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Wprowadzenie 

 

1. Chromatografia wykluczania – charakterystyka i zastosowanie 

 

Chromatografia wykluczania (GPC), dawniej nazywanej chromatografią „żelową”, lub 

“wykluczania sterycznego”, albo „sitową”, stosowana może być w warunkach lipofilowych 

albo hydrofilowych do rozdzielania substancji różniących się masami  molowymi  (w zakresie 

do ok. 10 MDa). Podstawowe zastosowanie chromatografii wykluczania (żelowej) – 

GPC/SEC w technologii chemicznej, to kalibracja i wyznaczanie rozkładu masy 

cząsteczkowej polimerów.  Również 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 lipofilowym.  

Chromatografia GPC/SEC posiada również spory zakres, tak „analitycznych”, jak 

preparatywnych zastosowań do „wstępnego” rozdzielania substancji polarnych – 

hydrofilowych, takich jak peptydy, białka nukleotydy, polisacharydy, poli-ole, poliaminy, 

poliamidy, aminy biogenne, służy również do „odsalania białek”. W tych zastosowaniach jest 

wykorzystywana przede wszystkim w biotechnologii, ale także w niektórych dziedzinach 

technologii chemicznej polarnych polimerów. Technika jest szczególnie użyteczna w 

przypadku polipeptydów i białek wrażliwych na zmiany pH, stężenie jonów i ko-faktorów 

oraz innych składników eluentu. Eluentami stosowanymi w chromatografii wykluczania  

zwykle są wodne roztwory buforów, również z dodatkiem polarnych rozpuszczalników 

organicznych takich jak metanol, etanol, izo-propanol, acetonitryl lub aceton .  

 

Praktyczny zakres stosowania chromatografii wykluczania obejmuje przede wszystkim : 

 Rozdzielanie względem masy cząsteczkowej mieszanin: 1) kopolimerów, 2) gumy 

naturalnej i syntetycznej, 3) poliamidów, poliestrów i fluoropolimerów 4) asfaltów  

5) homopolimerów i kopolimerów akrylamidu 6) alkoholu i octanu poliwinylowego  

7) homopolimerów i kopolimerów vinylopirolidonu 8) celulozy i jej pochodnych  

9) białek 10) kwasów nukleionowych i wielu innych polimerów. 

 Oznaczanie średniej wartości oraz rozkładu masy cząsteczkowej. 

 Oznaczanie obecności i zawartości produktów polimeryzacji oraz frakcji 

wysokomolekularnej (wykluczanej w układzie zastosowanych kolumn) w materiałach 

niskocząsteczkowych - np. paliwach silnikowych. 

 Oznaczanie orientacyjnego przebiegu rozkładu temperatury wrzenia (TBP / FBP), 

a szczególnie wartości tzw. "końca wrzenia" badanego materiału naftowego. 

 Oznaczanie zawartości wiskozatora w roztworze w oleju bazowym lub oleju 

smarowym; 

 Identyfikacja typu asfaltu na zasadzie porównawczej rozkładu masy cząsteczkowej 
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asfaltów, oznaczanie zawartości modyfikatora w asfaltach modyfikowanych 

polimerami. 

Chromatografia wykluczania jest realizowana w dwóch układach separacyjnych: 

 

w warunkach niewodnych, tzn. w warunkach, nazywanych “lipofilowymi”,  

z zastosowaniem takich faz ruchomych, jak: THF, chlorek metylenu, dioksan, chlorobenzen, 

ksylen oraz faz stacjonarnych: kopolimeru styren-diwinylobenzen(najczęściej), poliestrów lub 

innego typu polimerów. 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 Układ ten wykorzystywany jest do 

badań rozkładu masy cząsteczkowej polimerów nisko i średnio polarnych, rozpuszczalnych w 

rozpuszczalnikach niepolarnych, a także lipidów, fosfolipidów itp. niskopolarnych substancji 

pochodzenia naturalnego; 

 

w warunkach wodnych, z wykorzystaniem takich faz ruchomych jak: bufory lub 

rozpuszczalniki organiczne, takie jak dimetyloformamid, metanol, acetonitryl i ich 

mieszaniny z wodą; z zastosowaniem faz stacjonarnych takich jak: wypełnienia o ziarnach 

wykonanych z polarnych polimerów, takich jak polidekstrany i inne policukry, poliwęglany, 

szkła porowate, silanizowany żel krzemionkowy. Układ ten wykorzystywany jest do 

rozdzielania, a także do charakteryzowania rozkładu masy cząsteczkowej polimerów 

polarnych, a szczególnie biopolimerów, takich jak polisacharydy, białka, nukleotydy i tym 

podobne, niekiedy w połączeniach z substancjami o niższej polarności 

2. Charakterystyka wypełnienia kolumny do chromatografii wykluczania  

Faza stacjonarna w chromatografii wykluczania zbudowana jest z porowatych ziaren, co 

pozwala na otrzymanie wewnątrz złoża sorbentu przestrzeni między- i wewnątrz-ziarnowych. 

