opartej na procedurze opisanej w normie 

 Chromatogram NP
chromatogramy dla wybranych długości fali światła, a t
Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

Stężenie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 5.

W przypadku bardzo złożonych mieszanin bardzo wi
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 
rozdzielania grupow
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 
składników kosmetyków, detergentów itp. produktów.

Poniżej zamieszczono przykład raportu z badań techniką NP
parafinowego, a w
przedstawiania rezultatów takiego rozdzielania.

INFORMACJE PODSTAWOWE
Badany materiał: 
Opis próbki: 

M.V./M.T.R.P.  

 
Sprzedawca:  
Data dostarczenia próbki: 

próbki:  

CEL BADAŃ: 
adanie składu 

własnej, opartej na procedurze opisanej w normie 

Chromatogram NP
chromatogramy dla wybranych długości fali światła, a t
Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

Stężenie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 5.

W przypadku bardzo złożonych mieszanin bardzo wi
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 
rozdzielania grupow
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 
składników kosmetyków, detergentów itp. produktów.

Poniżej zamieszczono przykład raportu z badań techniką NP
parafinowego, a w
przedstawiania rezultatów takiego rozdzielania.

INFORMACJE PODSTAWOWE
Badany materiał: 

 

 
Data dostarczenia próbki: 

 

adanie składu 

własnej, opartej na procedurze opisanej w normie 

Chromatogram NP
chromatogramy dla wybranych długości fali światła, a t
Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

Stężenie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 5.

W przypadku bardzo złożonych mieszanin bardzo wi
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 
rozdzielania grupowego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 
składników kosmetyków, detergentów itp. produktów.

Poniżej zamieszczono przykład raportu z badań techniką NP
parafinowego, a wiec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 
przedstawiania rezultatów takiego rozdzielania.

INFORMACJE PODSTAWOWE
Badany materiał:  

Data dostarczenia próbki: 

adanie składu 

własnej, opartej na procedurze opisanej w normie 

Chromatogram NP
chromatogramy dla wybranych długości fali światła, a t
Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

Stężenie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 5.

W przypadku bardzo złożonych mieszanin bardzo wi
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 
składników kosmetyków, detergentów itp. produktów.

Poniżej zamieszczono przykład raportu z badań techniką NP
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

przedstawiania rezultatów takiego rozdzielania.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Data dostarczenia próbki: 

adanie składu grupowego prób

własnej, opartej na procedurze opisanej w normie 

Chromatogram NP
chromatogramy dla wybranych długości fali światła, a t
Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

Stężenie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 5.

W przypadku bardzo złożonych mieszanin bardzo wi
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 
składników kosmetyków, detergentów itp. produktów.

Poniżej zamieszczono przykład raportu z badań techniką NP
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

przedstawiania rezultatów takiego rozdzielania.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Data dostarczenia próbki: 

grupowego prób

własnej, opartej na procedurze opisanej w normie 

Chromatogram NP
chromatogramy dla wybranych długości fali światła, a t
Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

Stężenie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 5.

W przypadku bardzo złożonych mieszanin bardzo wi
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 
składników kosmetyków, detergentów itp. produktów.

Poniżej zamieszczono przykład raportu z badań techniką NP
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

przedstawiania rezultatów takiego rozdzielania.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Data dostarczenia próbki: 

grupowego prób

własnej, opartej na procedurze opisanej w normie 

Chromatogram NP-HPLC
chromatogramy dla wybranych długości fali światła, a t
Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

Stężenie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 5.

W przypadku bardzo złożonych mieszanin bardzo wi
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 
składników kosmetyków, detergentów itp. produktów.

Poniżej zamieszczono przykład raportu z badań techniką NP
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

przedstawiania rezultatów takiego rozdzielania.

INFORMACJE PODSTAWOWE 

Data dostarczenia próbki:  

grupowego prób

własnej, opartej na procedurze opisanej w normie 

HPLC
chromatogramy dla wybranych długości fali światła, a t
Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

Stężenie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 5.

W przypadku bardzo złożonych mieszanin bardzo wi
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 
składników kosmetyków, detergentów itp. produktów.

Poniżej zamieszczono przykład raportu z badań techniką NP
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

przedstawiania rezultatów takiego rozdzielania.

RAPORT Z BADAŃ

 

grupowego prób

własnej, opartej na procedurze opisanej w normie 

HPLC-
chromatogramy dla wybranych długości fali światła, a t
Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

Stężenie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 5.

W przypadku bardzo złożonych mieszanin bardzo wi
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 
składników kosmetyków, detergentów itp. produktów.

Poniżej zamieszczono przykład raportu z badań techniką NP
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

przedstawiania rezultatów takiego rozdzielania.

RAPORT Z BADAŃ

grupowego prób

własnej, opartej na procedurze opisanej w normie 

-UV
chromatogramy dla wybranych długości fali światła, a t
Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

Stężenie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 5.

W przypadku bardzo złożonych mieszanin bardzo wi
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 
składników kosmetyków, detergentów itp. produktów.

Poniżej zamieszczono przykład raportu z badań techniką NP
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

przedstawiania rezultatów takiego rozdzielania.

RAPORT Z BADAŃ

grupowego próbki gaczu parafinowego

własnej, opartej na procedurze opisanej w normie 

UV-DAD w odwzorowaniu poziomicowym oraz powyżej: 
chromatogramy dla wybranych długości fali światła, a t
Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

Stężenie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 5.

W przypadku bardzo złożonych mieszanin bardzo wi
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 
składników kosmetyków, detergentów itp. produktów.

Poniżej zamieszczono przykład raportu z badań techniką NP
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

przedstawiania rezultatów takiego rozdzielania. 

RAPORT Z BADAŃ

ki gaczu parafinowego

własnej, opartej na procedurze opisanej w normie 

DAD w odwzorowaniu poziomicowym oraz powyżej: 
chromatogramy dla wybranych długości fali światła, a t
Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

Stężenie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 5.

W przypadku bardzo złożonych mieszanin bardzo wi
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 
składników kosmetyków, detergentów itp. produktów.

Poniżej zamieszczono przykład raportu z badań techniką NP
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

 

RAPORT Z BADAŃ

ki gaczu parafinowego

własnej, opartej na procedurze opisanej w normie 

DAD w odwzorowaniu poziomicowym oraz powyżej: 
chromatogramy dla wybranych długości fali światła, a t
Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

Stężenie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 5.

W przypadku bardzo złożonych mieszanin bardzo wi
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 
składników kosmetyków, detergentów itp. produktów.

Poniżej zamieszczono przykład raportu z badań techniką NP
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

RAPORT Z BADAŃ

ki gaczu parafinowego

własnej, opartej na procedurze opisanej w normie 

DAD w odwzorowaniu poziomicowym oraz powyżej: 
chromatogramy dla wybranych długości fali światła, a t
Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

Stężenie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 5.

W przypadku bardzo złożonych mieszanin bardzo wi
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 

 

Poniżej zamieszczono przykład raportu z badań techniką NP
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

RAPORT Z BADAŃ

ki gaczu parafinowego

własnej, opartej na procedurze opisanej w normie 

DAD w odwzorowaniu poziomicowym oraz powyżej: 
chromatogramy dla wybranych długości fali światła, a także 
Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

Stężenie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 5.

W przypadku bardzo złożonych mieszanin bardzo wi
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 

Poniżej zamieszczono przykład raportu z badań techniką NP
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

RAPORT Z BADAŃ

Gacz Parafinowy
Dostarczono w opakowaniu z 
polietylenu / 
stała; Barwa materiału do badań 
beżowa
Próba ogólna
50002229
41/12300562
20122012
11.01.2013
ok. 

ki gaczu parafinowego

własnej, opartej na procedurze opisanej w normie EN

DAD w odwzorowaniu poziomicowym oraz powyżej: 
akże 

Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

Stężenie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 5.

W przypadku bardzo złożonych mieszanin bardzo wielu składników nie jest celowe, albo nie 
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 

Poniżej zamieszczono przykład raportu z badań techniką NP
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

RAPORT Z BADAŃ

Gacz Parafinowy
Dostarczono w opakowaniu z 
polietylenu / 
stała; Barwa materiału do badań 
beżowa
Próba ogólna
50002229
41/12300562
20122012
11.01.2013
ok. 1 kg

ki gaczu parafinowego

EN12916

DAD w odwzorowaniu poziomicowym oraz powyżej: 
akże – po lewej 

Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

Stężenie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 5.

elu składników nie jest celowe, albo nie 
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 

Poniżej zamieszczono przykład raportu z badań techniką NP
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

RAPORT Z BADAŃ 

Gacz Parafinowy
Dostarczono w opakowaniu z 
polietylenu / 
stała; Barwa materiału do badań 
beżowa
Próba ogólna
50002229
41/12300562
20122012
11.01.2013

1 kg

ki gaczu parafinowego

12916

DAD w odwzorowaniu poziomicowym oraz powyżej: 
po lewej 

Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

Stężenie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 5.2

elu składników nie jest celowe, albo nie 
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 

Poniżej zamieszczono przykład raportu z badań techniką NP-HPLC oraz GPC/SEC tzw. gaczu 
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

 

Gacz Parafinowy
Dostarczono w opakowaniu z 
polietylenu / 
stała; Barwa materiału do badań 
beżowa 
Próba ogólna
50002229
41/12300562
20122012
11.01.2013

1 kg 

ki gaczu parafinowego, 

12916

DAD w odwzorowaniu poziomicowym oraz powyżej: 
po lewej 

Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

2. 

elu składników nie jest celowe, albo nie 
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 

HPLC oraz GPC/SEC tzw. gaczu 
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

Gacz Parafinowy
Dostarczono w opakowaniu z 
polietylenu / 
stała; Barwa materiału do badań 

Próba ogólna
50002229 
41/12300562
20122012 
11.01.2013 

, z wykorzystaniem  metodyki 

12916; 

DAD w odwzorowaniu poziomicowym oraz powyżej: 
po lewej - widma w zakresie światła UV. 

Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

elu składników nie jest celowe, albo nie 
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 

HPLC oraz GPC/SEC tzw. gaczu 
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

Gacz Parafinowy
Dostarczono w opakowaniu z 
polietylenu / polipropylenu; Postać 
stała; Barwa materiału do badań 

Próba ogólna 

41/12300562-10

z wykorzystaniem  metodyki 

DAD w odwzorowaniu poziomicowym oraz powyżej: 
widma w zakresie światła UV. 

Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

elu składników nie jest celowe, albo nie 
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 

HPLC oraz GPC/SEC tzw. gaczu 
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

Gacz Parafinowy 
Dostarczono w opakowaniu z 

polipropylenu; Postać 
stała; Barwa materiału do badań 

10 

z wykorzystaniem  metodyki 

DAD w odwzorowaniu poziomicowym oraz powyżej: 
widma w zakresie światła UV. 

Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

elu składników nie jest celowe, albo nie 
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 

HPLC oraz GPC/SEC tzw. gaczu 
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

Dostarczono w opakowaniu z 
polipropylenu; Postać 

stała; Barwa materiału do badań 

 

z wykorzystaniem  metodyki 

DAD w odwzorowaniu poziomicowym oraz powyżej: 
widma w zakresie światła UV. 

Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

elu składników nie jest celowe, albo nie 
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 

HPLC oraz GPC/SEC tzw. gaczu 
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

Dostarczono w opakowaniu z 
polipropylenu; Postać 

stała; Barwa materiału do badań 

z wykorzystaniem  metodyki 

DAD w odwzorowaniu poziomicowym oraz powyżej: 
widma w zakresie światła UV. 

Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

elu składników nie jest celowe, albo nie 
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 

HPLC oraz GPC/SEC tzw. gaczu 
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

Dostarczono w opakowaniu z 
polipropylenu; Postać 

stała; Barwa materiału do badań 

z wykorzystaniem  metodyki 

DAD w odwzorowaniu poziomicowym oraz powyżej: 
widma w zakresie światła UV. 

Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

elu składników nie jest celowe, albo nie 
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 

HPLC oraz GPC/SEC tzw. gaczu 
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

Dostarczono w opakowaniu z 
polipropylenu; Postać 

stała; Barwa materiału do badań 

z wykorzystaniem  metodyki 

DAD w odwzorowaniu poziomicowym oraz powyżej: 
widma w zakresie światła UV. 

Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

elu składników nie jest celowe, albo nie 
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 

HPLC oraz GPC/SEC tzw. gaczu 
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

Dostarczono w opakowaniu z 
polipropylenu; Postać 

stała; Barwa materiału do badań 

z wykorzystaniem  metodyki 

DAD w odwzorowaniu poziomicowym oraz powyżej: 
widma w zakresie światła UV. 

Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

elu składników nie jest celowe, albo nie 
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsa
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 

HPLC oraz GPC/SEC tzw. gaczu 
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

polipropylenu; Postać 
stała; Barwa materiału do badań –

z wykorzystaniem  metodyki 

DAD w odwzorowaniu poziomicowym oraz powyżej: 
widma w zakresie światła UV. 

Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 

elu składników nie jest celowe, albo nie 
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 
pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej i odpowiednich produktów, gdy „wsad do 
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 

HPLC oraz GPC/SEC tzw. gaczu 
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

polipropylenu; Postać 
– 

z wykorzystaniem  metodyki 
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DAD w odwzorowaniu poziomicowym oraz powyżej: 
widma w zakresie światła UV. 

Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. Objętość dozowana 50 μl. 

elu składników nie jest celowe, albo nie 
jest możliwe rozdzielenie wszystkich „indywiduów chemicznych”, albo, jeśli by nawet było możliwe, 
trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 

d do 
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 

HPLC oraz GPC/SEC tzw. gaczu 
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

z wykorzystaniem  metodyki 
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trwałoby wiele godzin a nawet dni. Bardzo często zdecydowanie bardziej celowe jest dokonanie tzw. 

ego. Dotyczy to np. ciężkich produktów naftowych, olejów smarowych lub 
smarów technicznych, parafin technicznych frakcji z destylacji próżniowej i ich produktów, a także 

d do 
kolumny składa się z tysięcy związków chemicznych, ale także tłuszczów i lipidów, fosfolipidów, 

HPLC oraz GPC/SEC tzw. gaczu 
iec „zaolejonej parafiny”, ilustrujący zasady rozdzielania grupowego i 

z wykorzystaniem  metodyki 
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2. Zbadanie rozkładu masy molekularnej i liczby atomów węgla techniką HPLC-GPC/SEC, 

względem polistyrenu; 

1. BADANIE SKŁADU GRUPOWEGO PRÓBKI GACZU PARAFINOWEGO, Z 
WYKORZYSTANIEM METODYKI WŁASNEJ,  OPARTEJ NA PROCEDURZE OPISANEJ 
W NORMIE EN12916 

Technika badań: 
Chromatografia adsorpcyjna w warunkach normalnego 
układu faz - NP-HPLC.  

Aparatura: 

Gradientowy chromatograf cieczowy LaChrom (Merck-
Hitachi, Niemcy-Japonia) wyposażony w czterokanałowy 
system elucji gradientowej z zaworami 
proporcjonującymi, pompę L-7100 z możliwością 
programowania składu cieczy po stronie ssącej, zawór 
dozujący Rheodyne Rh-7725i z pętlą dozującą 1200 μl, 
termostat L-7350 z systemem chłodzenia 7350i, detektor 
spektrofotometryczny z matrycą fotodiodową typu UV-
DAD 7450A, detektor refraktometryczny L-7490, 
komputer z oprogramowaniem HSM-7000, wersja 3.1.1. 
Wyposażenie dodatkowe: zawór HPLC V 7226, 
sześciodrogowy, dwupołożeniowy (Knauer, Niemcy) do 
zmiany kierunku przepływu eluentu w kolumnie 

Warunki chromatograficzne: 

Kolumna: dwie połączone szeregowo kolumny - pierwsza 
wypełniona żelem krzemionkowym- Nucleosil Si 50, 3 
μm, 250x4 mm (Mecheray – Nagel – Niemcy) + druga 
wypełniona żelem krzemionkowym modyfikowanym 
grupami amino propylowymi, Spherisorb 5 m, NH2, 
250x4,6 mm (Phase Separation - USA); Eluent: heksan do 
HPLC (MERCK – Niemcy); Przepływ: 1,5 ml/min, 
Temperatura: 30C; Objętość dozowanej próbki: 50 μl; 
Stężenie próbki: 0,01 g/ml; Rozpuszczalnik próbki: 
heptan; Detekcja: RI, UV-VIS-DAD; Przepływ zwrotny: 
9,0 min 

Przygotowanie próbki: 
Próbka została rozpuszczona w heksanie, stężenie ok. 
0,01 g/ml. 

Wyniki: 

Oznaczenie składu grupowego metodą normalizacji 
prostej na podstawie chromatogramu RID*). 
Frakcja 1 – węglowodory nasycone: 88,62% 
Frakcja 2 – węglowodory mono-aromatyczne: 7,90% 
Frakcja 3 – węglowodory di-aromatyczne: 1,42% 
Frakcja 4 – węglowodory poli-aromatyczne: 1,00% 
Frakcja 5 – żywice – składniki polarne: 1,05% 

Data badania: 11.01.2013 
Analityk Sebastian Zalewski 
Kierownik Zespołu ds. REACH prof. dr hab. inż. Marian Kamiński 

*) Ze względu na pewne zmiany wartości współczynnika załamania światła w zależności od 
rodzaju grupy związku chemicznego, masy cząsteczkowej oraz polarności związków 
chemicznych, wyniki nie są w pełni adekwatne do masowej zawartości grup związków 
chemicznych w badanym materiale. Niewątpliwie, jednak, posiadają znaczenie porównawcze. 
Dokładne oznaczenie masowego udziału poszczególnych grup związków chemicznych w 
badanym materiale powinno zostać wykonane techniką adsorpcyjnej chromatografii 
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cieczowej w skali preparatywnej lub semi-preparatywnej, z elucją skokową, i wykonane 
grawimetrycznie,co jest niezwykle czaso- i praco-chłonne, i przekracza zakres niniejszego 
zlecenia   

 
Rys. 5.4.  Chromatogram otrzymany podczas rozdzielania mieszaniny wzorców, złożonej z: cykloheksanu 

(3,24), o-ksyleny (4,64), 1-metylonaftalenu (5,65), fenantrenu (7,56), piranu (7,85), z 
wykorzystaniem metodyki własnej, opartej na procedurze opisanej w normie EN12916, 
detektor refraktometryczny, Kolumna:  Nucleosil Si 50, 3 µm, 250x4 mm + Spherisorb 5 µm, NH2, 
250 x 4,6mm,  przepływ 1,5 ml/min, temperatura 30C, objętość dozowana 20 µl. Stężenie 
składników próbki: cykloheksan 49,3 mg/ml, o-ksylen 99,2 mg/ml, 1-metylonaftalen 29,4 
mg/ml, fenantren 20,8 mg/ml, piren 11,0 mg/ml. 

 

Rys. 5.5.  Chromatogram otrzymany podczas rozdzielania grupowego próbki gaczu parafinowego, o 
stężeniu 0,01 g/ml w heksanie, z wykorzystaniem metodyki własnej, opartej na procedurze 
opisanej w normie EN12916, detektor refraktometryczny, Kolumna: Nucleosil Si 50, 3 µm, 250x4 
mm + Spherisorb 5 m, NH2, 250 x 4,6 mm, przepływ 1,5 ml/min, temperatura 30C, objętość 
dozowana 50 l. 
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Rys. 5.6. Fragment chromatogramu z rys 5.5., z zaznaczonymi markerami integracji dla poszczególnych 
frakcji odpowiadających kolejnym grupom węglowodorów: 1) grupa olefinowo-parafinowa 
2,60-3,64min, 2) grupa monoaromatyczna 3,64-5,20min, 3) grupa diaromatyczna 5,20-6,80min, 
4) grupa poliaromatyczna 6,80-8,50min. 

