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Wykaz zajęd laboratoryjnych z przedmiotu Techniki Rozdzielania - Technologia Chemiczna, sem. 2-gi,st. II-go stopnia. rok akad. 2017/2018 
Lp Nr i nazwa modułu dwiczenia Pr. Problematyka Miejsce 

 
 
 
 
 
 

1. 
 
 

Kod ćwiczenia: GC-AD 
Operacje i techniki adsorpcji - desorpcji / absorpcji - desorpcji w układach gaz – ciało stałe / gaz – ciecz. 

 

A.Adsorpcja – desorpcja w układach gaz – ciało 
stałe / gaz – ciecz na powierzchni porów  
c. stałego; Adsorpcyjne oczyszczanie gazów  
z lotnych składników; 

RŁ  
 

Wyznaczanie: przebiegu krzywej przebicia adsorbentu (wypełnienia kolumny), czasu i objętości retencji adsorbatu / absorbatu, objętości 
przebicia, pojemności sorpcyjnej, powierzchni sorpcyjnej /masy, objętości absorbentu, opis kinetyki i dynamikiadsorpcji/desorpcji 
w układzie gaz – ciało stało na powierzchni porów fazy stałej. Zasady kondycjonowania/re-kondycjonowania sorbentu; Budowa i zasada 
działania detektorów TCD i FID 

Hala Technolog. 
p.115, 

Chemia "C" 

B.Adsorpcyjna chromatografia gazowa  
w układach gaz – ciało stałe (GSC),  w rozdzielaniu 
/ analityce mieszanin gazów 

Rozdzielanie mieszanin gazów techniką GSC-TCD/FID w funkcji prędkości przepływu gazu nośnego  (ciśnienia), temperatury; Oznaczenie 

składu mieszaniny gazowej na kolumnach pakowanych(Zeolit 5A/PORAPAK Q//C akt/SiO2); Wyznaczanie krzywej Van Deemter’a H=f(u); 

Wyznaczanie parametrów sprawności i selektywności(H, N, k, α, R).  Wyznaczenie parametrów symetrii pików. Budowa i zasada działania 
detektorów TCD i FID 

C.Absorpcja – desorpcja w układach gaz - ciecz; 
Podziałowa chromatografia gazowa – (GLC)  
w rozdzielaniulotnych składników mieszanin   

 Rozdzielanie lotnych składników mieszanin: eluentów, rozpuszczalników, paliw ciekłych, olejków eterycznych, …,  techniką kapilarnej 
chromatografii gazowej w układach gaz – ciecz(GLC), z detekcją płomieniowo – jonizacyjną (FID)- (CGLC-FID).Wyznaczanie parametrów 
sprawności i selektywności(H, N, k, α, R), parametrów symetrii pików. Budowa i zasada działania detektorów TCD i FID 

 
 
 
 

2. 

Kod ćwiczenia: LC 1 
Zastosowanie operacji i technik chromatografii w warunkach wykluczania (GPC-SEC) w warunkach lipofilowychi hydrofilowych oraz ekstrakcji do fazy stałej 

(SPE) technikami adsorpcji/desorpcji. 
 
A.Technika kolumnowej chromatografii 
wykluczania w charakterystyce polidyspersyjności / 
rozdzielaniu składników polimerów w warunkach 
lipofilowych 

RŁ  
 

Kolumnowa wysokosprawna chromatografia wykluczania w warunkach lipofilowych (GPC/SEC) zastosowanie do badania rozkładu mas 
cząsteczkowych polistyrenu względem wąsko-dyspersyjnych "wzorców" poli-styrenu; Wyznaczenie rozkładu masy cząsteczkowej  
z zastosowaniem  krzywej kalibracyjnej lg(M)=f(Ve); Opis polidyspersyjności badanego polimeru; Wydzielenie frakcji nisko-dyspersyjnej 
polimeru, charakterystyka jej polidyspersyjności.  

