
1 
 

Prof. dr hab. inż. M. Kamiński      aktualizacja : 6-12-2010 
 
Techniki rozdzielania mieszanin w biotechnologii – zagadnienia, pytania 

 
1. Zakresy zastosowań technik rozdzielania do przygotowania próbek / wsadów do rozdzielania w analityce, biochemii i 

mikrobiologii technicznej, technologii żywności i biotechnologii; Specyfikacja technik i metod rozdzielania. Podziały i 
sposoby grupowania technik i metod rozdzielania; Zakresy zastosowań technik i metod rozdzielania w analityce, 
biochemii technicznej, technologii żywności i biotechnologii. Prawa fizyko-chemii wykorzystywane w ramach technik 
i metod rozdzielania. Ogólne zasady kinetyki, hydrodynamiki, dynamiki dyspersji masy oraz wieloetapowe stosowanie 
technik i metod rozdzielania. Techniki wzbogacania i zatężania, a techniki rozdzielania:  jonów /  molekuł / cząstek 
koloidalnych / zawiesin; Operacje jednostkowe i poprawna kolejność ich stosowania w rozwiązywaniu różnych 
problemów separacyjnych 

2. Precypitacja; Sedymentacja; Dekantacja; Odpylanie; Elutriacja; Filtracja „zwykła” i pseudofiltracja; Elektrofiltracja i 
elektrofiltry; Wirowanie i ultra wirowanie – techniki okresowe i ciągłe; 

3. Suszenie materiału biologicznego; Cienkowarstwowe odparowywanie próżniowe; Liofilizacja, Krystalizacja i 
rekrystalizacja, jako techniki przygotowania wsadu do rozdzielania, albo technika końcowego oczyszczania; 

4. Wielostopniowa ekstrakcja do cieczy; Chromatografia kroplowa przeciwprądowa (CCC); Ekstrakcja do cieczy 
nadkrytycznej (SFE) – techniki okresowego i ciągłego rozdzielania;  

5. Adsorpcja jako technika rozdzielania substancji; Ekstrakcja i mikro-ekstrakcja do fazy stałej (SPE i SPME) - zasady 
postępowania, odniesienie do ekstrakcji ciecz – ciecz. Koncepcja symulacji ruchu złoża w adsorpcji i chromatografii 
elucyjnej (SMB) – układ aparatury i zasada sterowania rozdzielaniem; 

6. Chromatografia: techniki i metody, podstawowe pojęcia, definicje, zależności stosowane do opisu retencji, 
selektywności i rozdzielczości układu oraz sprawności i przepuszczalności kolumny. 

7. Chromatografia cieczowa kolumnowa i planarna. Oddziaływania miedzy-cząsteczkowe w roztworze i na powierzchni 
fazy stacjonarnej, decydujące o retencji i selektywności; Fazy stacjonarne, eluenty / programy elucji stosowane w 
przypadku wykorzystywania poszczególnych mechanizmów rozdzielania – układy faz odwróconych (RP) / 
oddziaływań hydrofobowych (HIC), normalnych (NP) – układy adsorpcyjne, podziałowe / HILIC, wymiana jonów, 
chromatografia jonowymienna (IEC) / jonowa (IC) / wykluczania jonowego (IEC), chromatografia wykluczania 
(GPC/SEC) w warunkach lipofilowych i hydrofilowych; Rozdzielanie grupowe / „szczegółowe” i techniki łączone 
oraz „wielowymiarowe”; 

8. Aparatura w chromatografii analitycznej, preparatywnej i procesowej – budowa i problemy eksploatacyjne: 
pompowanie, wytwarzanie eluentu o programowanym składzie, dozowanie, kolumny chromatograficzne, detekcja, 
systemy sterowania, rejestracji i przetwarzania danych, kolekcja frakcji;  Układy aparatury, kolumny preparatywne i 
procesowe ich budowa i problemy efektywnego stosowania; Aparatura do realizacji separacji chromatograficznej w 
sposób ciągły, szczególnie koncepcja „SMB”; Metody wypełniania kolumn chromatograficznych o dużej średnicy „na 
sucho” i „na mokro”, w tym koncepcja dynamicznej kompresji aksjalnej złoża (DAC); Problem profilu przepływu i 
stopnia upakowania złoża w kolumnie; Koncepcja nieskończonej średnicy kolumny; Chromatografia preparatywna z 
eluentem w stanie nadkrytycznym; 

9. Jedno- i wielowymiarowa chromatografia gazowa (GC) – z eluentem w stanie nadkrytycznym (SFC) w 
zastosowaniach analitycznych i preparatywnych; Mechanizmy separacji; sterowanie retencją i selektywnością; Układy 
aparatury; Detektory uniwersalne i selektywne; Procedury rozdzielania bardzo złożonych mieszanin;  

10. Przeładowanie stężeniowe i objętościowe kolumny; Zasady powiększania skali operacji, w tym – szczególnie, operacji 
rozdzielania mieszanin z zastosowaniem kolumnowej chromatografii cieczowej oraz zasady optymalizacja parametrów 
kolumny oraz warunków rozdzielania;  

11. Analityczna i preparatywna chromatografia gazowa (GC) i z eluentem w stanie nadkrytycznym (SFC); 
Wielowymiarowe układy aparatu do chromatografii gazowej i cieczowej / selektywna detekcja, jako techniki 
rozdzielania / oznaczania składu bardzo złożonych mieszanin ciekłych i gazowych; 

12. Zasady powiększania skali rozdzielania substancji z zastosowaniem kolumnowej chromatografii cieczowej, gazowej 
(P-GC), z eluentem nadkrytycznym (P-SFC). Układy aparatury, kolumny preparatywne i procesowe ich budowa i 
problemy efektywnego stosowania; 

13. Rozdzielanie w polu sił (FFF) w warunkach dynamicznych / z zastosowaniem wirowania, - mechanizmy separacji, 
rozwiązania aparaturowe, zastosowania w/w technik. 

14. Techniki membranowe: osmoza, odwrócona osmoza, mikro- ultra- i nanofiltracja, dializa, membranowe wymienniki 
masy, budowa i rodzaje membran, efekt „faulingu” i sposoby przeciwdziałania i usuwania skutków „faulingu”. 
Techniki ciekłych membran; Procesy membranowe w analityce, badaniach, technologii i biotechnologii; 

15. Flotacja; „Wypienianie”; Wirowanie i ultra wirowanie; Techniki micelarne; Techniki migracji jonów, 
elektroosmotyczne i elektrochromatograficzne: Elektroforeza żelowa i kapilarna; Elektroogniskowanie; Elektroosmoza 
i elektrodializa; Homogenizacja, Koagulacja, Peptyzacja. 
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Przykłady pytań egzaminacyjnych  
 
1. Co oznaczają i w jaki sposób są mierzone (jeżeli dotyczy), od jakich parametrów fizykochemicznych / 

hydrodynamicznych i w jaki sposób zależą następujące pojęcia: faza stacjonarna, układ chromatograficzny, wielkość 
porów, rozkład wielkości porów wypełnienia, wielkość ziarna, objętość martwa kolumny, współczynnik retencji, 
rozdzielczość pików, sprawność kolumny, produktywność kolumny preparatywnej, opór przepływu eluentu w 
kolumnie, porowatość między-ziarnowa / wewnątrz-ziarnowa / całkowita wypełnienia kolumny itd. itp. pojęcia 
podstawowe dotyczące kolumn wypełnionych porowatym sorbentem; 