W przypadku kolumn monolitycznych, wypełnienie zbudowane jest z materiału stanowiącego 

całość, struktura podobną do gąbki. Posiada makro-pory o dużych rozmiarach - w miejsce 

porów między-ziarnowych i mikro-pory wewnątrz “litego szkieletu”. Pory wewnątrz ziaren 

wypełnienia kolumny, albo mikro-pory w kolumnach monolitycznych, nie są jednakowe pod 

względem średnic, a więc charakteryzują się określonym rozkładem wartości promieni 

hydrodynamicznych. W kolumnach do chromatografii wykluczania wartość przeciętna  

i charakter rozkładu średnic porów są tak dobrane, aby ich rozmiary były dostosowane do 

wielkości średnic hydrodynamicznych rozdzielanych cząsteczek 

 

Rodzaje faz stacjonarnych w chromatografii żelowej :  
 

- pęczniejące – ściśliwe (wymagające przygotowania - spęcznienia) - uwaga na silnie 

nieliniową zależność oporu przepływu (P) od natężenia przepływu 

 - twarde - nieściśliwe do określonej wartości ciśnienia - bardzo wysoce usieciowane 

kopolimery, albo wypełnienia oparte o żel krzemionkowy (np. DIOL), szkło porowate, tlenek 

cyrkonu lub inne trwałe sorbenty o w różny sposób dezaktywowanej powierzchni.  
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Albo:  

- liofilowe (dla polimerów nisko i średnio polarnych),  

- hydrofilowe (dla polimerów bardzo polarnych i dla biopolimerów), np. dezaktywowany żel 

krzemionkowy, szkło porowate, ditlenek cyrkonu (dawniej, dezaktywacja szkła porowatego 

glikolem polietylenowym, obecnie, częściej silanizowanie powierzchni sorbcyjnej), a 

szczególnie wiązanie diolu i silanizacja resztkowych grup OH). 

 

W przypadku techniki SEC prowadzonej w warunkach lipofilowych fazą 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 oraz toluen. Sorbentem najczęściej wykorzystywanym do rozdzielania  

nisko- i średnio-polarnych polimerów jest kopolimer styrenu i diwinylobenzenu, 

przestrzennie usieciowany, o kulistych ziarnach wielkości 5µm, będący praktycznie 

sorbentem twardym przydatnym w warunkach HPLC. Tego typu sorbenty noszą różne nazwy 

firmowe typu Lichrogel, TSK-gel G-1000 do G-7000 i wiele innych.  

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 składnikiem fazy ruchomej jest również woda. 

 

 
Tabela. Niektóre handlowe wypełnienia kolumn do chromatografii żelowej 

 

W przypadku stosowania chromatografii żelowej do rozdzielania biopolimerów 

wykorzystuje się sorbenty o znacznie wyższej polarności. Przy czym istnieją dwie różne ich 

grupy, sorbenty twarde, coraz powszechniej stosowane oraz sorbenty miękkie i średnio 

twarde, które wymagają spęcznienia w odpowiednim roztworze przed zastosowaniem do 

rozdzielania. Do grupy sorbentów twardych można zaliczyć różnego typu szkła o 

kontrolowanej porowatości, a także sorbenty typu DIOL związany chemicznie do 

powierzchni żelu krzemionkowego, albo dwutlenku cyrkonu, lub tytanu, o kontrolowanej 

wielkości porów. W celu obniżenia oddziaływań sorpcyjnych te twarde polimery są 

dodatkowo silanizowane dla zablokowania pozostałych na powierzchni grup hydroksylowych 

i najbardziej aktywnych innego typu centrów sorpcyjnych. W tym celu stosuje się też 

niekiedy dodatek glikolu etylenowego do eluentu. Do grupy żeli miękkich i średnio twardych 

można zaliczyć żele dekstranowe (m.inn. Sephadexy od G5 do G200, Superdex, LH-20, LH-

60), agarozowe (Sepharose, Biogel'e A, Ultragel'e A), akrylowe (Biogel'e P, Ultragel'e ACA) i 

inne. 
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 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 10
2
 do 10

6
 Da. Złoże to jest stabilne w 

szerokim zakresie pH od 3 do 12 oraz jest odporne na czynniki denaturujące tj.: 

dodecylosiarczan sodu (SDS) lub chlorowodorem guanidyny.  

 Sephadex jest sorbentem zbudowanym z dekstranu usieciowanego chlorohydryną. Jest on 

wykorzystywanym w szczególności do rozdzielania białek 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 

W przypadku stosowania chromatografii żelowej do rozdzielania biopolimerów jest 

bardzo trudno, a często praktycznie niemożliwe, uzyskać takie warunki, aby adsorpcja była 

całkowicie wyeliminowana. Jeden ze sposobów polega na stosowaniu w roli fazy stacjonarnej 

silanizowanego szkła porowatego. Inne rozwiązanie to stosowanie sit molekularnych typu 

DIOL chemicznie związany z powierzchnią żelu krzemionkowego o starannie 

zamaskowanych resztkowych grupach -OH przy użyciu metylo-silanu. Dodatkowo, w 

charakterze fazy ruchomej, stosuje się wodne roztwory buforów z dodatkiem EDTA, 

mocznika, etanolu itp. Czasem pożądane rozdzielenie można uzyskać tylko wtedy, gdy 

wykorzysta się przepis istniejący w specjalistycznej literaturze. Dotychczas nie opracowano 

jeszcze w pełni uniwersalnych reguł doboru najlepszego eluentu do chromatografii żelowej 

substancji bardzo polarnych.  