 
Rys.5.7. Fragment chromatogramu z rys 5.5., z zaznaczonymi markerami integracji dla frakcji składników 

polarnych – „żywic” eluowanej w przepływie zwrotnym, w zakresie czasu retencji 17,20-
18,45min. 
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Rys. 5.8. Chromatogram detektora UV-VIS-DAD, w odwzorowaniu poziomicowym oraz powyżej: 
chromatogramy dla długości fali światła: 210 nm, 254 nm, 280 nm, 320 nm, a także – po lewej - 
widma w zakresie światła UV, otrzymane dla próbki gaczu parafinowego, o stężeniu 0,01 g/ml w 
heksanie, podczas rozdzielania grupowego w warunkach NP-HPLC – metoda własna oparta na 
EN-12916; Detektor UV-Vis-DAD, Kolumna: Nucleosil Si 50, 3 μm, 250x4mm + Spherisorb 5m, 
NH2, 250 x 4,6mm,  przepływ 1,5 ml/min, temperatura 30C; objętość dozowana 50 l. Markery 
pionowe na chromatografie odpowiadają kolejno: grupa olefinowo-parafinowa 3,10min, grupa 
monoaromatyczna 4,60min, grupa diaromatyczna 5,60min, grupa poliaromatyczna 7,60min, 
grupa składników polarnych, tzw. żywic - 17,80min. 

 

Rys.5.9. Nałożenie chromatogramów dla wybranych długości fali, otrzymanych podczas rozdzielania 
próbki gaczu parafinowego, o stężeniu 0,01 g/ml w heksanie, w warunkach NP-HPLC – 
metodyka własna oparta na metodyce wg normy EN12916, Detekcja UV, przy wybranych 
długościach fali,  Kolumna: Nucleosil Si 50, 3 μm, 250x4 mm, Spherisorb 5m, NH2, 250 x 4,6 
mm,  przepływ 1,5 ml/min, temperatura 30C, objętość dozowana 20 l,. Powiększenie górnego 
fragmentu rys 5.6. 
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5.1.2. Określenie składu grupowego oleju napędowego 

Badanie wykonuje się techniką NP-HPLC-UV/DAD-RID: 

1. Sprawdzić gotowość aparatury i systemu rejestracji danych zgodnie z uwagami 
Prowadzącego 

2. Przy pomocy przepłukanej 5-cio-krotnie mikrostrzykawki zadozować mieszaninę 
wzorcową (opisano w pkt. 3.1) 

3. Po zakończeniu rejestracji przygotować układ do stanu gotowości 
4. W międzyczasie należy przygotować roztwór oleju napędowego o stężeniu ca 20 mg/ml 

w heksanie 
5. Próbkę należy dobrze wymieszać. 
6. Dla próbki należy wykonać trzy analizy 
7. Uzyskane wyniki opracować zgodnie z  normą PN-EN 12916 

W trakcie badań należy naszkicować schemat układu HPLC 

5.2. Oznaczenie składu grupowego niskolotnego materiału naftowego 
technikami: PLC, TLC-FID, TLC w normalnych układach faz (NP) 

Wstęp 

Ropa i jej frakcje są jednymi z najbardziej złożonych próbek, z jakimi może spotkać się 
chemik analityk. W przypadku innych próbek, większość badań analitycznych polega na 
wyodrębnieniu z matrycy i oznaczeniu tylko kilku charakterystycznych związków. Natomiast 
matryca próbek pochodzenia naftowego sama w sobie stanowi istotne źródło informacji 
analitycznej. Aby uświadomić sobie tę złożoność, warto choćby zwrócić uwagę na zależność 
między liczbą atomów węgla w cząsteczce tzw. parafin, a liczbą możliwych izomerów. Dla 
C25, o temperaturze wrzenia 402°C, liczba izomerów strukturalnych wynosi 3,67×107. Nawet, 
jeżeli w wysokowrzącej próbce znajdzie się ich zaledwie kilka procent, to i tak jest to liczba 
przekraczająca możliwości współczesnej analityki. Z tego powodu wprowadzono pojęcie 
składu grupowego, którego oznaczenie polega na ustaleniu zawartości poszczególnych grup 
związków chemicznych (Tab. 5.1) w badanym materiale. Dokładne i wiarygodne informacje 
o składzie grupowym ropy naftowej pozwalają określić jej przydatność, jako materiału do 
dalszej przeróbki, ułatwiają wybór i optymalizację procesu technologicznego, są podstawą do 
oceny jej termicznej i oksydacyjnej stabilności. Skład grupowy to także źródło wiedzy na 
temat korelacji między strukturą, a właściwościami produktów naftowych. Wiedza ta pozwala 
na racjonalne komponowanie paliw czy olejów smarowych, decyduje o ich jakości  
i właściwościach użytkowych. Wpływ składu grupowego na niektóre cechy produktów 
naftowych przedstawia tabela 5.2.   

Tabela 5.1. Zestawienie grup związków chemicznych ropy naftowej i produktów jej przerobu oraz przykładów 
struktur molekularnych poszczególnych grup 

Grupa / nazwa zwyczajowa / skrót Struktura Charakterystyka 

WĘGLOWODORY 

n-alkany / parafiny / P 

izo-alkany / izoparafiny / I 

 węglowodory nasycone o liczbie 
atomów węgla od C1 do ponad 
C60; temperatura wrzenia rośnie z 
ilością atomów węgla w 
cząsteczce i jest niższa dla 
izoparafin w porównaniu do n-
alkanów o tej samej liczbie 

(CH2)x

(CH2)x

(CH2)x
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atomów węgla; 
cykloalkany / nafteny / N  zbudowane z różnej liczby 

pierścieni cyklicznych; mogą 
zawierać boczne łańcuchy 
alkilowe; temperatura wrzenia i 
gęstość wyższa niż dla alkanów 
o tej samej ilości węgla w 
cząsteczce; 

n- izo- cyklo- alkeny,  

n- izo- cyklo- alkadieny / olefiny / O 
 

 węglowodory nienasycone; w 
ropie występują bardzo rzadko i 
w małych ilościach; powstają 
podczas krakingu termicznego 
lub katalitycznego; są reaktywne, 
bardzo łatwo polimeryzują; 
niepożądany składnik paliw 
silnikowych i olejów 
smarowych; 

jednopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne - pochodne benzenu / 
„monoaromaty” / mA (A1) 
 

 występują w ropie w dużych 
ilościach; mogą zawierać boczne 
łańcuchy węglowodorów 
alifatycznych jak i cyklicznych, 
nasyconych lub zawierających 

wiązania typu ; mają 
największą gęstość spośród 
węglowodorów; pod względem 
lepkości zajmują miejsce 
pośrednie między parafinami a 
naftenami; 

węglowodory z dwoma pierścieniami 
aromatycznymi  - pochodne 
naftalenu, pochodne bifenylu, 
difenylometanu /” diaromaty” / dA 
(A2) 

 
 

pochodne antracenu, fenantrenu, 
węglowodory o większej liczbie 
pierścieni aromatycznych w 
cząsteczce,  także pochodne 
trifenylometanu, pirenu, itd. / 
„poliaromaty”/ pA (A3) 

 

WIĄZKI ZAWIERAJĄCE HETEROATOMY 

związki chemiczne zawierające 
siarkę, azot, tlen, Ni, Cu, Fe, V, Na 
itp. → tzw. żywice / Ż 

 np. tiole, sulfidy, disulfidy, 
tiofeny, amidy, aminy, karbazol, 
pirydyna, fenole, furany, kwasy 
karboksylowe, estry; porfiryny; 
masa molowa żywic wynosi 
500–1000; 

związki nierozpuszczalne w n-
heksanie,  n-heptanie, a 
rozpuszczalne w benzenie i toluenie 
→ asfalteny / Af 

 wielkocząsteczkowe substancje 
stałe o barwie czarnej lub 
brunatnej, kruche, nietopliwe, o 
gęstości większej od jedności; 
masa molowa w zakresie 1000-
100000;  

Znajomość składu grupowego ma znaczenie dla ochrony środowiska, szczególnie dla 
identyfikacji źródeł skażenia produktami ropopochodnymi. Pozwala ponadto na dostosowanie 
procesów wytwórczych i jakości produktów naftowych (głównie w kwestii zawartości 

(CH2)x

(CH2)x

(CH
2
)x

(CH
2
)x

OH

N

N CO

SH

HOOC

COOH

(CH2)x

(CH2)x

(CH
2
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związków aromatycznych) do coraz bardziej rygorystycznego ustawodawstwa 
środowiskowego. Skład grupowy stał się również narzędziem stosowanym w ocenie 
fałszowania paliw silnikowych. 

Tabela 5.2. Właściwości produktów naftowych, na które mają znaczący wpływ poszczególne składniki składu 
grupowego 

Grupa związków 
Parametr użytkowy/fizykochemiczny 

Benzyny, nafty, oleje napędowe Oleje bazowe 

n-parafiny 
lepkość, temperatura krystalizacji, 

temperatura blokady zimnego filtru, liczba 
cetanowa 

wskaźnik lepkości, temperatura krzepnięcia, 
temperatura płynięcia 

izo-parafiny 
liczba oktanowa, lepkość, temperatura 

płynięcia 
temperatura krzepnięcia, temperatura 

płynięcia 

Nafteny liczba oktanowa, gęstość, lepkość 
gęstość, lepkość, wskaźnik lepkości, 

temperatura płynięcia 
olefiny liczba oktanowa, stabilność oksydacyjna podatność na utlenianie 

węglowodory 
aromatyczne 

stabilność oksydacyjna, liczba oktanowa, 
liczba cetanowa 

stabilność oksydacyjna, gęstość, lepkość, 
temperatura płynięcia 

żywice stabilność oksydacyjna 
właściwości powierzchniowo-czynne, 

stabilność oksydacyjna, działanie korozyjne 

5.3. Określanie czystości frakcji oraz produktów rozdzielania i 
oczyszczania 

Oznaczanie czystości, a także w razie potrzeby aktywności produktów rozdzielania i 
oczyszczania, jest zadaniem ważnym w przypadku opracowywania każdej technologii tego 
rodzaju. W celu zapewnienia efektywności poszczególnych etapów rozdzielania i 
oczyszczania biomolekuł konieczna jest kontrola analityczna czystości, a w konsekwencji 
oznaczanie składu wyodrębnianych frakcji, tzn. badanie czystości frakcji otrzymywanych na 
poszczególnych etapach rozdzielania i oczyszczania. Stosuje się tu ogólne zasady chemii 
analitycznej, a szczególnie tzw. „nowoczesnych technik i metod analityki”. Najczęściej 
wykorzystuje się chromatografię cieczową z zastosowaniem wysokosprawnych kolumn 
analitycznych HPLC oraz podobne warunki rozdzielania jak w zastosowaniach 
preparatywnych lub procesowych. Warto zwrócić uwagę, że szczególnie w przypadku 
stosowania w sposób okazjonalny chromatografii preparatywnej do kontroli czystości frakcji, 
jest celowe stosowanie układu rozdzielczego wzajemnie ortogonalnego wobec układu 
zastosowanego do rozdzielania i otrzymania frakcji, kontrolowanej pod względem składu i 
czystości. W ten sposób można zapewnić rozdzielenia składników, które mogą koeluować w  
warunkach rozdzielania preparatywnego. 

Ważne jest też zastosowanie do kontroli czystości frakcji (mniej istotne w przypadku 
kontroli czystości produktu), detektora lub szeregowo albo równolegle przyłączonych do 
wylotu z kolumny analitycznej detektorów o wysokiej czułości, aby mimo znacznego stopnia 
rozcieńczenia frakcji uzyskać potrzebną czułość oznaczania czystości. Niekiedy, szczególnie, 
gdy oznaczane składniki charakteryzują się niskimi wartościami (niezbyt wysokimi) 
molowych współczynników absorpcji światła, tzn. posiadają niskie wartości współczynników 
odpowiedzi z zastosowaniem detektora użytego do analityki, np. w przypadku stosowania 
detektora UV-VIS i oznaczania peptydów, które charakteryzują się niezbyt wysokimi 
wartościami molowych współczynników absorpcji światła dla długości fali, przy których je 
się oznacza, tzn. 215 lub/i 280 nm, może być konieczne uprzednie wzbogacenie badanych 
frakcji w analit/anality, aby zapewnić warunek żądanej czułości oznaczania zanieczyszczeń. 
Czasem jest celowe jest zastosowanie tzw. pre-kolumnowej, albo post-kolumnowego 
przekształcenia ich w pochodne (derywatyzacji) składników analitu i wykorzystywanie do 
kontroli czystości frakcji niezwykle wysokoczułego oraz wygodnego w użytkowaniu 
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detektora fluorescencyjnego (FLD). Istnieje również możliwości stosowania bardzo 
czułego, jednak niekiedy niestabilnego, detektora elektrochemicznego (ELD), tzn. 
trójelektrodowego potencjostatycznego detektora potencjometrycznego lub detektora 
typu amperometrycznego do oznaczania czystości frakcji substancji naturalnych, 
wykazujących właściwości oksy-redukujące, w tym peptydów, a ponadto cukrów, amin 
biogennych, czy aldehydów.   

Do przeprowadzenia oznaczeń ilościowych, najczęściej wykorzystuje się metodykę 
krzywej kalibracyjnej (ang. External Standard) (do analityki frakcji, a także badania 
czystości produktów rozdzielania i oczyszczania w chromatografii cieczowej), ponieważ 
dozowanie z zastosowaniem dwustawnego zaworu dozującego z pętlą dozującą,  
w który także są wyposażone dozowniki repetycyjne tzw. „autosampler” , jest całkowicie 
powtarzalne. Rzadko, odwrotnie, niż w chromatografii gazowej (GC), stosuje się metodykę 
wzorca wewnętrznego (ang. Internal Standard).  

Należy w tym miejscu nadmienić, że badając czystość jakiegokolwiek produktu 
technicznego o wysokich zawartościach tegoż, a także frakcji, gdy głównym składnikiem jest 
jeden związek chemiczny, a zanieczyszczenia występują na bardzo niskich lub wręcz 
„śladowych” poziomach stężeń, należy oznaczać zawartość składników stanowiących 
zanieczyszczenia, a nie powinno się oznaczać zawartości „głównego składnika”, co 
zawsze jest obarczone poważnym błędem. 

Niezależnie od stosowanej metodyki, wymagane jest posiadanie „wzorców” 
oznaczanych substancji (a przynajmniej substancji standardowych o znanej czystości).  Dla 
metody normalizacji ze współczynnikami kalibracyjnymi wymagana jest co najmniej 
znajomość wzajemnych proporcji wartości współczynników kalibracyjnych. Jest to często 
poważny kłopot, a w przypadku gdy struktury molekularne niektórych z oznaczanych 
składników są nieznane, poważny problem. Wówczas, szczególnie gdy oznaczane 
zanieczyszczenia należą do tej samej grupy związków chemicznych, np., wszystkie są 
peptydami i powinny charakteryzować się podobnymi wartościami współczynników 
kalibracyjnych, można oszacować zawartość zanieczyszczeń i na tej podstawie obliczyć 
czystość frakcji albo produktu, stosując metodykę normalizacji uproszczonej. Ważne, by 
mniej więcej zbliżone były współczynniki odpowiedzi detektora dla wszystkich składników 
badanej mieszaniny (wszystkich badanych zanieczyszczeń oraz głównego składnika frakcji) 
oraz by sygnał detektora wykazywał liniową zależność względem stężenia głównego 
składnika mieszaniny.  

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć i przestudiować w rozdziale 
dotyczącym analityki ilościowej z zastosowaniem chromatografii w podręczniku M. 
Kamiński (Ed.), „Chromatografia Cieczowa”, którego treść dostępna jest na stronie domowej 
Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej pod adresem: 
http://www.pg.gda.pl/chem/Katedry/Inzynieria/index.php/pl/matpomoc albo w dowolnym 
podręczniku chromatografii, w części poświęconej analityce składu i zawartości składników 
w rozdzielaniu i badaniu składu mieszanin. 

6. Aparatura i wyposażenie 

6.1. Aparatura do HPLC 

Wysokosprawna chromatografia cieczowa to rodzaj chromatografii kolumnowej. Mieszanina 
rozdzielanych substancja jest rozpuszczona rozpuszczalniku, korzystnie, w fazie ruchomej - tzw. 
eluencie i w tej formie kierowana jest do kolumny wypełnionej fazą stacjonarną – wypełnieniem 
ziarnistym o wielkości ziaren rzędu mikrometrów, albo „monolitycznym” o średnicach makro-porów 
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rzędu mikrometra do dwóch. 

Schemat typowej konfiguracji zestawu HPLC do elucji izokratycznej (o stałym składzie 
eluentu) przedstawiono na rys. 6.1. 

Rys. 6.1. Uproszczony schemat układu aparatu HPLC do elucji izokratycznej. 1 - zbiornik z eluentem; 2 - 
pompa; 3 - zawór dozujący; 4 - „prekolumna” (kolumna ochronna); 5 – kolumna; 6 - termostat; 7 – 
detektor; 8 - rejestrator; 9 – zbiornik na eluat albo kolektor frakcji 

Eluent ze zbiornika na fazę ruchomą (1), albo mieszanina kilku składników eluentu,  
o składzie programowanym z zastosowaniem 3 lub 4 zaworów proporcjonujących, 
umieszczonych po stronie ssącej pompy, zostaje zasysana przez pompę (2) albo przez kilka 
równolegle pracujących pomp, z których każda zasysa i tłoczy inny składnik eluentu. Pompa 
kontroluje objętościowe natężenie przepływu fazy ruchomej oraz mierzy spadek ciśnienia 
(opór przepływu eluentu), z użyciem piezoelektrycznego czujnika ciśnienia. Eluent o 
określonym, albo programowanym składzie jest dalej tłoczony przez zawór dozujący (3) albo 
przez automatyczny dozownik repetycyjny, tzw. „autosampler”, który umożliwia 
wprowadzenie do kolumny żądanej objętości próbki/wsadu, bez konieczności wyłączania 
pompy.  

Aparat do HPLC z elucja gradientową (rys.2)  składa się zwykle z: 
1) zbiorników na eluent ( fazę ruchomą) 
2) pompy  
3) dozownika 
4) prekolumny 
5) kolumny chromatograficznej (może być termostatowana) 
6) termostatu 
7) detektora 
8) zbiornika na ścieki 
9) systemu zbierania danych (np.komputer) 

 

 
Rys. 6.2. Schemat blokowy układu chromatografu cieczowego. Oznaczenia: 1 – zbiorniki ze składnikami 

eluentu (w przypadku programowania składu cieczy – elucja gradientowa, albo skokowa), 2 – system 
programowania składu eluentu i/lub bez-pulsacyjna pompa tłokowa, 3 dozownik manualny, lub 
automatyczny  repetycyjny (tzw. „autosampler”), kolumna ochronna (tzw. „prekolumna” ), 5 - 
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kolumna rozdzielcza HPLC, 6 – termostat kolumny (korzystnie także dozownika i prekolumny), 7 
detektor lub kilka detektorów chromatograficznych, 8 – zbiornik na ścieki, albo kolektor frakcji (w 
przypadku rozdzielania preparatywnego), 9 – rejestrator y-t, albo tzw. „integrator”, albo najczęściej 
komputerowy system sterowania oraz rejestracji i przetwarzania danych. 

