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I. Chromatografia w normalnych układach faz - NP (ang. Normal Phase) 

 

Układem faz normalnych (NP) jest każdy układ chromatograficzny, w którym faza 

stacjonarna jest polarna, natomiast faza ruchoma jest nisko lub średnio polarna oraz zawiera 

bardzo niskie zawartości wody. Podstawowym zjawiskiem decydującym o rozdzielaniu jest 

adsorpcja na polarnej powierzchni sorpcyjnej fazy stacjonarnej. Bardzo rzadko podział do 

polarnej ciekłej fazy stacjonarnej. 

  

I.a. Mechanizm retencji w NP 

 

Do rozdzielnia związków chemicznych w normalnych układach faz, wykorzystywane 

są różnice w interakcjach polarnych grup funkcyjnych rozdzielanych składników z polarnymi 

centrami aktywnymi, obecnymi na powierzchni fazy stacjonarnej. 

Mechanizm retencji opisuje model Snydera-Soczewińskiego zakładający 

konkurencyjność oddziaływań między powierzchnią sorbentu (centrami aktywnymi),  

a cząsteczkami substancji rozdzielanych i cząsteczkami fazy ruchomej. Polarne cząsteczki 

rozdzielane oraz faza ruchoma „współzawodniczą” ze sobą o miejsce na powierzchni fazy 

stacjonarnej. Są to oddziaływania natury dyspersyjnej bądź słabe oddziaływania typu dipol-

dipol i dotyczą one przede wszystkim cząsteczek małopolarnych lub niepolanrych. W tych 

warunkach retencja wzrasta, gdy spada polarność fazy ruchomej, a polarne anality wykazują 

większą retencję niż niepolarne. Należy pamiętać, że ze względu na duże powinowactwo, 

nawet niewielkie ilości wody w fazie ruchomej bądź próbce powodują dezaktywację 

powierzchni żelu krzemionkowego. W związku z tym należy, w przypadku chromatografii  

w układach faz normalnych, unikać obecności wody. 

 

I.b. Fazy stacjonarne 

1. adsorbenty nieorganiczne 

 żel krzemionkowy ("SiO2") 

 tlenek glinu (Al2O3) 

 di-tlenek cyrkonu (ZrO2) 

 krzemian magnezu itp. 

2. adsorbenty związane chemicznie - otrzymuje się je w wyniku modyfikacji polarnych 

sorbentów nieorganicznych np. żelu krzemionkowego za pomocą: 

a. związków chemicznych z grupami 

i. nitrylową (CN) 

ii. aminową (NH2) 

iii. nitrową (NO2) 

iv. diolową (DIOL) 

v. fenolową (C6H6) 

b. cyklodekstrynami 
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I.c. Faza ruchoma- eluent 

Zazwyczaj dobiera się dwuskładnikowa fazę ruchomą stosując rozpuszczalnik  

o wysokiej sile elucyjnej (polarny np. izopropanol) i rozpuszczalnik niepolarny (np. heksan), 

o niskiej sile elucyjnej (“rozcieńczalnik” eluentu). Eluent w układzie faz normalnych składa 

się z niepolarnego rozpuszczalnika o małej sile elucyjnej. W wielu przypadkach do fazy 

ruchomej- niepolarnego lub średnio polarnego  rozpuszczalnika, dodaje się niewielkiej ilości 

trzeciego - wysoko polarnego rozpuszczalnika (ok. 0,1- 2%). 

W tabeli poniżej zestawiono rozpuszczalniki najczęściej stosowane w układzie faz 

normalnych uszeregowane według rosnącej siły elucyjnej (ε0), określonej dla żelu 

krzemionkowego.  

 

Tabela 2.1. Wartości tzw. siły elucyjnej wybranych składników eluentów w normalnych układach faz 

(NP) 

 

Eluent Ɛ0 

pentan,  

 

0,00 

heksan 0,01 

chloroform 0,26 

toluen 0,29 

chlorek etylenu 0,30 

eter di-izo-propylowy 0,32 

1,3 dichloroetan 0,34 

eter di-etylowy 0,38 

eter metylo-terta butylowy 0,48 

octan etylu 0,48 

dioksan, THF 0,51 

acetonitryl 0,52 

1-lub 2- propanol 0,60 

metanol 0,70 

kwas octowy duża 

woda bardzo duża 

 

Inną miarą określającą przydatność rozpuszczalnika do rozdzielania określonych 

substancji jest selektywność. Selektywność można zdefiniować, jako zdolność 

rozpuszczalnika do selektywnego roztworzenia (a sorbentu do selektywnego zaadsorbowania) 

jednego składnika w porównaniu do drugiego, gdy polarności obu składników są takie same. 
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                Rys.1. Trójkąt selektywności rozpuszczalników wg. Snydera. 

 

Na podstawie parametru polarności P’ klasyfikacja rozpuszczalników do poszczególnych 

grup przedstawia się następująco: 

 

I. etery alifatyczne np. eter metylowo-t-butylowy 

II. alkohole alifatyczne np. metanol 

III. pochodne pirydyny, THF, sulfotlenki 

IV. glikole, kwas octowy, formamid 

V. dichlorometan, 1,2- dichloroetan, 

VI. a) ketony alifatyczne i estry, dioksan, b) nitryle np. acetonitryl 

VII. węglowodory aromatyczne, chlorowane węglowodory aromatyczne, związki nitrowe, 

estry aromatyczne, toluen 

VIII. woda, chloroform 

Przykłady eluentów w NP: heksan + chlorek metylenu (9:1 v/v); heptan; heksan; 

heksan + 2% izopropanolu itp. 

Kolejność elucji: 

Związki niepolarne są najsłabiej oddziałują z fazą stacjonarną i dlatego są wymywane 

z kolumny jako pierwsze. Natomiast związki polarne silnie oddziałują z wypełnieniem 

kolumny są później wymywane z kolumny. 

Dla hipotetycznej mieszaniny substancji, w której znajdują się wszystkie znane klasy 

związków chemicznych, siłę oddziaływań wyrażoną opisowym pojęciem “słaba” “średnia” i 

“silna” adsorpcja, można przedstawić w następującej kolejności: 
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Tabela 2.2. Orientacyjna kolejność elucji w normalnych układach faz  

Nie adsorbowane i słabo 

adsorbowane 
Węglowodory alifatyczne i cykliczne (parafiny i nafteny) 

Słabo adsorbowane Alkeny (olefiny), merkaptany, sulfidy, jednopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne (tzw. monoaromaty) i chloroaromatyczne ( z jednym lub 

więcej pierścieniami aromatycznymi) 

Średnio adsorbowane WWA- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, etery, nitryle, 

związki nitrowe i większość związków karbonylowych 

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

I.d. Zastosowanie układów NP 

Generalnie można powiedzieć, że chromatografię w układzie faz normalnych (NP), 

można stosować do rozdzielania związków niejonowych i raczej nisko oraz średnio 

polarnych, jako alternatywę dla układów faz odwróconych. Bardzo ważne znaczenie 

praktyczne ma szczególna “zdolność” układów faz normalnych do wysoce selektywnego 

rozdzielania izomerów strukturalnych, a w przypadku stosowania chiralnych faz 

stacjonarnych, do rozdzielanie izomerów optycznych. Na podkreślenie zasługuje zdolność 

adsorbentów do rozróżniania substancji pod względem polarności grup funkcyjnych. To 

powoduje, że praktycznie tylko układy faz normalnych znajdują zastosowanie do rozdzielenia 

mieszanin substancji na klasy związków chemicznych, czyli do rozdzielania grupowego. 