2. Wymienić kilka przykładów faz stacjonarnych oraz kilka przykładów eluentów / programów elucji oraz opisać 
właściwości powierzchni sorpcyjnej //  najważniejsze oddziaływania  na powierzchni sorpcyjnej // oddziaływania: 
eluent - faza stacjonarna,  molekuły / jony substancji rozdzielanych – faza stacjonarna,  molekuły / jony eluentu – 
molekuły / jony substancji rozdzielanych i wpływ tych oddziaływań i wzajemnych proporcji energii oddziaływań na 
retencję / selektywność rozdzielania, w przypadku stosowania do rozdzielania substancji chromatografii cieczowej:  

A)  w układach faz odwróconych (RP – HPLC),  
B) w układach faz normalnych (NP – HPLC), 
C) w układach jonowymiennych (IC), 
D) w warunkach chromatografii oddziaływań hydrofobowych (HIC), 
E) w chromatografii wykluczania (żelowej - GPC, SEC) - w warunkach hydrofilowych / liofilowych 
3. Na czym polega mechanizm rozdzielania / do jakich zastosowań może zostać wykorzystana chromatografia 

wykluczania jonowego (IEC) / chromatografia powinowactwa (AC) (?) Podać przykłady stosowanych faz 
stacjonarnych i eluentów; 

4. Co oznacza i z jakimi konsekwencjami dotyczącymi parametrów retencji oraz parametrów sprawności rozdzielania jest 
związane pojęcie „warunki stężeniowego / objętościowego przeładowania kolumny” w chromatografii 

5. Na czym polega i jakie zastosowania znajduje ekstrakcja  do cieczy nadkrytycznej /chromatografia z eluentem w stanie 
nadkrytycznym. W jaki sposób reguluje się parametry nadkrytycznego rozpuszczalnika / eluentu, aby spowodować 
wzrost rozpuszczalności substancji polarnych ? 

6. Naszkicować schemat ideowy i opisać funkcje oraz najważniejsze wymagania, jakie powinny spełniać następujące 
moduły składowe aparatu chromatograficznego HPLC/SFC: system pompowania eluentu, dozownik, kolumna 
chromatograficzna preparatywna, moduł programowania składu eluentu. Wymienić detektory, znajdujące zastosowanie 
w tej technice HPLC / SFC. Podać zakresy przydatności tych detektorów. 

7. Chromatografia w układzie faz odwróconych (RP-HPLC); Składniki eluentu do dyspozycji: metanol, izopropanol, 
acetonitryl, tetrahydrofuran, octan etylu, woda, kwas octowy, trietyloamina, chlorek tertbutyloamoniowy; Rozdzielanie: 
estrów, alkoholi, kwasów alifatycznych, peptydów, alkaloidów. Wybrać składniki eluentu potencjalnie przydatne do 
rozdzielania w/w substancji w warunkach RP. Opisać funkcje jakie będą spełniały podczas rozdzielania w/w składniki 
eluentu/dodatki do eluentu. W jakich orientacyjnie zakresach stężeń należy je stosować w postaci składników eluentu 
(?). 

8. Opisać w jakiej postaci mogą być stosowane ciekłe membrany oraz podać co oznaczają pojęcia: nadawa, permeat, 
koncentrat („retentat”) i przenośnik w technikach membranowych;  

9. Jakie właściwościami powinna się charakteryzować i jakie warunki powinna spełniać membrana do: A) mikrofiltracji, 
B) odwróconej osmozy, C) ultrafiltracji, D) dializy (prostej osmozy); Wymienić i naszkicować w powiększeniu widok i 
przekrój dwóch wybranych rodzajów membran – każda przydatna do innej z w/w technik membranowych. 

10. Na czym polega podstawowa różnica między warunkami prowadzenia procesu „klasycznej” filtracji oraz procesów 
nano-, ultra- i mikrofiltracji. Na czym polega tzw. fouling” w procesach membranowych i jakie są sposoby 
eliminacji/zmniejszenia szkodliwego działania „foulingu” 

11. Podać rodzaje układów chromatograficznych oraz dla każdego rodzaju ukladu, przykład fazy stacjonarnej, przykład 
składu eluentu/programu elucji/dodatków do eluentu i przykładu warunków detekcji, jakie można by zastosować do 
rozdzielania peptydów i białek 

12.  Wymienić podstawowe warunki, jakie powinno spełniać wypełnienie kolumny przydatnej do rozdzielania substancji w 
warunkach HPLC - w skali analitycznej / w skali preparatywnej; Czy są to takie same, czy różne warunki ? 
Naszkicować schemat stanowiska, nazwać moduły składowe i opisać procedurę wypełniania kolumny preparatywnej na 
mokro techniką próżniową / techniką dynamicznej kompresji aksjalnej / techniką filtracji zawiesiny przez narastające 
złoże.  

13. Na czym polega, czym jest spowodowany, jakie niekorzystne skutki powoduje problem tzw. „ogonowania” pików w 
przypadku kolumn preparatywnych wypełnionych na mokro; W jaki sposób można te skutki wyeliminować i jakie 
zalety i wady ma ten sposób postępowania ?  

14. Dlaczego w przypadku rozdzielania substancji makromolekularnych nie można stosować bardzo wysokich prędkości 
przepływu eluentu ? Jakie ograniczenia / warunki szczególne, dotyczą fazy stacjonarnej w przypadku chromatografii 
substancji makromolekularnych ? 

15. Co oznaczają pojęcia opisywane nazwami / skrótami nazw: profil przepływu eluentu w kolumnie, ekstrakcja do fazy 
stałej, FFF, SMB, SFC, SFE, TLC,  IC, HETP, liczba półek teoretycznych ? 
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16. Na czym polega technika SPE. Jakie kolejno etapy obejmuje przygotowanie i wykonanie rozdzielania z zastosowaniem 
tej techniki. 

17. Peptydy, otrzymane po hydrolizie białka trypsyną są rozdzielane z zastosowaniem HPLC. Warunki rozdzielania: 
Kolumna 150x4mm; Faza stacjonarna – „Phenyl”, (związany chemicznie z powierzchnią żelu krzemionkowego); 
wielkość ziaren wypełnienia - 3µm; Faza ruchoma A – acetonitryl – woda 3:97 v/v+ 0.07% TFA i 0.05% EDTA 
(pH=2.6); B – acetonitryl – woda 75:25 v/v + 0.07% TFA i 0.05M EDTA (pH=2.4); Program elucji: 3 minuty A;  15 
minut A do B; 5 minut B; Natężenie przepływu eluentu 1.5 mL/min; detektor UV; Długość fali 215 nm; Próbka 25 µL 
hydrolizatu z dodatkiem 0.05 M EDTA; Ciśnienie: od 25MPa do 17MPa; Temperatura: 25C. 

A) Czy tak dobrane warunki rozdzielania są prawidłowe? Czy prawidłowe są także warunki detekcji? Jeśli nie – co należy 
zmienić i dlaczego? 
B) Jaką rolę w rozdzielaniu pełni TFA? Czy celowa jest zamiana TFA na kwas fosforowy ? 
C) Jaką rolę pełni EDTA ? 
D) Dlaczego peptydy podlegają retencji oraz rozdzielaniu ? 
E)  Dlaczego wszystkie peptydy opuszczają kolumnę, mimo istotnych różnic strukturalnych? 
18. Co to jest i do czego może służyć technika FFF? Naszkicować schemat ideowy aparatu FFF z wykorzystaniem 

wirowania do multiplikacji oddziaływań separacyjnych, zaworu sześciodrogowego z pętlą do dozowania próbki oraz 
detektora turbidymetrycznego stref rozdzielanych komponentów mieszaniny. 