Pompa tłokowa (2), ze zbiornika (1) (lub z kilku zbiorników) zasysa fazę ruchomą / 
składniki fazy ruchomej o stałym, albo programowanym składzie i tłoczy przez dozownik do 
kolumny chromatograficznej – „serca” aparatu chromatograficznego. Kolumny są zbudowane 
z wysokiej jakości stali kwasoodpornej, albo szkła oraz teflonu. Wypełnienie: porowaty 
sorbent, o możliwie kulistych i jak najmniejszych, jednak większych od ok. 1 mikrometra, 
ziarnach. Często kolumna jest umieszczana w termostacie. Mieszaninę rozdzielanych 
składników wprowadza się, za pomocą dozownika, na szczyt kolumny chromatograficznej w 
formie możliwie jak najwęższej strefy, a następnie składniki mieszaniny rozdzielają się w 
kolumnie dzięki zróżnicowaniu konkurencyjnych oddziaływań sorpcyjnych i na wyjściu z 
niej są wykrywane przez detektor. Sygnał elektryczny z detektora, jest rejestrowany za 
pomocą komputera w postaci chromatogramu, składającego się pików chromatograficznych.  

Eluent jest wprowadzany do kolumny rozdzielczej (5), która bywa wyposażona w 
kolumnę ochronną (4), tzw. pre-kolumnę - wówczas, gdy nie wykorzystuje się przepływu 
zwrotnego eluentu w kolumnie rozdzielczej ani tzw. „skoku siły elucyjnej” w ostatnim etapie 
rozdzielania, a próbka/wsad może zawierać składniki bardzo silnie sorbowane do powierzchni 
sorpcyjnej. Kolumna ochronna jest wypełniona tym samym sorbentem, co właściwa kolumna 
rozdzielcza. W kolumnie ochronnej zatrzymywane są składniki mogące silnie sorbować się 
do złoża kolumny rozdzielczej, a także ewentualne cząstki zawiesiny zawarte w próbce 
dozowanej. Nie jest ona potrzebną w przypadku stosowania przepływu zwrotnego eluentu w 
kolumnie rozdzielczej, a także wówczas, gdy próbka została wstępnie oczyszczona, np. z 
zastosowaniem techniki SPE (ekstrakcja do fazy stałej, ang. Solid Phase Extraction). W 
kolumnie rozdzielczej następuje operacja rozdzielania składników mieszaniny. Rozdzielone 
składniki albo grupy składników rozdzielanej mieszaniny eluowane są z kolumny poprzez 
detektor (7) lub grupy detektorów połączonych szeregowo do zbiornika na ścieki (9) lub 
kolektora frakcji.  

Rozdzielanie powinno być realizowane w stałej temperaturze (czasem w warunkach 
programowanych zmian temperatury). Uzyskuje się to za pomocą sterowanego termostatu (6), 
w którym znajduje się kolumna, albo układ kolumn rozdzielczych, a także pętla dozująca 
zaworu dozującego, przewody łączące, a czasem dodatkowy podgrzewacz eluentu. W 
przypadku rozdzielania substancji termolabilnych, (zwłaszcza enzymów), stosuje się system 
chłodzenia termostatu do temperatury 4 - 5°C. W niektórych przypadkach rozdzielanie 
prowadzi się w podwyższonych temperaturach, co zmniejsza lepkość eluentu i opory 
przepływu eluentu przez kolumnę/układ kolumn, a także dzięki obniżeniu wartości 
współczynników dyfuzji rozdzielanych molekuł oraz eluentu, poprawia sprawność 
rozdzielania (powoduje wzrost liczby półek teoretycznych kolumny). Należy dodać, że z 
reguły wraz ze wzrostem temperatury rozdzielania, w warunkach elucyjnej chromatografii 
sorpcyjnej, z reguły spada wartość współczynnika retencji, dlatego też stosując podwyższoną 
temperaturę rozdzielania, należy jednocześnie obniżyć siłę elucyjną eluentu w stosunku do 
warunków rozdzielania w temperaturze niższej. 

Elucja izokratyczna / gradientowa 

Elucja izokratyczna – skład eluentu może być jednakowy przez cały czas chromatografowania 
próbki 

Elucja programowana – skład eluentu zmienia się podczas rozdzielania, albo wg zaprogramowanej 
funkcji (elucja gradientowa), albo w sposób skokowy (elucja skokowa) 
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  w przypadku mieszanin zawierających składniki znacznie różniące się hydrofobowością 

polarnością – ogólnie powinowactwem sorpcyjnym do fazy stacjonarnej  

  początek rozdzielania – eluent o malej sile elucyjnej  

 dodaje się eluent o wysokiej sile elucyjnej  

Przepływ zwrotny eluentu w kolumnie (EBF - Eluent Back Flow)  

Na rys. 6.3. zamieszczono układ aparatu z możliwością stosowania przepływu zwrotnego 
eluentu w kolumnie rozdzielczej, co umożliwia w przypadku wykorzystywania elucji izokratycznej, 
uniknięcie tzw. „skoku” siły elucyjnej w celu elucji z kolumny składników o wysokim powinowactwie 
do powierzchni fazy stacjonarnej i ich elucję w postaci jednego piku, po zmianie kierunku przepływu 
eluentu w kolumnie na przeciwny do tego, jaki był stosowany podczas „właściwego” rozdzielania. Tę 
frakcję można ewentualnie rozdzielać dalej w innych warunkach, albo skierować do naczynia 
ściekowego.  

Rys. 6.3. Schemat ideowy aparatury HPLC z możliwością stosowania zmiany kierunku przepływu eluentu. 
Objaśnienie stosowanych skrótów: DAD – ang. Diode Array Detector, detektor spektrofotometryczny 
z matrycą fotoelementów, RID – ang. Refractive Index Detector, detektor refraktometryczny.  

Należy dodatkowo nadmienić, iż niezmiernie istotne jest, by okres przełączania  
dwu-stawnego zaworu dozującego, a także zaworu przepływu zwrotnego, czy też zaworów 
systemu przełączania kolumn, był bardzo krótki (0,1 - 0,15 s), ponieważ w położeniu 
pośrednim zaworu ma miejsce odcięcie przepływu cieczy, a stąd, przy niewielkiej ściśliwości 
cieczy, może gwałtownie wzrosnąć ciśnienie na wylocie pompy i „system bezpieczeństwa” 
spowoduje wyłączenie pompy. 

6.2. Detekcja, rejestracja i przetwarzanie danych pomiarowych 

Detektor reaguje na zmianę składu eluatu, poprzez zmianę sygnału wyjściowego  
(z reguły sygnał napięciowy w zakresie 0 do 1 V). Te zmiany są przetwarzane na obraz graficzny 
zmian zawartości składnika/grupy składników w eluacie wypływającym z kolumny w funkcji czasu 
(w przypadku stałej wartości natężenia przepływu eluentu w kolumnie), bardziej poprawnie w funkcji 
objętości eluentu przepływającego przez kolumnę, nazywany chromatogramem.  

Obecnie, gdy powszechnie stosujemy komputerowe systemy sterowania oraz rejestracji  
i przetwarzania danych pomiarowych, analogowy sygnał detektora (jeśli ma miejsce) jest, dzięki 
wykorzystywaniu szybkiego, często kilkukanałowego przetwornika analogowo-cyfrowego o wysokiej 
rozdzielczości i niskim poziomie szumów własnych, przekształcany w sygnał cyfrowy, rejestrowany w 
pamięci komputera, czy integratora cyfrowego, a następnie, dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu 
komputera przekształcany w odpowiedni „obraz” rozdzielania. Sygnał z detektora bywa także coraz 
częściej wykorzystywany do sterowania modułami aparatury rozdzielczej, w tym, kolektorem frakcji, 
dozowaniem, przełączaniem zaworu przepływu zwrotnego eluentu w kolumnie, czy nawet 
programowaniem składu eluentu i korekty programu elucji. 



 

pokazany schematycznie
najkorzystniej typu DAD 
lampą halogenową w zakresie 380
fototranzystorów, przyłączonych do wielokanałowego przetwornika A/C, z 32, lub 64
danych”), zapewniając otrzymywanie tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, tzn. zależności 
funkcyjnej: intensywności absorbancji składników eluatu, w funkcji
mogący działać w zakresie od 180 do 1000 nm, najczęściej od 200 do 800 nm, dając widma 
rozdzielanych składników w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego. Zasada działania 
detektora fotoabsorpcjometrycznego, to wykor
warunkach dynamicznych, tzn. przepływu eluatu przez przepływowe naczyńko o określonej drodze 
optycznej, zaopatrzone w kwarcowe albo szafirowe okienka. To wiąże się z bardzo wysokimi 
wymaganiami dla dynamiki przeksz

zmieniając naczyńko o drodze optycznej 5 mm, na 2 mm lub 0,5 mm. Jednakże korzystniejsze w celu 
zapewnienia liniowości odpowiedzi d
naczyńka typowego do chromatografii analitycznej i wybieranie takiej długości fali światła by 
zależność absorbancji konkretnego składnika rozdzielanej mieszaniny i jego stężenia miała charakter
liniowy, w szerokim przedziale stężeń (również dla wysokich stężeń składników w eluacie, jak to 
często ma miejsce w warunkach preparatywnych). 

Rodzaje detektorów stosowanych w chromatografii cieczowej:
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optycznej, zaopatrzone w kwarcowe albo szafirowe okienka. To wiąże się z bardzo wysokimi 
wymaganiami dla dynamiki przeksz

Dla zastosowań preparatywnych zmniejsza się czasem długość drogi optycznej detekcji, 
zmieniając naczyńko o drodze optycznej 5 mm, na 2 mm lub 0,5 mm. Jednakże korzystniejsze w celu 
zapewnienia liniowości odpowiedzi d
naczyńka typowego do chromatografii analitycznej i wybieranie takiej długości fali światła by 
zależność absorbancji konkretnego składnika rozdzielanej mieszaniny i jego stężenia miała charakter
liniowy, w szerokim przedziale stężeń (również dla wysokich stężeń składników w eluacie, jak to 
często ma miejsce w warunkach preparatywnych). 

Rodzaje detektorów stosowanych w chromatografii cieczowej:

spektrofotometryczny w zakresie UV
refraktometryczny (RID)
fluorescencyjny (FLD)
elektrochemiczny (ECD)
spektrometr mas (MSD)
radiometryczny, inne 

6.2.1. UV

Najczęściej stosowanym detektorem, szczególnie w chromatografii preparatywnej,, jest 
pokazany schematycznie
najkorzystniej typu DAD 
lampą halogenową w zakresie 380
fototranzystorów, przyłączonych do wielokanałowego przetwornika A/C, z 32, lub 64
danych”), zapewniając otrzymywanie tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, tzn. zależności 
funkcyjnej: intensywności absorbancji składników eluatu, w funkcji
mogący działać w zakresie od 180 do 1000 nm, najczęściej od 200 do 800 nm, dając widma 
rozdzielanych składników w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego. Zasada działania 
detektora fotoabsorpcjometrycznego, to wykor
warunkach dynamicznych, tzn. przepływu eluatu przez przepływowe naczyńko o określonej drodze 
optycznej, zaopatrzone w kwarcowe albo szafirowe okienka. To wiąże się z bardzo wysokimi 
wymaganiami dla dynamiki przeksz

Dla zastosowań preparatywnych zmniejsza się czasem długość drogi optycznej detekcji, 
zmieniając naczyńko o drodze optycznej 5 mm, na 2 mm lub 0,5 mm. Jednakże korzystniejsze w celu 
zapewnienia liniowości odpowiedzi d
naczyńka typowego do chromatografii analitycznej i wybieranie takiej długości fali światła by 
zależność absorbancji konkretnego składnika rozdzielanej mieszaniny i jego stężenia miała charakter
liniowy, w szerokim przedziale stężeń (również dla wysokich stężeń składników w eluacie, jak to 
często ma miejsce w warunkach preparatywnych). 

Rodzaje detektorów stosowanych w chromatografii cieczowej:

spektrofotometryczny w zakresie UV
refraktometryczny (RID)
fluorescencyjny (FLD)
elektrochemiczny (ECD)
spektrometr mas (MSD)
radiometryczny, inne 

UV-

Najczęściej stosowanym detektorem, szczególnie w chromatografii preparatywnej,, jest 
pokazany schematycznie
najkorzystniej typu DAD 
lampą halogenową w zakresie 380
fototranzystorów, przyłączonych do wielokanałowego przetwornika A/C, z 32, lub 64
danych”), zapewniając otrzymywanie tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, tzn. zależności 
funkcyjnej: intensywności absorbancji składników eluatu, w funkcji
mogący działać w zakresie od 180 do 1000 nm, najczęściej od 200 do 800 nm, dając widma 
rozdzielanych składników w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego. Zasada działania 
detektora fotoabsorpcjometrycznego, to wykor
warunkach dynamicznych, tzn. przepływu eluatu przez przepływowe naczyńko o określonej drodze 
optycznej, zaopatrzone w kwarcowe albo szafirowe okienka. To wiąże się z bardzo wysokimi 
wymaganiami dla dynamiki przeksz

Dla zastosowań preparatywnych zmniejsza się czasem długość drogi optycznej detekcji, 
zmieniając naczyńko o drodze optycznej 5 mm, na 2 mm lub 0,5 mm. Jednakże korzystniejsze w celu 
zapewnienia liniowości odpowiedzi d
naczyńka typowego do chromatografii analitycznej i wybieranie takiej długości fali światła by 
zależność absorbancji konkretnego składnika rozdzielanej mieszaniny i jego stężenia miała charakter
liniowy, w szerokim przedziale stężeń (również dla wysokich stężeń składników w eluacie, jak to 
często ma miejsce w warunkach preparatywnych). 

Rodzaje detektorów stosowanych w chromatografii cieczowej:

spektrofotometryczny w zakresie UV
refraktometryczny (RID)
fluorescencyjny (FLD)
elektrochemiczny (ECD)
spektrometr mas (MSD)
radiometryczny, inne 

UV-VIS/DAD

Najczęściej stosowanym detektorem, szczególnie w chromatografii preparatywnej,, jest 
pokazany schematycznie
najkorzystniej typu DAD 
lampą halogenową w zakresie 380
fototranzystorów, przyłączonych do wielokanałowego przetwornika A/C, z 32, lub 64
danych”), zapewniając otrzymywanie tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, tzn. zależności 
funkcyjnej: intensywności absorbancji składników eluatu, w funkcji
mogący działać w zakresie od 180 do 1000 nm, najczęściej od 200 do 800 nm, dając widma 
rozdzielanych składników w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego. Zasada działania 
detektora fotoabsorpcjometrycznego, to wykor
warunkach dynamicznych, tzn. przepływu eluatu przez przepływowe naczyńko o określonej drodze 
optycznej, zaopatrzone w kwarcowe albo szafirowe okienka. To wiąże się z bardzo wysokimi 
wymaganiami dla dynamiki przeksz

Dla zastosowań preparatywnych zmniejsza się czasem długość drogi optycznej detekcji, 
zmieniając naczyńko o drodze optycznej 5 mm, na 2 mm lub 0,5 mm. Jednakże korzystniejsze w celu 
zapewnienia liniowości odpowiedzi d
naczyńka typowego do chromatografii analitycznej i wybieranie takiej długości fali światła by 
zależność absorbancji konkretnego składnika rozdzielanej mieszaniny i jego stężenia miała charakter
liniowy, w szerokim przedziale stężeń (również dla wysokich stężeń składników w eluacie, jak to 
często ma miejsce w warunkach preparatywnych). 

Rodzaje detektorów stosowanych w chromatografii cieczowej:

spektrofotometryczny w zakresie UV
refraktometryczny (RID)
fluorescencyjny (FLD)
elektrochemiczny (ECD)
spektrometr mas (MSD)
radiometryczny, inne 

VIS/DAD

Najczęściej stosowanym detektorem, szczególnie w chromatografii preparatywnej,, jest 
pokazany schematycznie na rys. 6 w opcji spektrofotometru, detektor spektrofotometryczny UV
najkorzystniej typu DAD –
lampą halogenową w zakresie 380
fototranzystorów, przyłączonych do wielokanałowego przetwornika A/C, z 32, lub 64
danych”), zapewniając otrzymywanie tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, tzn. zależności 
funkcyjnej: intensywności absorbancji składników eluatu, w funkcji
mogący działać w zakresie od 180 do 1000 nm, najczęściej od 200 do 800 nm, dając widma 
rozdzielanych składników w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego. Zasada działania 
detektora fotoabsorpcjometrycznego, to wykor
warunkach dynamicznych, tzn. przepływu eluatu przez przepływowe naczyńko o określonej drodze 
optycznej, zaopatrzone w kwarcowe albo szafirowe okienka. To wiąże się z bardzo wysokimi 
wymaganiami dla dynamiki przeksz

Dla zastosowań preparatywnych zmniejsza się czasem długość drogi optycznej detekcji, 
zmieniając naczyńko o drodze optycznej 5 mm, na 2 mm lub 0,5 mm. Jednakże korzystniejsze w celu 
zapewnienia liniowości odpowiedzi d
naczyńka typowego do chromatografii analitycznej i wybieranie takiej długości fali światła by 
zależność absorbancji konkretnego składnika rozdzielanej mieszaniny i jego stężenia miała charakter
liniowy, w szerokim przedziale stężeń (również dla wysokich stężeń składników w eluacie, jak to 
często ma miejsce w warunkach preparatywnych). 

Rodzaje detektorów stosowanych w chromatografii cieczowej:

spektrofotometryczny w zakresie UV
refraktometryczny (RID)
fluorescencyjny (FLD)
elektrochemiczny (ECD)
spektrometr mas (MSD)
radiometryczny, inne 

VIS/DAD

Najczęściej stosowanym detektorem, szczególnie w chromatografii preparatywnej,, jest 
na rys. 6 w opcji spektrofotometru, detektor spektrofotometryczny UV
– z lampą deuterową, jako źródłem światła UV w zakresie 180 do 560 nm i 

lampą halogenową w zakresie 380
fototranzystorów, przyłączonych do wielokanałowego przetwornika A/C, z 32, lub 64
danych”), zapewniając otrzymywanie tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, tzn. zależności 
funkcyjnej: intensywności absorbancji składników eluatu, w funkcji
mogący działać w zakresie od 180 do 1000 nm, najczęściej od 200 do 800 nm, dając widma 
rozdzielanych składników w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego. Zasada działania 
detektora fotoabsorpcjometrycznego, to wykor
warunkach dynamicznych, tzn. przepływu eluatu przez przepływowe naczyńko o określonej drodze 
optycznej, zaopatrzone w kwarcowe albo szafirowe okienka. To wiąże się z bardzo wysokimi 
wymaganiami dla dynamiki przeksz

Dla zastosowań preparatywnych zmniejsza się czasem długość drogi optycznej detekcji, 
zmieniając naczyńko o drodze optycznej 5 mm, na 2 mm lub 0,5 mm. Jednakże korzystniejsze w celu 
zapewnienia liniowości odpowiedzi d
naczyńka typowego do chromatografii analitycznej i wybieranie takiej długości fali światła by 
zależność absorbancji konkretnego składnika rozdzielanej mieszaniny i jego stężenia miała charakter
liniowy, w szerokim przedziale stężeń (również dla wysokich stężeń składników w eluacie, jak to 
często ma miejsce w warunkach preparatywnych). 

