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1. Wstęp 

Sposób charakteryzowania produktów technicznych zależy przede wszystkim ich 

przeznaczenia. W przypadku produktu technicznego jednoskładnikowego (np. toluen 

techniczny, mieszanina ksylenów) jednym z ważnych parametrów jest jego czystość. W 

niektórych przypadkach, dodatkowo zanieczyszczeń krytycznych, których obecność i 

zawartość stanowi o przydatności produktu do określonych zastosowań - tzn. przekroczenie 

dopuszczalnej zawartości określonych zanieczyszczeń nie pozwala na zastosowanie takiego 

materiału, np. z powodu szkodliwości zanieczyszczeń. 

W przypadku mieszanin o zdefiniowanym lub oczekiwanym zakresie zmienności składu, 

wyznacza się jego ilościową charakterystykę, np. jako ułamki masowe, objętościowe etc., 

każdego z głównych składników.  

Mieszaniny wieloskładnikowe charakteryzowane są przez parametry grupowe lub poprzez 

kluczowe parametry opisujące właściwości użytkowe materiału. 

Stopień czystości substancji ma niezwykle istotne znaczenie w ocenie i kontroli jakości 

produktów chemicznych. Dotyczy to w szczególności produktów o wysokiej czystości takich 

jak substancje wzorcowe, dla których czystość musi być jednoznacznie określona. Na 

etykietach można spotkać różne oznaczenia, z reguły podaje się ją jako np. ≥99%, wraz z 

symbolem techniki którą została zbadana – np. (GC), (HPLC). Dla substancji wzorcowych 

wraz z opakowaniem dostarczany jest, z reguły, certyfikat sygnowany przez osobę 

odpowiedzialną za badanie czystości, a także w wielu przypadkach podane są dokładne 

warunki analiz wykonanych w celu określenia czystości substancji.  

Czystość chemiczną substancji definiuje się, z reguły, jako stosunek wagowy ilości głównej 

substancji stanowiącej dany produkt do całkowitej ilości badanego materiału (jako 

procentowy udział wagowy głównej substancji stanowiącej dany produkt). Akceptowalny 

stopień czystości chemicznej jest uzależniony od przeznaczenia danego materiału. Materiały 

są niedostatecznej czystości, gdy zanieczyszczenia mają istotny wpływ na ich właściwości 

chemiczne i fizyczne. W celu ustalenia czystości substancji organicznych, krytycznymi 

wartościami mierzonymi są ilości poszczególnych substancji lub grup substancji w badanej 

próbce.  
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Zanieczyszczenia obecne w produktach mogą pochodzić z procesu syntezy, jak również mogą 

być wynikiem przetwarzania i przechowywania, zarówno surowców jak i wytworzonego 

produktu. 

W sytuacji gdy czystość substancji jest na poziomie 98-99% oraz wyższym, np. materiały 

wysokiej czystości, materiały odniesienia, skład zanieczyszczeń najczęściej znany jest tylko 

częściowo, a w zdecydowanej większości przypadków skład jest zupełnie nieznany. 

Określenie wymagań dotyczących oczekiwanej czystości produktu, ma także wymiar 

ekonomiczny – proces produkcyjny prowadzi się w taki sposób, aby przy jak najniższych 

kosztach procesu uzyskać wyrób spełniający określone wymagania. 

W przypadku produktów o złożonym składzie, tj. np. oleje napędowe, benzyny, parametrem 

wymaganym przez wielu odbiorców charakteryzującym produkt jest tzw. skład grupowy lub 

rozkład temperatury destylacji. Istnieje wiele innych parametrów „charakterystycznych” dla 

danego typu produktów. 

Pierwsza część ćwiczenia dotyczącego metod charakterystyki produktów technicznych, 

poświęcona jest wykorzystaniu techniki chromatografii gazowej (GC). Ze względu na szereg 

zalet GC (tj. szybkość wykonania analiz, możliwość automatyzacji, stosunkowo niski koszt 

wykonania pojedynczej analizy, duży zakres liniowości metodyk, możliwość uzyskania 

wysoce selektywnych warunków rozdzielania składników próbki oraz detekcji, etc.) jest to 

jedna z najchętniej wykorzystywanych technik analizy instrumentalnej. Obecnie, trudno 

znaleźć laboratorium analityki technicznej, laboratorium przemysłowe czy dział badawczo-

rozwojowy, które nie stosowałoby techniki GC. Znajomość podstaw teoretycznych w 

połączeniu z praktyką laboratoryjną w zakresie GC, niejednokrotnie jest czynnikiem 

decydującym o przyjęciu kandydata do pracy w laboratorium przemysłowym. 

2. Chromatografia gazowa 

Materiał zawarty w tym punkcie instrukcji stanowi syntetyczne ujęcie zagadnień opisanych w 

opracowaniu do przedmiotu Techniki Rozdzielania w zakresie GC 

(http://www.pg.gda.pl/chem/Katedry/Inzynieria/images/data/tch/tch_tr_cw3ab.pdf). Poniżej 

podano najważniejsze zagadnienia konieczne do opanowania przed przystąpieniem do 

niniejszego ćwiczenia. 
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2.1 Główne elementy stanowiska do GC 

Na rysunku 1 przedstawiono schemat typowego stanowiska do GC.  