19. Jakie składniki eluatu i dlaczego można usunąć techniką nanofiltracji z poliaminową membraną stałą  z eluatu 
otrzymanego w wyniku  rozdzielania białek z zastosowaniem chromatografii anionowymiennej w warunkach pH=10, 
gdy eluentem w chromatografii jonowymiennej był cytrynian sodu z dodatkiem NaOH. (membrana posiada na 
powierzchni porów grupy amoniowe, związane kowalencyjnie z polimerem za pośrednictwem grup oktylowych, 
wielkość porów membrany nie umożliwia przenikania białek) (?) 

20. Peptydy, otrzymane po hydrolizie białka trypsyną są rozdzielane z zastosowaniem HPLC. Warunki rozdzielania: 
Kolumna 150x4mm; Faza stacjonarna – „RP8”, (związany chemicznie z powierzchnią żelu krzemionkowego); wielkość 
ziaren wypełnienia - 3µm; Faza ruchoma A – acetonitryl – woda 3:97 v/v+ 0.07% TFA i 0.05% EDTA (pH=2.6); B – 
acetonitryl – woda 75:25 v/v + 0.07% TFA i 0.05M EDTA (pH=2.4); Program elucji: 3 minuty A;  15 minut A do B; 5 
minut B; Natężenie przepływu eluentu 1.5 mL/min; detektor UV; Długość fali 215 nm; Próbka 25 µL hydrolizatu z 
dodatkiem 0.05 M EDTA; Ciśnienie: od 25MPa do 17MPa; Temperatura: 25C.  

A) Czy tak dobrane warunki rozdzielania są prawidłowe? Czy prawidłowe są także warunki detekcji? Jeśli nie – co należy 
zmienić i dlaczego? 

B) Jaką rolę w rozdzielaniu pełni TFA? Czy celowa jest zamiana TFA na kwas cytrynowy ? 
C) Jaką rolę pełni EDTA ? 
D) Dlaczego peptydy podlegają retencji oraz rozdzielaniu ? 
E)  Dlaczego wszystkie peptydy opuszczają kolumnę, mimo istotnych różnic strukturalnych ? 
21. Co to jest, na czym polega mechanizm rozdzielnia i do czego może zostać zastosowana  
technika oddziaływań hydrofobowych (HIC) (?) Naszkicować schemat ideowy aparatu zapewniającego zastosowanie tej 

techniki rozdzielania, z zastosowaniem dwóch pomp, zaworu sześciodrogowego z pętlą oraz detektora 
spektrofotometrycznego. 

22. Jakie składniki eluatu i dlaczego można usunąć całkowicie, albo w części techniką nanofiltracji z polisulfonową 
membraną stałą z eluatu otrzymanego w wyniku  rozdzielania białek z zastosowaniem chromatografii 
kationowymiennej w warunkach pH=2, gdy eluentem w chromatografii jonowymiennej był cytrynian sodu z dodatkiem 
kwasu cytrynowego i KCl. (membrana posiada na powierzchni porów grupy sulfonowe, związane kowalencyjnie z 
polimerem za pośrednictwem grup oktylowych, wielkość porów membrany nie umożliwia przenikania białek) (?) 

 
Uzupełnić zdania 

21.  Elektroforeza żelowa (GE) polega na …………… GE ma zastosowanie do rozdzielania …………, które zachodzi 
dzięki …………. Elektroforeza kapilarna (EC) polega na ………… i może zostać zastosowana do rozdzielania …. , a 
także do rozdzielania substancji niejonowych. Rozdzielanie pierwszych ma miejsce dzięki migracji ……. w polu ……..  
Dodatkowym ważnym efektem wpływającym na rozdzielenie w elektroforezie kapilarnej jest zjawisko …………. 
Dzięki temu jest możliwe także rozdzielanie niejonowych komponentów mieszaniny. Potencjał ………. powstaje na 
granicy ……… i jest spowodowany tworzeniem się tzw. ………. Szczególnie wysoka sprawność rozdzielania z 
zastosowaniem EC jest spowodowana ……….. 

22. „Homogenizacja” w biotechnologii to operacja jednostkowa, która ma na celu ……….  Znam następujące techniki 
homogenizacji mechanicznej ……., fizycznej  …….., chemicznej …….., enzymatycznej ……….. Homogenizacja 
tkanek organów roślinnych musi zostać poprzedzona …… Bezpośrednio po wykonaniu homogenizacji należy 
zastosować jedną, albo kolejno, kilka z następujących operacji ………, albo/ i ………. 

23. Wymienić kolejne operacje przygotowania wsadu oraz operacje rozdzielania, tzn., wymienić etapy procesu 
otrzymywania krystalicznej postaci :  
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- wtórnego metabolitu roślinnego z nasion / z wilgotnych liści roślin; 
- peptydu z „nadprodukcji” biotechnologicznej,  
� wydzielanego do wewnątrz komórek, 
� wydzielanego do supernatantu  
� hodowli bakteryjnej lub drożdży; 
- metabolitu wydzielanego wewnątrz komórek hodowli tkanki roślinnej in vitro.  
 
24. Peptydy, otrzymywane po hydrolizie białka trypsyną (hydroliza ma miejsce po „C” stronie lizyny i trypsyny), są rozdzielane z 
zastosowaniem HPLC, Warunki rozdzielania: kolumna 150x4; faza stacjonarna – „RP8” (związany chemicznie z powierzchnią żelu 
krzemionkowego); wielkość ziaren wypełnienia – 3 µm; faza ruchoma A - acetonitryl – woda 3:97 (v/v) + 0,07% TFA + 0,005% EDTA 
(pH=2,6); B - acetonitryl - woda 75:25 (v/v) + 0,07% TFA i 0,005 EDTA (pH=2,4); program elucji: 3 minuty A; 15 minut A do B; 5 
minut B. Natężenie przepływu eluentu 1,5 mL/min; detektor UV; długość fali 215 nm; próbka 25µL hydrolizatu z dodatkiem 0,005 M 
EDTA; ciśnienie: od 25 MPa do 17MPa; temperatura: 20˚C. 
 

A) Czy zastosowane warunki rozdzielania są prawidłowe? Nazwać zastosowany układ chromatograficzny; Scharakteryzować 
warunki rozdzielania pod względem zjawisk, które mają miejsce i przyczyniają się do wzrostu retencji i selektywności;  

 
B) Czy prawidłowe są także warunki detekcji? Jeśli nie, to dlaczego ? Jaki detektor byłby optymalny?  

 
C) Jaką rolę w rozdzielaniu pełni TFA? W jaki sposób i dlaczego wpłynie na retencję peptydów zmiana TFA na kwas cytrynowy? 

 
D) Dlaczego wszystkie peptydy opuszczają kolumnę, mimo istotnych różnic strukturalnych? 

 
25. Co to jest i  jakie zastosowania ma technika SMB ? Naszkicować schemat ideowy aparatu SMB. 
 
26. Na czym polega różnica między odwróconą osmozą i nanofiltracją? Jakie składniki i dlaczego można usunąć całkowicie, albo 
w części, techniką nanofiltracji z polisulfonową membraną stałą, z eluatu otrzymanego w wyniku rozdzielania nukleotydów z 
zastosowaniem chromatografii kationowymiennej w warunkach pH=2, gdy eluentem w chromatografii jonowymiennej był cytrynian 
sodu z dodatkiem kwasu cytrynowego i KCl. (membrana posiada na powierzchni porów grupy sulfonowe, związane kowalencyjnie z 
polimerem za pośrednictwem grup oktylowych, (wielkość porów membrany nie umożliwia przenikania nukleotydów, ani par 
jonowych nukleotydów). 
 