Rodzaje detektorów stosowanych w chromatografii cieczowej:

spektrofotometryczny w zakresie UV
refraktometryczny (RID)
fluorescencyjny (FLD)
elektrochemiczny (ECD)
spektrometr mas (MSD)
radiometryczny, inne 

VIS/DAD

Najczęściej stosowanym detektorem, szczególnie w chromatografii preparatywnej,, jest 
na rys. 6 w opcji spektrofotometru, detektor spektrofotometryczny UV

z lampą deuterową, jako źródłem światła UV w zakresie 180 do 560 nm i 
lampą halogenową w zakresie 380
fototranzystorów, przyłączonych do wielokanałowego przetwornika A/C, z 32, lub 64
danych”), zapewniając otrzymywanie tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, tzn. zależności 
funkcyjnej: intensywności absorbancji składników eluatu, w funkcji
mogący działać w zakresie od 180 do 1000 nm, najczęściej od 200 do 800 nm, dając widma 
rozdzielanych składników w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego. Zasada działania 
detektora fotoabsorpcjometrycznego, to wykor
warunkach dynamicznych, tzn. przepływu eluatu przez przepływowe naczyńko o określonej drodze 
optycznej, zaopatrzone w kwarcowe albo szafirowe okienka. To wiąże się z bardzo wysokimi 
wymaganiami dla dynamiki przeksz

Dla zastosowań preparatywnych zmniejsza się czasem długość drogi optycznej detekcji, 
zmieniając naczyńko o drodze optycznej 5 mm, na 2 mm lub 0,5 mm. Jednakże korzystniejsze w celu 
zapewnienia liniowości odpowiedzi d
naczyńka typowego do chromatografii analitycznej i wybieranie takiej długości fali światła by 
zależność absorbancji konkretnego składnika rozdzielanej mieszaniny i jego stężenia miała charakter
liniowy, w szerokim przedziale stężeń (również dla wysokich stężeń składników w eluacie, jak to 
często ma miejsce w warunkach preparatywnych). 

Rodzaje detektorów stosowanych w chromatografii cieczowej:

spektrofotometryczny w zakresie UV
refraktometryczny (RID)
fluorescencyjny (FLD) 
elektrochemiczny (ECD)
spektrometr mas (MSD) 
radiometryczny, inne  

VIS/DAD 

Najczęściej stosowanym detektorem, szczególnie w chromatografii preparatywnej,, jest 
na rys. 6 w opcji spektrofotometru, detektor spektrofotometryczny UV

z lampą deuterową, jako źródłem światła UV w zakresie 180 do 560 nm i 
lampą halogenową w zakresie 380
fototranzystorów, przyłączonych do wielokanałowego przetwornika A/C, z 32, lub 64
danych”), zapewniając otrzymywanie tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, tzn. zależności 
funkcyjnej: intensywności absorbancji składników eluatu, w funkcji
mogący działać w zakresie od 180 do 1000 nm, najczęściej od 200 do 800 nm, dając widma 
rozdzielanych składników w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego. Zasada działania 
detektora fotoabsorpcjometrycznego, to wykor
warunkach dynamicznych, tzn. przepływu eluatu przez przepływowe naczyńko o określonej drodze 
optycznej, zaopatrzone w kwarcowe albo szafirowe okienka. To wiąże się z bardzo wysokimi 
wymaganiami dla dynamiki przeksz

Dla zastosowań preparatywnych zmniejsza się czasem długość drogi optycznej detekcji, 
zmieniając naczyńko o drodze optycznej 5 mm, na 2 mm lub 0,5 mm. Jednakże korzystniejsze w celu 
zapewnienia liniowości odpowiedzi d
naczyńka typowego do chromatografii analitycznej i wybieranie takiej długości fali światła by 
zależność absorbancji konkretnego składnika rozdzielanej mieszaniny i jego stężenia miała charakter
liniowy, w szerokim przedziale stężeń (również dla wysokich stężeń składników w eluacie, jak to 
często ma miejsce w warunkach preparatywnych). 

Rodzaje detektorów stosowanych w chromatografii cieczowej:

spektrofotometryczny w zakresie UV
refraktometryczny (RID) 

elektrochemiczny (ECD) 
 

 

Najczęściej stosowanym detektorem, szczególnie w chromatografii preparatywnej,, jest 
na rys. 6 w opcji spektrofotometru, detektor spektrofotometryczny UV

z lampą deuterową, jako źródłem światła UV w zakresie 180 do 560 nm i 
lampą halogenową w zakresie 380-1000 nm oraz tablicą 1024/2048 fotoelementów (najczęś
fototranzystorów, przyłączonych do wielokanałowego przetwornika A/C, z 32, lub 64
danych”), zapewniając otrzymywanie tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, tzn. zależności 
funkcyjnej: intensywności absorbancji składników eluatu, w funkcji
mogący działać w zakresie od 180 do 1000 nm, najczęściej od 200 do 800 nm, dając widma 
rozdzielanych składników w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego. Zasada działania 
detektora fotoabsorpcjometrycznego, to wykor
warunkach dynamicznych, tzn. przepływu eluatu przez przepływowe naczyńko o określonej drodze 
optycznej, zaopatrzone w kwarcowe albo szafirowe okienka. To wiąże się z bardzo wysokimi 
wymaganiami dla dynamiki przekształcania sygnału analogowego w cyfrowy.

Dla zastosowań preparatywnych zmniejsza się czasem długość drogi optycznej detekcji, 
zmieniając naczyńko o drodze optycznej 5 mm, na 2 mm lub 0,5 mm. Jednakże korzystniejsze w celu 
zapewnienia liniowości odpowiedzi detektora dla wysokich stężeń składników eluatu jest stosowanie 
naczyńka typowego do chromatografii analitycznej i wybieranie takiej długości fali światła by 
zależność absorbancji konkretnego składnika rozdzielanej mieszaniny i jego stężenia miała charakter
liniowy, w szerokim przedziale stężeń (również dla wysokich stężeń składników w eluacie, jak to 
często ma miejsce w warunkach preparatywnych). 

Rodzaje detektorów stosowanych w chromatografii cieczowej:

spektrofotometryczny w zakresie UV

Najczęściej stosowanym detektorem, szczególnie w chromatografii preparatywnej,, jest 
na rys. 6 w opcji spektrofotometru, detektor spektrofotometryczny UV

z lampą deuterową, jako źródłem światła UV w zakresie 180 do 560 nm i 
1000 nm oraz tablicą 1024/2048 fotoelementów (najczęś

fototranzystorów, przyłączonych do wielokanałowego przetwornika A/C, z 32, lub 64
danych”), zapewniając otrzymywanie tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, tzn. zależności 
funkcyjnej: intensywności absorbancji składników eluatu, w funkcji
mogący działać w zakresie od 180 do 1000 nm, najczęściej od 200 do 800 nm, dając widma 
rozdzielanych składników w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego. Zasada działania 
detektora fotoabsorpcjometrycznego, to wykor
warunkach dynamicznych, tzn. przepływu eluatu przez przepływowe naczyńko o określonej drodze 
optycznej, zaopatrzone w kwarcowe albo szafirowe okienka. To wiąże się z bardzo wysokimi 

tałcania sygnału analogowego w cyfrowy.

Dla zastosowań preparatywnych zmniejsza się czasem długość drogi optycznej detekcji, 
zmieniając naczyńko o drodze optycznej 5 mm, na 2 mm lub 0,5 mm. Jednakże korzystniejsze w celu 

etektora dla wysokich stężeń składników eluatu jest stosowanie 
naczyńka typowego do chromatografii analitycznej i wybieranie takiej długości fali światła by 
zależność absorbancji konkretnego składnika rozdzielanej mieszaniny i jego stężenia miała charakter
liniowy, w szerokim przedziale stężeń (również dla wysokich stężeń składników w eluacie, jak to 
często ma miejsce w warunkach preparatywnych). 

Rodzaje detektorów stosowanych w chromatografii cieczowej:

spektrofotometryczny w zakresie UV

Najczęściej stosowanym detektorem, szczególnie w chromatografii preparatywnej,, jest 
na rys. 6 w opcji spektrofotometru, detektor spektrofotometryczny UV

z lampą deuterową, jako źródłem światła UV w zakresie 180 do 560 nm i 
1000 nm oraz tablicą 1024/2048 fotoelementów (najczęś

fototranzystorów, przyłączonych do wielokanałowego przetwornika A/C, z 32, lub 64
danych”), zapewniając otrzymywanie tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, tzn. zależności 
funkcyjnej: intensywności absorbancji składników eluatu, w funkcji
mogący działać w zakresie od 180 do 1000 nm, najczęściej od 200 do 800 nm, dając widma 
rozdzielanych składników w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego. Zasada działania 
detektora fotoabsorpcjometrycznego, to wykor
warunkach dynamicznych, tzn. przepływu eluatu przez przepływowe naczyńko o określonej drodze 
optycznej, zaopatrzone w kwarcowe albo szafirowe okienka. To wiąże się z bardzo wysokimi 

tałcania sygnału analogowego w cyfrowy.

Dla zastosowań preparatywnych zmniejsza się czasem długość drogi optycznej detekcji, 
zmieniając naczyńko o drodze optycznej 5 mm, na 2 mm lub 0,5 mm. Jednakże korzystniejsze w celu 

etektora dla wysokich stężeń składników eluatu jest stosowanie 
naczyńka typowego do chromatografii analitycznej i wybieranie takiej długości fali światła by 
zależność absorbancji konkretnego składnika rozdzielanej mieszaniny i jego stężenia miała charakter
liniowy, w szerokim przedziale stężeń (również dla wysokich stężeń składników w eluacie, jak to 
często ma miejsce w warunkach preparatywnych). 

Rodzaje detektorów stosowanych w chromatografii cieczowej:

spektrofotometryczny w zakresie UV

Najczęściej stosowanym detektorem, szczególnie w chromatografii preparatywnej,, jest 
na rys. 6 w opcji spektrofotometru, detektor spektrofotometryczny UV

z lampą deuterową, jako źródłem światła UV w zakresie 180 do 560 nm i 
1000 nm oraz tablicą 1024/2048 fotoelementów (najczęś

fototranzystorów, przyłączonych do wielokanałowego przetwornika A/C, z 32, lub 64
danych”), zapewniając otrzymywanie tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, tzn. zależności 
funkcyjnej: intensywności absorbancji składników eluatu, w funkcji
mogący działać w zakresie od 180 do 1000 nm, najczęściej od 200 do 800 nm, dając widma 
rozdzielanych składników w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego. Zasada działania 
detektora fotoabsorpcjometrycznego, to wykor
warunkach dynamicznych, tzn. przepływu eluatu przez przepływowe naczyńko o określonej drodze 
optycznej, zaopatrzone w kwarcowe albo szafirowe okienka. To wiąże się z bardzo wysokimi 

tałcania sygnału analogowego w cyfrowy.

Dla zastosowań preparatywnych zmniejsza się czasem długość drogi optycznej detekcji, 
zmieniając naczyńko o drodze optycznej 5 mm, na 2 mm lub 0,5 mm. Jednakże korzystniejsze w celu 

etektora dla wysokich stężeń składników eluatu jest stosowanie 
naczyńka typowego do chromatografii analitycznej i wybieranie takiej długości fali światła by 
zależność absorbancji konkretnego składnika rozdzielanej mieszaniny i jego stężenia miała charakter
liniowy, w szerokim przedziale stężeń (również dla wysokich stężeń składników w eluacie, jak to 
często ma miejsce w warunkach preparatywnych). 

Rodzaje detektorów stosowanych w chromatografii cieczowej:

spektrofotometryczny w zakresie UV-VIS, obecnie najc

Najczęściej stosowanym detektorem, szczególnie w chromatografii preparatywnej,, jest 
na rys. 6 w opcji spektrofotometru, detektor spektrofotometryczny UV

z lampą deuterową, jako źródłem światła UV w zakresie 180 do 560 nm i 
1000 nm oraz tablicą 1024/2048 fotoelementów (najczęś

fototranzystorów, przyłączonych do wielokanałowego przetwornika A/C, z 32, lub 64
danych”), zapewniając otrzymywanie tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, tzn. zależności 
funkcyjnej: intensywności absorbancji składników eluatu, w funkcji
mogący działać w zakresie od 180 do 1000 nm, najczęściej od 200 do 800 nm, dając widma 
rozdzielanych składników w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego. Zasada działania 
detektora fotoabsorpcjometrycznego, to wykorzystywanie prawa Lamberta Beera, jednak w 
warunkach dynamicznych, tzn. przepływu eluatu przez przepływowe naczyńko o określonej drodze 
optycznej, zaopatrzone w kwarcowe albo szafirowe okienka. To wiąże się z bardzo wysokimi 

tałcania sygnału analogowego w cyfrowy.

Dla zastosowań preparatywnych zmniejsza się czasem długość drogi optycznej detekcji, 
zmieniając naczyńko o drodze optycznej 5 mm, na 2 mm lub 0,5 mm. Jednakże korzystniejsze w celu 

etektora dla wysokich stężeń składników eluatu jest stosowanie 
naczyńka typowego do chromatografii analitycznej i wybieranie takiej długości fali światła by 
zależność absorbancji konkretnego składnika rozdzielanej mieszaniny i jego stężenia miała charakter
liniowy, w szerokim przedziale stężeń (również dla wysokich stężeń składników w eluacie, jak to 
często ma miejsce w warunkach preparatywnych).  

Rodzaje detektorów stosowanych w chromatografii cieczowej:

VIS, obecnie najc

Najczęściej stosowanym detektorem, szczególnie w chromatografii preparatywnej,, jest 
na rys. 6 w opcji spektrofotometru, detektor spektrofotometryczny UV

z lampą deuterową, jako źródłem światła UV w zakresie 180 do 560 nm i 
1000 nm oraz tablicą 1024/2048 fotoelementów (najczęś

fototranzystorów, przyłączonych do wielokanałowego przetwornika A/C, z 32, lub 64
danych”), zapewniając otrzymywanie tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, tzn. zależności 
funkcyjnej: intensywności absorbancji składników eluatu, w funkcji
mogący działać w zakresie od 180 do 1000 nm, najczęściej od 200 do 800 nm, dając widma 
rozdzielanych składników w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego. Zasada działania 

zystywanie prawa Lamberta Beera, jednak w 
warunkach dynamicznych, tzn. przepływu eluatu przez przepływowe naczyńko o określonej drodze 
optycznej, zaopatrzone w kwarcowe albo szafirowe okienka. To wiąże się z bardzo wysokimi 

tałcania sygnału analogowego w cyfrowy.

Dla zastosowań preparatywnych zmniejsza się czasem długość drogi optycznej detekcji, 
zmieniając naczyńko o drodze optycznej 5 mm, na 2 mm lub 0,5 mm. Jednakże korzystniejsze w celu 

etektora dla wysokich stężeń składników eluatu jest stosowanie 
naczyńka typowego do chromatografii analitycznej i wybieranie takiej długości fali światła by 
zależność absorbancji konkretnego składnika rozdzielanej mieszaniny i jego stężenia miała charakter
liniowy, w szerokim przedziale stężeń (również dla wysokich stężeń składników w eluacie, jak to 

 

Rodzaje detektorów stosowanych w chromatografii cieczowej:

VIS, obecnie najc

Najczęściej stosowanym detektorem, szczególnie w chromatografii preparatywnej,, jest 
na rys. 6 w opcji spektrofotometru, detektor spektrofotometryczny UV

z lampą deuterową, jako źródłem światła UV w zakresie 180 do 560 nm i 
1000 nm oraz tablicą 1024/2048 fotoelementów (najczęś

fototranzystorów, przyłączonych do wielokanałowego przetwornika A/C, z 32, lub 64
danych”), zapewniając otrzymywanie tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, tzn. zależności 
funkcyjnej: intensywności absorbancji składników eluatu, w funkcji
mogący działać w zakresie od 180 do 1000 nm, najczęściej od 200 do 800 nm, dając widma 
rozdzielanych składników w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego. Zasada działania 

zystywanie prawa Lamberta Beera, jednak w 
warunkach dynamicznych, tzn. przepływu eluatu przez przepływowe naczyńko o określonej drodze 
optycznej, zaopatrzone w kwarcowe albo szafirowe okienka. To wiąże się z bardzo wysokimi 

tałcania sygnału analogowego w cyfrowy.

Dla zastosowań preparatywnych zmniejsza się czasem długość drogi optycznej detekcji, 
zmieniając naczyńko o drodze optycznej 5 mm, na 2 mm lub 0,5 mm. Jednakże korzystniejsze w celu 

etektora dla wysokich stężeń składników eluatu jest stosowanie 
naczyńka typowego do chromatografii analitycznej i wybieranie takiej długości fali światła by 
zależność absorbancji konkretnego składnika rozdzielanej mieszaniny i jego stężenia miała charakter
liniowy, w szerokim przedziale stężeń (również dla wysokich stężeń składników w eluacie, jak to 

Rodzaje detektorów stosowanych w chromatografii cieczowej:

VIS, obecnie najc

Najczęściej stosowanym detektorem, szczególnie w chromatografii preparatywnej,, jest 
na rys. 6 w opcji spektrofotometru, detektor spektrofotometryczny UV

z lampą deuterową, jako źródłem światła UV w zakresie 180 do 560 nm i 
1000 nm oraz tablicą 1024/2048 fotoelementów (najczęś

fototranzystorów, przyłączonych do wielokanałowego przetwornika A/C, z 32, lub 64
danych”), zapewniając otrzymywanie tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, tzn. zależności 
funkcyjnej: intensywności absorbancji składników eluatu, w funkcji
mogący działać w zakresie od 180 do 1000 nm, najczęściej od 200 do 800 nm, dając widma 
rozdzielanych składników w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego. Zasada działania 

zystywanie prawa Lamberta Beera, jednak w 
warunkach dynamicznych, tzn. przepływu eluatu przez przepływowe naczyńko o określonej drodze 
optycznej, zaopatrzone w kwarcowe albo szafirowe okienka. To wiąże się z bardzo wysokimi 

tałcania sygnału analogowego w cyfrowy.

Dla zastosowań preparatywnych zmniejsza się czasem długość drogi optycznej detekcji, 
zmieniając naczyńko o drodze optycznej 5 mm, na 2 mm lub 0,5 mm. Jednakże korzystniejsze w celu 

etektora dla wysokich stężeń składników eluatu jest stosowanie 
naczyńka typowego do chromatografii analitycznej i wybieranie takiej długości fali światła by 
zależność absorbancji konkretnego składnika rozdzielanej mieszaniny i jego stężenia miała charakter
liniowy, w szerokim przedziale stężeń (również dla wysokich stężeń składników w eluacie, jak to 

Rodzaje detektorów stosowanych w chromatografii cieczowej:

VIS, obecnie najc

Najczęściej stosowanym detektorem, szczególnie w chromatografii preparatywnej,, jest 
na rys. 6 w opcji spektrofotometru, detektor spektrofotometryczny UV

z lampą deuterową, jako źródłem światła UV w zakresie 180 do 560 nm i 
1000 nm oraz tablicą 1024/2048 fotoelementów (najczęś

fototranzystorów, przyłączonych do wielokanałowego przetwornika A/C, z 32, lub 64
danych”), zapewniając otrzymywanie tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, tzn. zależności 
funkcyjnej: intensywności absorbancji składników eluatu, w funkcji
mogący działać w zakresie od 180 do 1000 nm, najczęściej od 200 do 800 nm, dając widma 
rozdzielanych składników w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego. Zasada działania 

zystywanie prawa Lamberta Beera, jednak w 
warunkach dynamicznych, tzn. przepływu eluatu przez przepływowe naczyńko o określonej drodze 
optycznej, zaopatrzone w kwarcowe albo szafirowe okienka. To wiąże się z bardzo wysokimi 

tałcania sygnału analogowego w cyfrowy.