 

 

3.  Mechanizm rozdzielania substancji w chromatografii wykluczania (żelowej) 

 

Chromatografia wykluczania (żelowa - GPC – GelPermeationChromatography, albo SEC 

– SizeExclusinChromatography) 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. 

W warunkach chromatografii wykluczania dąży się, do całkowitego wyeliminowania 

oddziaływań sorpcyjnych między powierzchnią wypełnienia kolumny i cząsteczkami 

rozdzielanych substancji. Wówczas jedynym mechanizmem rozdzielania jest wykorzystanie 

zróżnicowania drogi i czasu dyfuzji cząsteczek/cząstek o różnej wielkości i masie 

cząsteczkowej, w przestrzeni porów wewnątrz ziaren wypełnienia kolumny (czasem także 

wirusów, lateksu, nano-cząstek itp.) albo w mikro-porach kolumny monolitycznej.  

Składniki próbki o największych wymiarach cząsteczek lub cząstek, o największej masie 

cząsteczkowej (jednocześnie o niskich wartościach współczynnika dyfuzji molekularnej), 

wnikają do porów o największych średnicach, do których są w stanie wniknąć, albo płyną 

między ziarnami (w przestrzeni makro- i mezo-porów). W ostatnim przypadku mówimy o 



6 

 

pełnym wykluczaniu. W konsekwencji, wiąże się to z niskimi wartościami czasu 

przebywania w kolumnie i Lucją w krótkim czasie od dozowania. Cząsteczki o 

najmniejszych wymiarach, a więc o najmniejszej masie cząsteczkowej (o największej 

wartości współczynnika dyfuzji) wnikają do wszystkich, albo prawie do wszystkich porów 

do których są w stanie wniknąć. Stąd ich czas przebywania w kolumnie jest najdłuższy i 

eluowane są najpóźniej. Substancje o pośrednich rozmiarach, a więc o pośrednich masach 

cząsteczkowych i pośrednich wartościach współczynnika dyfuzji, wnikajądo tych porów, 

które są dostatecznie dużych rozmiarów. Czas przebywania w kolumnie jest, więc, zależny 

od wielkości cząsteczek /cząstek. Jednocześnie długość kolumny powinna być względnie 

duża oraz prędkość przepływu eluentu, zwłaszcza w przypadku rozdzielania dużych 

cząsteczek / cząstek – względnie niska 

 

 

 
Rys. Zależność wielkości porów fazy stacjonarnej a zakresu masy cząsteczkowej 

rozdzielanych związków chemicznych  

 

4. Rozkład Masy Cząsteczkowej – wykonanie  

 

. 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” jest praktycznie jedyną efektywną 

techniką rozdzielczą, a po zastosowaniu odpowiedniego detektora – analityczną, do badania 

wartości średnich oraz rozkładów masy cząsteczkowej.  

Rozkład masy cząsteczkowej (RMC) jest istotnym parametrem szczególnie dla 

materiałów polimerowych. Wyznacza się go także dla innych materiałów tj. asfalty, ciężkie 

frakcje naftowe jak i w przypadku mieszanin pochodzenia naturalnego (biomolekuł, w tym 

szczególnie biopolimerów).  

Istnieje kilka alternatywnych technik wyznaczania rozkładu masy cząsteczkowej, 

wśród których największą rolę odgrywa chromatografia wykluczania  

(SEC, ang. Size Exclusion Chromatography) - dawniej zwana chromatografią żelową,  

GPC – ang. Gel Permeation Chromatography  - oraz technika frakcjonowania w polu sił 

(FFF, ang. Field FlowFractionation). Ze względu na możliwość zastosowania w SEC 

"typowej" aparatury do chromatografii cieczowej, wykorzystywanej powszechnie w 
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laboratoriach analityki technicznej, właśnie SEC jest najczęściej stosowaną techniką 

wyznaczania RMC.  

W celu wyznaczenia średniej wartości oraz rozkładu masy cząsteczkowej, należy 

dokonać kalibracji, w oparciu o analizę roztworu wzorców o znanej masie cząsteczkowej 

(korzystnie wąsko-dyspersyjnych - tzn. o małym rozrzucie mas cząsteczkowych). Do 

kalibracji wykorzystuje się odpowiednie polimery wzorcowe o wąskich frakcjach masy 

cząsteczkowej. Najlepiej, gdy Mmax / Mmin jest mniejsze od 1,05 do 1,20. Najczęściej 

wykorzystywane są wzorce polipeptydów lub polisacharydów, czasami stosowane są 

polistyreny (w tym wypadku bezwzględnie należy zastosować warunki niewodne).  

W praktyce wykonuje się chromatogram roztworu wzorcowego polimerów a następnie  

na podstawie otrzymanego chromatogramu odczytuje się wartości objętości elucji (V) lub 

czasu retencji (Rt,) oraz przyporządkowuje wartości masy cząsteczkowej. 

Następnie wykonuje się wykres zależności logM = f (V lub Rt) (Rys. 1). 