27. Peptydy, otrzymywane po hydrolizie białka trypsyną są rozdzielane z zastosowaniem HPLC, Warunki rozdzielania: kolumna 
150x4; faza stacjonarna – „Biphenyl” (związany chemicznie z powierzchnią żelu krzemionkowego); wielkość ziaren wypełnienia – 3 
µm; faza ruchoma A - acetonitryl – woda 3:97 (v/v) + 0,07% TFA + 0,005% EDTA (pH=2,6); B - acetonitryl -woda 75:25 (v/v) + 
0,07%TFA i 0,005 EDTA (pH=2,4); program Lucji: 3 minuty A; 15 minut A do B; 5 minut B. Natężenie przepływu eluentu 1,5 
mL/min; detektor UV; długość fali 215 nm; próbka 25µL hydrolizatu z dodatkiem 0,05 M EDTA; ciśnienie: od 25 MPa do 17MPa; 
temperatura: 20˚C. 

A) Czy zastosowane warunki rozdzielania są prawidłowe? Nazwać zastosowany układ chromatograficzny; Scharakteryzować 
warunki rozdzielania pod względem zjawisk, które mają miejsce i przyczyniają się do wzrostu retencji i selektywności;  

B) Czy prawidłowe są także warunki detekcji? Jeśli nie, to dlaczego ? Jaki detektor byłby optymalny?  
C) Jaką rolę w rozdzielaniu pełni TFA? W jaki sposób i dlaczego wpłynie na retencję peptydów zmiana TFA na kwas cytrynowy? 
D) Dlaczego wszystkie peptydy opuszczają kolumnę, mimo istotnych różnic strukturalnych? 

28. Co to jest, na czym polega mechanizm rozdzielania, jakie stosuje się fazy stacjonarne i składniki eluentu i jakie zastosowania 
ma technika oddziaływań hydrofilowo- lipofilowych (HILIC)? Naszkicować schemat ideowy aparatu zapewniającego zastosowanie tej 
techniki rozdzielania w warunkach elucji gradientowej, wykorzystania dwóch pomp do programowania składu eluentu oraz zaworu 
sześciodrogowego z pętlą do dozowania próbki i detektora spektrofotometrycznego. 
 
29. Na czym polega różnica między osmozą odwróconą i nanofiltracją? Jakie składniki i dlaczego można usunąć całkowicie, albo 
w części techniką nanofiltracji z poliaminową membraną stałą, z eluatu otrzymanego w wyniku rozdzielania nukleotydów z 
zastosowaniem chromatografii anionowymiennej w warunkach pH=10, gdy eluentem w chromatografii jonowymiennej był cytrynian 
sodu z dodatkiem NaOH. (membrana posiada na powierzchni porów grupy alkilo-amoniowe, związane kowalencyjnie z polimerem za 
pośrednictwem grup oktylowych, wielkość porów membrany nie umożliwia przenikania jonów i par jonowych nukleotydów) 

 
30. Rozdzielaniu mają podlegać białka o punkcie izoelektrycznym w zakresie pH od 2.6 do 4.7 i o masach 
molekularnych w zakresie 47 kDa – 75 kDa.  
(1A) W pierwszym etapie rozdzielania ma zostać zastosowana technika jonowymiennej chromatografii cieczowej, z 

wykorzystaniem wypełnienia typu SO3H / TMAE;  
(1B) Następnie, otrzymane frakcje, po wzbogaceniu, mają być rozdzielane techniką RP-HPLC / NP-HPLC; 
 Proszę wybrać spośród niżej wymienionych – wszystkie te kolumny i te składniki eluentu, które mogą być przydatne do 

efektywnego wykonania rozdzielania tych białek, w I-szym i w II-gim etapie separacji oraz wyjaśnić: 
-   dlaczego została wybrana konkretna kolumna (?); 
- dlaczego obecność wybranego składnika w eluencie powinna sprzyjać separacji (?) w (1A) w pierwszym, (1B) w drugim 

etapie separacji 
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Do dyspozycji są następujące kolumny RP 18 100(A), RP 18 300(A), PHENYL 250 (A), RP 8 80 (A), CN 100 (A), CN 300 
(A), DIOL 80 (A), DIOL 250 (A), DIOL 1000 (A), SiO2 (60 (A), SiO2 250 (A)  

oraz  
 następujące składniki, z których można sporządzić eluent A i B : woda, metanol, acetonitryl, n-heksan, MTBE, aceton, 

kwas fosforowy, kwas trójfluorooctowy, NaH2PO4, Na2HPO4, NaNO3, KCl, kwas cytrynowy, cytrynian sodu, tri-
etyloamina, NaOH, NaN3.  

 
31. Jak można podzielić membrany stałe, a jak ciekłe ? 
 
32. Co to jest „fauling” w technice membran stałych? Naszkicować zasadę postępowania w celu minimalizacji 
zjawiska „faulingu”, z wykorzystaniem wymiennika masy – typu „płaszczowo – rurowego” z  pakietami kapilarnych 
membran „skórzastych”. 
 
33.  Jaką nazwę nosi i na czym polega podstawowa zasada przepływu strumieni koncentratu / permeatu stosowana w 
każdym membranowym wymienniku masy ze stałą membraną (?) 
 
34.  Jakie zjawiska fizyczne / fizykochemiczne są zapewniają (umożliwiają) rozdzielanie składników mieszanin z 
zastosowaniem elektroforezy żelowej / kapilarnej (?)   
 
35. Jaką rolę pełni „przenośnik” i „odbiornik” w technice ciekłych membran (?) Na przykładzie wybranego problemu 
separacyjnego z zastosowaniem ciekłej membrany podać właściwości, jakimi powinien charakteryzować się jeden i 
drugi(?) . 
 
36. Membrany ciekłe ciągłe / rozproszone / techniki micellarne – na czym polegają zasady stosowania wymienionych 
technik separacji ? 
 
TRM-BT – Egzamin 05.02.09. A Nazwisko i imię ……………………………………………………………….. 
 
1. Peptydy o zakresie masy molekularnej 1200 do 1500 Da, wydzielane do supernatantu hodowli bakteryjnej, są 
rozdzielane z zastosowaniem wysokosprawnej kolumnowej chromatografii cieczowej (HPLC) w skali semi-preparatywnej, 
w warunkach elucji gradientowej. Warunki rozdzielania: Kolumna 250 x 7 mm; Faza stacjonarna – C8, związany z 
powierzchnią porowatego żelu krzemionkowego o średniej wielkości porów 12 nm, wielkość ziaren wypełnienia - 5µm; 
Faza ruchoma A – acetonitryl – woda 3:97 v/v+ 0.07% TFA (kwas tri-fluorooctowy) i 0.005 % EDTA (pH eluentu = 2.6); 
B – acetonitryl – woda 75:25 v/v + 0.07% TFA i 0.005M EDTA (pH=2.4); Program elucji: 3 minuty A;  15 minut A do B; 
5 minut B; Natężenie przepływu eluentu 4.0 mL/min; Detektor UV; Długość fali 215 nm; Objętość dozowania 250 µL 
supernatantu; Temperatura: 15C.  

1A) Jakiego typu układ chromatograficzny został zastosowany do rozdzielania ? Jaki związek chemiczny stanowi 
powierzchnię sorpcyjną ? Czy tak dobrane warunki rozdzielania i detekcji są prawidłowe ? Uzasadnić Swą opinię, 
wyjaśniając dlaczego ma miejsce retencja peptydów w opisanych warunkach rozdzielania oraz jaką rolę pełni TFA?  Jaką 
rolę spełnia EDTA ?  
 