Dla zastosowań preparatywnych zmniejsza się czasem długość drogi optycznej detekcji, 
zmieniając naczyńko o drodze optycznej 5 mm, na 2 mm lub 0,5 mm. Jednakże korzystniejsze w celu 

etektora dla wysokich stężeń składników eluatu jest stosowanie 
naczyńka typowego do chromatografii analitycznej i wybieranie takiej długości fali światła by 
zależność absorbancji konkretnego składnika rozdzielanej mieszaniny i jego stężenia miała charakter
liniowy, w szerokim przedziale stężeń (również dla wysokich stężeń składników w eluacie, jak to 

Rodzaje detektorów stosowanych w chromatografii cieczowej:

VIS, obecnie najc

Najczęściej stosowanym detektorem, szczególnie w chromatografii preparatywnej,, jest 
na rys. 6 w opcji spektrofotometru, detektor spektrofotometryczny UV

z lampą deuterową, jako źródłem światła UV w zakresie 180 do 560 nm i 
1000 nm oraz tablicą 1024/2048 fotoelementów (najczęś

fototranzystorów, przyłączonych do wielokanałowego przetwornika A/C, z 32, lub 64
danych”), zapewniając otrzymywanie tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, tzn. zależności 
funkcyjnej: intensywności absorbancji składników eluatu, w funkcji
mogący działać w zakresie od 180 do 1000 nm, najczęściej od 200 do 800 nm, dając widma 
rozdzielanych składników w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego. Zasada działania 

zystywanie prawa Lamberta Beera, jednak w 
warunkach dynamicznych, tzn. przepływu eluatu przez przepływowe naczyńko o określonej drodze 
optycznej, zaopatrzone w kwarcowe albo szafirowe okienka. To wiąże się z bardzo wysokimi 

tałcania sygnału analogowego w cyfrowy.

Dla zastosowań preparatywnych zmniejsza się czasem długość drogi optycznej detekcji, 
zmieniając naczyńko o drodze optycznej 5 mm, na 2 mm lub 0,5 mm. Jednakże korzystniejsze w celu 

etektora dla wysokich stężeń składników eluatu jest stosowanie 
naczyńka typowego do chromatografii analitycznej i wybieranie takiej długości fali światła by 
zależność absorbancji konkretnego składnika rozdzielanej mieszaniny i jego stężenia miała charakter
liniowy, w szerokim przedziale stężeń (również dla wysokich stężeń składników w eluacie, jak to 

Rodzaje detektorów stosowanych w chromatografii cieczowej: 

VIS, obecnie najczęściej, typu DAD

Najczęściej stosowanym detektorem, szczególnie w chromatografii preparatywnej,, jest 
na rys. 6 w opcji spektrofotometru, detektor spektrofotometryczny UV

z lampą deuterową, jako źródłem światła UV w zakresie 180 do 560 nm i 
1000 nm oraz tablicą 1024/2048 fotoelementów (najczęś

fototranzystorów, przyłączonych do wielokanałowego przetwornika A/C, z 32, lub 64
danych”), zapewniając otrzymywanie tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, tzn. zależności 
funkcyjnej: intensywności absorbancji składników eluatu, w funkcji
mogący działać w zakresie od 180 do 1000 nm, najczęściej od 200 do 800 nm, dając widma 
rozdzielanych składników w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego. Zasada działania 

zystywanie prawa Lamberta Beera, jednak w 
warunkach dynamicznych, tzn. przepływu eluatu przez przepływowe naczyńko o określonej drodze 
optycznej, zaopatrzone w kwarcowe albo szafirowe okienka. To wiąże się z bardzo wysokimi 

tałcania sygnału analogowego w cyfrowy.

Dla zastosowań preparatywnych zmniejsza się czasem długość drogi optycznej detekcji, 
zmieniając naczyńko o drodze optycznej 5 mm, na 2 mm lub 0,5 mm. Jednakże korzystniejsze w celu 

etektora dla wysokich stężeń składników eluatu jest stosowanie 
naczyńka typowego do chromatografii analitycznej i wybieranie takiej długości fali światła by 
zależność absorbancji konkretnego składnika rozdzielanej mieszaniny i jego stężenia miała charakter
liniowy, w szerokim przedziale stężeń (również dla wysokich stężeń składników w eluacie, jak to 

 

zęściej, typu DAD

Najczęściej stosowanym detektorem, szczególnie w chromatografii preparatywnej,, jest 
na rys. 6 w opcji spektrofotometru, detektor spektrofotometryczny UV

z lampą deuterową, jako źródłem światła UV w zakresie 180 do 560 nm i 
1000 nm oraz tablicą 1024/2048 fotoelementów (najczęś

fototranzystorów, przyłączonych do wielokanałowego przetwornika A/C, z 32, lub 64
danych”), zapewniając otrzymywanie tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, tzn. zależności 
funkcyjnej: intensywności absorbancji składników eluatu, w funkcji 
mogący działać w zakresie od 180 do 1000 nm, najczęściej od 200 do 800 nm, dając widma 
rozdzielanych składników w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego. Zasada działania 

zystywanie prawa Lamberta Beera, jednak w 
warunkach dynamicznych, tzn. przepływu eluatu przez przepływowe naczyńko o określonej drodze 
optycznej, zaopatrzone w kwarcowe albo szafirowe okienka. To wiąże się z bardzo wysokimi 

tałcania sygnału analogowego w cyfrowy.

Dla zastosowań preparatywnych zmniejsza się czasem długość drogi optycznej detekcji, 
zmieniając naczyńko o drodze optycznej 5 mm, na 2 mm lub 0,5 mm. Jednakże korzystniejsze w celu 

etektora dla wysokich stężeń składników eluatu jest stosowanie 
naczyńka typowego do chromatografii analitycznej i wybieranie takiej długości fali światła by 
zależność absorbancji konkretnego składnika rozdzielanej mieszaniny i jego stężenia miała charakter
liniowy, w szerokim przedziale stężeń (również dla wysokich stężeń składników w eluacie, jak to 

zęściej, typu DAD

Najczęściej stosowanym detektorem, szczególnie w chromatografii preparatywnej,, jest 
na rys. 6 w opcji spektrofotometru, detektor spektrofotometryczny UV

z lampą deuterową, jako źródłem światła UV w zakresie 180 do 560 nm i 
1000 nm oraz tablicą 1024/2048 fotoelementów (najczęś

fototranzystorów, przyłączonych do wielokanałowego przetwornika A/C, z 32, lub 64
danych”), zapewniając otrzymywanie tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, tzn. zależności 

 czasu i długości fali światła, 
mogący działać w zakresie od 180 do 1000 nm, najczęściej od 200 do 800 nm, dając widma 
rozdzielanych składników w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego. Zasada działania 

zystywanie prawa Lamberta Beera, jednak w 
warunkach dynamicznych, tzn. przepływu eluatu przez przepływowe naczyńko o określonej drodze 
optycznej, zaopatrzone w kwarcowe albo szafirowe okienka. To wiąże się z bardzo wysokimi 

tałcania sygnału analogowego w cyfrowy.

Dla zastosowań preparatywnych zmniejsza się czasem długość drogi optycznej detekcji, 
zmieniając naczyńko o drodze optycznej 5 mm, na 2 mm lub 0,5 mm. Jednakże korzystniejsze w celu 

etektora dla wysokich stężeń składników eluatu jest stosowanie 
naczyńka typowego do chromatografii analitycznej i wybieranie takiej długości fali światła by 
zależność absorbancji konkretnego składnika rozdzielanej mieszaniny i jego stężenia miała charakter
liniowy, w szerokim przedziale stężeń (również dla wysokich stężeń składników w eluacie, jak to 

zęściej, typu DAD

Najczęściej stosowanym detektorem, szczególnie w chromatografii preparatywnej,, jest 
na rys. 6 w opcji spektrofotometru, detektor spektrofotometryczny UV

z lampą deuterową, jako źródłem światła UV w zakresie 180 do 560 nm i 
1000 nm oraz tablicą 1024/2048 fotoelementów (najczęś

fototranzystorów, przyłączonych do wielokanałowego przetwornika A/C, z 32, lub 64
danych”), zapewniając otrzymywanie tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, tzn. zależności 

czasu i długości fali światła, 
mogący działać w zakresie od 180 do 1000 nm, najczęściej od 200 do 800 nm, dając widma 
rozdzielanych składników w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego. Zasada działania 

zystywanie prawa Lamberta Beera, jednak w 
warunkach dynamicznych, tzn. przepływu eluatu przez przepływowe naczyńko o określonej drodze 
optycznej, zaopatrzone w kwarcowe albo szafirowe okienka. To wiąże się z bardzo wysokimi 

tałcania sygnału analogowego w cyfrowy. 

Dla zastosowań preparatywnych zmniejsza się czasem długość drogi optycznej detekcji, 
zmieniając naczyńko o drodze optycznej 5 mm, na 2 mm lub 0,5 mm. Jednakże korzystniejsze w celu 

etektora dla wysokich stężeń składników eluatu jest stosowanie 
naczyńka typowego do chromatografii analitycznej i wybieranie takiej długości fali światła by 
zależność absorbancji konkretnego składnika rozdzielanej mieszaniny i jego stężenia miała charakter
liniowy, w szerokim przedziale stężeń (również dla wysokich stężeń składników w eluacie, jak to 

zęściej, typu DAD

Najczęściej stosowanym detektorem, szczególnie w chromatografii preparatywnej,, jest 
na rys. 6 w opcji spektrofotometru, detektor spektrofotometryczny UV

z lampą deuterową, jako źródłem światła UV w zakresie 180 do 560 nm i 
1000 nm oraz tablicą 1024/2048 fotoelementów (najczęś

fototranzystorów, przyłączonych do wielokanałowego przetwornika A/C, z 32, lub 64
danych”), zapewniając otrzymywanie tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, tzn. zależności 

czasu i długości fali światła, 
mogący działać w zakresie od 180 do 1000 nm, najczęściej od 200 do 800 nm, dając widma 
rozdzielanych składników w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego. Zasada działania 

zystywanie prawa Lamberta Beera, jednak w 
warunkach dynamicznych, tzn. przepływu eluatu przez przepływowe naczyńko o określonej drodze 
optycznej, zaopatrzone w kwarcowe albo szafirowe okienka. To wiąże się z bardzo wysokimi 

 

Dla zastosowań preparatywnych zmniejsza się czasem długość drogi optycznej detekcji, 
zmieniając naczyńko o drodze optycznej 5 mm, na 2 mm lub 0,5 mm. Jednakże korzystniejsze w celu 

etektora dla wysokich stężeń składników eluatu jest stosowanie 
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Rys.6.4. Schemat ideowy jednowiązkowego spektrofotometru typu UV-VIS/DAD.  

W przypadku detektora chromatograficznego, zamiast „stacjonarnej” kuwety kwarcowej znajduje się 
przepływowe naczyńko fotometryczne, zapewniające pomiar absorpcji światła w warunkach 
dynamicznych (w czasie przepływu przez kuwetę pomiarową eluatu, wypływającego z kolumny 
rozdzielczej) 

Wadą detektora UV-VIS jest wprost proporcjonalna zależność sygnału od wartości 
molowego współczynnika absorpcji światła rozdzielanych składników mieszaniny, a także 
brak sygnału pomiarowego w zakresie długości fali silnej absorpcji światła przez eluent. 
Zaletą jest możliwość badania zależności absorpcji światła w czasie trwania rozdzielania w 
funkcji długości fali, co umożliwia otrzymywanie jednocześnie wielu chromatogramów – 
zależności wartości absorpcji światła w funkcji czasu, w zależności od stężenia składników w 
eluacie. Detektor ten jest też nieprzydatny, gdy składniki rozdzielanej mieszaniny nie 
absorbują światła w zakresie UV-VIS, np. dla alkoholi, cukrów, węglowodorów nasyconych, 
amin, amino-alkoholi.  

6.2.2. Zasada działania różnicowego (odchyleniowego) detektora 
refraktometrycznego 

Drugim detektorem wykorzystywanym często w chromatografii preparatywnej jest 
różnicowy detektor refraktometryczny, którego schemat pokazano na rys. 6.5. Ten detektor 
nie należy do szczególnie czułych, ale ważną jego zaletą, jest proporcjonalność sygnału do 
stężenia oraz masy cząsteczkowej badanych substancji. Niestety, ten detektor nie może być 
stosowany w warunkach elucji gradientowej. 

 
Rys. 6.5. Schemat ideowy detektora refraktometrycznego typu „odchyleniowego” (RID) oraz zasada działania 

kuwety przepływowej takiego detektora. 

Detekcja przy użyciu refraktometru polega na pomiarze różnicy współczynnika 
załamania światła eluentu i eluentu zawierającego w sobie substancję wymytą z kolumny. 
Światło emitowane przez źródło i ograniczone przez przesłonę przechodzi przez kuwetę 
pomiarową. Kuweta ma dwie komory: odniesienia i pomiarową, które są przedzielone 
ukośnym kawałkiem szkła. W miarę zmiany składu fazy ruchomej światło ulega odchyleniu. 
Soczewki ogniskują światło na fotokomórce. Sygnał jest sumowany, wzmacniany i 
przesyłany do rejestratora. 
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6.2.3. Inne detektory stosowane w chromatografii cieczowej 

W chromatografii cieczowej nie ma detektora uniwersalnego, z wyjątkiem 
spektrometru mas (MS), który z racji tego, że nie może być stosowany dla całkowicie 
nielotnych związków chemicznych bez ich fragmentacji, może nie być uznawany za detektor 
uniwersalny w pewnych sytuacjach..  

W zastosowaniach analitycznych, w tym, do kontroli czystości frakcji eluatu, 
wykorzystuje się też, dodatkowo, czułe detektory selektywne: opisany powyżej detektor 
spektrofotometryczny (UV-VIS), detektor fluorescencyjny (FLD), elektrochemiczny (ELD), 
a przede wszystkim detektor wykorzystujący sprzężenie cieczowej chromatografii ze 
spektrometrią mas (LC-MS). W przypadku jednak chromatografii preparatywnej, ważne jest 
by detektor był czuły na wszystkie składniki rozdzielanej mieszaniny, tzn. by był 
jednocześnie czuły i uniwersalny, a dodatkowo niezbyt drogi. Do takich, oprócz w/w 
detektora UV-VIS (z ograniczeniem nieprzydatności dla substancji nieabsorbujących światła 
UV-VIS), a szczególnie detektora refraktometrycznego RID, stosowanego tylko w warunkach 
elucji izokratycznej, czy bardzo kosztownego i niezbyt przydatnego dla wysokich zawartości 
rozdzielanych składników w eluencie spektrometru mas (MS), należą: detektor laserowy 
światła rozproszonego (LLSD – ang. Laser Light Scattering Detector), detektor „Corona” i 
detektor płomieniowo-jonizacyjny do HLPC, który jednak, ostatnio nie jest dostępny na rynku 
(FID-LC - Flame Ionization Detector for Liquid Chromatography).  

7. Chromatografia w skali preparatywnej i procesowej 

7.1. Zasady ogólne 

Chromatografia cieczowa to nie tylko niezastąpiona metodyka analityczna o ogromnym 
zakresie zastosowań, ale jest to też technika rozdzielania / oczyszczania, służąca do 
otrzymywania użytkowych ilości czystych substancji ze złożonych mieszanin, np., izomerów 
optycznych,  niektórych leków, składników ekstraktów roślinnych, czy grzybowych, itp.  

Na wstępie należy podkreślić, że proces rozdzielania prowadzony z wykorzystaniem 
chromatografii cieczowej w celu otrzymywania substancji w postaci czystej, jest tym bardziej 
efektywny, im wyższa jest selektywność zastosowanego układu rozdzielczego oraz im 
mniejsze zapewni się straty eluentu, tzn., im większy będzie stopień zawracania eluentu do 
procesu. Stąd, m.in., należy unikać stosowania warunków elucji gradientowej w przypadku 
stosowania chromatografii cieczowej do otrzymywania substancji w skali procesowej oraz 
należy zwrócić szczególną uwagę na eliminację strat eluentu 

Rozdzielanie w skali preparatywnej, albo procesowej wykonywane bywa technikami 
FPLC – ang. Fast Protein Liquid Chromatography (Niskociśnieniowa Chromatografia 
Cieczowa), MPLC – ang. Medium Pressure Liquid Chromatography (Średniociśnieiowa 
Chromatorfia Cieczowa), FC – Flash Chromatography (Chromatografia Błyskawiczna), jako 
odmianami techniki kolumnowej elucyjnej chromatografii cieczowej, zwanej w skrócie 
„chromatografią średniociśnieniową” lub z zastosowaniem tzw. warunków HPLC – ang. 
High Performance Liquid Chromatography –wysokosprawnej, (kolumnowej, elucyjnej) 
chromatografii cieczowej, nazywanej rownież – „chromatografią wysokosprawną” lub 
„chromatografią wysokociśnieniową”. W rezultacie rozdzielania następuje wydzielanie 
określonej frakcji/określonych frakcji eluatu, zawierającej/zawierających – po pierwszym 
stopniu rozdzielania – „podczyszczony” produkt, a po kolejnym/kolejnych – produkt 
wysokiej czystości w silnym z reguły rozcieńczeniu, po ostatnim stopniu rozdzielania 
chromatograficznego.  
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Rozdzielanie z wykorzystaniem sorpcji – adsorpcji, podziału, wymiany jonowej,  
a najczęściej mechanizmów mieszanych – szczególnie w przypadku rozdzielania substancji 
polarnych, jakimi są z reguły peptydy, wykonuje się w odwróconych układach faz lub w 
warunkach jonowymiennych, w tym częściej anionowymiennych, niż kationowymiennych. 
Do dyspozycji mamy także, ostatnio bardzo intensywnie rozwijaną, chromatografię 
oddziaływań hydrofilowych (HILIC). W przypadku peptydów o wysokich masach 
cząsteczkowych użyteczna może być również chromatografia oddziaływań hydrofobowych 
(HIC – Hydrophobic Interaction Chromatography), realizowana w warunkach elucji 
gradientowej z malejącym stężeniem soli w eluencie, tzw. „gradientu odwróconego”.   

Wówczas, gdy masy molekularne rozdzielanych składników przekraczają 1 kDa,  
a zwłaszcza, gdy przekraczają 10 kDa, ważne znaczenie posiada też takie dobranie sorbentu 
(wypełnienia kolumny), aby wielkość porów była w ten sposób dostosowana do średnic 
hydrodynamicznych rozdzielanych molekuł, aby wszystkie cząsteczki rozdzielanych 
substancji wnikały do wnętrza wszystkich porów wypełnienia, tzn. by nie były nawet 
częściowo wykluczane. 