 
 

Rys.1. wykres zależności logM = f(V) sposób wyznaczania krzywej kalibracyjnej  

 

Tak przygotowany wykres zależności logM = f(V) pozwala na wyznaczenie rozkładu 

masy cząsteczkowej na podstawie chromatogramu badanego polimeru rys. 2.  
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Rys. 2. Kalibracja z zastosowaniem techniki GPC, w odniesieniu do „wąsko –dyspersyjnych 

standardów polimeru oraz zasada wyznaczania rozkładu masy cząsteczkowej polimeru. 

Aby wykonać rozkład masy cząsteczkowej, chromatogram próbki należy podzielić na 

równe fragmenty. Powinno być ich, co najmniej 25 - programy komputerowe stosowane do 

obróbki danych w SEC dzielą chromatogram na kilka tysięcy fragmentów. Dla każdego 

fragmentu wyznacz sie wartość czasu, która dzieli fragment na dwie równe pod względem 

pola powierzchni pod fragmenty. Dla każdej z tak wyznaczonych wartości czasu odczytuje się 

z krzywej kalibracyjnej wartość masy cząsteczkowej. W celu dokładnego określenia udziału 

danej frakcji, dodatkowo, należy zastosować metodę normalizacji ze współczynnikami 

korekcyjnymi. Na podstawie równań(1) i (2) można obliczyć odpowiednio średnią masę 

cząsteczkową( Mn ) oraz średnią ważoną masz cząsteczkową( Mw ). Na podstawie równania 

(3) oblicza się polidyspersyjność (D) mieszaniny. 

 

 
 

gdzie: 

Mi - masa cząsteczkowa i [g/mol] 
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ni - liczba cząsteczek w mieszaninie o masie Mi 

mi - masa cząsteczek w mieszaninie o masie Mi 

Ai - pole powierzchni piku pochodzące od cząsteczek o masie Mi [j. powierzchni piku] 

 

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 rys. 3 przedstawiono rozkład masy molekularnej dla próbki materiału asfalt 

przemysłowy PS 95/35, wyznaczony  w oparciu o kalibrację z wykorzystaniem „wąsko-

dyspersyjnych” materiałów wzorcowych polistyrenu. 

 

 
 

Liczbowo wartość średnią oraz rozkład masy cząsteczkowej a także orientacyjny zakres  

liczby atomów węgla dla poszczególnych frakcji zestawiono w tabeli 1. 
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Rys. Przykład chromatogramu roztworu kalibracyjnego zawierającego wąsko-

dyspersyjne polimery o masach cząsteczkowych : 1260000 (4.78 min), 120000 (5.81 

min), 30300 (6.46 min), 2450 Da (7.55 min); pik o czasie retencji 8.93 min. to pik od 

nadtlenków THF, ujemny pik – woda, pik 9.32 min – zanieczyszczenia powierzchni 

„sorpcyjnej” eluowane na zasadzie „rugowania”. Kolumna: LiChrogel PS MIX, eluent: 

tetrahydrofuran, natężenie przepływu eluentu: 0,8 mL/min, temperatura: pokojowa. 

 

5. Porowatość wypełnienia kolumny  

 

Jak już wcześniej wspomniano wypełnienie stosowane w chromatografii wykluczania 

ma strukturę porowatą a wypełnienie kolumny charakteryzuje porowatość wewnątrz ziarnowa 

i między ziarnowa.   Na podstawie rys. 1. można wytłumaczyć pojęcia porowatości między-

ziarnowej (εm/z) i całkowitej (εt) wypełnienia kolumny „pakowanej”. Pierwszy pik 

chromatogramu na rys. nr 1 dla substancji o względnie bardzo dużych rozmiarach cząsteczki / 

cząstki, nie wnikającej do żadnych porów wewnątrz ziaren wypełnienia kolumny, wyznacza 

tzw. objętość między-ziarnową (Vm/z), a ostatni, dla substancji o bardzo małych rozmiarach 

cząsteczki nie wykazującej sorpcji, ale wnikającej do wszystkich porów wewnątrz ziaren 

wypełnienia, objętość martwą kolumny (V0), Stąd : 
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εm/z = Vm/z / Vc 
 

Natomiast, 

εt = Vo/Vc 

 

εw/z = Vw/z / Vo-Vm/z 

 

 

 Na podstawie tych dwóch wartości można tez obliczyć porowatość wewnętrzną ziaren 

wypełnienia kolumny, którą należy odnosić do łącznej objętości ziaren, a nie do objętości 

niewypełnionej kolumny (Vz) .  

 

6. Aparatura i wyposażenie  

 

a. Aparatura do HPLC w układzie izokratycznym  

 
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 

rzędu mikrometra do dwóch. 

 
Schemat typowej konfiguracji zestawu HPLC do elucji izokratycznej (o stałym składzie 

eluentu) przedstawiono na poniższym rysunku  

 

 

Rys. 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 
 

 

W przypadku aparatu stosowanego w układzie do elucji izokratycznej, eluent ze 

zbiornika na fazę ruchomą (1) zostaje zasysany przez pompę (2) . Pompa kontroluje 

objętościowe natężenie przepływu fazy ruchomej oraz mierzy spadek ciśnienia (opór 

przepływu eluentu), z użyciem piezoelektrycznego czujnika ciśnienia. Eluent o określonym, 

składzie jest dalej tłoczony przez zawór dozujący (3) albo przez automatyczny dozownik 

repetycyjny, tzw. „autosampler”, który umożliwia wprowadzenie na szczyt kolumny 
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chromatograficznej (5) żądanej objętości próbki/wsadu w formie możliwie jak najwęższej 

strefy , bez konieczności wyłączania pompy.  