1B) Naszkicować przebieg programu elucji oraz chromatogramu dla mieszaniny czterech „wzorców” rozdzielanych 
peptydów, oznaczając piki orientacyjnymi wartościami hydrofobowości (?) / polarności (?) rozdzielanych składników 
mieszaniny wzorców peptydowych, gdy wartości współczynnika retencji wynoszą, odpowiednio: 1.0; 2.5; 4.0 i 7.0, a 
objętość martwa kolumny wynosi 8 mL. Oznaczyć osie współrzędnych – pionowa: sygnał detektora i stężenie składnika B 
eluentu, pozioma – czas i objętość elucji. 
 
2.Co to jest i do czego służy technika FFF? Naszkicować schemat ideowy aparatu FFF z wykorzystaniem wirowania do 
multiplikacji oddziaływań separacyjnych, zaworu sześciodrogowego z pętlą, do cyklicznego dozowania wsadu oraz 
detektora rozproszenia światła. Jakie zastosowania separacyjne ma taki aparat ? 
 
3.Jakie składniki i dlaczego, można usunąć techniką nanofiltracji z poliamoniową membraną stałą z frakcji eluatu 
otrzymanego w wyniku  rozdzielania białek z zastosowaniem chromatografii anionowymiennej w warunkach pH=10, gdy 
eluentem był cytrynian sodu z dodatkiem NaOH. (membrana posiada na powierzchni porów grupy amoniowe, związane 
kowalencyjnie z polimerem za pośrednictwem grup oktylowych, wielkość porów membrany nie umożliwia przenikania 
białek) (?) 
Naszkicować schemat ideowy instalacji i nazwać poszczególne strumienie, przy założeniu, że stosowana jest recyrkulacja 
koncentratu. W jakim celu jest stosowana recyrkulacja ? 



6 
 

 
TRM-BT – Egzamin 05.02.09. B Nazwisko i imię ……………………………………………………………….. 
 
1. Do rozdzielania: azobenzenu (k=0 w zastosowanym układzie rozdzielczym) oraz izomerów nitrofenolu: o-NF 
(k=2), m-NF (k=5) oraz p-NF (k=8), zastosowano następujące warunki: semi-preparatywna kolumna o średnicy 
wewnętrznej 6 mm i długości wypełnienia 250 mm, wypełniona sorbentem typu Diol 100, (związany chemicznie na 
powierzchni sorpcyjnej z żelem krzemionkowym dp=5 mikrometrów,); Porowatość całkowita wypełnienia kolumny wynosi 
0,8. Warunki izokratyczne. Eluent: n-heptan – MTBE – IzoOH: 86:8:6 v/v/v. Natężenie przepływu eluentu 3 mL/min. 
Detektor spektrofotometryczny UV-VIS typu DAD w zakresie długości fali światła 220 do 450 nm. 
 
1A) Czy takie warunki rozdzielania i detekcji są poprawne ? Jaki zastosowano układ chromatograficzny i na czym polega 
mechanizm retencji i rozdzielania składników mieszaniny ? Jakie rodzaje związków chemicznych mogą być grupami 
funkcyjnymi na powierzchni sorpcyjnej ? Czy dodatek słabego kwasu organicznego (np. octowego), albo słabej zasady 
organicznej (np. trietyloaminy) do eluentu może spowodować poprawę symetrii otrzymanych pików chromatograficznych i 
dlaczego ? 
 
1B) Naszkicować chromatogram typu odwzorowanie poziomicowe, opisując piki nazwami oraz orientacyjnymi 
wartościami polarności (?) / hydrofobowości (?) składników rozdzielanej mieszaniny i oznaczając osie układu 
współrzędnych, gdy wiadomo, że maksimum absorpcji światła ma miejsce dla długości fali, odpowiednio: 190 i 350 nm; 
180 i 320 nm; 175 i 330 nm i 165 i 360 nm; Naszkicować chromatogram, otrzymany dla detekcji przy długości fali 320 nm 
(każda z rozdzielanych substancji absorbuje światło o tej długości fali) oraz orientacyjne przebiegi widm rozdzielanych 
składników mieszaniny.  
 
2. Na czym polega podstawowa różnica między warunkami prowadzenia procesu „klasycznej” filtracji zawiesin oraz 

procesów nano-, ultra- i mikrofiltracji. Na czym polega tzw. fouling” w procesach membranowych i jakie są sposoby 
eliminacji / zmniejszenia szkodliwego działania „foulingu” ? 

 
3. Naszkicować zasadę procesu stosowania tzw. ciekłych membran do rozdzielania izomerów optycznych nazwać i 

scharakteryzować właściwości poszczególnych faz ciekłych, warunkujące rozdzielanie izomerów optycznych 
aminokwasów. 

  
TRM-BT – Egzamin 5.02.09. C Nazwisko i imię ……………………………………………………………….. 
 
1. Aminokwasy, otrzymane po całkowitej hydrolizie białka są rozdzielane z zastosowaniem HPLC w warunkach 
elucji gradientowej. Warunki rozdzielania: Kolumna 150 x 4 mm; Faza stacjonarna – kwas oktylosulfonowy (grupy 
funkcyjne związane chemicznie z powierzchnią żelu krzemionkowego); wielkość ziaren wypełnienia - 5µm; Faza ruchoma A 
– 0.05M bufor fosforanowy o pH 2.5 + 5 % acetonitrylu + 0.02M NaN3; B – ten sam bufor fosforanowy + 5% acetonitrylu 
+ 0.1 M chlorek wapnia + 0.02 M Na N3 (pH=2.5); Program elucji: 5 minut A;  10 minut A do B; 5 minut B; Natężenie 
przepływu eluentu 1.5 mL/min; detektor spektrofotometryczny UV-VIS, w zakresie długości fali 200 do 800 nm (do 
detekcji zastosowano 215 nm); Próbka 25 µL hydrolizatu białkowego; Temperatura: 50 C.  

1A) Jaki rodzaj układu chromatograficznego zastosowano ? Na czym polega mechanizm retencji i rozdzielnia ? Czy tak 
dobrane warunki rozdzielania i detekcji są prawidłowe ? Jaką rolę pełni bufor fosforanowy, chlorek wapnia oraz acetonitryl 
i azydek sodu ? Czy można by zastosować tzw. derywatyzację post-kolumnową jako technikę detekcji i na czym powinna 
polegać w przypadku rozdzielania aminokwasów, albo peptydów? 
1B) Naszkicować przebieg chromatogramu, otrzymanego dla długości fali 215 nm, opisując piki właściwościami 
rozdzielanych aminokwasów (orientacyjne wartości pKa, albo wartości punktu izoelektrycznego) oraz odpowiednią 
jednostką fizyczną oś sygnału detektora (oś pionową) , a także odpowiednimi jednostkami fizycznymi i wartościami 
liczbowymi - oś czasu oraz objętości elucji (oś poziomą), rozdzielanie dotyczy wzorców” czterech aminokwasów o 
objętości retencji, odpowiednio:  ok. 1.75 mL, 3 mL, 7 mL i 10 mL. Obliczyć wartości współczynnika retencji tych 
aminokwasów, gdy porowatość całkowita wypełnienia kolumny wynosi 0,75. 
 
2. Na czym polega mechanizm rozdzielnia, jakie składniki eluentu i jakie warunki elucji należy stosować  i do czego 
może zostać wykorzystana technika oddziaływań hydrofobowych (HIC) (?) Naszkicować schemat ideowy aparatu 
zapewniającego zastosowanie tej techniki rozdzielania, z zastosowaniem dwóch pomp, zaworu sześciodrogowego z pętlą 
oraz detektora spektrofotometrycznego. 
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3. Pojęcie osmozy, odwróconej osmozy i nanofiltracji (?). Na czym polega różnica między odwróconą osmozą i 
nanofiltracją ? Opisać podstawowe prawa fizykochemiczne rządzące ciśnieniem osmotycznym roztworów elektrolitów i 
nieelektrolitów. 