Główne obszary zastosowań 

Chromatografia służąca do otrzymywania czystych substancji ma dwie nazwy: 
 chromatografia preparatywna, gdy ilości otrzymanych substancji są niewielkie, lub 

otrzymywane są one sporadycznie; 
 chromatografia procesowa (produkcyjna), gdy proces prowadzony jest 

systematycznie, w sposób cykliczny lub ciągły, a ilość produktu jest znacznie większa 
(np. otrzymywanie produktu handlowego - składników leku, enzymów itp.). 

W chromatografii analitycznej celem jest uzyskanie rozdzielenia interesujących 
(ewentualnie wszystkich) substancji, w jak najkrótszym czasie z Rs = ok. 1. Dąży się do 
zmniejszenia skali procesu przez zmniejszenie wymiarów kolumny, dbając równocześnie o jej 
wysoką sprawność. Ze względu na dobrą jakość detektorów ilość dozowanej mieszaniny jest 
bardzo mała i eluat traktowany jest jak zbędny odciek. W chromatografii preparatywnej 
postępowanie jest odwrotne. 

Dzisiaj chromatografia cieczowa jest uważana za szczególnie efektywną technikę 
separacyjną w zastosowaniach preparatywnych, tzn., do otrzymywanie czystych substancji 
dla celów badawczych lub do mikrosyntez i jest w tym celu bardzo często wykorzystywana w 
różnych laboratoriach. 

Również w skali procesowej, znajduje korzystne zastosowanie do długookresowego 
otrzymywania substancji, gdy chodzi o produkcję nisko-tonażowy, rzędu do kilkudziesięciu 
kilogramów na dobę i gdy problem rozdzielczy należy do trudnych, lub bardzo trudnych (gdy 
współczynnik rozdzielania (selektywność względna) jest niższy od 1.1. W nowoczesnym 
przemyśle farmaceutycznym można dzisiaj spotkać całe hale produkcyjne, gdzie znajdują się 
jedynie kolumny chromatograficzne i ich oprzyrządowanie oraz ewentualnie urządzenia do 
izolacji substancji w postaci krystalicznej z frakcji zebranego eluatu. 

Najważniejsze dziedziny preparatywnych i procesowych zastosowań chromatografii to: 

 izolacja produktów biotechnologii, szczególnie białek i enzymów, polisacharydów, 
fosfolipidów, 

 określonych fragmentów DNA, lub RNA itp.; 
 izolacja produktów naturalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego,  
 izolacja produktów syntezy leków (farmaceutyków, składników kosmetyków, 

dodatków itp.), 
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 izolacja lantanowców i transuranowców, 
 izolacja użytkowych ilości substancji do badañ i mikrosyntez w zakresie chemii 

organicznej, biochemii, mikrobiologii itp., 
 izolacja izomerów optycznych, 
 izolacja polimerów o niskim stopniu polidyspersyjności i inne. 

W przypadku chromatografii cieczowej do celów preparatywnych wykorzystywane się 
wszystkie poznane chromatograficzne mechanizmy rozdzielcze i wszystkie znane układy 
chromatograficzne. Wykorzystuje się chromatografię adsorpcyjną w układzie faz normalnych 
i odwróconych, chromatografię jonowymienną, mechanizmy sita molekularnego (tzw. 
sączenia molekularnego), chromatografię powinowactwa, mechanizm oddziaływań 
hydrofobowych itd. Stosuje się przede  wszystkim kolumnową chromatografię elucyjną, 
wykorzystując te same wypełnienia kolumn, jak w chromatografii analitycznej, lub o nieco 
większych ziarnach oraz możliwie jak najwyższy, możliwy do zastosowania stopień tzw. 
przeładowania kolumny, warunkujący jak najwyższą wydajność otrzymywania substancji. 

Dobór optymalnych warunków rozdzielenia w skali preparatywnej 

Najczęściej, optymalne warunki rozdzielania (selektywność układu 
chromatograficznego i sprawność kolumny oraz możliwy do osiągnięcia stopień 
przeładowania kolumny, punkty zbierania frakcji), dobiera się najpierw w skali tzw. kolumny 
modelowej o małej średnicy (4-10 mm). Następnie  dokonuje się powiększania skali 
rozdzielania, przechodząc do zastosowania kolumny o odpowiednio większej średnicy, nie 
zmieniając ani sorbentu i układu chromatograficznego, ani długości kolumny, czy stężenia 
dozowanego roztworu i rozpuszczalnika do jego przygotowania. Oblicza się średnicę 
kolumny preparatywnej, konieczną do uzyskania potrzebnej wydajności rozdzielania, 
zakładając odpowiednie zwiększenie objętości dozowanej mieszaniny substancji 
rozdzielanych, proporcjonalne do stopnia zwiększenia pola przekroju poprzecznego 
wypełnienia kolumny. Na rysunku 7.4. zilustrowano zasadę postępowania 

Problematyka "przeładowania" (overloading) sorbentu (kolumny) 

Poniżej na kolejnych ilustracjach oraz zamieszczonych obok opisach znajdują się 
szkice typowych izoterm sorpcji spotykanych w warunkach sorpcji - desorpcji w układach 
ciało stałe - ciecz oraz kształty pików chromatograficznych odpowiednich dla określonych 
zakresów tych izoterm sorpcji oraz dla poszczególnych rodzajów tzw. przeładowania 
powierzchni sorpcyjnej wypełnienia kolumny (krótko zwanego - "przeładowaniem 
kolumny"). Warto zwrócić uwagę, że naszkicowano tam - dla uproszczenia - izotermy sorpcji 
dla pojedynczych składników rozdzielanej mieszaniny. W praktyce, dla mieszanin kilku-
składnikowych, w zależności od mamy do czynienia z "wiązkami" podobnych izoterm, gdy 
współczynnik nachylenia prostoliniowej części każdej izotermy jest w praktyce wartością 
tzw. współczynnika podziału :  K=Cs/Cm.  
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Rys. 7.1. Przykład efektu zmiany kształtu pików 
podczas przeładowania objętościowego. 

W części I przedstawiono nałożenie pików 
chromatograficznych uzyskiwanych w warunkach 
bez przeładowania (1), dolnej granicy 
przeładowania objętościowego (2) oraz przykład 
typowego przebiegu chromatograficznego w 
warunkach przeładowania objętościowego (3). Jak 
przedstawiono w części II, stężenie analizowanej 
substancji znajduje się w zakresie liniowości 
izotermy (typu Langmuir) sorpcji. Uzyskiwane w 
przypadku przeładowania objętościowego piki 
chromatograficzne mają kształt zbliżony do 
prostokąta, którego wysokość (plateau) odpowiada 
stężeniu w dozowanej próbce. Strzałkami 
zaznaczono umiejscowienie maksimum piku w 
warunkach (1) „w piku” w warunkach (3), tj. mniej 
więcej na „początku” plateau. 
W części III przedstawiono również efekt 
nakładania się pików w przypadku zmniejszenia Rs 
poniżej wartości 1. 
 

 
Rys. 7.2. Przykład efektu zmiany kształtu pików 
podczas przeładowania stężeniowego. 

W części I przedstawiono nałożenie pików 
chromatograficznych uzyskiwanych w warunkach 
bez przeładowania (1), dolnej granicy 
przeładowania stężeniowego (2) oraz przykład 
typowego przebiegu chromatograficznego w 
warunkach przeładowania stężeniowego (3). Jak 
przedstawiono w części II, stężenie analizowanej 
substancji znajduje się poza zakresem liniowości 
izotermy (typu Langmuir) sorpcji. Uzyskiwane w 
przypadku przeładowania stężeniowego piki 
chromatograficzne mają kształt zbliżony do trójkąta 
prostokątnego. Strzałkami zaznaczono 
umiejscowienie maksimum piku w warunkach (1) 
„w piku” w warunkach (3), tj. mniej więcej na 
„końcu” zbocza piku po stronie zstępującej 
(zmniejszenie wartości retencji maksimum piku w 
warunkach przeładowania). 
W części III przedstawiono również efekt 
nakładania się pików w przypadku zmniejszenia Rs 
poniżej wartości 1. 
 



85 
 

 
Rys. 7.3. Przykład efektu zmiany kształtu pików 
podczas przeładowania stężeniowego dla 
układu charakteryzowanego izotermą sorpcji 
typu „S”. 

W części I przedstawiono nałożenie pików 
chromatograficznych uzyskiwanych w warunkach 
bez przeładowania (1), dolnej granicy 
przeładowania stężeniowego (2) oraz przykład 
typowego przebiegu chromatograficznego w 
warunkach przeładowania stężeniowego (3). Jak 
przedstawiono w części II, stężenie analizowanej 
substancji znajduje się poza zakresem liniowości 
izotermy (typu „S”) sorpcji. Uzyskiwane w 
przypadku przeładowania stężeniowego piki 
chromatograficzne mają kształt zbliżony do trójkąta 
prostokątnego, ale w porównaniu z Rys. 2 są 
„odwrócone”, tzn. asymetria piku występuje po 
stronie wstępującej. Umiejscowienie maksimum 
piku w warunkach (1) „w piku” w warunkach (3), 
znajduje się podobnie jak w przypadku opisanym 
na rys. 2, mniej więcej na „końcu” zbocza piku po 
stronie zstępującej. 
 

7.2. Zasady przenoszenia skali 

Ogólne zasady doboru optymalnych warunków rozdzielania oraz ich przenoszenia ze 
skali modelowej (analitycznej) do skali preparatywnej lub procesowej w elucyjnej 
chromatografii cieczowej 

Najczęściej, w celu otrzymania produktu o żądanej czystości, nie jest możliwe 
ograniczenie procedury „oczyszczania” do jednego etapu. Konieczne jest wykorzystywanie 
kilkuetapowego rozdzielania, wykonywanego w sposób „wielowymiarowy”, z zastosowaniem 
wzajemnie „ortogonalnych” układów rozdzielczych. Dobranie dla poszczególnych etapów 
optymalnych warunków rozdzielania w skali preparatywnej, a szczególnie procesowej 
(produkcyjnej), jest ważne i często niełatwe. Mamy tu do czynienia ze skomplikowanym 
procesem optymalizacyjnym, często wykonywanym „metodą prób i błędów”, szczególnie 
wówczas, gdy struktury molekularne wielu rozdzielanych składników są nieznane.  

W przypadku, gdy znane są struktury molekularne oraz charakterystyki sorpcyjne 
wszystkich składników rozdzielanej mieszaniny, można wykorzystać dostępne na rynku, 
jednak kosztowne oprogramowanie optymalizacyjne. Jeżeli optymalizacja warunków 
rozdzielania ma miejsce w celu opracowania technologii otrzymywania czystych substancji  
w skali procesowej, w takim przypadku koszty poniesione na etapie optymalizacji warunków 
rozdzielania, ulegają zwróceniu na etapie produkcji (izolacji produktu na skalę procesową). 
Jednakże warto też dobrać korzystne warunki rozdzielania w skali preparatywnej, nawet gdy 
rozdzielanie będzie wykonywane okazjonalnie. Bez tego, gdy problem rozdzielczy należy do 
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trudnych, zastosowanie od razu kolumny preparatywnej i wysokiego stopnia przeładowania 
kolumny, często prowadzi do niepowodzenia rozdzielania. 

Optymalizacji powinno podlegać wiele parametrów. Główne z nich to: rodzaj fazy 
stacjonarnej, jej powierzchnia właściwa, rodzaj składników użytych do tworzenia eluentu, 
skład eluentu lub program elucji.  W konsekwencji, należy dobrać wartości parametrów 
retencji składników rozdzielanej mieszaniny oraz selektywność układu rozdzielczego 
(chromatograficznego). Jest ze wszech miar celowe dobranie jak najwyższych wartości 
współczynnika rozdzielenia (α) interesujących nas składników względem pików składników 
towarzyszących im na chromatogramie, a jednocześnie, niezbyt wysokich wartości 
współczynnika retencji (k), substancji wyodrębnianych, najkorzystniej, w zakresie k od  2,5 
do 7,0. Jednak, gdy izolowana substancja jest eluowana z kolumny, jako ostatnia substancja, 
w warunkach przeładowania stężeniowego kolumny, wartość k może być wyższa, sięgając 
nawet do ok. 20.  

Optymalne parametry operacyjne w rozdzielaniu mieszanin substancji z zastosowaniem 
elucyjnej kolumnowej chromatografii cieczowej w skali preparatywnej lub procesowej 

Na rys. 7.4. zilustrowano w sposób schematyczny zasady postępowania, właściwe w 
celu opracowania optymalnych warunków rozdzielania od skali laboratoryjnej (modelowej) 
do preparatywnej, albo procesowej. Oprócz doboru optymalnych wartości parametrów 
retencji i selektywności, w trakcie tych badań korzystne jest również dobranie optymalnych 
wartości tzw. operacyjnych parametrów rozdzielania, tzn. optymalnej średnicy ziaren 
wypełnienia kolumny (dp), rozpiętości frakcji ziarnowej (Δdp), optymalnej długości 
kolumny (Lc), korzystnej wartości liniowej prędkości przepływu eluentu (u), a stąd wartości 
objętościowego natężenia przepływu eluentu (w), rodzaju rozpuszczalnika mieszaniny 
dozowanej do kolumny (rozpuszczalnika wsadu), stężenia roztworu dozowanego (Ci), 
objętości dozowania (Vi), punktów zbierania frakcji, zapewniających otrzymywanie produktu 
o żądanej czystości.  

 
Rys.7.4.  Schemat dwuetapowego postępowania podczas powiększania skali procesu rozdzielania w celu 

izolacji substancji lub grup substancji technikami i metodami chromatografii preparatywnej lub 
procesowej. M – skala modelowa rozdzielania (A – zastosowanie kolumny analitycznej w 
zastosowaniu dla skali modelowej) - etap doboru optymalnych warunków retencji, selektywności i 
sprawności kolumny w warunkach braku przeładowania powierzchni sorpcyjnej, a także, dobór 
maksymalnego „przeładowania” (stopnia obciążenia sorbentu), punktów kolekcji frakcji i innych 
parametrów dla operacji rozdzielania, z zastosowaniem kolumny modelowej (M). Niekiedy funkcję M 
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pełni kolumna analityczna – (A); P – skala preparatywna/procesowa rozdzielania - rozdzielanie i 
kolekcja frakcji w warunkach przeładowania kolumny z zastosowaniem kolumny preparatywnej albo 
procesowej. Objaśnienie skrótów: dp + średnica ziarna wypełnienia, Lc – długość kolumny, u/w – 
prędkość liniowa/ objętościowe natężenie przepływu eluentu, Ci – stężenie izolowanego składnika, Vi 
– objętość rozdzielanej mieszaniny,  GPC/SEC – chromatografia żelowa / wykluczania, RP – 
chromatografia w odwróconych układach faz, HIC – chromatografia oddziaływań hydrofobowych, 
NP- chromatografia w normalnych układach faz, NP-w – chromatografia z dynamicznie generowaną 
faza wodną, HILIC – chromatografia w warunkach hydrofilowych, IEC / IPC – chromatografia 
jonowymienna / par jonowych. 

Zasady ogólne powiększania skali rozdzielania w kolumnowej elucyjnej chromatografii   

Dobór optymalnego układu chromatograficznego oraz ewentualna optymalizacja 
programu elucji często jest wykonywana z zastosowaniem, analitycznej kolumny HPLC, 
wypełnionej tego samego rodzaju sorbentem, o tej samej fazie stacjonarnej, jaka będzie 
stosowana w warunkach rozdzielania preparatywnego albo procesowego. Jednakże, jeżeli 
jednocześnie ma miejsce dobieranie maksymalnego stopnia przeładowania kolumny, to 
bardziej korzystne jest zastosowanie kolumny modelowej, tzn. kolumny o niewielkiej 
średnicy dc (od 2 do 8 mm, najczęściej 4 mm), jednak o długości (Lc) identycznej, jak 
przyszła kolumna preparatywna, albo procesowa oraz wypełnionej tym samym rodzajem 
sorbentu oraz o takiej samej wielkości ziaren i takiej samej właściwej powierzchni sorpcyjnej, 
jakim będzie wypełniona kolumna preparatywna lub procesowa. Takie postępowanie 
zapewnia możliwość zastosowania następnie tzw. prostych reguł przenoszenia (powiększania) 
skali rozdzielania, jakich nie można zastosować, gdy rolę kolumny modelowej spełnia zwykła 
kolumna analityczna HPLC, wypełniona tego samego typu sorbentem, ale o innej średnicy 
ziaren, innej granulacji wypełnienia i innej długości, niż kolumna preparatywna. Jeżeli eluent 
nie jest kosztowny, albo gdy można łatwo zapewnić jego odzysk i ponowne zastosowanie, 
celowe jest wykorzystywanie od razu kolumny preparatywnej do badania optymalnych 
warunków rozdzielania, dokonując ew. kolekcji frakcji już na etapie doboru optymalnych 
warunków przeładowania kolumny. 

Stosując kolumnę modelową, należy dobrać warunki rozdzielania, które umożliwią 
uzyskanie najkorzystniejszej selektywności układu chromatograficznego, tzn., rodzaj fazy 
stacjonarnej składniki i skład eluentu, lub program elucji, a także konieczną minimalną i 
optymalną sprawność kolumny (N) – liczbę tzw. półek teoretycznych kolumny, zależną od 
średnicy ziaren wypełnienia (dp), przy możliwie niewielkiej rozpiętości frakcji ziarnowej 
(Δdp), długość warstwy wypełnienia (Lc), liniową prędkości przepływu eluentu (u) – 
wyrażaną w chromatografii, jako obserwowana przez przeźroczystą ścianę kolumny liniowa 
prędkość elucji (migracji) substancji niesorbowanej (nieoddziałującej z powierzchnia fazy 
stacjonarnej), wnikającej do wszystkich porów wypełnienia, a także: możliwy do osiągnięcia 
stopień przeładowania kolumny, punkty zbierania frakcji, stężenie (Cmix – mieszaniny 
dozowanej, Ci – tego dozowanego składnika „i”, albo grupy składników, który/które ma/mają 
być przedmiotem „oczyszczania” i wydzielania) oraz objętość dozowania (Vi), a także 
rodzaju rozpuszczalnika do tworzenia roztworu wprowadzanego do kolumny 
(rozpuszczalnika roztworu dozowanego). Następnie, dokonuje się powiększania skali 
rozdzielania, przechodząc do zastosowania kolumny o odpowiednio większej średnicy (dcp), 
nie zmieniając rodzaju sorbentu i eluentu, ani długości kolumny, czy stężenia dozowanego 
roztworu i rozpuszczalnika do jego przygotowania. Na podstawie produktywności kolumny 
(Pt), otrzymanej w skali modelowej i średnicy kolumny modelowej (dcm), można w prosty 
sposób obliczyć średnicę kolumny preparatywnej (dcp), konieczną do uzyskania potrzebnej 
wydajności rozdzielania (Rh), zakładając odpowiednie zwiększenie objętości (Vi) 
mieszaniny substancji rozdzielanych dozowanej do kolumny – proporcjonalne do stopnia 
zwiększenia pola przekroju poprzecznego wypełnienia kolumny, stosując w tym celu 
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„wskaźnik”: dcp
2/dcm

2 (w przypadku korzystania z Ptv – wskaźnik dcp
2Lcp/dcm

2Lcm – pod 
warunkiem niewielkich różnic między wartościami Lcm i Lcp). Niezwykle ważne jest, aby 
kolumna modelowa i preparatywna albo procesowa charakteryzowały się identycznym 
profilem przepływu eluentu oraz aby był on zbliżony do tzw. „profilu tłokowego” (płaskiego).  