Kolumny są zbudowane z wysokiej jakości stali kwasoodpornej, albo szkła oraz teflonu. 

Wypełnione  porowatym sorbentem, o możliwie kulistych i jak najmniejszych, jednak 

większych od ok. 1 mikrometra ziarnach. Często kolumna jest umieszczana w termostacie (6) 

w celu zapewnienia stałej temperatury (czasem w warunkach programowanych zmian 

temperatury). W termostacie znajduje się również zawór dozujący z pętlą oraz przewody 

łączące. 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. 

W przypadku rozdzielania substancji termolabilnych, (zwłaszcza enzymów), stosuje się 

system chłodzenia termostatu do temperatury 4 - 5°C. 

 W kolumnie na złożu składniki mieszaniny rozdzielają się dzięki zróżnicowaniu 

konkurencyjnych oddziaływań sorpcyjnych lub ze względu na różnice w masach 

cząsteczkowych i na wyjściu z niej są wykrywane przez detektor (7) lub grupę detektorów 

połączonych szeregowo. Sygnał elektryczny z detektora, jest rejestrowany za pomocą 

komputera (8) w postaci chromatogramu, składającego się pików chromatograficznych.  

Kolumna rozdzielczej 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). 

 

b. Detekcja, rejestracja i przetwarzanie danych pomiarowych 

 

Detektor reagują 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, 
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dozowaniem, przełączaniem zaworu przepływu zwrotnego eluentu w kolumnie, czy nawet 

programowaniem składu eluentu i korekty programu elucji. 

 

 

Rodzaje detektorów stosowanych w chromatografii cieczowej: 

 spektrofotometryczny w zakresie UV 

 refraktometryczny (RID) 

 fluorescencyjny (FLD) 

 elektrochemiczny (ECD) 

 spektrometr mas (MSD) 

 radiometryczny, inne 

 

Najczęściej stosowanym detektorem, jest pokazany schematycznie na rys. w opcji 

spektrofotometru, detektor spektrofotometryczny UV- VIS najkorzystniej typu DAD 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 (najczęściej fototranzystorów, 

przyłączonych do wielokanałowego przetwornika A/C, z 32, lub 64 – bitową szyną danych”), 

zapewniając otrzymywanie tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, tzn. zależności 

funkcyjnej: intensywności absorbancji składników eluatu, w funkcji 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 detektora fotoabsorpcjometrycznego, to wykorzystanie 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 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 

eluatu jest stosowanie naczyńka typowego do chromatografii analitycznej i wybieranie takiej 

długości fali światła byzależność 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). 

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. Również wiele polimerów nie absorbuje światła UV, a nawet, gdy to 

światło absorbuje, to sygnał nie jest proporcjonalny do masy cząsteczkowej. Takimi 

detektorami, których sygnał jest proporcjonalny, albo w przybliżeniu proporcjonalny, nie 
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tylko do stężenia badanych składników eluatu, ale i do masy cząsteczkowej, są: detektor 

refraktometryczny (RI), detektor laserowy światła rozproszonego (LLSD), spektrometr mas 

do pracy w układzie (HPLC-MS). Ostatnio, rośnie zakres zastosowania specyficznego 

detektora mierzącego intensywność rozproszenia wiązki światła laserowego przez cząsteczki 

o różnych promieniach hydrodynamicznych, pod różnymi kątami. Na podstawie sygnałów, 

otrzymanych z tego detektora można bezpośrednio obliczyć rozkład masy cząsteczkowej 

polimeru, gdy wynosi ona ponad 5 tysięcy daltonów - bez stosowania kalibracji za pomocą 

wzorców polimerowych. Zapewnia to odpowiednie specjalizowane oprogramowanie, oparte 

na zasadach fizyki rozproszenia i ugięcia promieni świetlnych przez cząsteczki o wymiarach 

zbliżonych do długości fali działającego na nie światła. 

 

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) 

 
 

 

 

 

c.  Zasada działania różnicowego (odchyleniowego) detektora refraktometrycznego 
 

Drugim detektorem wykorzystywanym często w chromatografii GPC 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. Jego stosunkowo niska czułość nie jest wadą, gdy 



15 

 

stężenia próbek dozowanych do kolumny, są w chromatografii żelowej względnie wysokie. 

Jego nieprzydatność w warunkach elucji gradientowej, tu nie przeszkadza, gdyż w 

chromatografii żelowej nie ma potrzeby wykorzystywania elucji gradientowej - co, jednak, 

nie jest zawsze słuszne w chromatografii żelowej biopolimerów. 

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. 
 

Rys. 6.5. Schemat ideowy detektora refraktometrycznego typu „odchyleniowego” (RID) oraz 

zasada działania kuwety przepływowej takiego detektora. 
 