Rozdzielanie grupowe, np. składników ropy naftowej i produktów ropopochodnych, 

nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych, mono-, di-, i tri-glicerydów itp., może 

być z powodzeniem wykonywane, tylko, z zastosowaniem układów faz normalnych. 

I.1. Układy podziałowe NP-w, z dynamicznie generowaną, 

bogatą w wodę, fazą stacjonarną 

Podziałowe układy chromatograficzne z ciekłą fazą stacjonarną są typowe  

w chromatografii gazowej. W HPLC stosuje się je tylko z bogatą w wodę ciekłą fazą 

stacjonarną, generowaną w sposób dynamiczny w czasie przepływu eluentu przez kolumnę 

(NP-w). Jako fazę stacjonarną wykorzystuje się adsorbenty o polarnej powierzchni 

sorpcyjnej, szczególnie żel krzemionkowy, ale można też wykorzystywać inne naturalne 

adsorbenty, albo adsorbenty z chemicznie związanymi na powierzchni sorbentu polarnymi 

grupami sorpcyjnymi, a jako eluent stosuje się średnio polarną ciecz organiczną, z niewielkim 

dodatkiem metanolu, albo acetonitrylu oraz z bardzo małym dodatkiem wody, np. mieszaninę 

CH2Cl2/MeOH/H2O, w stosunku objętościowym 94:6:0,12. Należy dodać, że zawartość wody 

w takim eluencie jest już tylko nieco niższa od jej granicznej rozpuszczalności. Układy NP-w 

mają szczególnie duże znaczenie w rozdzielania glikozydów, czy alkaloidów w skali 

preparatywnej lub procesowej, ze względu na możliwość uzyskiwania szczególnie wysokich 

wartości produktywności (Pt, lub Ptv) kolumny. W przypadku rozdzielania peptydów, mogą 

być także bardzo przydatne, szczególnie względnie hydrofobowych. Natomiast nie mają 

raczej znaczenia dla rozdzielania białek, z powodu denaturacji tychże, a przede wszystkim 

braku ich rozpuszczalności w eluencie.  
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II. Wysokosprawna chromatografia cieczowa w odwróconych 

układach faz (RP-HPLC) 

 

Układy faz odwróconych (reverse phase - RP), to takie układy, gdy faza stacjonarna ma 

charakter hydrofobowy, a faza ruchoma jest mieszaniną wody / rozcieńczonego roztworu 

buforowego z dodatkiem organicznego rozpuszczalnika, lub ich mieszaniny - dodatku / 

dodatków organicznych rozpuszczalnego / rozpuszczalnych  w wodzie / w roztworze 

buforowym, zwanego / zwanych "organicznym modyfikatorem" eluentu.  

 Elucja składników rozdzielanej mieszaniny, tak jak w przypadku każdego rodzaju 

chromatografii cieczowej, może być prowadzona dwojako, sposób izokratyczny, kiedy skład 

fazy ruchomej jest niezmienny (mający zastosowanie do rozdzielania składników nieznacznie 

różniących się hydrofobowością) lub w sposób gradientowy, kiedy skład fazy ruchomej 

zmienia się w czasie trwania elucji, poprzez wzrost udziału składnika o wyższej sile elucyjnej 

(mający zastosowanie do rozdzielania składników mieszanin o znacznym zakresie 

zróżnicowania hydrofobowości).  

 

II.a. Mechanizm retencji 

 

Przeprowadzone do tej pory badania pozwoliły stwierdzić, że retencja analitów opiera 

się głównie i jest wypadkową oddziaływań typu: 

 

 Siły van der Waalsa pomiędzy hydrofobową fazą stacjonarną, a cząsteczkami 

analitów; 

 Siły elektrostatyczne pomiędzy cząsteczkami substancji rozdzielanej, zawierającej 

polarne grupy funkcyjne a cząsteczkami fazy ruchomej. 

 Siły van der Waalsa pomiędzy cząsteczkami substancji rozdzielanej i składnikami 

fazy ruchomej, 

 Wiązania wodorowe pomiędzy cząsteczkami substancji rozdzielanej i składnikami 

fazy ruchomej. 

 

Rozdzielane cząsteczki, w przypadku większej hydrofobowości, niż składniki fazy 

ruchomej, „wypychane są” w kierunku niepolarnej fazy stacjonarnej, gdzie oddziałują z fazą 

stacjonarną. W zależności od budowy oraz obecności i ilości polarnych grup funkcyjnych w 

strukturze rozdzielanych cząsteczek energia oddziaływań z fazą stacjonarną większa lub 

mniejsza, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu, bądź spadku retencji. Siła oddziaływań 

pomiędzy fazą stacjonarną, a substancją rozdzielaną zależy od budowy, wielkości  

i właściwości fizykochemicznych rozdzielanych cząsteczek. W tym przypadku duże 

znaczenie ma długość łańcuchów węglowodorowych, którymi pokryta jest faza stacjonarna. 

Wraz ze wzrostem długości łańcuchów zwiększa się retencja rozdzielanych cząsteczek. 

Właściwość ta pozwala na rozdzielenie związków będących homologami strukturalnymi  

(np. węglowodorów aromatycznych). 
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Kolejność elucji w RP  

 

Substancje są eluowane w kolejności od najbardziej polarnych - ściśle najmniej 

hydrofobowych (hydrofilowych) do najbardziej hydrofobowych (niepolarnych - najmniej 

hydrofilowych), a w szeregach homologicznych od nisko- do wysokocząsteczkowych. 

 

Retencja substancji rośnie ze wzrostem: 

 

 Stopnia pokrycia powierzchni fazy stacjonarnej związaną fazą organiczną, 

 Długości łańcucha fazy związanej, 

 Hydrofobowości grupy funkcyjnej decydującej o charakterze powierzchni sorpcyjnej, 

 Hydrofobowości substancji rozdzielanych, 

 Zawartości wody w fazie ruchomej, 

Natomiast retencja substancji maleje ze spadkiem 

 Temperatury, w której prowadzona jest separacja 

 pH fazy ruchomej stosowanej do rozdzielania 

 

II. b. Fazy stacjonarne  

Fazy związane chemicznie z powierzchnią sorpcyjną. Otrzymywanie niepolarnych faz 

związanych opiera się w przypadku wypełnień na bazie żelu krzemionkowego, na reakcji 

powierzchniowych grup OH z odpowiednimi chlorowco-silanami.  

Fazy stacjonarne stosowane w układzie faz odwróconych, zamiast grup OH, o charakterze 

kwasowym, mają na powierzchni niepolarne łańcuchy węglowodorowe, ewentualnie 

alkilonitrylowe, albo podobne. Powierzchnia jest tym bardziej hydrofobowa, im większy jest 

stopień pokrycia niepolarną fazą stacjonarną oraz im więcej atomów węgla zawiera łańcuch 

węglowodorowy. 

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

Rodzaj modyfikacji Grupa funkcyjna Najczęściej stosowany skrót nazwy 

n-alkanami -CH2CH3 C2, etylowa 

-CH2(CH2)2CH3 C4, butylowa 

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

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

grupą fenylową -CH2(CH2)xC6H5 Fenylowa 

grupą propylocyjanową -CH2(CH2)2CN Nitrylowa 

grupą perfluorową  -CH2(CF2)xCF3 CF, fluoroalkanowa 

grupą polarną, np amidową, 

karbaminianową, eterową 

-CH2(CH2)2NHCO(CH2)nCH3  
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II. c. Fazy ruchome stosowane w RP 

 

W chromatografii cieczowej w odwróconych układach faz eluent stanowi mieszanina 

wody lub odpowiedniej mieszaniny buforowej z rozpuszczalnikami organicznymi 

mieszającymi się w dowolnym stosunku z wodą. Najczęściej stosowane rozpuszczalniki 

organiczne to: metanol, acetonitryl, oraz rzadziej: izopropanol, tetrahydrofuran, aceton, 

metoksymetanol lub 2-metoksyetanol  

  Ze względu na hydrofobowy charakter faz stacjonarnych w odwróconych układach faz 

woda lub bufor o odpowiednim pH jest rozpuszczalnikiem o najsłabszej sile elucyjnej 

(praktycznie zero), przez co dodatek rozpuszczalnika organicznego do wody powoduje wzrost 

siły elucyjnej fazy ruchomej i spadek wartości współczynnika retencji. Faza ruchoma 

powinna być dobrana tak, aby współczynnik retencji mieścił się w zakresie od 1 do 10. 