W praktyce, często jako kolumnę modelową stosuje się zwykłą kolumnę analityczną 
HPLC wypełnioną sorbentem HPLC o średniej wielkości ziaren (dpm) wynoszącej 5 μm oraz 
analityczny aparat HPLC. Następnie ma miejsce tzw. powiększanie skali rozdzielania, do 
skali semi-preparatywnej (kolumny o średnicy 6 - 12 mm), preparatywnej (kolumny o 
średnicy 16 - 50 mm) i kolejno – procesowej (kolumny o średnicy od 100 mm do nawet 
powyżej 1 m). Jednak kolumnę preparatywną o większej średnicy wypełnia się sorbentem o 
większych przeciętnych wielkościach ziaren wypełnienia: 10, 15, 20, 25, czasem nawet 50 
μm. Wówczas nie można wprost wykorzystać zasad ”prostego przenoszenia skali”. Należy 
jednak dążyć do zastosowania kolumny preparatywnej o takiej samej sprawności (liczbie 
półek teoretycznych (N), jaką miała „kolumna modelowa”. To wiąże się z koniecznością 
znacznego zwiększenia długości kolumny preparatywnej (Lcp) w stosunku do długości 
kolumny modelowej (Lcm). Orientacyjnie, należy zachować stałą wartość „wskaźnika”  
Lc/dp1,33, a w przypadku stosowania do celów preparatywnych -  wypełnień o średniej 
wielkości ziaren, ponad 25 μm: Lc/dp1,5.  

Skład rozpuszczalnika wsadu (mieszaniny) dozowanego do kolumny preparatywnej 

Warto tutaj także zwrócić uwagę, że bardzo ważne jest w warunkach każdej techniki 
elucyjnej z wykorzystaniem sorpcji, stosowanie eluentu jako rozpuszczalnika mieszaniny 
wprowadzanej (dozowanej) do kolumny rozdzielczej w przypadku elucji izokratycznej. W 
przypadku elucji gradientowej zaleca się stosowanie początkowego eluentu programu elucji w 
charakterze rozpuszczalnika. Nie jest to zawsze możliwe, a czasem niecelowe, ze względu na 
ograniczoną rozpuszczalność składników rozdzielanej mieszaniny, częstokroć powodując 
komplikację procedury przygotowania wsadu do rozdzielania. Jednakże, gdy skład 
rozpuszczalnika mieszaniny rozdzielanych substancji (wsadu dozowanego do kolumny) różni 
się od składu eluentu, należy liczyć się z następującymi problemami: 

 obniżeniem albo podwyższeniem retencji rozdzielanych substancji, zależnie od tego, 
czy rozpuszczalnik wsadu (mieszaniny) ma odpowiednio wyższą, czy niższą siłę elucji 
od eluentu; 

 pojawianiem się na chromatogramie dodatkowych pików chromatograficznych, 
pochodzących od rozpuszczalnika wsadu; 

 zniekształceniem pików, spowodowanym ewentualnym wytrącaniem się, albo tzw. 
depozycją „oleju” części, albo wszystkich składników rozdzielanych lub elucją 
rozdzielanych substancji przez ciecz stanowiącą rozpuszczalnik wsadu dozowanego 
do kolumny, gdy siła elucji rozpuszczalnika jest wyższa od eluentu. 

Zasady postępowania w warunkach rozdzielania preparatywnego lub procesowego, z 
przeładowaniem sorbentu /kolumny 

Postępowanie preparatywne polega na zbieraniu frakcji eluatu zawierających 
pożądany składnik w czasie trwania elucji. W każdym etapie rozdzielania powinien 
zmniejszać się stopień złożoności składu rozdzielanej mieszaniny tak, by w ostatnim etapie 
zbierać frakcje eluatu zawierające wyłącznie wyodrębniany składnik/wyodrębniane składniki. 
Do rozdzielania preparatywnego wykorzystuje się te same rodzaje wypełnienia kolumny jak 
w chromatografii analitycznej. Najczęściej stosuje się – jak opisano powyżej – wypełnienia 
kolumn o większych ziarnach wypełnienia. Jednorazowo dozuje się do kolumny możliwie jak 
największą masę mieszaniny komponentów (mmix), (mmix = Vi  Ci ), w przeliczeniu na 
jednostkę masy wypełnienia kolumny (mw), tzn. dąży się do uzyskiwania maksymalnego 
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stopnia obciążenia kolumny (sorbentu) mieszaniną rozdzielanych komponentów, wyrażanego, 
jako masa mieszaniny dozowanej do kolumny na jednostkę masy wypełnienia kolumny 
(mmix/mw) – tzn. do maksymalizacji tzw. „przeładowania kolumny”.  

Rodzaje przeładowania kolumny (sorbentu) i parametry wydajności / produktywności 
rozdzielania 

Należy stosować warunki stężeniowego przeładowania kolumny. Stosowanie tzw. 
przeładowania stężeniowego warunkuje maksymalizację wydajności otrzymywania substancji 
(Rh), obliczonej jako masa wyodrębnianego składnika mieszaniny dozowanej w jednostce 
czasu, np. wyrażona w [g/h] lub w [mg/s]. O ile to tylko możliwe, nie należy stosować 
objętościowego przeładowania kolumny, ponieważ wiąże się to ze znacznym obniżeniem 
produktywności kolumny w stosunku do wartości możliwej do otrzymania w warunkach 
przeładowania stężeniowego. W przypadku jednak bardzo niskiej rozpuszczalności 
rozdzielanej mieszaniny w eluencie albo w przypadku niskiej rozpuszczalności tej mieszaniny 
w eluencie o początkowym składzie programu elucji, gdy stosowana jest elucja gradientowa, 
może być nieuniknione stosowanie przeładowania objętościowego kolumny. Uzyskuje się 
wówczas do czynienia z niewielką wydajnością rozdzielania, czyli niską wartością 
produktywności kolumny. Niska produktywność kolumny ma też miejsce w przypadku 
bardzo trudnych problemów rozdzielczych, gdy nie można zastosować jakiegokolwiek 
przeładowania kolumny i konieczne może być rozdzielanie na granicy przeładowania.  

Parametrem, który w tym celu najkorzystniej jest stosować, jest wartość właściwej 
produktywności kolumny (Pt), obliczona dla masy izolowanego składnika „i” - (Pti) lub dla 
masy rozdzielanej mieszaniny „mix” – (Ptmix) oraz dla jednostki przekroju poprzecznego 
złoża kolumny, wyrażana w [kg/m2s] (układ SI), a w praktyce częściej [g/m2h]. W 
korzystnych warunkach rozdzielania – w przypadku dobrania układu rozdzielczego o bardzo 
dobrej selektywności i eluentu o bardzo wysokiej rozpuszczalności mieszaniny rozdzielanych 
składników – można uzyskać wartość przeładowania kolumny nawet rzędu 10-2 g dozowanej 
mieszaniny/g sorbentu. Wartość tego parametru nie zależy od średnicy kolumny (dc), stąd 
istnieje możliwość porównań niezależnie od skali rozdzielania – modelowej, czy 
preparatywnej lub procesowej dla kolumn z wypełnieniem ziarnistym lub ostatnio 
wprowadzonych do stosowania i niezwykle korzystnych w praktyce – kolumn 
monolitycznych o takim samym rodzaju sorbentu. Wartość Pt zależy jednak od gęstości 
wypełnienia kolumny (ρs). Dlatego też, dla sorbentów o gęstości innej, niż dla żelu 
krzemionkowego i o podobnej do żelu krzemionkowego właściwej powierzchni sorpcyjnej 
(A), np. dla wypełnień otrzymanych na bazie porowatego w całej objętości kopolimeru styren 
– diwinylobenzenu (SDVB) lub dla węgla aktywnego, wartość tego parametru jest wyższa dla 
tego samego stopnia przeładowania powierzchni sorpcyjnej kolumny, a dla wypełnień o 
wysokiej gęstości, np. dla tlenku glinu, ditlenku tytanu, ditlenku cyrkonu, czy 
hydroksyapatytu, otrzymywane wartości Pt są odpowiednio niższe, przy tej samej wartości 
właściwej powierzchni sorpcyjnej wypełnienia kolumny (A). Parametrem bardziej 
uniwersalnym wydaje się być produktywność kolumny obliczona jako stosunek wydajności 
do jednostki objętości wypełnienia kolumny (Rh/Vc) i wyrażona jako (Ptv) - w [g/h m3] lub 
w jednostkach układu SI [kg/s m3]. W przypadku porównywania produktywności kolumn z 
tym samym rodzajem sorbentu jako wypełnieniem, można posługiwać się parametrem Pt, a 
dla porównania produktywności kolumn zawierających różne rodzaje sorbentu, należy 
posługiwać się parametrem Ptv. W każdym przypadku należy porównywać produktywności 
kolumn preparatywnych lub procesowych, albo dla masy otrzymywanego składnika „i”, albo 
dla masy mieszaniny dozowanej do kolumny „mix”. 
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Istnieje dość bogata literatura, opisująca zasady optymalizacji operacyjnych warunków 
preparatywnego, albo procesowego stosowania chromatografii cieczowej. W ramach tego 
podrozdziału zamieszczono skrócony opis tych zasad.  

Dobór optymalnego układu chromatograficznego oraz ewentualna optymalizacja 
programu elucji często jest wykonywana z zastosowaniem, analitycznej kolumny HPLC, 
wypełnionej tego samego rodzaju sorbentem, o tej samej fazie stacjonarnej, jaka będzie 
stosowana w warunkach rozdzielania preparatywnego albo procesowego. Jednakże, jeżeli 
jednocześnie ma miejsce dobieranie maksymalnego stopnia przeładowania kolumny, to 
bardziej korzystne jest zastosowanie kolumny modelowej, tzn. kolumny o niewielkiej 
średnicy dc (od 2 do 8 mm, najczęściej 4 mm), jednak o długości (Lc) identycznej, jak 
przyszła kolumna preparatywna, albo procesowa oraz wypełnionej tym samym rodzajem 
sorbentu oraz o takiej samej wielkości ziaren i takiej samej właściwej powierzchni sorpcyjnej, 
jakim będzie wypełniona kolumna preparatywna lub procesowa. Takie postępowanie 
zapewnia możliwość zastosowania następnie tzw. prostych reguł przenoszenia (powiększania) 
skali rozdzielania, jakich nie można zastosować, gdy rolę kolumny modelowej spełnia zwykła 
kolumna analityczna HPLC, wypełniona tego samego typu sorbentem, ale o innej średnicy 
ziaren, innej granulacji wypełnienia i innej długości, niż kolumna preparatywna. Jeżeli eluent 
nie jest kosztowny, albo gdy można łatwo zapewnić jego odzysk i ponowne zastosowanie, 
celowe jest wykorzystywanie od razu kolumny preparatywnej do badania optymalnych 
warunków rozdzielania, dokonując ew. kolekcji frakcji już na etapie doboru optymalnych 
warunków przeładowania kolumny. 

Stosując kolumnę modelową, należy dobrać warunki rozdzielania, które umożliwią 
uzyskanie najkorzystniejszej selektywności układu chromatograficznego, tzn., rodzaj fazy 
stacjonarnej składniki i skład eluentu, lub program elucji, a także konieczną minimalną i 
optymalną sprawność kolumny (N) – liczbę tzw. półek teoretycznych kolumny, zależną od 
średnicy ziaren wypełnienia (dp), przy możliwie niewielkiej rozpiętości frakcji ziarnowej 
(Δdp), długość warstwy wypełnienia (Lc), liniową prędkości przepływu eluentu (u) – 
wyrażaną w chromatografii, jako obserwowana przez przeźroczystą ścianę kolumny liniowa 
prędkość elucji (migracji) substancji niesorbowanej (nieoddziałującej z powierzchnia fazy 
stacjonarnej), wnikającej do wszystkich porów wypełnienia, a także: możliwy do osiągnięcia 
stopień przeładowania kolumny, punkty zbierania frakcji, stężenie (Cmix – mieszaniny 
dozowanej, Ci – tego dozowanego składnika „i”, albo grupy składników, który/które ma/mają 
być przedmiotem „oczyszczania” i wydzielania) oraz objętość dozowania (Vi), a także 
rodzaju rozpuszczalnika do tworzenia roztworu wprowadzanego do kolumny 
(rozpuszczalnika roztworu dozowanego). Następnie, dokonuje się powiększania skali 
rozdzielania, przechodząc do zastosowania kolumny o odpowiednio większej średnicy (dcp), 
nie zmieniając rodzaju sorbentu i eluentu, ani długości kolumny, czy stężenia dozowanego 
roztworu i rozpuszczalnika do jego przygotowania. Na podstawie produktywności kolumny 
(Pt), otrzymanej w skali modelowej i średnicy kolumny modelowej (dcm), można w prosty 
sposób obliczyć średnicę kolumny preparatywnej (dcp), konieczną do uzyskania potrzebnej 
wydajności rozdzielania (Rh), zakładając odpowiednie zwiększenie objętości (Vi) 
mieszaniny substancji rozdzielanych dozowanej do kolumny – proporcjonalne do stopnia 
zwiększenia pola przekroju poprzecznego wypełnienia kolumny, stosując w tym celu 
„wskaźnik”: dcp

2/dcm
2 (w przypadku korzystania z Ptv – wskaźnik dcp

2Lcp/dcm
2Lcm – pod 

warunkiem niewielkich różnic między wartościami Lcm i Lcp). Niezwykle ważne jest, aby 
kolumna modelowa i preparatywna albo procesowa charakteryzowały się identycznym 
profilem przepływu eluentu oraz aby był on zbliżony do tzw. „profilu tłokowego” (płaskiego).  

W praktyce, często jako kolumnę modelową stosuje się zwykłą kolumnę analityczną 
HPLC wypełnioną sorbentem HPLC o średniej wielkości ziaren (dpm) wynoszącej 5 μm oraz 
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analityczny aparat HPLC. Następnie ma miejsce tzw. powiększanie skali rozdzielania, do 
skali semi-preparatywnej (kolumny o średnicy 6 - 12 mm), preparatywnej (kolumny o 
średnicy 16 - 50 mm) i kolejno – procesowej (kolumny o średnicy od 100 mm do nawet 
powyżej 1 m). Jednak kolumnę preparatywną o większej średnicy wypełnia się sorbentem o 
większych przeciętnych wielkościach ziaren wypełnienia: 10, 15, 20, 25, czasem nawet 50 
μm. Wówczas nie można wprost wykorzystać zasad ”prostego przenoszenia skali”. Należy 
jednak dążyć do zastosowania kolumny preparatywnej o takiej samej sprawności (liczbie 
półek teoretycznych (N), jaką miała „kolumna modelowa”. To wiąże się z koniecznością 
znacznego zwiększenia długości kolumny preparatywnej (Lcp) w stosunku do długości 
kolumny modelowej (Lcm). Orientacyjnie, należy zachować stałą wartość „wskaźnika”  
Lc/dp1,33, a w przypadku stosowania do celów preparatywnych -  wypełnień o średniej 
wielkości ziaren, ponad 25 μm: Lc/dp1,5.  

Rodzaje przeładowania kolumny (sorbentu) i parametry wydajności / produktywności 
rozdzielania 

Należy stosować warunki stężeniowego przeładowania kolumny. Stosowanie tzw. 
przeładowania stężeniowego warunkuje maksymalizację wydajności otrzymywania substancji 
(Rh), obliczonej jako masa wyodrębnianego składnika mieszaniny dozowanej w jednostce 
czasu, np. wyrażona w [g/h] lub w [mg/s]. O ile to tylko możliwe, nie należy stosować 
objętościowego przeładowania kolumny, ponieważ wiąże się to ze znacznym obniżeniem 
produktywności kolumny w stosunku do wartości możliwej do otrzymania w warunkach 
przeładowania stężeniowego. W przypadku jednak bardzo niskiej rozpuszczalności 
rozdzielanej mieszaniny w eluencie albo w przypadku niskiej rozpuszczalności tej mieszaniny 
w eluencie o początkowym składzie programu elucji, gdy stosowana jest elucja gradientowa, 
może być nieuniknione stosowanie przeładowania objętościowego kolumny. Uzyskuje się 
wówczas do czynienia z niewielką wydajnością rozdzielania, czyli niską wartością 
produktywności kolumny. Niska produktywność kolumny ma też miejsce w przypadku 
bardzo trudnych problemów rozdzielczych, gdy nie można zastosować jakiegokolwiek 
przeładowania kolumny i konieczne może być rozdzielanie na granicy przeładowania.  

Efektywność ekonomiczna (produktywność) rozdzielania preparatywnego i procesowego 

Efektem jednego rozdzielania jest określona objętość eluatu zebrana jako konkretna 
frakcja zawierająca pożądany składnik lub składniki. Iloczyn objętości zebranego eluatu i 
stężenia konkretnego składnika pozwala na obliczenie efektu rozdzielania wyrażonego jako 
mole lub (częściej) masa tego składnika. Uwzględnienie czasu potrzebnego na wykonanie 
jednego rozdzielania a następnie ustabilizowanie warunków pozwalających na wykonanie 
kolejnego rozdzielania pozwala na określenie czasu trwania procesu, a tym samym 
wyznaczenie masy składnika uzyskiwanego preparatywnie/procesowo w jednostce czasu. 
Możliwe jest również uwzględnienie innych aspektów ekonomicznych procesu, tj. 
wykorzystywana masa sorbentu, zużywana ilość eluentów (wzory poniżej) [**]. 

Pierwszą zastosowaną do określania wydajności kolumny preparatywnej wielkością 
jest tzw. „przerób” Rh lub Th (ang. throughput), czyli masa substancji i otrzymywana w 
jednostce czasu przy użyciu konkretnej kolumny i konkretnego układu chromatograficznego. 
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mw – masa wypełnienia, w- objętościowe natężenie przepływu eluentu, Vc – objętość 
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eluentu zużywana podczas jednego cyklu rozdzielczego 

Przydatnym parametrem „uniwersalnym” pozwalającym na porównywanie różnych 
układów chromatograficznych oraz z zastosowaniem kolumn o różnych wymiarach: 

cc

i

Ft

m
Pt    (3)   i   

cc

i

FV

m
Pt       (3’) 

Fc – pole przekroju kolumny 

Ze względu na kosztowność zarówno fazy stacjonarnej jak również eluentów, 
korzystne jest stosowanie „łącznie” wzorów (2) i (3’) do określania efektywności 
ekonomicznej danego procesu rozdzielczego. 

Masa sorbentu stosowana dla potrzeb analitycznych, gdzie masa rozdzielanych 
substancji jest nieznaczna (z reguły kilka do kilkudziesięciu µg, a w najnowocześniejszych  
rozwiązaniach nawet dwa-trzy rzędy wielkości mniej), jest niewielka.  

Po dobraniu optymalnych warunków rozdzielania w skali modelowej (układ 
chromatograficzny, prędkość przepływu eluenty), określa się „stopień trudności” problemu 
rozdzielczego – charakteryzowanego parametrem α. Przyjmuje się że dla α >1,15 problem 
rozdzielczy jest prosty, natomiast dla α <1,15 trudny.  