 
 

d. Detektor LLSD 

 

Ten typ detektora polega na pomiarze rozproszonego światła przez cząstki substancji 

stałych pozostających po nebulizacji i odparowaniu fazy ruchomej. W przypadku natywnych 

lipidów, detektor rozpraszania światła (ELSD) jest o wiele bardziej przydatny dla analizy 

ilościowej prowadzonej on-line, lipidów niż powszechnie stosowany detektor UV. 

  Detektor ELSD  umożliwia wykrywanie praktycznie wszystkich analitów 

rozpuszczonych w eluencie, których lotność jest znacznie mniejsza od fazy ruchomej.  

Pół-lotne substancje rozpuszczone, mogą być wykryte przy stosunkowo niskich 

temperaturach, których uzyskanie nie stanowi problemu w  nowych generacjach aparatów. 

 Dla większości lotnych substancji rozpuszczonych, granicą wykrywalności są  nanogramy na 

zastrzyk Dla poprawnej pracy urządzenia nie jest istotne czy anality bądź stosowane fazy 

ruchome absorbują czy też nie promieniowanie w zakresie UV-VIS. Podobnie detektor nie 

jest wrażliwy na zmianę składu rozpuszczalników tworzących fazę ruchomą co umożliwia 

jego stosunkowo swobodne stosowanie w warunkach gradientu składu fazy ruchomej. 

. 
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Zasadę działania ELSD ilustruje poniższy rysunek 

. ` 

 

 Eluat z kolumny chromatograficznej, którym jest zazwyczaj lotny rozpuszczalnik lub 

mieszanina rozpuszczalników jest rozpylany w nebulizatorze gazem napędowym, którym jest 

zazwyczaj CO
2
. W przypadku obecności w eluacie stosunkowo nielotnych analitów  (o t.wrz. 

powyżej 160-180oC) skutkiem nebulizacji powstaje "mgła" (zol) analitów, która po 

"dosuszeniu" w krótkiej rurce dyfuzyjnej podgrzewanej do temp. 40-100oC wraz z gazem 

napędowym przenoszona jest do celi pomiarowej, w której przecina ją promień lasera . 

Promieniowanie lasera rozproszone na "mgle" analitów jest zbierane do światłowodu i 

przenoszone do fotopowielacza (PM). Prąd fotoelektryczny z PM po wzmocnieniu jest 

rejestrowany. Intensywność światła rozproszonego stałych zawieszonych cząstek zależy od 

wielkości cząstek. W związku z tym, odpowiedź jest zależna od wielkości cząstek substancji 

rozpuszczonej. Rozpuszczalnik przed samą detekcją jest odparowywany. Pary 

rozpuszczalników nie rozpraszają promieniowania lasera, stąd też detektor nie jest wrażliwy 

na zmianę składu rozpuszczalników i dlatego dobrze nadaje się do stosowania szczególnie w 

warunkach elucji gradientowej. 

 

 Pierwotnym źródłem sygnału  ELSD jest promieniowanie rozproszone na cząstkach 

zolu analitu. Mechanizm powstawania sygnału ilustruje poniższy rysunek : 
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 W miarę powiększania się cząstki zolu  (którego średnica zależy od stężenia analitu w 

eluacie) natężenie promieniowania rozproszonego gwałtownie rośnie. 

 Tym samym źródłem sygnału jest nie struktura chemiczna analitu lecz średnica  

cząstki zolu. 

Zależność sygnału S detektora od masy m analitu nie jest liniowa i wyraża się funkcją 

S k m  137.
 

 gdzie: k - "response factor" detektora. 

 

II. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA  

a. Chromatografia wykluczania w warunkach lipofilowych – Moduł A 

Cele Ćwiczenia 

Celem ćwiczenia jest wykonanie krzywej kalibracyjnej rozkładu masy cząsteczkowej 

na podstawie wykonanego chromatogramu rozdzielania mieszaniny wzorcowej polistyrenów 

dla warunków lipofilowych. Następnie wyznaczanie masy cząsteczkowej badanej mieszaniny 

polimerów na podstawie zależności funkcyjnej pomiędzy wartością log M (masy 

cząsteczkowej) i czasem retencji wzorcowych polimerów (na podstawie specyficznego typu 

krzywej kalibracyjnej) rys nr…. 

Materiały 

 Roztwory standardów polimerów o znanej wartości średniej masy cząsteczkowej i 

minimalnej dyspersji rozkładu masy cząsteczkowej w eluencie. 

 Roztwory próbek badanych polimerów w eluencie 

 Eluent : Tetrahydrofuran, Dichlorometan.  

 Aparat chromatograficzny do chromatografii żelowej złożony z:  

a. pompy typu HPLC (0.1 do 10 ml/min),  

b. dozownik zaworowy z pętlą 1 ml 
c. kolumna do chromatografii żelowej w warunkach liofilowych 

d. detektor UV-VIS DAD 

e. detektor refraktometryczny ‐ integrator 

 Strzykawka 100, albo 50 μl (produkcji Hamilton, albo SGE); 
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Wykonanie Ćwiczenia   

1. Kalibracja 

 

a. Sporządzić roztwory nisko – dyspersyjnych standardów polimerów o średnich 

masach molekularnych: 2750000 Da, 580 Da w THF (stężenie końcowe 

roztworu ok. 2 mg / ml) oraz 1260000 Da, 120000 Da, 30300 Da, 2450 Da 

(stężenie końcowe ok. 3 mg / ml); 

b. Ustawić stałą prędkość przepływu eluentu (THF) – 0,8 ml / min. 

c. Ustabilizować warunki rozdzielania po zapewnieniu wypełnienia kanału 

odniesienia detektora RI aktualnie stosowanym eluentem (konieczne uzyskanie 

stabilnej linii podstawowej detektora – wahania wskazań na wyświetlaczu 

mniejsze od 0,2 jednostek względnych); 

d. Po ustaleniu warunków oznaczania, nastrzyknąć roztwór wzorcowych 

polimerów w THF; 

e. Zarejestrować chromatogram i odczytać czas retencji oraz powierzchnię piku 

każdego wzorca. 