Dodatek kwasu organicznego (najczęściej kwasu trifluorooctowego, octowego, 

mrówkowego, siarkowego, solnego lub ortofosforowego) do eluentu powoduje cofnięcie 

dysocjacji słabych lub średniomocnych kwasów nieorganicznych i organicznych, przez to 

zwiększenie ich hydrofobowości. Zaletą kwasów nieorganicznych (np. ortofosforowego) w 

stosunku do organicznych (np. trifluorooctowego, octowego) jest bardzo niski molowy 

współczynnik absorbcji w zakresie promieniowania nadfioletowego (niski cut-off). Z kolei 

kwasy organiczne dodane do fazy ruchomej powodują znaczne zwiększenie hydrofobowości 

polarnych związków organicznych, w wyniku ich solwatacji i tworzenia par jonowych, co 

korzystnie wpływa na sprawność i selektywność układu. Dodatkowo cechują się wyższą 

lotnością ( w stosunku do kwasów nieorganicznych), co umożliwia łatwiejsze połączenie 

takiego układu chromatograficznego ze spektrometrią mas. Ze względu na niepolarny 

charakter fazy stacjonarnej nie należy dopuścić do zastosowania fazy ruchomej o 100% 

składzie wody lub rozpuszczalnika organicznego. Prowadzi to do zmiany stopnia zwilżenia  

(z ang. dewetting) fazy stacjonarnej, co ma istotny wpływ na właściwości rozdzielcze takiej 

fazy. Dlatego też zaleca się stosowanie maksymalnie 97 % stężenia danego składnika – 

rozpuszczalnika w fazie ruchomej. Ilustrację obrazującą wpływ zastosowania 100% wody, 

jako fazy ruchomej przedstawia rysunek 3. 

 
Rys. 3. Ilustracja przedstawiająca zmianę konformacji hydrofobowej fazy stacjonarnej pod wpływem 

zastosowanej fazy ruchomej: (A) mieszanina metanol-woda, (B) 100 % woda. 
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Związki chemiczne i wysokim stopniu hydrofobowości, tj.: witaminy rozpuszczalne w 

tłuszczach, lipidy, karotenoidy, polimery syntetyczne w konwencjonalnym układzie RP 

wykazują zbyt dużą retencję, przez co nie zostaną wyeluowane nawet przy zastosowaniu 

eluentu o składzie 100% acetonitrylu. Z tego powodu niezbędne jest zastosowanie w takim 

przypadku niewodnej fazy ruchomej, w której składnikiem A (tym o niższej sile elucyjnej) 

będzie acetonitryl lub metanol, a składnikiem B (o wyższej sile elucyjnej) tetrahydrofuran, 

aceton, propan-2-ol, chlorek metylenu, eter t-butylowo-metylowy itp. takie powstępowanie 

pozwoli na rozdzielenie mieszaniny z oczekiwanym stopniem selektywności oraz umożliwi 

elucję składników w rozsądnym czasie, tzn. ostatni eluowany składnik będzie się 

charakteryzował współczynnikiem retencji nie wyższym, niż 10. 

Należy pamiętać, że w każdym przypadku wybrany eluent powinien być dostosowany do 

wykorzystywanego detektora. 

 

Zastosowanie układów RP 

Nazwa „układ faz odwróconych” jest nazwą zwyczajową wynikającą z historii 

rozwoju chromatografii cieczowej. W początkowym okresie stosowania technik 

chromatograficznych fazami stacjonarnymi były polarne sorbenty, a fazami ruchomymi mniej 

polarne rozpuszczalniki (układy faz normalnych). Obecnie chromatografia w układach faz 

odwróconych ma ogromny zakres zastosowań, natomiast chromatografię w układach faz 

normalnych stosuje się nie tak często. RP-HPLC służy do rozdzielania mieszanin substancji 

różniących się właściwościami, zarówno polarnych, średnio polarnych, jak i niepolarnych. 

Warunki RP-HPLC są powszechnie wykorzystywane także do rozdzielania peptydów  

i białek (szczególnie w zastosowaniach analitycznych, ale też preparatywnych, oraz 

procesowych). Mechanizm rozdzielania peptydów i białek w układach faz odwróconych 

opiera się na różnicy w energii oddziaływania hydrofobowych fragmentów molekuł/solwatów 

molekuł rozdzielanych substancji, z hydrofobowymi łańcuchami alkilowymi lub 

pierścieniami arylowymi przyłączonymi trwale do powierzchni sorbentu oraz podobnych 

energii oddziaływań van der Waalsa hydrofobowych fragmentów molekuł stanowiących 

dodatek do eluentu – z niepolarnymi/słabo polarnymi grupami funkcyjnymi na powierzchni 

sorpcyjnej. Ponieważ rozdzielane cząsteczki peptydów i białek złożone są z różnych reszt 

aminokwasowych (hydrofobowych lub hydrofilowych), ułożonych w zróżnicowanej 

sekwencji aminokwasowej, retencja zależy od wynikowej hydrofobowości rozdzielanych 

cząsteczek, albo ich solwatów, tzn. zarówno od struktury rozkładu hydrofobowości w 

cząsteczkach, jak i od hydrofobowości solwatów istniejących w równowadze ze składnikami 

eluentu. 
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III. CHROMATOGRAFIA CIENKOWARSTWOWA – RP-TLC / RP-

HPTLC, NP-TLC / NP-HPTLC - w odwróconych (RP), 

normalnych (NP) układach faz,  

III.a. Wprowadzenie  

Chromatografia cienkowarstwowa, nazywana ostatnio – planarną - TLC (Thin Layer 

Chromatography), jest techniką chromatografii cieczowej, gdzie rozdzielenie składników 

mieszaniny zachodzi na powierzchni sorpcyjnej fazy stacjonarnej uformowanej w postaci 

cienkiej warstwy. Obecnie już bardzo rzadko, fazą stacjonarną jest warstwa bibuły. Wówczas 

ta technika jest nazywana chromatografią bibułową. Kiedy mamy do czynienia z warstwą 

rozprowadzoną na płytce szklanej, aluminiowej lub z tworzywa sztucznego, jest to 

chromatografia cienkowarstwowa.  

III.b. Mechanizm rozdzielenia 

Mechanizm rozdzielenia jest bardzo podobny do elucyjnej chromatografii 

kolumnowej, jednakże najczęściej, szczególnie w normalnych układach faz (NP-TLC), 

warunki na powierzchni płytki TLC są bardziej skomplikowane, niż w kolumnie elucyjnej. 

Migracja składników mieszaniny wraz z fazą ruchomą wzdłuż warstwy sorbentu następuje w 

„klasycznej” TLC dzięki siłom kapilarnym, powodującym ruch eluentu od powierzchni 

cieczy, w której zostaje zanurzona płytka TLC - w kierunku ku górze, a w przypadku płytek 

umieszczonych poziomo – od linii dystrybucji eluentu dostarczanego do powierzchni 

sorbentu, w kierunku przeciwnym.  