TRM-BT – Egzamin 5.02.09. D Nazwisko i imię ……………………………………………………………….. 
 
1. Mieszanina 4-ech białek o zakresie masy molekularnej od 20 kDa do 320 kDa w roztworze 0.05M azydku sodu i 
eluentu jest rozdzielana z zastosowaniem kolumny ZrO2 / DIOL o wymiarach 500 mm - długość warstwy wypełnienia 
kolumny i o średnicy wewnętrznej 12 mm i długości warstwy wypełnienia 50 cm, w warunkach izokratycznych, z 
zastosowaniem buforu fosforanowego o stężeniu 0.07 M. Średni rozmiar porów wypełnienia kolumny wynosi 45 nm (450 
A), a zakres wielkości porów od 5 nm do 100 nm. Detektor refraktometryczny (RID) 
1A) Jaki rodzaj techniki kolumnowej elucyjnej chromatografii cieczowej zastosowano ? Opisać mechanizm decydujący o 
rozdzielaniu. (dzięki czemu ma miejsce rozdzielanie składników mieszaniny?); Czy opisana technika rozdzielania może 
zostać zastosowana do określenia masy molekularnej poszczególnych składników rozdzielanej mieszaniny? Naszkicować 
wykres umożliwiający wykonanie odpowiedniej kalibracji w zakresie rozkładu masy molekularnej badanych białek i 
oznaczyć osie współrzędnych oraz podać jednostki fizyczne. Jaka inna technika rozdzielania może zostać zastosowana do 
oznaczenia masy molekularnej takich białek, jak w p. 1. ? 
 
1B) Naszkicować chromatogram otrzymany dla warunków opisanych w p. 1. oznaczając piki wartością masy molekularnej 
oraz oś pionową wielkością mierzoną przez detektor, a oś poziomą orientacyjnymi wartościami czasu i objętości elucji, gdy 
wiadomo, że natężenie przepływu eluentu wynosi 5mL/min, a porowatość całkowita kolumny wynosi 0.8, natomiast 
porowatość między-ziarnowa 0.4   
   
2. Co oznacza pojęcie - wypełnienie typu Tenctacle ? Dlaczego szczególne znaczenie ma stosowanie tego typu 
wypełnień kolumn w chromatografii jonowymiennej z silnymi (mocnymi) wymieniaczami jonowymi jako fazami 
stacjonarnymi ? Naszkicować odpowiednią „sytuację molekularną” wewnątrz poru wypełnienia kolumny.   
 
3. Opisać krótko technikę ekstrakcji do cieczy nadkrytycznej (SFE) i chromatografii preparatywnej z eluentem 
nadkrytycznym w skali preparatywnej (P-SFC). W jaki sposób można regulować rozpuszczalność / siłę elucyjną cieczy 
nadkrytycznej ? Naszkicować blokowy schemat ideowy chromatografu preparatywnego z eluentem nadkrytycznym i 
opisać funkcje poszczególnych modułów funkcjonalnych aparatu. 
 

TRM-BT – Egzamin 19.02.09. A’  Nazwisko i imię ……………………………………………………………….. 
 
1.Peptydy o zakresie masy molekularnej 1200 do 1500 Da, wydzielane do supernatantu hodowli bakteryjnej, są 
rozdzielane z zastosowaniem wysokosprawnej kolumnowej chromatografii cieczowej (HPLC) w skali semi-
preparatywnej, w warunkach elucji gradientowej. Warunki rozdzielania: Kolumna 250 x 8 mm; Faza 
stacjonarna typu – C18 na bazie żelu krzemionkowego o średniej wielkości porów 12 nm, wielkość ziaren 
wypełnienia - 5µm; Faza ruchoma A – acetonitryl – woda 3:97 v/v+ 0.07% TFA (kwas tri-fluorooctowy) i 0.005 
% EDTA (pH eluentu = 2.6); B – acetonitryl – woda 75:25 v/v + 0.07% TFA i 0.005M EDTA (pH=2.4); 
Program elucji: 3 minuty A;  15 minut A do B; 5 minut B; Natężenie przepływu eluentu 4.0 mL/min; Detektor 
UV; Długość fali 215 nm; Objętość dozowania 250 µL supernatantu; Temperatura: 15C.  

1A) Jakiego typu układ chromatograficzny został zastosowany do rozdzielania ? Jaki związek chemiczny 
stanowi powierzchnię sorpcyjną ? Które grupy sorpcyjne mogą „przeszkadzać” w rozdzielaniu i w jaki sposób? 
Wyjaśniając dlaczego ma miejsce zróżnicowana retencja peptydów w opisanych warunkach rozdzielania oraz 
jaką rolę pełni TFA i jaką EDTA ? Wyjaśnij czy długość fali światła detektora UV równa 280 nm była by 
bardziej, czy mniej  korzystna? 
 
1B) Naszkicować przebieg programu elucji oraz chromatogramu dla mieszaniny czterech „wzorców” 
rozdzielanych peptydów, oznaczając piki orientacyjnymi wartościami hydrofobowości (?) / polarności (?) 
rozdzielanych składników mieszaniny wzorców peptydowych, gdy wartości współczynnika retencji wynoszą, 
odpowiednio: 0,0 ; 1,5 ; 2,5 ; 5,0, a porowatość całkowita wypełnienia wynosi 0,75. Oznaczyć wielkościami 
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fizycznymi osie współrzędnych odpowiednio  – pionowa: sygnał detektora / stężenie składnika B eluentu, 
pozioma – czas /objętość retencji. 
 
2.Co to jest i do czego służy technika rozdzielania w  polu sił (FFF)? Naszkicować schemat ideowy aparatu FFF 
z wykorzystaniem wirowania do multiplikacji oddziaływań separacyjnych, zaworu sześciodrogowego z pętlą, 
do cyklicznego dozowania wsadu oraz detektora rozproszenia światła do wykrywania obecności składników 
rozdzielanych mieszanin. Jakie zastosowania separacyjne ma taki aparat ? 
 
3.Jakie składniki mieszaniny można usunąć techniką nanofiltracji (NF) z polisulfonową membraną stałą z 
frakcji eluatu, otrzymanego w wyniku  rozdzielania białek z zastosowaniem chromatografii jonowymiennej w 
warunkach pH=10, gdy eluentem był octan sodu z dodatkiem NaOH. (membrana posiada na powierzchni 
porów grupy alkilosulfonowe, związane kowalencyjnie z polimerem za pośrednictwem grup oktylowych, 
wielkość porów membrany nie umożliwia przenikania białek) (?) 
Naszkicować schemat ideowy instalacji zawierającej wymiennik masy z modułami kapilarnych membran 
asymetrycznych typu skórzastego. Nazwać poszczególne strumienie, przy założeniu, że stosowana jest 
recyrkulacja koncentratu. W jakim celu jest stosowana recyrkulacja ? Co oznacza pojęcie „fouling” w technice 
membranowej i w jaki sposób minimalizuje się jego skutki? 
 
TRM-BT – Egzamin 19.02.09.  B’ Nazwisko i imię …………………………………………… 
 
1.Do rozdzielania: azobenzenu (AB) (k=0 w zastosowanym układzie rozdzielczym) oraz izomerów nitrofenolu: 
o-NF (k=2), m-NF (k=3),  p-NF (k=5), 3,5 dinitrotylofenolu (k=3,5), zastosowano następujące warunki: semi-
preparatywna kolumna o średnicy wewnętrznej 8 mm i długości wypełnienia 250 mm, wypełniona sorbentem 
typu NH2 100 Å, (dp=5 mikrometrów,); Porowatość całkowita wypełnienia kolumny wynosi 0,75. Warunki 
izokratyczne. Eluent: n-heptan – MTBE – IzoOH: 86:8:6 v/v/v. Natężenie przepływu eluentu 4 mL/min. 
Detektor spektrofotometryczny UV-VIS typu DAD w zakresie długości fali światła 220 do 450 nm. 