2. Wykonanie badania polimeru 

 

a. Naważyć ok. 0,2 g polimeru o nieznanej masie cząsteczkowej (np. styropian) 

do kolby miarowej o poj. 10 ml i dopełnić do kreski THF. 

b. Po ustabilizowaniu warunków oznaczania, identycznych jak te, które 

stosowano podczas wzorcowania, dozować do kolumny roztwór próbki i 

rozpocząć zbieranie danych. 

c. Z uzyskanego chromatogramu odczytać czas retencji (czas położenia 

maksimum piku) oraz czas elucji początku i końca oraz czas położenia ok. ¼, 

1/3, ½, 2/3, ¾ powierzchni piku analizowanego polimeru. 

Stosowane w ćwiczeniu fazy stacjonarne 

LiChrogel® PS MIX (Merck, Niemcy) - kopolimer styrenu i vinylobenzenu o szerokim 

spektrum rozkładu średniej wielkości porów, przeznaczony do rozdzielania w bardzo 

dużym zakresie masy molekularnej –  od 100 do 10 milionów daltonów) - kolumna semi-

preparatywna - 250 x 7 mm o średniej wielkości ziaren wypełnienia 5 μm, lub 

LiChrogel® PS1 - semi-preparatywna kolumna dla zakresu niskich mas cząsteczkowych. 

 

Warunki Rozdzielania 

 Przepływ fazy ruchomej – ok. 0,8 ml / min 

 Temperatura pokojowa 

 Ciśnienie – ok. 15 atm. 

 

b. Chromatografia wykluczania w warunkach hydrofilowych – Moduł B 

Cele Ćwiczenia 

Celem ćwiczenia jest wykonanie krzywej kalibracyjnej rozkładu masy cząsteczkowej 

na podstawie wykonanego chromatogramu rozdzielania mieszaniny wzorcowej polidextranów 

w warunkach hydrofilowych. Następnie wyznaczanie masy cząsteczkowej badanej 

mieszaniny hydrolizatów wierzby energetycznej na podstawie zależności funkcyjnej 

pomiędzy wartością log M (masy cząsteczkowej) i czasem retencji wzorcowych polimerów 
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(na podstawie specyficznego typu krzywej kalibracyjnej) rys nr…. 

Materiały: 

 Roztwory standardów polimerów o znanej wartości średniej masy cząsteczkowej i 

minimalnej dyspersji rozkładu masy cząsteczkowej w eluencie. 

 Roztwory próbek badanych hydrolizatów w eluencie 

 Eluent : Woda/ACN + 50 mMHCOONH4 pH =4 

 Aparat chromatograficzny do chromatografii żelowej złożony z:  

f. pompy typu HPLC (0.1 do 10 ml/min),  

g. dozownik zaworowy z pętlą 1 ml 
h. kolumna do chromatografii żelowej w warunkach liofilowych 

i. detektor UV-VIS DAD 

j. detektor refraktometryczny ‐ integrator 

 Strzykawka 100, albo 50 μl (produkcji Hamilton, albo SGE); 

Wykonanie Ćwiczenia: 

 

1.Kalibracja 

 

a. Sporządzić roztwory nisko – dyspersyjnych standardów polidextranów o 

średnich masach molekularnych: 100000 Da, 12000 Da, 1000 Da w wodzie 

b. Ustawić stałą prędkość przepływu eluentu Woda/ACN + 50 mM HCOONH4,  

pH 4 – 0,5 ml / min. 

c. Ustabilizować warunki rozdzielania po zapewnieniu wypełnienia kanału 

odniesienia detektora RI aktualnie stosowanym eluentem (konieczne uzyskanie 

stabilnej linii podstawowej detektora – wahania wskazań na wyświetlaczu 

mniejsze od 0,2 jednostek względnych); 

d. Po ustaleniu warunków oznaczania, nastrzyknąć roztwór wzorcowych 

polidekstranów w eluencie 

e. Zarejestrować chromatogram i odczytać czas retencji oraz powierzchnię piku 

każdego wzorca. 

2. Wykonanie badania hydrolizatów wierzby energetycznej prowadzonej w warunkach 

kwaśnych lub zasadowych   

 

a. Po ustabilizowaniu warunków oznaczania, identycznych jak te, które 

stosowano podczas wzorcowania, dozować do kolumny roztwór próbki i 

rozpocząć zbieranie danych. 

b. Z uzyskanego chromatogramu odczytać czas retencji (czas położenia 

maksimum piku) oraz czas elucji początku i końca oraz czas położenia ok. 