Zasady postępowania w warunkach rozdzielania preparatywnego lub procesowego,  
z przeładowaniem sorbentu /kolumny 

Postępowanie preparatywne polega na zbieraniu frakcji eluatu zawierających 
pożądany składnik w czasie trwania elucji. W każdym etapie rozdzielania powinien 
zmniejszać się stopień złożoności składu rozdzielanej mieszaniny tak, by w ostatnim etapie 
zbierać frakcje eluatu zawierające wyłącznie wyodrębniany składnik/wyodrębniane składniki. 
Do rozdzielania preparatywnego wykorzystuje się te same rodzaje wypełnienia kolumny jak 
w chromatografii analitycznej. Najczęściej stosuje się – jak opisano powyżej – wypełnienia 
kolumn o większych ziarnach wypełnienia. Jednorazowo dozuje się do kolumny możliwie jak 
największą masę mieszaniny komponentów (mmix), (mmix = Vi  Ci ), w przeliczeniu na 
jednostkę masy wypełnienia kolumny (mw), tzn. dąży się do uzyskiwania maksymalnego 
stopnia obciążenia kolumny (sorbentu) mieszaniną rozdzielanych komponentów, wyrażanego, 
jako masa mieszaniny dozowanej do kolumny na jednostkę masy wypełnienia kolumny 
(mmix/mw) – tzn. do maksymalizacji tzw. „przeładowania kolumny”.  

Parametrem, który w tym celu najkorzystniej jest stosować, jest wartość właściwej 
produktywności kolumny (Pt), obliczona dla masy izolowanego składnika „i” - (Pti) lub dla 
masy rozdzielanej mieszaniny „mix” – (Ptmix) oraz dla jednostki przekroju poprzecznego 
złoża kolumny, wyrażana w [kg/m2s] (układ SI), a w praktyce częściej [g/m2h]. W 
korzystnych warunkach rozdzielania – w przypadku dobrania układu rozdzielczego o bardzo 
dobrej selektywności i eluentu o bardzo wysokiej rozpuszczalności mieszaniny rozdzielanych 
składników – można uzyskać wartość przeładowania kolumny nawet rzędu 10-2 g dozowanej 
mieszaniny/g sorbentu. Wartość tego parametru nie zależy od średnicy kolumny (dc), stąd 
istnieje możliwość porównań niezależnie od skali rozdzielania – modelowej, czy 
preparatywnej lub procesowej dla kolumn z wypełnieniem ziarnistym lub ostatnio 
wprowadzonych do stosowania i niezwykle korzystnych w praktyce – kolumn 
monolitycznych o takim samym rodzaju sorbentu. Wartość Pt zależy jednak od gęstości 
wypełnienia kolumny (ρs). Dlatego też, dla sorbentów o gęstości innej, niż dla żelu 
krzemionkowego i o podobnej do żelu krzemionkowego właściwej powierzchni sorpcyjnej 
(A), np. dla wypełnień otrzymanych na bazie porowatego w całej objętości kopolimeru styren 
– diwinylobenzenu (SDVB) lub dla węgla aktywnego, wartość tego parametru jest wyższa dla 
tego samego stopnia przeładowania powierzchni sorpcyjnej kolumny, a dla wypełnień o 
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wysokiej gęstości, np. dla tlenku glinu, ditlenku tytanu, ditlenku cyrkonu, czy 
hydroksyapatytu, otrzymywane wartości Pt są odpowiednio niższe, przy tej samej wartości 
właściwej powierzchni sorpcyjnej wypełnienia kolumny (A). Parametrem bardziej 
uniwersalnym wydaje się być produktywność kolumny obliczona jako stosunek wydajności 
do jednostki objętości wypełnienia kolumny (Rh/Vc) i wyrażona jako (Ptv) - w [g/h m3] lub 
w jednostkach układu SI [kg/s m3]. W przypadku porównywania produktywności kolumn z 
tym samym rodzajem sorbentu jako wypełnieniem, można posługiwać się parametrem Pt, a 
dla porównania produktywności kolumn zawierających różne rodzaje sorbentu, należy 
posługiwać się parametrem Ptv. W każdym przypadku należy porównywać produktywności 
kolumn preparatywnych lub procesowych, albo dla masy otrzymywanego składnika „i”, albo 
dla masy mieszaniny dozowanej do kolumny „mix”. 

Skład rozpuszczalnika wsadu (mieszaniny) dozowanego do kolumny preparatywnej 

Warto tutaj także zwrócić uwagę, że bardzo ważne jest w warunkach każdej techniki 
elucyjnej z wykorzystaniem sorpcji, stosowanie eluentu jako rozpuszczalnika mieszaniny 
wprowadzanej (dozowanej) do kolumny rozdzielczej w przypadku elucji izokratycznej. W 
przypadku elucji gradientowej zaleca się stosowanie początkowego eluentu programu elucji w 
charakterze rozpuszczalnika. Nie jest to zawsze możliwe, a czasem niecelowe, ze względu na 
ograniczoną rozpuszczalność składników rozdzielanej mieszaniny, częstokroć powodując 
komplikację procedury przygotowania wsadu do rozdzielania. Jednakże, gdy skład 
rozpuszczalnika mieszaniny rozdzielanych substancji (wsadu dozowanego do kolumny) różni 
się od składu eluentu, należy liczyć się z następującymi problemami: 

 obniżeniem albo podwyższeniem retencji rozdzielanych substancji, zależnie od tego, 
czy rozpuszczalnik wsadu (mieszaniny) ma odpowiednio wyższą, czy niższą siłę elucji 
od eluentu; 

 pojawianiem się na chromatogramie dodatkowych pików chromatograficznych, 
pochodzących od rozpuszczalnika wsadu; 

 zniekształceniem pików, spowodowanym ewentualnym wytrącaniem się, albo tzw. 
depozycją „oleju” części, albo wszystkich składników rozdzielanych lub elucją 
rozdzielanych substancji przez ciecz stanowiącą rozpuszczalnik wsadu dozowanego 
do kolumny, gdy siła elucji rozpuszczalnika jest wyższa od eluentu. 

Rozdzielanie wielostopniowe, wielowymiarowe, w warunkach elucji izokratycznej, 
stopniowej albo gradientowej 

Najkorzystniejsza sytuacja ma miejsce wówczas, gdy uda się w ten sposób dobrać 
warunki zapewniające selektywność układu rozdzielczego, tzn. taki rodzaj powierzchni 
sorpcyjnej oraz skład eluentu albo program elucji, że w jednostopniowym rozdzielaniu 
uzyskuje się frakcję eluatu zawierającą składnik mieszaniny będący przedmiotem 
zainteresowania o wymaganej czystości. Wówczas, wystarczy rozdzielanie jednostopniowe, z 
zastosowaniem w końcowym etapie separacji skokowej zmiany siły elucyjnej i kolejno – 
reaktywacji powierzchni sorpcyjnej kolumny, z zastosowaniem eluentu o początkowym 
składzie.  

W przypadku rozdzielania mieszanin pochodzenia naturalnego, gdy zawierają one 
wiele składników, często o znacznym zakresie polarności i hydrofobowości, ze składnikami 
ulegającymi dysocjacji elektrolitycznej włącznie, rozdzielanie jednostopniowe okazuje się z 
reguły niewystarczające, nawet w przypadku wykorzystywania elucji gradientowej. Można 
wówczas, stosować rozdzielanie kilkustopniowe, dokonując zatężenia/wzbogacenia frakcji 
eluatu między kolejnymi stopniami rozdzielania. Takie rozdzielanie nazywane bywa 
wielowymiarowym. Należy w ten sposób aranżować układ kolumn rozdzielczych, aby 
frakcja zawierająca komponenty będące przedmiotem zainteresowania była bezpośrednio 
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wprowadzana do kolejnej kolumny rozdzielczej i tam rozdzielana i oczyszczana w kolejnym 
stopniu rozdzielania. W drugim przypadku, trzeba dysponować odpowiednim układem 
kolumn i układem zaworów przełączania kolumn. Nie można jednak, jak w przypadku 
chromatografii gazowej, dokonać zatężenia frakcji na drodze wymrażania, by frakcja 
dozowana do kolejnej kolumny została na jej wlocie „zwężona” i by dzięki temu piki 
chromatograficzne otrzymywane z zastosowaniem kolejnej kolumny były wąskie 
(nierozmyte). Należy też w kolejnym stopniu rozdzielania dobrać taki rodzaj fazy 
stacjonarnej, by eluent z poprzedniego rozdzielania stanowiący rozpuszczalnik mieszaniny 
dozowanej w kolejnym etapie rozdzielania posiadał niską siłę elucyjną wobec fazy 
stacjonarnej kolejnej kolumny. W praktyce można np. w pierwszym wymiarze rozdzielania 
zastosować warunki faz odwróconych, a w drugim – chromatografii jonowymiennej, albo 
odwrotnie. Natomiast, jeśli kolejnym etapem rozdzielania ma być HILIC, to pierwszym – 
najczęściej - może być RP, natomiast, nie może być chromatografia jonowymienna. Warunki 
HILIC można też zastosować w pierwszym stopniu, a drugim IEC, jednak z dodatkiem 
bardzo niskich zawartości soli nieorganicznych w warunkach HILIC.  

Warunki przenoszenia skali rozdzielania oraz przeładowania kolumny 

Przekroczenie optymalnej masy próbki dla danej masy sorbentu powoduje, że 
charakterystyka oddziaływań substancje rozdzielane-faza stacjonarna nie znajduje się w 
obszarze liniowego zakresu izotermy sorpcji, a w efekcie poszerzeniem pasm (pików) 
chromatograficznych. Stąd dla celów preparatywnych i procesowych konieczne w celu 
otrzymania odpowiednio dużej masy substancji z każdego rozdzielania, przy koniecznym 
zachowaniu odpowiedniej rozdzielczości, niezbędne jest zwiększenie skali rozdzielania.  

W tym celu stosuje się tzw. przenoszenie skali rozdzielania dobranych warunków w 
skali modelowej na warunki preparatywnej lub procesowej LC. W zależności od 
zdefiniowanego problemu rozdzielczego przyjmuje się inne rozumowanie podczas 
przenoszenia skali rozdzielania. Za przenoszenie skali rozdzielania metodą chromatografii 
rozumie się  dwie grupy zagadnień[**]: 

 Zwiększenie masy substancji jednorazowo dozowanej do kolumny, czyli 
zwiększenia stopnia przeładowania sorbentu 

 Zwiększenie geometrycznych wymiarów kolumny, czyli powiększanie skali 
geometrycznej kolumny i całej aparatury, a więc „przenoszenie skali” od modelu 
do skali technicznej  

Zastosowanie jedynie większej masy sorbentu do otrzymywania frakcji czy czystych 
substancji, często nie jest ekonomicznie uzasadnione. Konieczna jest maksymalizacja 
produktywności, który uzyskuje się poprzez prowadzenie rozdzielania w warunkach 
przeładowania sorbentu masą rozdzielanych substancji. Wyróżnia się dwa typy 
przeładowań[*]: 

 przeładowanie stężeniowe – bardziej korzystne ekonomicznie – dozowana 
mieszanina charakteryzuje się wysokim stężeniem substancji rozdzielanych – 
5*10-2 g mieszaniny rozdzielanych substancji / g sorbentu typu żel krzemionkowy 
lub chemicznie modyfikowany żel krzemionkowy; 

 przeładowanie objętościowe – mniej korzystne ekonomicznie – stosowane w 
przypadkach gdy substancje rozdzielane słabo rozpuszczają się w eluencie, 
typowe stężenia stosowane w praktyce oscylują w granicach  5*10-4 g mieszaniny 
rozdzielanych substancji / g sorbentu typu żel krzemionkowy lub chemicznie 
modyfikowany żel krzemionkowy. Objętość dozowanego roztworu (Vi) 
przekracza:  
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N0 – liczba półek teoretycznych warunkach braku przeładowania,  
VR – objętość retencji 

Zagadnienia „ekonomicznego” postępowania w skali preparatywnej i procesowej - 
Regeneracja aktywności sorpcyjnej kolumny i recyrkulacja eluentu 

W preparatywnej i procesowej chromatografii cieczowej, z uwagi na rozdzielanie 
mieszanin „rzeczywistych” o bardzo różnym składzie, którym często występują substancje 
które trwale dezaktywują powierzchnię sorpcyjną fazy stacjonarnej lub mogą wykazywać 
bardzo silne oddziaływania sorpcyjne. W zależności od konkretnego zadania rozdzielczego 
przyjmuje się dwa główne podejścia: 

a. przywrócenie (wymycie zanieczyszczeń) zadowalającej aktywności sorpcyjnej 
poprzez zastosowanie eluentu o innej (wyższej) sile elucyjnej  

b. cykliczna wymiana sorbentu co określoną liczbę rozdzielań – stosowana gdy 
następuje trwała dezaktywacja powierzchni sorpcyjnej, lub gdy rozwiązanie a) 
okazuje się być rozwiązaniem mniej uzasadnionym ekonomicznie 

 Alternatywnie do powyższych (głównie do b) ) istnieje również możliwość 
zastosowania przepływu zwrotnego eluentu w kolumnie (ang. backflush = BF). Rozwiązanie 
polega na wprowadzeniu do układu chromatograficznego dodatkowego zaworu dwu 
położeniowego – w jednym położeniu eluent jest wprowadzany do kolumny od strony „A” a 
odbierany od strony „B”, a drugim położeniu na odwrót. Z termodynamicznego punktu 
widzenia, substancja wprowadzona do kolumny, po czasie eluowania X przebyła pewna drogą 
i w przypadku odwrócenia przepływu, po identycznym czasie X powinna kolumnę opuścić. 
Wyjątek stanowi przypadek zbyt silnej sorpcji, a w szczególności chemisorpcji – w takim 
przypadku substancja w danych warunkach jest „trwale” związana z fazą stacjonarną i nie ma 
możliwości usunięcia jej z zastosowaniem przypływu zwrotnego. 

Oprócz zalety jaką jest możliwość usunięcia w przepływie zwrotnym substancji 
obecnych w kolumnie po wyeluowaniu frakcji będącej celem preparatywnego otrzymywania, 
drugim niezmiernie ważnym aspektem jest jednoczesne przywrócenie aktywności sorpcyjnej 
kolumny, jaka miała miejsce na początku rozdzielania. BF spełnia powyższe zadania w 
przypadku elucji izokratycznej. Zapewnienie tej samej aktywności sorpcyjnej kolumny oraz 
„zrównoważenie” oddziaływań faza stacjonarna – eluent pozwala na zachowanie jednakowej 
retencji substancji, co w przypadku zautomatyzowanych układów zbierania frakcji ma istotne 
znaczenie praktyczne. Zastosowanie BF pozwala więc na zwiększenie „żywotności” kolumny 
w warunkach preparatywnych i procesowych, a przy tym ogranicza ilość eluentu zużywaną na 
przywrócenie kolumny do warunków „początkowych” przed kolejnym rozdzielaniem. 

Należy pamiętać, że masa sorbentu przypadająca na jedna szarżę wydzielanej 
substancji stanowi jedną z ważniejszych wartości uwzględnianej w określaniu 
produktywności procesu rozdzielania.  

Drugim ważnym czynnikiem decydującym o opłacalności stosowania PLC jako 
techniki otrzymywania substancji, jest ilość (koszt) zużywanego eluentu. Eluenty stosowane 
do rozdzielania, w skali preparatywnej z reguły są odzyskiwane. W celu recyrkulacji zużytego 
eluentu w warunkach izokratycznych z reguły wystarcza przedestylowanie rozpuszczalnika, 
co pozwala na usunięcie większości zanieczyszczeń. W przypadku konieczności zastosowania 
bardziej sprawnego układu rozdzielczego stosuje się rektyfikację. 
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8. Wypełnianie kolumn HPLC / PLC 

Istnieją dwie grupy techniczne ładowania kolumn 

 Ładowanie kolumn „na sucho” – stosowane do wypełnień o średnicy ziaren  
powyżej 20-25 μm 

 „na mokro” – stosowane do wypełnień tzw. HPLC o średnicy ziaren < 20-25 μm 

Zgodnie z powyższą nomenklaturą, sorbent można wprowadzać do kolumny w formie 
suchej (porcjami) lub w formie zawiesiny w cieczy. Ładowanie „na mokro” jest konieczne w 
przypadku ziaren o mniejszych średnicach, w celu obniżenia oddziaływań elektrostatycznych 
(konieczne jest dobranie odpowiedniej cieczy do tworzenia zawiesiny wypełnienia, 
dostosowanej do właściwości powierzchniowych sorbentu). 

Poprzez dobór odpowiedniego sorbentu oraz poprawne naładowanie kolumny 
zapewnia się, oprócz korzystnej selektywności i odpowiedniej powierzchni sorpcyjnej, 
również odpowiednią, korzystnie maksymalną możliwą do osiągnięcia, sprawność  
rozdzielenia oraz dobrą stabilność mechaniczną wypełnienia w długim okresie czasu 
eksploatacji. 

Jedną z podstawowych cech poprawnie naładowanej kolumny, jest tzw. „tłokowy” 
profil przepływu cieczy w każdym przekroju poprzecznym wypełnienia. Niezwykle ważna 
jest również zwarta i stabilna struktura wypełnienia kolumny. 

Na rysunku 7.5. przedstawiono przykłady wyników badań wpływu sposobu ładowania 
kolumny na efekty deformacji profilu przepływu w kolumnie i wynikający z tych deformacji 
kształt pików chromatograficznych. Kolumny były wypełnione mieszaniną dwóch sorbentów. 
Jeden o większych ziarnach-zabarwionych na ciemno i drugich o mniejszych ziarnach bez 
barwy. Na rysunkach 7.5. a)-c) przedstawiono metodę ładowania na sucho, a na rysunkach 
7.5. d)-e) na mokro. Najbardziej niekorzystny profil przepływu dla ładowania na sucho 
przedstawiono na rysunku 7.5.c)- zbyt powolne ładownie kolumny, doprowadziło do 
segregacji (pod względem wielkości) ziaren sorbentu – z powodu wibracji ścianki większe 
ziarna ułożyły się przy ściankach (tzw. efekt autosegregacji ziaren pod względem ich 
wielkości). 

Optymalny profil przepływu eluentu w przekroju wypełnienia wzdłuż kolumny 
przedstawiono na rysunku 7.5.a) dla kolumny wypełnionej na sucho oraz 7.5.d’) dla kolumny 
wypełnionej na mokro z zastosowaniem wypełnienia HPLC i ziarnach ok. 7- 15 μm (z 
zastosowaniem głowicy dystrybucyjnej specjalnej konstrukcji). Zastosowanie takiej głowicy 
dystrybucyjnej pozwala stworzyć w kolumnie tzw. warunki nieskończonej średnicy, które 
osiąga się poprzez wprowadzanie roztworu substancji w centralnej części złoża oraz 
równocześnie eluentu przy ścianie kolumny. Odpowiedni dobór warunków powoduje, że 
pomimo dyspersji radialnej (rozmycia substancji dozowanej w centrum złoża promieniście 
ścianek) substancje rozdzielane są eluowane z kolumny bez kontaktu ze ścianą kolumny. 
Eliminuje to rozmycie pików przedstawione na rys. 7.5.d) (por. z rys. 7.5 d’)).  

Problem ogonowania pików stanowi poważne utrudnienie w przypadku 
preparatywnego uzyskiwania frakcji. Niekompletne rozdzielenie powoduje że kolejny pik 
chromatograficzny (2) po piku ogonującym (1) będzie rejestrowany/lub zbierany jako frakcja 
zawierająca pewną ilość substancji (1). W takich przypadkach czystość zebranej frakcji jest 
obniżona o co najmniej 0,5% względem układu rozdzielczego, w którym piki nie "ogonują".  
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