Pokój nr 8  
Chemia "C" 

B.Technika kolumnowej chromatografii 
wykluczania w charakterystyce polidyspersyjności / 
rozdzielaniu składników polimerów w warunkach 
hydrofilowych; 

Kolumnowa wysokosprawna chromatografia chromatografia wykluczania w warunkach hydrofilowych (GPC/SEC) zastosowanie do 
badania rozkładu mas cząsteczkowych celulozy względem wąsko-dyspersyjnych "wzorców" poli-dekstryn Wyznaczenie rozkładu masy 
cząsteczkowej z zastosowaniem  krzywej kalibracyjnej lg(M)=f(Ve); Opis polidyspersyjności badanego polimeru; Wydzielenie frakcji nisko-
dyspersyjnej polimeru, charakterystyka jej polidyspersyjności. 

C.Technika adsorpcji/desorpcji w układach ciecz 
ciało stałe (L-S)- SPE (RP/NP/SCX/SAX) 

Rozdzielanie grupowe składników ekstraktów roślinnych (karoteny, chlorofile, karoitenoidy z trawy / liści) z wykorzystaniem techniki 
chromatografii Solid Phase Extraction (SPE), zbieranie eluatu do późniejszej kontroli efektów rozdzielania. 

 
 
 
 
 

3. 

Kod ćwiczenia: LC 2 
Operacje i techniki sorpcji – desorpcji w układach ciecz - ciało stałe w rozdzielaniu składników mieszanin / grup składników technikami chromatografii 

cieczowej w normalnych (NP) / odwróconych układach faz (RP). 
 

A.Technika kolumnowej (LC ), wysokosprawnej 
(HPLC) chromatografii cieczowej w normalnych 
(NP)  układach faz, w warunkach 
elucjiizokratycznej; 

RŁ  
 

Kolumnowa elucyjna wysokosprawna chromatografia cieczowa w normalnych układach faz, z detekcją spektrofotometryczną  
i refraktometryczną - NP-HPLC - UV-VIS-DAD/RID, elucjaizokratyczna / gradientowa : rozdzielanie izomerów o-, m-, p- nitro-aniliny / nitro-
fenolu oraz badanie dynamiki dyspersji masy w warstwach porowatych (sprawności i przepuszczalności kolumny), rozdzielanie 
składników ekstraktów roślinnych (karoteny, chlorofile, karoitenoidy z trawy / liści) w warunkach elucji izokratycznej / gradientowej; 

 
 
 

 
Pokój nr 8 

Chemia "C" 
B.Technika kolumnowej (LC ) wysokosprawnej 
(HPLC))chromatografii cieczowej w odwróconych 
(RP) układach faz z elucjąizokratyczną / 
gradientową; 

Kolumnowa elucyjna wysokosprawna chromatografia cieczowa w odwróconych układach faz z detekcją spektrofotometryczną  
i refraktometryczną  - RP-HPLC-UV-VIS-DAD/RID, z elucją izokratyczną - rozdzielanie składników mieszanin konserwantów oraz badanie 
dynamiki dyspersji masy w warstwach porowatych (sprawności i przepuszczalności kolumny), rozdzielanie wybranych składników 
produktów hydrolizy lignocelulozy.  

C.Technika cienkowarstwowej 
(TLC)chromatografii cieczowej w normalnych (NP)i 
(RP) 

Elucyjna chromatografia cienkowarstwowa RP / NP - TLC - rozdzielanie, odpowiednio: konserwantów (RP), izomerów o-, m-, p- nitro-
aniliny / nitro-fenolu (NP) / składników ekstraktów roślinnych. 
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4. 

 
 

 

Kod ćwiczenia: LC3  
Operacje i techniki sorpcji – desorpcji w układach ciecz – ciało stałe, ciecz – ciecz, w warunkach jonowymiennych w rozdzielaniu składników mieszanin / grup 

składników technikami chromatografii cieczowej w układach jonowymiennych, przy użyciu chromatografii wykluczania jonowego oraz chromatografii 
odziaływao hydrofilowych (HILIC). 