O migracji eluentu wzdłuż płytki decydują siły adhezji fazy ruchomej do powierzchni 

ziaren złoża, które w przestrzeni między-ziarnowej tworzą swego rodzaju kapilary o zmiennej 

średnicy, stąd, by ruch fazy ruchomej odbywał się samorzutnie,  konieczna jest dobra 

zwilżalność eluentu do powierzchni sorbentu. W przypadku warunków odwróconych układów 

faz (RP) oraz stosowania jako eluentu, wzajemnie mieszających się – wody, lub roztworu 

buforowego o niewielkiej zawartości polarnego dodatku organicznego (tylko polarne ciecze 

organiczne są mieszalne z wodą lub wodnymi roztworami buforowymi, które stanowią w 

odwróconych układach faz składnik eluentu o znikomej sile elucyjnej), siły zwilżalności 

eluentu do powierzchni ziaren i kapilar w ziarnach wypełnienia są niewielkie, albo – w 

przypadku bardzo hydrofobowych faz stacjonarnych – ujemne (brak zwilżalności sorbentu 

przez eluent), wtedy w celu wymuszenia migracji eluentu wzdłuż płytki TLC, jest konieczne 

stosowanie nadciśnienia. Także w przypadku dobrej zwilżalności sorbentu przez eluent, gdy 

stosowane są tzw. wysokosprawne cienkie warstwy (HPTLC – High Performance Thin Layer 

Chromatography), dla wymuszenia ruchu, albo w celu uzyskania dostatecznie wysokiej 

prędkości ruchu eluentu wzdłuż płytki TLC, jest konieczne nadciśnienie, tzn., pompowanie 

eluentu wzdłuż płytki TLC/HPTLC. Ten rodzaj cienkowarstwowej chromatografii cieczowej, 

mającej miejsce dzięki wymuszonemu nadciśnieniem ruchowi eluentu, jest nazywany 

„nadciśnieniową chromatografią cienkowarstwową - OVP-TLC, albo, OP-TLC (Over 

Pressure Thin Layer Chromatography).  
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W zależności od energii oddziaływań składników rozdzielanej mieszaniny z fazami – 

stacjonarną i ruchomą, a w istocie z grupami funkcyjnymi fazy stacjonarnej i ruchomej - 

wykazują one różny stopień retencji tzn. mają różną drogę migracji i w trakcie trwania elucji, 

a następnie po jej zakończeniu, znajdują się w różnych miejscach cienkiej warstwy, podobnie, 

jak w kolumnie LC.  

Głównym mechanizmem oddziaływań międzycząsteczkowych, zarówno w 

normalnych (NP), jak i w odwróconych układach faz (RP), jest adsorpcja. „Naturalnymi” 

adsorbentami w NP-TLC są - żel krzemionkowy (zdecydowanie najczęściej stosowany), 

tlenek glinu, krzemian magnezu, czasem krzemian wapnia, lub hydroksyl-apatyt, a niekiedy 

inne, takie, jak celuloza ziarnista, porowaty di-tlenek cyrkonu, albo tytanu itp.  

Powierzchnia tych sorbentów (szczególnie żelu krzemionkowego), może być 

chemicznie modyfikowana różnymi związkami chemicznymi. Szczególnie ważna jest 

modyfikacja powierzchni wewnątrz-ziarnowych kapilar sorbentu, ponieważ w praktyce, 

wymiana masy ma w chromatografii miejsce na powierzchni kapilar wewnątrz-ziarnowych, 

która jest wielokrotnie większa od powierzchni zewnętrznej ziaren sorbentu.  

Niekiedy, obecnie już bardzo rzadko, dokonuje się „impregnacji” powierzchni 

sorpcyjnej warstewką ciekłej fazy stacjonarnej, podobnie, jak w chromatografii gazowej. 

Wtedy mamy do czynienia z cienkowarstwową podziałową chromatografią cieczową. W 

zależności od użytego czynnika impregnującego otrzymywać można warstwy hydrofilowe lub 

hydrofobowe. Warstwy hydrofilowe uzyskuje się stosując do impregnacji powierzchni 

sorpcyjnej dimetyloformamid, dimetylosulfoamid, dimetylosulfotlenek, a warstwy 

hydrofobowe - stosując substancje takie jak olej parafinowy, skwalan, undekan, olej 

silikonowy i inne. 

Współcześnie, modyfikację powierzchni sorpcyjnej płytek TLC wykonuje się 

metodami chemicznymi, takimi samymi, jak w przypadku modyfikacji powierzchni 

sorpcyjnej wypełnień kolumn, uzyskując związaną kowalencyjnie monomolekularną 

"warstewkę" „chemicznego modyfikatora”, wiążąc grupy funkcyjne sorbentu z powierzchną 

żelu krzemionkowego, wiązaniami siloksanowymi (-Si-O-R, gdzie R jest grupą  

n-propylową, izo-propylową, n-butylową, izobutylową, lub inną):  

 

 dla chromatografii w normalnych układach faz NP-TLC  

 

o alkilo-diol (faza stacjonarna „DIOL”), 

o mono, lub di-alkilo-aminę (faza stacjonarna „NH2”), 

o amid kwasu karboksylowego (faza stacjonarna „Amid”), 

o alkilo-nitryl (faza stacjonarna – „CN” – „nitryl”) 

o cyklodekstrynę – (często spotykana chiralna faza stacjonarna, do 

rozdzielania izomerów optycznych) 

o i wiele innych grup funkcyjnych; 
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 dla chromatografii w odwróconych układach faz (RP-TLC): 

o n-oktadekan (faza „octadecylowa”- C18 / RP-18), 

o n-oktan (faza „ortylowa” – C8 / RP-8), 

o grupę fenylową, albo di-fenylową (faza „Phenyl”, lub „di-Phenyl”), 

o alkilonitryl („CN” – faza CN, może slużyć w warunkach RP / NP oraz HILIC 

o inne hydrofobowe grupy funkcyjne, np. n-C32, n-C16, n-C6, nC4, C2, 

cholesterol, alkilo-cyklodekstryny, i wiele innych, które mogą być 

wykorzystywane, albo w warunkach faz odwróconych (RP), albo normalnych 

(NP) albo oddziaływań hydrofilowych (HILIC), a także niekiedy – 

jonowymiennych, podobnie – gdy tego samego typu modyfikowane 

chemicznie fazy stacjonarne stosuje się w elucyjnej chromatografii 

kolumnowej.  

Parametrem, który stosuje się do opisu retencji w warstwie chromatograficznej TLC 

jest współczynnik opóźnienia (Rf), albo jego 100 - krotność (hRf), definiowany, jako 

stosunek drogi przebytej przez środek plamki substancji (a) do drogi czoła fazy ruchomej (b), 

gdy obie drogi mierzy się od punktu naniesienia plamki mieszaniny rozdzielanych substancji 

na powierzchni płytki TLC (Rys.3.1).   

 

 

b

a
R f   ;                          

 

Chromatogram cienkowarstwowy mieszaniny substancji A i B; a-drogi przebyta przez środek plamek 

substancji „A” i „B”; b- droga przebyta przez czoło fazy ruchomej – mierzone od środka plamki 

mieszaniny AB, naniesionej na płytkę TLC. 

 

Najczęściej do charakterystyki retencji w TLC nie stosuje się parametru Rf, który jest 

liczbą ułamkową, a hRf (czyli hekta-Rf), tzn., Rf x 100. Na podstawie wartości Rf można 

obliczyć współczynnik retencji (k) dla badanej substancji, z zależności: 

 

k=(1-Rf)/Rf 

 

 

 



13 

 

Oczywiście, możliwość obliczenia k na podstawie wartości Rf otrzymanych w 

warunkach TLC, nie dotyczy Rf = 0 oraz bardzo małych wartości Rf, gdy retencja badanej 

substancji byłaby ogromnie wielką wartością, a wartość k zmierzałaby do nieskończoności. 

