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1. WSTĘP 

 

Chromatografia jonowymienna ( Ion-Exchange Chromatography – IEC ) jest odmianą 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej, stosowaną do rozdzielania i oznaczania 

substancji, które można przeprowadzić do postaci jonowej.  

W przeciwieństwie do chromatografii jonowej, w chromatografii jonowymiennej 

stosuje się silne eluenty (0,1 – 10M), analizie poddawane są mieszaniny jednoskładnikowe. 

Stosuje się jonity o dużej pojemności wymiany jonowej, nie stosuje się supresorów lub 

kolumny tłumienia. Detekcja wykonywana za pomocą klasycznych metod – 

refraktometryczna, spektrofotometryczna. 

Ze względu na stosowane typy wymieniaczy jonowych chromatografię jonowymienną 

można podzielić na kationo- i anionowymienną, w których odpowiednio stosowane są 

kationity (silne i słabe) oraz anionity (silne i słabe). Również dostępne w handlu są 

wymieniacze jonowe typu amfoteryczne, które z zależności od wartości pH środowiska 

zdolne są do oddziaływania z anionami i kationami 

 Zakres stosowania 
 
� Oznaczanie anionów, kationów w wodach (pitnych, mineralnych, morskiej, 

powierzchniowe) i ściekach (poatomowych, petrochemicznych, galwanizerskich) 

� Oznaczanie anionów i kationów w płynach fizjologicznych, lekach i żywności 

� Oznaczanie aminokwasów, peptydów, białek, cukrów, RNA, DNA, nukleotydów w 

materiałach pochodzenia biologicznego 

� Oczyszczanie mieszanin postsyntetycznych powstałych podczas produkcji kwasów 

nukleinowych, peptydów i białek. 

W czasie procesów refiningu, hydroreformingu, hydrocrackingu generowane są 

znaczne ilości gazów bogatych w siarkowodór. Sposobem jego usuniecia jest tzw. „mycie 

aminowe”, w którym wykorzystywane jest powinowactwo siarkowodoru do amin 

organicznych, tj monoetanoloamina (MEA), dietanoloamina (DEA), 

metylodietyloetanoloamina (MDEA). 

Jednym ze sposobów degradacji mieszaniny amin jest powstałych w procesie 

„desulfuryzacji” – usunięcia siarkowodoru - jest proces degradacji termicznej, w wyniku 

której powstaje m.in. amoniak i jony amoniowe. 

Z tego powodu istnieje spore ryzyko przedostania się wraz ze ściekami 

postprocesowymi do gleby amin organicznych oraz ich produktów rozkładu (włącznie z 

jonami amoniowymi). Stąd ważne jest oznaczanie i monitorowanie obecności wspominanych 

substancji w odpadach poprocesowych. 



4 
 
 

2. CEL ĆWICZENIA 

Celem cwiczenia jest zapoznanie studentów z zasadami stosowania jonowymiennej 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej (IEC-HPLC) na przykładzie procedury oznaczania 

zawartości jonu amonowego i amin myjących w wodach procesowych i ściekach. 

 

3. WYKONANIE ĆWICZENIA 

 
1. Wykonanie oznaczenia 

 

• Przygotować „surowe” próbki wykonując seryjne rozcieńczenia próbki 

„pierwotnej” otrzymanej od Prowadzącego 

• Wykonać „wzorcowanie” przy użyciu mieszaniny kalibracyjnej otrzymanje od 

Prowadzącego ćwiczenie 

• Po ustabilizowaniu warunków oznaczania, identycznych jak te, które stosowano 

podczas wzorcowania, dozować do kolumny roztwór próbki i rozpocząć zbieranie 

danych. 