 

A.Technika kolumnowej (LC) wysokosprawnej 
chromatografii jonowymiennej (IEx) – 
kationowymienna (SCX / SA) /anionowymienna 
(SAX/SB) 

RŁ  
 

Rozdzielanie mieszanin organicznych/nieorganicznych związków chemicznych w formie kationów lub anionów, techniką wysokosprawnej 
kolumnowej elucyjnej chromatografii cieczowej (HPLC) w skali analitycznej w jonowymiennych (IExch) (SAX/SB)(SCX/SA) układach faz,  
z detekcją RID / UV-VIS/DAD, w warunkach izokratycznych / gradientowych,  z przepływem zwrotnym eluentu; rozdzielanie mieszanin soli 
nieorganicznych NH4, Na+, Ca+2, Mg+2, Fe+2, amin MEA, DEA, MDEA /anionów kwasów mrówkowego, octowego, priopionowego, 
masłowego/ cukrów w postaci jonowej.Charakterystyka sprawności (N,H), selektywności ( k,α,R). 

 
Pokój nr 8 

Chemia "C". 

B.Technika kolumnowej (LC), wysokosprawnej 
chromatografii cieczowej (HPLC)  w  warunkach 
oddziaływao hydrofilowych (HILIC) 

Kolumnowa elucyjna wysokosprawna chromatografia cieczowa w warunkach oddziaływao hydrofilowych (HILIC/ZIC HILIC) , z detekcją 
spektrofotometryczną/refraktometryczną/ELSD - HILIC-HPLC - UV-VIS-DAD/RID, elucja izokratyczna / gradientowa : rozdzielanie izomerów 
mono-, di-, tri-cukrów, alkoholi alifatycznych.Charakterystyka sprawności (N,H) iselektywności ( k,α,R). 

C. Izokratyczna kolumnowa wysokosprawna 

chromatografia wykluczania jonowego w skali semi-

preparatywnej - IExcl - HPLC; 

Rozdzielanie mieszanin cukrów, kwasów, alkoholi techniką chromatografii wykluczania jonowego (J Excl ). Charakterystyka sprawności 

(N,H), selektywności ( k,α,R), przepuszczalności (K,ø), kolumny typu SH. 

 
5. 

Kod ćwiczenia: LC 4  
Operacje i techniki sorpcji – desorpcji w układach ciecz - ciało stałe w rozdzielaniu składników mieszanin / grup składników technikami chromatografii 

cieczowej w normalnych (NP) / odwróconych (RP) układach faz w warunkach przeładowania w skali modelowej oraz kontrola czystości frakcji eluatu(PLC). 
 

A.Technika wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej P-(HPLC) w odwróconych układach faz 
(RP)  , w warunkach przeładowania 
kolumny/sorbentu 

RŁ  
 

Rozdzielanie w skali modelowej mieszanin związków chemicznych, techniką wysokosprawnej kolumnowej elucyjnej chromatografii 
cieczowej (HPLC) w warunkach modelowych w skali analitycznej / semi-preparatywnej / preparatywnej w odwróconych układach faz (RP), 
z detekcją RID / UV-VIS/DAD, w warunkach izokratycznych bez przeładowania,  z przeładowaniem stężeniowym 
(masowym/objętościowym),powierzchni sorpcyjnej kolumny. Na przykładzie mieszaniny NaNO3, kwasu benzoesowego "parabenów" 
(metylowy, etylowy, propylowy) oraz badanie czystości wybranych frakcji eluatu. Pokój nr 8 , 

Chemia "C" 
B.Technika wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej  P-(HPLC)  w normalnych układach faz 
(NP) w warunkach przeładowania 
kolumny/sorbentu 

Rozdzielanie w skali modelowej składników ekstraktów roślinnych, zbieranie frakcji eluatu. Badanie techniką NP-HPLCczystości 

frakcjieluatu zbieranego podczas rozdzielania ekstraktu z trawy, przy wykorzystaniu techniki SPE-NP (podczas dwiczenia nr 2)  

Odparowanie próżniowe eluatu i odzysk nielotnych składników o wysokiej czystości; Pokaz operacji krystalizacji / rekrystalizacji, jako 

techniki uzyskiwania wzrostu czystości  składników rozdzielanych mieszanin. 

Prowadzący :  RŁ – dr R. Łukajtis (p. 8 Ch.C); Osoba prowadząca przedmiot: prof. M. Kamioski (p. 9. Ch.C). 

 