Należy mieć świadomość, że zwłaszcza w warunkach NP-TLC z dwu- lub więcej 

składnikowym bezwodnym eluentem, zawierającym składniki wyraźnie różniące się 

polarnością i/lub lepkością (w mniejszym stopniu będzie to miało miejsce dla RP-TLC), 

wartość wyznaczonego w ten sposób współczynnika retencji „k” będzie, tylko w przybliżeniu 

aktualna dla takich samych warunków w rozdzielaniu tych samych substancji w kolumnie 

NP-HPLC. Wynika to z innych, w istocie bardziej skomplikowanych, warunków rozdzielania 

w TLC, niż w HPLC. Między innymi w TLC, mimo warunków izokratycznych, może mieć 

miejsce - i często, ma – efekt „demiksji” („rozdzielania się”) składników eluentu, a także, 

sorbent na „cienkiej warstwie” ulega w różnym stopniu "zwilżaniu" składnikami eluentu w 

jego oparach (inaczej, niż w kolumnie, gdy ma miejsce kondycjonowanie powierzchni 

sorbentu ciekłym eluentem).     

Aby uzyskać informacje o rozdzielonych substancjach należy umiejscowić ich 

położenie na warstwie chromatograficznej. Jeśli są one barwne w świetle widzialnym, to gdy 

znajdują się na powierzchni płytki TLC w stężeniach nie śladowych, są widoczne gołym 

okiem. Jednakże, zdecydowana większość substancji organicznych i nieorganicznych nie 

posiada barwy, ani nie wykazuje silnej fluorescencji, czy luminescencji, ani w świetle 

widzialnym, ani w UV. Wówczas detekcję, tzn., „wizualizację” oraz określenie 

„intensywności” plamki badanych substancji można dokonać za pomocą metod fizycznych, 

chemicznych lub biologiczno-fizjologicznych. Do metod fizycznych zaliczyć możemy: 

fotometrię absorpcyjną, fluorescencję w zakresie fosforescencję, luminescencję, a w 

przypadku substancji znakowanych izotopami promieniotwórczymi - metody radiometryczne.  

 

III.c. Metody detekcji w TLC cienkowarstwowej  

a. Detekcja fizykochemiczna 

Najczęściej, w celu tzw. „wizualizacji" plamek / pasm substancji na powierzchni 

płytek TLC, stosuje się lampę emitującą promieniowanie UV, stosując światło o długości fali 

254 nm lub/i 360 nm. Bardzo wiele chemicznych związków organicznych wykazuje 

absorpcję promieniowania 254 nm. Część absorbuje też 360 nm. W tych przypadkach, gdy 

stężenia substancji zawartych w badanych plamkach / pasmach (zależnie od tego, czy roztwór 

mieszaniny / poszczególnych rozdzielanych substancji został naniesiony na płytkę w postaci 

plamki, czy pasma), nie jest na poziomie śladowym, stosuje się do rozdzielania płytki „F-

254”, albo „F-360”, albo „F-254+360”, tzn., o powierzchni impregnowanej odpowiednim 

rodzajem „fluoresceiny”. Wówczas, absorbują one światło odpowiedniej lampy UV, 

oświetlającej płytkę, zmniejszając w tym miejscu intensywność luminescencji powierzchni 

płytki, co objawia się pojawieniem pewnego stopnia „szarości” w tych miejscach takich 

płytek. Na tej podstawie można określić położenie plamek i w sposób tylko orientacyjny 

oznaczyć ich intensywność.  

Jest też wiele organicznych związków chemicznych wykazujących fluorescencję / 
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luminescencje / fosforescencję pod wpływem światła UV o jednej lub obu w/w długościach 

fali. Dodatkowo, fluorescencję można wzbudzić impregnując warstwy odpowiednim 

„wywoływaczem”. Wówczas na płytce obserwować można tzw. „świecenie” plamki / pasma. 

 

b. Detekcja lub wizualizacja chemiczna  

Tego rodzaju detekcja polega na przeprowadzeniu badanych substancji w substancje 

barwne z pomocą reagentów chemicznych, które reagują ze wszystkimi chemicznymi 

związkami organicznymi, albo z wybranymi grupami funkcyjnymi rozdzielanych substancji.  

Wtedy płytkę TLC, wysuszoną po „rozwinięciu chromatogramu TLC” , i po wysuszeniu, 

zwilża się odpowiednim reagentem, wywołującym powstanie produktu barwnego w świetle 

widzialnym (np, addycja oparów J2, lub spryskanie płytki (tylko z naturalnymi adsorbentami) 

stężonym kwasem siarkowym, powodującym zwęglenie większości substancji organicznych - 

jako "uniwersalne techniki "derywartyzacji"). Jest bardzo wiele tego rodzaju przepisów 

„wizualizacji chemicznej” realizowanej w sposób selektywny, wobec tylko określonych grup 

związków chemicznych. Ogólnie tego rodzaju postępowanie nosi nazwę „wizualizacji po  

derywatyzacji.”  

 

c. Detekcja biologiczno-fizjologiczna  

 

Metoda ta wykorzystuje specyficzną aktywność biologiczną, np. antybiotyczną, albo 

immunologiczną rozdzielanych substancji. Te metodyki służą do oznaczania obecności i 

stężeń na powierzchni płytek TLC, antybiotyków, przeciwciał, a czasem też insektycydów, 

fungicydów i innych rodzajów substancji. 

 

IV. Test kolumny sorpcyjnej (RP, NP) 

W celu sprawdzenia poprawności naładowania kolumny, ale także w celu okresowej 

kontroli technicznej, wykonuje się rozdzielanie testowe, a na podstawie otrzymanego 

chromatogramu oblicza się charakterystyczne parametry. Pełny test kolumny powinien 

opisywać: 

 sprawność kolumny (N),  

 przepuszczalność kolumny (),  

 selektywność kolumny (k, ) 

 asymetrię pików (As0,1, lub / i As0,5) 

 efekty poza-kolumnowego rozmycia stref ( 
2

extv ) – w przypadku wymagania 

maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności rozdzielania, a także: 

 ocenę przydatności separacyjnej kolumny 

Należy zapewnić reprezentatywność i dobrą odtwarzalność warunków testu, tzn., 

wybrać substancje zdolne charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w 

kolumnie (charakteryzujące się zróżnicowaną energią oddziaływań, w tym - mogące, w 

konkretnych warunkach rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać 
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jedną z mieszanin testowych Engelhardta. Ogólnie, do testowania kolumny powinno się 

wybrać: 

 substancje łatwo rozdzielające się o prostej budowie cząsteczek, 

 niskie stężenie substancji w mieszaninie testującej (w liniowym zakresie izotermy 

sorpcji), 

 małą objętość dozowania (Vi <= 20l, gdy dc=4 mm, Lc> 100 mm), 

 warunki dobrej dynamiki układu detektor – rejestrator. 

Najlepszą sprawność rozdzielania otrzymuje się przy optymalnym przepływie fazy 

ruchomej przez kolumnę, którą wyznacza się z wykresu H = f(u). Prędkość fazy ruchomej 

odpowiadająca minimum jest w chromatografii cieczowej bardzo niska i z reguły 

wykorzystuje się wyższe prędkości przepływu eluentu. Zależność H=f(u) może być opisana w 

przybliżeniu tzw. równaniem Van Deemtera (obowiązującym w sposób ścisły dla kolumnowej  

chromatografii gazowej: 

WRPT = H = A + 
u

B
 +Cu  

gdzie: 

 u – liniowa prędkość fazy ruchomej; A,B i C – wielkości stałe dla danej kolumny, fazy stacjonarnej, fazy 

ruchomej i temperatury; A – charakteryzuje dyfuzję wirową, B – dyfuzję cząsteczkową w fazie ruchomej, C – 

opór przenoszenia masy (zakłócenie równowagi przez przepływ fazy ruchomej). 