• Z uzyskanego chromatogramu odczytać czas retencji (czas położenia maksimum 

piku) oraz powierzchnię każdego interesującego nas piku 

 

2. Warunki chromatograficzne 

 

• Kolumna: Nucleosil SA, 5µm, 250 x 4,6mmm (Mechery - Nagel, Niemcy) 

• Eluent: 0,088M KH2PO4 (Merck, Niemcy) + 85%H3PO4 (Merck, Niemcy),  

pH = 2,6 

• Przepływ eluentu : 2 ml/min,  

• Temperatura: 30°C,  

• Objętość dozowanej próbki: 20 µl,  

• Detekcja: RI, UV-VIS 

Przykłady chromatogramów rozdzielania mieszaniny wzorców oraz próbki 

„surowe” przedstawiono wraz z opisami na rysunku nr 1 oraz 2 

  



 
 

 

 
Rys. 1 Przykład chromatogramu 

chromatografii jonowymiennej. D
4,6 mm, przepływ 2 ml/min, temperatura 33

 

 
Rys. 2   Przykład chromatogramu rozdzielania próbki 

bazowych techniką chromatografii jonowymiennej. D
spektrofotometryczny UV
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 rozdzielania próbki złożonej z: NH4
+, MEA, DEA, MDEA technik

chromatografii jonowymiennej. Detektor refraktometryczny, kolumna: Nucleosil AG
ml/min, temperatura 33°C, objętość dozowana 20 µl. 

rozdzielania próbki ścieków z procesu katalitycznego „hydrorefiningu
 chromatografii jonowymiennej. Detektor refraktometryczny (D), 

spektrofotometryczny UV-VIS typ DAD (A, B, E). Warunki chromatograficzne jak na rysunku nr 1

 

, MEA, DEA, MDEA techniką 
Nucleosil AG, 5 µm, 250 x 

 

hydrorefiningu” olejów 
etektor refraktometryczny (D), 

iczne jak na rysunku nr 1 



 
 

Rys. 3   Przykład chromatogramu rozdzielania próbki 
techniką chromatografii jonowymiennej. D
refraktometryczny – dolny rys.,

(pH = 8,8), przepływ 2 ml/min, temperatura 
 
 

4. WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU

1) Mechanizm rozdzielania molekuł metod

2) Stosowane wymieniacze jonowe 

3) Stosowane eluenty (fazy ruchome) i 

4) Supresja jonów – definicja i rodzaje

5) Detektory stosowane w chromatografii 

6) Przykłady zastosowań

preparatyce. 
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rozdzielania próbki złożonej z: Na2S, HS-, HCOO-, CH

 chromatografii jonowymiennej. Detektor UV-VIS (DAD) –

dolny rys., kolumna: Nucleosil SB, 5 µm, 200 x 4 mm, eluent: 0,011 Na
ml/min, temperatura 25°C, objętość dozowana 20 µl. 

WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU 

Mechanizm rozdzielania molekuł metodą chromatografii jonowymiennej 

Stosowane wymieniacze jonowe i ich krótka charakterystyka 

Stosowane eluenty (fazy ruchome) i ich wpływ na rozdzierlanie substancji jonowych.

definicja i rodzaje 

Detektory stosowane w chromatografii jonowymiennej. Zasada działania

Przykłady zastosowań chromatografii jonowymiennej w badaniach, analityce, 

 

, CH3COO-, C2O4
-, S2O3

-

– górny rys. oraz 

eluent: 0,011 Na2HPO4 

jonowymiennej   

ich wpływ na rozdzierlanie substancji jonowych.  

Zasada działania.  

w badaniach, analityce, 
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6. SPRAWOZDANIE 

Każda grupa przygotowuje odrębne sprawozdanie w formie raportu z badań, z 

odpowiednimi obliczeniami i wykresami oraz poprawnie opisanymi chromatogramami. Na 

końcu raportu należy zawrzeć wnioski Grupy nt. każdej z części ćwiczenia. 

 Nad przygotowaniem sprawozdania powinna pracować cała grupa wykonująca 

ćwiczenie. Na stronie czołowej powinny zostać wpisane czytelnie nazwiska osób 

wykonujących ćwiczenie oraz sprawozdanie wraz z podpisami. Podpis oznacza, że 

określona osoba brała udział w pracy nad przygotowaniem sprawozdania i współ-

odpowiada za jego treść i zamieszczone wnioski.   