1A) Jaki zastosowano układ chromatograficzny i na czym polega mechanizm retencji i rozdzielania składników 
mieszaniny ? Jakie rodzaje związków chemicznych są grupami funkcyjnymi na powierzchni sorpcyjnej ? Gdy 
stosunek składników eluentu zmienimy na 80:10:10 v/v , czy objętości retencji rozdzielanych substancji 
wzrosną, czy zmaleją i dlaczego (?) 
 
1B) Naszkicować chromatogram typu odwzorowanie poziomicowe, opisując piki nazwami oraz orientacyjnymi 
wartościami polarności (?) / hydrofobowości (?) składników rozdzielanej mieszaniny i oznaczając osie układu 
współrzędnych nazwami wielkości fizycznych i ich jednostkami fizycznymi, gdy wiadomo, że maksimum 
absorpcji światła ma miejsce dla długości fali, odpowiednio: 190 i 350 nm; 180 i 320 nm; 175 i 330 nm i 165, 
220 i  i 360 nm; Naszkicować chromatogram, otrzymany dla detekcji przy długości fali 320 nm (każda z 
rozdzielanych substancji absorbuje światło o tej długości fali) oraz orientacyjne przebiegi widm rozdzielanych 
składników mieszaniny.  Naszkicować chromatogram dla tej samej długości fali światła detektora oraz nazwać 
piki chromatograficzne, gdy wypełnienie kolumny to sorbent typu RP18. Jaki powinien być wówczas 
orientacyjny skład eluentu, aby nastąpiło rozdzielenie składników mieszaniny?  
 
4. Na czym polega podstawowa różnica między warunkami prowadzenia procesu „klasycznej” filtracji 

zawiesin oraz procesów nano-, ultra- i mikrofiltracji ? Jakie skróty literowe przypisuje się tym operacjom 
rozdzielczym? Na czym polega tzw. „fouling” w procesach membranowych i jakie są sposoby eliminacji / 
zmniejszenia szkodliwego działania „foulingu” ? Naszkicować przebieg strumieni w odpowiednim 
wymienniku masy i nazwać strumienie. 

 
5. Naszkicować zasadę procesu stosowania tzw. ciekłych membran do selektywnego rozdzielania składników 

mieszaniny. Nazwać i scharakteryzować właściwości poszczególnych faz ciekłych, warunkujące 
rozdzielanie izomerów optycznych aminokwasów. Naszkicować schemat ideowy odpowiedniej instalacji 
rozdzielczej, nazwać stosowane media i naszkicować przebieg strumieni. Na czym polega technika 
stosowania ciekłych membran zdyspergowanych? 
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TRM-BT – Egzamin 19.02.09.  C’ Nazwisko i imię ………………………………………….. 
 
1.Aminokwasy, otrzymane po całkowitej hydrolizie białka są rozdzielane z zastosowaniem HPLC w warunkach 
elucji gradientowej. Warunki rozdzielania: Kolumna 250 x 4 mm; Faza stacjonarna – kwas oktylosulfonowy 
(grupy funkcyjne związane chemicznie z powierzchnią żelu krzemionkowego); wielkość ziaren wypełnienia - 
5µm; porowatość całkowita wypełnienia kolumny 0,8; Faza ruchoma A – 0.05M bufor fosforanowy o pH 2.5 + 
5 % acetonitrylu + 0.02M NaN3; B – ten sam bufor fosforanowy + 5% acetonitrylu + 0.1 M chlorek wapnia + 
0.02 M Na N3 (pH=2.5); Program elucji: 5 minut A;  20 minut A do B; 5 minut B; Natężenie przepływu eluentu 
1.5 mL/min; detektor spektrofotometryczny UV-VIS, w zakresie długości fali 200 do 800 nm (do detekcji 
zastosowano λ=215 nm); Próbka 25 µL hydrolizatu białkowego; Temperatura: 50 C.  

1A) Jaki rodzaj układu chromatograficznego zastosowano ? Na czym polega mechanizm retencji i rozdzielnia ? 
Jaką rolę pełni bufor fosforanowy, chlorek wapnia oraz acetonitryl i azydek sodu ? Czy można by zastosować 
tzw. derywatyzację post-kolumnową jako technikę detekcji i na czym powinna polegać w przypadku detekcji 
aminokwasów? 
 
 
1B) Naszkicować przebieg chromatogramu, otrzymanego dla długości fali 215 nm, opisując piki odpowiednimi 
właściwościami rozdzielanych aminokwasów (orientacyjne wartości pKa, albo/i  wartości punktu 
izoelektrycznego) oraz odpowiednią wielkością i jednostką fizyczną oś sygnału detektora (oś pionową) , a także 
wielkościami , jednostkami fizycznymi i wartościami liczbowymi- oś czasu oraz objętości elucji (oś poziomą). 
Rozdzielanie dotyczy wzorców czterech aminokwasów dla których , odpowidnio : k1=0,5; k2=2,0; k3=3,0; 
k4=5,0 oraz roztworu NaNO3. Obliczyć i podać odpowiednio wartości współczynników selektywności. 
 

E) Na czym polega mechanizm rozdzielnia, jakie składniki eluentu i jakie warunki elucji należy stosować,   
do czego może zostać wykorzystana technika oddziaływań hydrofobowych (HIC) (?) Naszkicować 
schemat ideowy aparatu zapewniającego zastosowanie tej techniki rozdzielania, z zastosowaniem jednej 
pompy, dwóch zaworów proporcjonujących po stronie ssącej pompy, zaworu sześciodrogowego z pętlą, 
kolumny ochronnej, rozdzielczej, termostatu , detektora spektrofotometrycznego oraz kolektora frakcji . 

F) Wyjaśnij pojęcia osmozy, odwróconej osmozy i nanofiltracji i stosowane skróty literowe tych technik 
rozdzielania(?). Na czym polega różnica między odwróconą osmozą i nanofiltracją ? Opisać 
podstawowe prawa fizykochemiczne rządzące ciśnieniem osmotycznym roztworów elektrolitów i 
nieelektrolitów. W jakim celu stosuje się recyrkulację w procesach membranowych? 

 

TRM-BT – Egzamin 19.02.09.      D’    Nazwisko i imię……………………………………………… 

1.Mieszanina 4-ech białek o zakresie masy molekularnej od 20 kDa do 320 kDa w roztworze 0.05M azydku 
sodu i eluentu jest rozdzielana z zastosowaniem kolumny ZrO2 / DIOL o wymiarach 750 mm - długość warstwy 
wypełnienia kolumny i o średnicy wewnętrznej 10 mm, w warunkach izokratycznych, z zastosowaniem buforu 
fosforanowego o stężeniu 0.07 M. Średni rozmiar porów wypełnienia kolumny wynosi 45 nm (450 A), a zakres 
wielkości porów od 5 nm do 100 nm. Detektor refraktometryczny (RID) i połączony szeregowo detektor UV 
280 nm. 

1A) Jaki rodzaj techniki kolumnowej elucyjnej chromatografii cieczowej zastosowano ? Opisać mechanizm 
decydujący o rozdzielaniu. (dzięki czemu ma miejsce rozdzielanie składników mieszaniny?); Jaki zakres 
zastosowań ma ta technika rozdzielania? Naszkicować wykres umożliwiający wykonanie odpowiedniej 
kalibracji w zakresie rozkładu masy molekularnej badanych białek i oznaczyć osie współrzędnych oraz podać 
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jednostki fizyczne. Jaka inna technika rozdzielania może zostać zastosowana do oznaczenia masy molekularnej 
takich białek, jak w p. 1. ? W jakim celu  dodaje się azydku sodu (NaN3), a w jakim, EDTA do eluentu? 
 