Na rys. 2.13.  przedstawiono przebieg krzywej opisanej równaniem Van Deemtera  

 

Rys. 2.13.  Wykres Van Deemtera – zależność wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT=H) od 

prędkości fazy ruchomej (u); uopt – prędkość fazy ruchomej odpowiadająca największej sprawności 

kolumny; A,B,C – stałe w równaniu Van Deemtera.  

W tabeli poniżej zestawiono zjawiska, decydujące o wynikowej sprawności kolumny 

uCCA
u

B

L
H sm

L
c  )(

2


 

Równanie Van Deemtera 

     

 Dyfuzja 

molekul

arna 

Dyfuzja 

wirowa 

(mieszanie 

Opory przenoszenia 

masy w fazie 

ruchomej (m) i 

 Założenie addytywności efektów 

rozmycia stref – addytywności 

wariancji efektów składowych 
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strumieni) stacjonarnej (s) 

Tłokowy profil przepływu w kolumnie jest podstawowym warunkiem otrzymania 

kolumny o sprawności wynikającej z powyższych teoretycznych zależności. Gdy Profil 

przepływu w kolumnie nie jest „tłokowy”, należy oczekiwać znacznie wyższych wartości 

WRPT. 

Rys. 2.14.  Kształty pików chromatograficznych w przypadku tłokowego i nierównomiernego profilu 

przepływu cieczy w kolumnie. 

Rozmycie stref „poza kolumną” (poza warstwą wypełnienia – w związku ze skończoną 

objętością dozowanej próbki (Vi ), rozmycie w dozowniku, w rurkach, na wlocie i wylocie z 

kolumny, w detektorze):  

- w związku z dozowaniem określonej porcji cieczy :  
12

2

2 i

v

V
;   

2

2

2

c

v

L
S


  ;   

 

- w związku z przepływem cieczy w pętli dozującej i w  kapilarach łączących    
 

 
m

kkv
D

wdL
1

124

1 42    

- w kuwecie detektora i w innych przestrzeniach mieszających: 22

Mv V     

 

- w ewentualnych „kieszeniach”, a także w innych „martwych” przestrzeniach aparatu: 
 

 

 

                      
m

v
D

wx 22
2 
    

 

a) niedostateczna dynamika układu detektor – rejestrator jako przyczyna „pozornej dyspersji” 

  

         222 wv   

 

Łączna wysokość wypełnienia równoważna półce teoretycznej powinna być jak najmniejsza.  

Jest w przybliżeniu sumą powyższych efektów składowych i teoretycznie powinna w 
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optymalnych warunkach wynosić : 
 

:                                     

02







 pozext

p

c HH

d

HH

 

W konsekwencji, tym mniejsze poza-kolumnowe rozmycie stref rozdzielanych substancji, im 

mniejsze objętości wewnętrznych elementów i przestrzeni w detektorze, dozowniku, 

kolumnie, im mniejsze średnice i długości kapilar łączących, a także, jeżeli wartości 

stałych czasowych odpowiedzi detektora nie są nadmierne.  
 

Oczekiwane w praktyce sprawności kolumny HPLC (jeżeli dc = 4.0 – 4,6 mm, w = 1-

1,5ml/min ) 

dp [m] No [1/m] 

10 m 15 – 20  tys. 

7 m 30 – 35  tys. 

5 m 50 – 60  tys. 

3 m 100 – 130 tys. 

 

Warunki jakie należy spełnić podczas wykonywania testu sprawności i selektywności 

kolumny: 

- należy zapewnić odtwarzalność warunków testu; wybrać substancje zdolne 

charakteryzować różne cechy oddziaływań sorpcyjnych w kolumnie (charakteryzujące się 

zróżnicowaną energią oddziaływań, w tym - mogące, w konkretnych warunkach 

rozdzielania, być przyczyną asymetrii pików; można np. wybrać jedną z mieszanin 

testowych Engelhardta, albo inną); ogólnie, do testowania kolumny powinno się wybrać: 

 substancje łatwo rozdzielające się o prostej budowie cząsteczek, 

 niskie stężenie substancji w próbce testującej (w liniowym zakresie izotermy sorpcji), 

 małą objętość dozowania (Vi <= 20l, gdy dc=4 mm, Lc> 100 mm), 

 warunki dobrej dynamiki układu detektor – rejestrator. 

Przydatne w praktyce zależności obliczeniowe 

Zależności podstawowe 

Zależności do obliczania porowatości różnego rodzaju podano w cz. 2. instrukcji. Trzeba przy 

tym pamiętać, że objętość wypełnienia kolumny, albo objętość kolumny niewypełnionej, to objętość 

walca o średnicy dc i wysokości Lc, a objętość martwą kolumny można oszacować jako: 

Vo = Fc  ּ   ּ cL  εt 

gdzie:  

Fc  - to pole przekroju poprzecznego kolumny. 

Natomiast, objętość martwą kolumny można oszacować jako: 

Vo = Vc   ּεt 

Zakładając dla kolumny pakowanej na sucho  εt=0.75, a dla kolumny pakowanej techniką 

zawiesinową na mokro (wszystkie kolumny HPLC/UPC) εt = 0.8 . 
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Liniową prędkość przepływu eluentu w kolumnie można  oszacować jako : 

u = w / (Fc  ּ  εt ) 

Proszę zastanowić się czy powyższe zależności są poprawne i dlaczego  (?) 

Teoretyczna formuła zależności rozdzielczości R (dawniej Rs – stopień rozdzielania) od 

najważniejszych parametrów rozdzielania chromatograficznego w warunkach elucji izokratycznej 

(stałego składu eluentu), uzależnia rozdzielczość (R) (dawniej stopień rozdzielenia Rs), pików 

substancji sąsiadujących na chromatografie, od sprawności retencji i selektywności układu 

chromatograficznego, i jest wyrażona następującą zależnością: 

2

2

1

1

4 k

kN
RS










 

Zależność ta pozwala na wyciąganie wniosków dotyczących optymalizacji warunków 

rozdzielania w chromatografii (nie tylko cieczowej), i pokazuje, że najważniejsza jest maksymalizacja 

„α”, tzn., selektywności rozdzielania, b. ważna wysoka sprawność rozdzielania – wysoka wartość „N” 

(liczby półek teoretycznych kolumny), a także, że wartość współczynników retencji „k” powinna 

mieścić się w zakresie od ok. 0.5 do 10, a w przypadku łatwych problemów rozdzielczych od 0.5 do 5, 

co –w warunkach elucji izokratycznej - sprzyja minimalizacji czasu trwania rozdzielania oraz 

poprawie czułości detekcji. 

Wartość R (Rs) w praktyce oblicza się na podstawie chromatogramu mieszaniny modelowej z 

zależności: 

R (Rs) = (l2-l1) / ½ (S2 + S1) 

Obliczanie sprawności i innych parametrów na podstawie chromatogramu testowego, z połowy 

wysokości piku, oddzielnie dla każdego z pików: 

22/1 )(
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Wartość H oraz N może być też obliczana na podstawie szerokości pików przy podstawie (S), a 

wartość współczynnika asymetrii piku, dla połowy wysokości piku. 