¼, 1/3, ½, 2/3, ¾ powierzchni piku analizowanego polimeru. 

Stosowane w ćwiczeniu fazy stacjonarne 

kolumna semi-preparatywna żel krzemionkowy modyfikowany grupami typu Diol,  300 x 7 

mm o średniej wielkości ziaren wypełnienia 5 μm, 

 

Warunki Rozdzielania 

 Przepływ fazy ruchomej – ok. 0,5 ml / min 

 Temperatura pokojowa 

 Ciśnienie – ok. 25 atm. 
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Zasada Metody 

Próbkę polimeru przeznaczonego do badania rozkładu masy cząsteczkowej rozpuszcza 

się w fazie ruchomej (w tetrahydrofuranie, albo w dichlorometanie). Określoną objętość tego 

roztworu dozuje się do kolumny chromatograficznej typu HPLC, wypełnionej kulistymi 

cząstkami porowatego w całej objętości ziaren. Kolumna umożliwia rozdzielanie substancji 

różniących się masą cząsteczkową, a w istocie – tzw. „średnicą hydrodynamiczną”.  

Wylot kolumny jest połączony z detektorem UV-VIS-DAD a następnie szeregowo  

z detektorem refraktometrycznym, którego sygnał jest proporcjonalny do stężenia oraz do 

masy cząsteczkowej substancji eluowanych z kolumny.  

Otrzymane piki chromatograficzne należy podzielić na kilka do kilkunastu fragmentów o 

zbliżonych powierzchniach. Każdemu z fragmentów należy przypisać czas retencji, 

odpowiadający położeniu „środka ciężkości” odpowiedniego fragmentu.  

 

Uzyskane wartości czasu retencji poszczególnych fragmentów piku są porównywane 

są z odpowiadającymi im wartościami czasu retencji i logarytmu masy cząsteczkowej na 

przygotowanej wcześniej krzywej kalibracyjnej, uzyskanej dla „nisko-dyspersyjnych” 

standardów polimerów.  

Wagowy udział poszczególnych frakcji o określonych masach molekularnych w 

próbce badanego polimeru wyznacza się w przybliżeniu na podstawie udziałów powierzchni 

poszczególnych fragmentów piku do całkowitej jego powierzchni.  

W celu dokładnego określenia wagowego rozkładu stężenia należy, dodatkowo, 

zastosować metodę normalizacji ze współczynnikami korekcyjnymi, określonymi na 

podstawie wykresu cM = f(AM), gdzie: cM – to stężenie roztworu nisko-dyspersyjnego 

polimeru o średniej masie molekularnej M, AM – to powierzchnie odpowiedniego piku próbki 

kalibracyjnej. 

Opracowanie Wyników i zalecenia dotyczące sprawozdania 

1. Sprawozdanie powinno zawierać: - w części przygotowanej przez każdą z podgrup – 

krótki opis pojęcia „polidyspersyjności” polimeru, mechanizmu rozdzielania  

w warunkach chromatografii wykluczania (żelowej) oraz zasad jej wykorzystania do 

badania średniej wartości oraz rozkładu masy molekularnej; 

2. Schemat ideowy stanowiska 

3. Opis warunków rozdzielania  

4. Wykres zależności log M od objętości retencji wzorcowych polimerów (krzywa 

kalibracyjna); 

5. Na podstawie wartości czasu retencji poszczególnych fragmentów piku badanego 

polimeru, wyznaczyć z równania krzywej kalibracyjnej odpowiadające im wartości 

masy cząsteczkowej oraz orientacyjny przebieg krzywej rozkładu masy cząsteczkowej 

badanego polimeru przy założeniu, że czułość detektora RI nie zależy od masy 

cząsteczkowej (metoda normalizacji „prostej”); 

6. Piki fragmentujemy zgodnie z zaleceniami prowadzącego ćwiczenie   

7. Do sprawozdania powinny być dołączone oryginalne wykresy i chromatogramy 

uzyskane w czasie trwania ćwiczenia (będą przyjmowane tylko chromatogramy 

podpisane przez prowadzącego), wykresy i diagramy oraz przykłady obliczeń 

wykonane w celu sformułowania wniosków wynikających z przebiegu ćwiczenia i 

wyników otrzymanych 

Zakres materiału teoretycznego obowiązującego do ćwiczenia LC-1  
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1. Mechanizm rozdzielania makromolekuł metodą chromatografii żelowej (GPC, SEC)  

2. W jaki sposób wyznaczany jest rozkład masy cząsteczkowej metodą chromatografii 

żelowej ? 

3. Stosowane wypełnienia kolumn (fazy stacjonarne) do chromatografii żelowej, ich 

charakterystyka;  

4. Stosowane eluenty (fazy ruchome) i związek ich właściwości z właściwościami 

badanego polimeru;  

5. Wpływ rozkładu wielkości porów / temperatury na rozdzielenie polimerów metodą 

chromatografii żelowej; 

6. Detektory stosowane w chromatografii żelowej; Zasada budowy i działania 

odchyleniowego detektora refraktometrycznego i detektora UV-VIS- DAD;  

7. Przykłady zastosowań chromatografii wykluczania (żelowej) w badaniach, analityce, 

preparatyce. 
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