1B) Naszkicować chromatogram otrzymany dla warunków opisanych w p. 1. oznaczając piki wartością masy 
molekularnej oraz oś pionową wielkością mierzoną przez detektor, a oś poziomą orientacyjnymi wartościami 
czasu i objętości elucji, gdy wiadomo, że natężenie przepływu eluentu wynosi 4mL/min, a porowatość 
całkowita kolumny wynosi 0.8, natomiast porowatość między-ziarnowa 0.4   
   
G) Co oznaczają pojęcia-, wypełnienie ziarniste, wypełnienie monolityczne, wypełnienie typu „tenctacle” ? 
Dlaczego szczególne znaczenie ma stosowanie wypełnienia kolumn typu „tentacle” w chromatografii 
jonowymiennej białek z mocnymi wymieniaczami jonowymi jako fazami stacjonarnymi, a monolitycznych 
wypełnień kolumn w chromatografii preparatywnej i procesowej?  Naszkicować odpowiednie „sytuacje 
molekularne” wewnątrz poru wypełnienia kolumny w przypadku stosowania wypełnień typu „tentacle” i 
„klasycznych”.   

H) Opisać krótko technikę i zakres zastosowań techniki  ekstrakcji do cieczy nadkrytycznej (SFE) i 
chromatografii preparatywnej z eluentem nadkrytycznym w skali preparatywnej (P-SFC). W jaki sposób można 
regulować rozpuszczalność składników rozdzielanej mieszaniny / siłę elucyjną cieczy nadkrytycznej  i jakie 
zmiany powoduje zwiększenie (wzrost) odpowiednich parametrów? Naszkicować blokowy schemat ideowy 
chromatografu preparatywnego z eluentem nadkrytycznym i opisać funkcje poszczególnych modułów 
funkcjonalnych aparatu 
 

BT-III-ci rok – TRM, egzamin poprawkowy II   ………………………………………………            02.02.2009. 
                                                                                          Nazwisko i imię 
 

1. Wymienić dla p. A) do F) po dwa przykłady typowej używanej w odpowiednim rodzaju chromatografii, fazy 
stacjonarnej (preferować fazy stacjonarne związane kowalencyjnie z powierzchnią sorpcyjną porowatego adsorbentu), a 
w przypadku p. F – podać polimerową fazę stacjonarną; Dla każdej z wymienionych w p. A) do E) faz stacjonarnych 
podać po jednym przykładzie  początkowego i końcowego składu co najmniej dwuskładnikowego eluentu oraz opisać 
słowami i naszkicować przebieg programu elucji, a dla p. F podać skład eluentu dla warunków izokratycznych. 
Dlaczego, z reguły, nie stosuje się elucji gradientowej w przypadku p. F) (?)  - dla chromatografii 

A)  w układach faz odwróconych (RP – HPLC),  
B) w układach faz normalnych (NP – HPLC), 
C) w chromatografii par jonowych rozdzielania anionów (IPC-AX), 
D) w chromatografii jonowymiennej rozdzielania kationów (IC-SCX), 
E) w warunkach chromatografii oddziaływań hydrofobowych (HIC), 
F) w chromatografii wykluczania (żelowej - GPC, SEC) - w warunkach  
a) hydrofilowych,  
b) lipofilowych  
 
2. Jakie „dodatki do eluentu”, dodawane w bardzo niskich stężeniach bywają stosowane w w/w rodzajach 
chromatografii i jakie funkcje spełniają ? 
 
3.  Podać dla każdego z punktów  od A) do E) przykłady trzech  substancji (związków chemicznych – komponentów 
mieszaniny),  jakie   można by rozdzielać w w/w rodzaju chromatografii,  przy założeniu, że w każdym przypadku elucja 
ma być gradientowa i mają być zastosowane programy elucji wymienione w p. 1A  do 1E (dobrać substancje w istotny 
sposób różniące się powinowactwem sorpcyjnym do powierzchni sorpcyjnej). Podać też przykład trzech substancji 
rozdzielanych w przypadku chromatografii wymienionej w p. F –a i F-b, elucja izokratyczna. Naszkicować przebieg 
odpowiednich chromatogramów i nazwać piki nazwami odpowiednich substancji (związków chemicznych / 
biopolimerów);  
A), B), C), D), E), Fa), Fb) 
 
4. Krótko opisać właściwości powierzchni sorpcyjnej, szczególnie rodzaj i właściwości grup aktywnych na 
powierzchni sorpcyjnej,  jednego z wybranych sorbentów dla p. A), B), i C, D lub E, jako faz stacjonarnych w określonego 
typu chromatografii cieczowej oraz najważniejsze oddziaływania  na powierzchni sorpcyjnej i w przestrzeni eluentu z 
głównymi składnikami eluentu, a także z dodatkami do eluentu stosownymi w tym  rodzaju chromatografii, oraz opisać 
wpływ tych oddziaływań na retencję rozdzielanych substancji  
4.1. -  składniki eluentu - faza stacjonarna  // 
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4.2. -  cząsteczki / jony wybranych  substancji rozdzielanych – faza stacjonarna //  
4.3. - cząsteczki / jony eluentu – cząsteczki / jony substancji rozdzielanych 
A), B) 
C), D) lub E) (skreślić zbędne litery) 
 
5. Naszkicować schemat ideowy preparatywnego aparatu HPLC do realizacji elucji gradientowej, z wykorzystaniem   
dwuskładnikowego eluentu po stronie wysokiego ciśnienia (tzw. „gradient wysokociśnieniowy”), z sześciodrogowym 
zaworem dozującym z pętlą, z kolumną „właściwą” i „ochronną” w termostacie, z jednym detektorem, umieszczonym „na 
boczniku” i kolektorem frakcji. Nazwać elementy i moduły aparatu.  Jakie znane detektory do HPLC można by, a jakich 
nie można,  zastosować w zaproponowanych powyżej warunkach separacji, dla wybranych przez Panią / Pana 
rozdzielanych substancji oraz składników eluentu dla p. 1A;  Podać nazwy i skróty literowe tych detektorów ? 
 
6. Podać nazwę angielskojęzyczną i skrót literowy stosowany dla odpowiedniej techniki membranowej; 
Naszkicować schemat prostego, jednostopniowego membranowego wymiennika masy oraz układ urządzeń zasilających i 
regulacyjnych do realizacji techniki w praktyce przemysłowej tej techniki oraz nazwać strumienie i urządzenia 
zamieszczone na schemacie dla procesu ultrafiltracji , z zastosowaniem recyrkulacji tego strumienia, który w tym 
przypadku powinien być recyrkulowany; Dlaczego wykorzystuje się wysoki stopień recyrkulacji w tej odmianie techniki 
membranowej ? Jakie operacja realizowana okresowo  może zastąpić stosowanie wysokiego stopnia recyrkulacji w 
technice ultrafiltracji (?)  
 
7. Jakie zastosowania ma technika ekstrakcji do cieczy nadkrytycznej ? Jaki skrót literowy jej się przypisuje? Jakie 
są sposoby zwiększania rozpuszczalności stosunkowo polarnych substancji ekstrahowanych w tej technice?  Naszkicować 
schemat ideowy układu aparatury dla ekstraktora okresowego z ekstrakcją frakcjonowaną, zapewniającego regulację 
rozpuszczalności składników ekstrahowanych w cieczy nadkrytycznej. 
 