Wyżej podane zależności dla obliczania H i N są słuszne tylko dla pików posiadających kształt 

krzywej Gaussa. W przypadku pików wyraźnie asymetrycznych, wartości H i N powinny być 

obliczane na podstawie momentów statystycznych piku chromatograficznego (w przypadku obliczeń 

na podstawie chromatogramu), z zależności : 

H= Lc (μ2 / (M1)
2
) 

Możliwą do uzyskania „teoretycznie”, sprawność pakowanej kolumny w chromatografii 

cieczowej, niezależnie od skali rozdzielania, najlepiej charakteryzuje  równanie Knoxa :  
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M
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D

ud
  są wielkościami bezwymiarowymi, odpowiednio: „h” - tzw. „zredukowaną 

wysokością półki teoretycznej kolumny”, a  „ν” , tzw., „zredukowaną prędkością przepływu eluentu w 

kolumnie” – w praktyce jest to tzw. „dyfuzyjna liczba Pecleta” (Pe). Dla dobrze wypełnionych i 

bardzo sprawnych pakowanych kolumn HPLC, charakteryzujących się tłokowym profilem przepływu 

w warstwie wypełnienia kolumny: A=1, B=2, C=0,1. 

Po obliczeniu hteor. , można obliczyć Hteor oraz Nteor  dla stosowanej w badaniach kolumny 

HPLC, z podstawowej w inżynierii chemicznej i procesowej zależności: 

Lc = N  ּ  H 

Która to zależność jest przede wszystkim wykorzystywana do obliczania koniecznej długości 

kolumny (wypełnienia kolumny), gdy znana jest konieczna do uzyskania potrzebnego rozdzielenia 

liczba półek teoretycznych (N) oraz znana jest wartość wysokości równoważnej półce teoretycznej w 

warunkach rozdzielania (H).   

Następnie należy porównać te wartości „teoretyczne”, z wartościami rzeczywistymi 

wyznaczonymi w sposób doświadczalny dla badanej kolumny, tak bez odejmowania, jak i po 

uwzględnieniu (odjęciu) poza-kolumnowej dyspersji stref rozdzielanych substancji    

Przepuszczalność kolumny pakowanej najlepiej charakteryzuje bezwymiarowa, tzw. 

„zredukowana przepuszczalność kolumny  (Φ): 

Φ = (dp)
2 
/ K 

obliczana na podstawie wartości przepuszczalności „K” 

K = u Lc η / ΔP 

Wszystkie wartości należy podstawić w układzie SI. 

Wartość Φ wyznaczona dla kolumny (po eliminacji oporów przepływu), powinna mieścić się w 

zakresie 500 do 2000. Wówczas kolumna nie jest ani zbyt luźno, ani ściśle upakowana, a także 

przewody łączące i elementy podtrzymujące wypełnienie / rozprowadzające / zbierające eluent na / z 

powierzchni wypełnienia kolumny nie posiadają nadmiernego oporu dla przepływu eluentu.  Jeśli 

wartość Φ wyznacza się łącznie dla kolumny i aparatu chromatograficznego, to otrzymanie wartości w 

zakresie do 2000 informuje, że także w przewodach łączących kolumnę z pompą (na wylocie z której, 

ma miejsce pomiar ciśnienia pompowania) oraz wylot kolumny z detektorem / kolektorem frakcji, nie 

ma nadmiernych oporów przepływu. Jednakże, gdy - dla kolumn pakowanych - Φ wynosi poniżej 750, 

to złoże (wypełnienie) kolumny może być mało stabilne.  

Nie należy używać tego rodzaju kolumn w warunkach przepływu zwrotnego oraz nie należy 

dopuścić do wyschnięcia wypełnienia kolumny ! 
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Rys. 2.15. Schemat, przedstawiający chromatogram testowy i sposób wyznaczania parametrów do obliczenia 

parametrów sprawności kolumny 

Obliczenie wartości tzw. impedancji rozdzielania w testowanej kolumnie 

                         to  P 

  E = -----------   

                           N
2 

 
  

Wartość E powinna być w zakresie 2500 do 10000 dla kolumny pakowanej oraz w 

zakresie 800 do 2500 dla tzw. kolumny monolitycznej. 

Wyznaczanie poza-kolumnowej dyspersji masy na podstawie chromatogramu 

testowego:  
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Rys. 2.16. Ilustracja zasady postępowania przy wyznaczaniu tzw. „poza-kolumnowego rozmycia stref” 

rozdzielanych substancji. 
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V. Przebieg ćwiczenia 

 

Grupa laboratoryjna zostanie podzielona na trzy podgrupy. Każda z podgrup będzie 

samodzielnie wykonywać dwa  moduły ćwiczenia. Moduł dotyczący wykorzystania technik 

HPLC realizowany w warunkach NP lub RP  oraz moduł TLC realizowany w warunkach NP 

lub RP. 

 

W przypadku HPLC wykonany zostanie : 

1) Test kolumny analitycznej 

2) Rozdzielenie wskazanej mieszaniny/ekstraktu wraz z zebraniem odpowiednich 

frakcji za pomocą jednego z układów: NP, RP-HPLC  

W przypadku TLC  

3) Rozdzielenie wskazanej mieszaniny/ekstraktu wraz z wizualizacją plamek  

z wykorzystaniem lampy UV i w oparach jodu. 

 

Każda podgrupa wykonuje test kolumny, na jakiej będzie wykonywane ćwiczenie  

w warunkach odpowiednich dla testu, wskazanych przez Prowadzącego. Wynikiem 

wykonanego testu jest chromatogram na podstawie, którego podgrupa wykonuje obliczenia 

wskazane w pkt. IV niniejszej instrukcji. Studenci po krótkim wstępie i zapoznaniu z 

aparaturą wykonują samodzielnie wskazane rozdzielania oraz zbierają frakcje. 

 

V.a. Moduł A 

 

Podgrupa, oprócz wykonania testu kolumny w warunkach układów faz normalnych, 

wykonuje rozdzielanie mieszaniny wzorców oraz próbki ekstraktu roślinnego. Warunki 

prowadzenia rozdzielania chromatograficznego podane zostaną przez prowadzącego. Podczas 

zajęć zastosowana zostanie detekcja UV-Vis-DAD. 

 

Materiały i Sprzęt Laboratoryjny: 

 

Mieszanina p-,o-,m- nitroanilin do przeprowadzenia testu kolumny, ekstrakt chlorofili i 

karotenów z trawy, ekstrakty metabolitów roślinnych, ekstrakty olejów jadanych, strzykawka 

doHPLC z płaską igłą, naczynie na ścieki; 

 

Aparatura: 

 

Aparat chromatograficzny typu HPLC: pompa z programowanym składem elucji, dozownik 

zaworowy, kolumna szklana z fazą stacjonarną żel krzemionkowy lub modyfikowaną 

grupami CN, (5μm) 250 x 4 mm, detektor UV-VIS lub UV typu DAD, komputerowy system 

rejestracji i przetwarzania danych. 
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Warunki rozdzielania i detekcji: 

 

W trakcie rozdzielania ekstraktu chlorofili warunki prowadzenia rozdzielania (oprócz 

programu składu elucji) powinny być stale i nie zmienne. Faza ruchome: n-heksan: 

izopropanol 95:5 , 93:7 (v/v). Natężenie przepływu fazy ruchomej powinno wynosić  

1 mL/min., temperatura pokojowa, objętość próbki dozowanej do kolumny: 20 μL; 

 

Sposób wykonania: 

 

1) Ustawić w programie komputerowym natężenie przepływu eluentu. 

2) Ustabilizować warunki rozdzielania (stabilna linia podstawowa detektora UV-VIS 

typu DAD, powierzchnia sorpcyjna kolumny „zrównoważona” z początkowym 

składem eluentu). 

3) Po ustabilizowaniu warunków rozdzielania wprowadzić do pętli zaworu dozującego o 

pojemności 20 μL, co najmniej 50 μL próbki w położenie ”load” zaworu. Po stwierdzeniu 

gotowości systemu rejestracji i przetwarzania danych (komunikat „ready for injection”, znika 

ikona „klepsydry”- w przypadku stosowania komputerowego systemu rejestracji i 

przetwarzania danych), wprowadzić próbkę do kolumny („zadozować”, „wstrzyknąć” próbkę, 

przekręcić zawór w pozycję „inject”). Obserwować przebieg rozdzielania, kontrolować 

prawidłowość pracy aparatu, zanotować warunki rozdzielania i detekcji oraz naszkicować 

schemat aparatu, a także wyjaśnić z prowadzącym ewentualne wątpliwości. 

4) Po zarejestrowaniu chromatogramu, odczytać czas retencji poszczególnych pików. 

5) W wyżej opisany sposób wykonać analizę chromatograficzną pozostałych roztworów. 

6) Zarejestrować chromatogram oraz odczytać czas retencji pików rozdzielonych 

chlorofili od innych składników ekstraktu. 

 

V.b. Moduł B 

 

Podgrupa, oprócz wykonania testu kolumny w warunkach układów faz odwróconych , 

wykonuje rozdzielanie mieszaniny p-,o-,m- nitroanilin dla różnych składów eluentów . 

Warunki prowadzenia rozdzielania chromatograficznego podane zostaną przez 

prowadzącego. Podczas zajęć zastosowana zostanie detekcja UV-Vis-DAD. 

 

Materiały i Sprzęt Laboratoryjny : 

 

Mieszanina parabenów metylowego, etylowego i propylowego, mieszanina p-,o-,m- 

nitroanilin, acetonitryl o czystości gradient grade, woda dejonizowana, probówki i fiolki 

szklane, pipeta automatyczna, strzykawka do HPLC z płaską igłą, naczynie na ścieki; 

 

Aparatura: 

 

Aparat chromatograficzny typu HPLC: pompa z programowanym składem elucji, dozownik 

zaworowy, kolumna RP 18 (5μm lub 3 μm) 250 x 4 mm, detektor UV-VIS lub UV typu 

DAD, integrator albo komputerowy system rejestracji i przetwarzania danych. 
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Warunki rozdzielania i detekcji: 

 

W trakcie testu kolumny z wykorzystaniem roztworu wzorcowego parabenów 

wykorzystujemy układ izokratyczny dla eluentu o składzie MeOH:H2O 60:40 v:v,  

w przypadku rozdzielania mieszanina p-,o-,m- nitroanilin stosowany będzie również eluent  

o składzie MeOH:H2O 50:50. Natężenie przepływu fazy ruchomej powinno wynosić  

1 mL/min., temperatura pokojowa, objętość próbki dozowanej do kolumny: 20 μL, długość 

fali detekcji: 260 nm; 

 

Sposób wykonania: 

 

Warunki rozdzielania, detekcji i kalibracji 

1) Ustawić w programie komputerowym natężenie przepływu 1 mL/min. 

2) Ustabilizować warunki rozdzielania (stabilna linia podstawowa detektora UV-VIS 

typu DAD, powierzchnia sorpcyjna kolumny „zrównoważona” z początkowym 

składem eluentu). 

3) Po ustabilizowaniu warunków rozdzielania wprowadzić do pętli zaworu dozującego  

o pojemności 20 μL, co najmniej 50 μL próbki w położenie ”load” zaworu. Po stwierdzeniu 

gotowości systemu rejestracji i przetwarzania danych (komunikat „ready for injection”, znika 

ikona „klepsydry”- w przypadku stosowania komputerowego systemu rejestracji  

i przetwarzania danych), wprowadzić próbkę do kolumny („zadozować”, „wstrzyknąć” 

próbkę, przekręcić zawór w pozycję „inject”). 

Obserwować przebieg rozdzielania, kontrolować prawidłowość pracy aparatu, zanotować 

warunki rozdzielania i detekcji oraz naszkicować schemat aparatu, a także wyjaśnić  

z prowadzącym ewentualne wątpliwości. 

4) Po zarejestrowaniu chromatogramu, odczytać czas retencji poszczególnych pików. 

5) W wyżej opisany sposób wykonać analizę chromatograficzną pozostałych mieszanin 

związków chemicznych.  

 

V.c. Moduł C  

 

Podgrupa wykonuje rozdzielanie mieszaniny p-,o-,m- nitroanilin, parabenów, 

ekstraktu z trawy przy użyciu techniki TLC, NP. lub RP. . Warunki prowadzenia rozdzielania 

chromatograficznego podane zostaną przez prowadzącego.  

 

Materiały i Sprzęt Laboratoryjny : 

 

Płytki TLC, mieszanina parabenów metylowego, etylowego i propylowego, mieszanina  

p-,o-,m- nitroanilin, acetonitryl o czystości gradient grade, woda dejonizowana, heksan, 

izopropanol, komora do TLC, komora z jodem, pipeta automatyczna, strzykawka Hamiltona 

10 µl z płaską igłą,  
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Aparatura: 

 

Lampa UV o długości fali: 256 i 360 nm  

 

Warunki rozdzielania i detekcji: 

 

Rozwijanie prowadzone będzie przy zastosowaniu eluentów o składzie Heksan: 

Izopropanol 95:5 v:v,  MeOH:H2O 60:40 v:v, MeOH:H2O 50:50 v:v.  

 

Sposób wykonania: 

 

1. Wprowadzenie na dno komory TLC roztworu eluentu  i przykrycie pokrywką. 

2. Zaznaczanie na płytce TLC za pomocą linijki i ołówka lini startowej, 1cm od 

krawędzi płytki. 

3. Zaznaczenie na lini odpowiedniej liczby punków naniesienia próbek rozdzielanych 

związków. 

4. Naniesienie strzykawką na zaznaczone punkty rozdzielanych substancji w postaci 

niewielkich plamek  

5. Wysuszenie naniesionych plamek w strumieniu ciepłego powietrza z suszarki   

6. Ostrożne wstawienie płytki do komory TLC za pomocą pensety. 

7. Rozwijanie do momentu, w której eluent osiągnie wysokość do 1 centymetra od 

górnej krawędzi płytki. 

8. Wyciągnięcie płytki z komory, zaznaczenie ołówkiem czoła. 

9. Wysuszenie płytki w strumieniu powietrza z suszarki 

10. Wizualizacja za pomocą lampy UV, zaznaczenie plamek. 

11. Wizualizacja w oparach Jodu 

 

Wymagania do sprawozdania 

 

Sprawozdanie grupy powinno składać się: 

 z strony tytułowej 

 schematu ideowego aparatury 

 warunków wykonania rozdzielania/testu kolumny 

 wyników w postaci chromatogramów/fotografii płytek TLC/ odpowiednich obliczeń/ 

zestawienia wyników  

Konieczne obliczenia do zaliczenia sprawozdania z testu kolumny :  

N, H, k, α, R, Re, E, 
2

extv , φ, As, K. 

z płytki TLC : 

Rf, k,  

 wniosków końcowych 

 

 



25 

 

Dodatkowo każde sprawozdanie i jego części powinny być odręcznie podpisane przez 

autorów. 

 

Szczegółowe wytyczne i wskazówki dotyczące przygotowania sprawozdania znaleźć 

można na stronie domowej Katedry: zakładka: Dydaktyka/Przedmioty/Technologia 

Chemiczna/Techniki Rozdzielania/Wytyczne do sprawozdań.pdf 

(http://www.pg.gda.pl/chem/Katedry/Inzynieria/images/data/tch/tch_tr_spr.pdf). 
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