1. Butla z gazem nośnym – Gazem nośnym (fazą ruchomą) są najczęściej: hel, azot, wodór, rzadziej, argon; 

2. Reduktor – służy do regulacji  ciśnienia na wejściu do chromatografu (redukcji ciśnienia panującego w butli); 

3. Regulator gazu nośnego – służy do precyzyjnej regulacji ciśnienia (przepływu) na wejściu do dozownika; 

4. Dozownik – miejsce wprowadzenia próbki gazowej/ciekłej do układu chromatograficznego. Istnieje 

możliwość dozowania próbki w opcji: 

a. podziału wprowadzanego strumienia po odparowaniu w dozowniku - tryb split (wprowadzana jest tylko 

część próbki dozowanej do układu, a pozostała część próbki opuszcza układ przez wylot boczny) lub przy 

zamkniętym wylocie bocznym - tryb splitless (całość wprowadzonej próbki po odparowaniu jest kierowana 

do kolumny), 

b. dozowania bezpośrednio do columny - tryb on-column. Istnieją opcje dozowania w niskiej temperaturze 

(ang. cold on-column), w temperaturze powyżej wrzenia składników próbki (ang. hot on-column) oraz z 

programowaną temperaturą odparowania - dozowniki typu PTV (ang. Programmed Temperature 

Vaporization). 

c. dozowania z zastosowaniem zaworu z pętlą dozującą - tylko do próbek;  

5. Piec z termostatem – utrzymywana jest zadana temperatura w celu zapewnienia powtarzalności procedury 

rozdzielania. Nowoczesne chromatografy posiadają moduł wprowadzenia programu temperatury 

(zaprogramowania zmian temperatury pieca chromatografu w trakcie analizy) w celu skrócenia analizy;  

6. Kolumna chromatograficzna – z odpowiednim rodzajem fazy stacjonarnej, determinującej mechanizm i efekt 

rozdzielczy; 

7. Detektor – wykrycie analitu eluowanego z kolumny; 

8. System przetwarzania danych (rejestrator, komputer) – „Obróbka” sygnału pochodzącego z detektora, 

cyfrowe i graficzne (chromatogram) przedstawienie wyniku rozdzielania.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2 Schemat typowego stanowiska do chromatografii gazowej [1] 
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2.2.  Mechanizmy rozdzielania w GC, typy stosowanych faz stacjonarnych 

2.2.1 Adsorpcyjna chromatografia gazowa (ang. Gas Solid Chromatography, GSC) 

Wykorzystywane jest zjawisko adsorpcji gazów lub par substancji na rozwiniętej 

powierzchni adsorbentu. Jako adsorbenty stosuje się substancje porowate. Mechanizm 

rozdzielania polega na lokalnym skupieniu cząsteczek gazu obecnych nad powierzchnią 

adsorbentu w skutek oddziaływania niewysyconych sił obecnych na jego powierzchni. W 

układzie ustala się równowaga termodynamiczna pomiędzy stężeniem substancji 

zaadsorbowanej na fazie stacjonarnej a stężeniem w fazie ruchomej. Taki stan można 

scharakteryzować stałą podziału KS (1). 

M

S
S C

C
K =     (1) 

KS- stała podziału 

CS- stężenie analitu S w fazie stacjonarnej 

CM- stężenie analitu S w fazie ruchomej 

Najczęściej stosowane w GSC fazy stacjonarne to: 

A. Sita cząsteczkowe 

• Zeolity - glinokrzemiany sodu, potasu, wapnia. Najczęściej stosowany glinokrzemian 

wapnia typu 5A (efektywna średnica porów 5 angstremów) i glinokrzemian sodu 13X (o 

efektywnej średnicy porów 10 angstremów). Stosowane są do rozdzielania tlenu i 

azotu oraz gazów niskowrzących H2, CH4, CO, NO  i gazów szlachetnych He, Ne, 

Ar, Kr, Xe . Duże cząsteczki ulegają zjawisku wykluczania - tzn. nie wnikają do porów i 

nie ulegają adsorpcji. Problem stanowi zdolność do adsorpcji wody z próbek, gazu 

nośnego i atmosfery, oraz bardzo silna adsorpcja CO2. Prowadzi to do stopniowej 

dezaktywacji sita. Aktywację prowadzi się poprzez wygrzewanie sita w podwyższonej 

temperaturze 

• Węglowe sita cząsteczkowe. Powstają w wyniku pirolizy polimerowych prekursorów. Są 

obojętne na parę wodną i służą do rozdzielania gazów niskowrzących H2, O2 + N2, CO, 

CH4, CO2, po podniesieniu temperatury rozdzielania można rozdzielać również acetylen i 

węglowodory w zakresie C2-C4. Popularne nazwy handlowe to seria adsorbentów 

Carbosieve i Carboxen. 
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B. tlenek glinu - Mniejsze znaczenie, głównie przez problemy z utrzymaniem jego 

aktywności na odpowiednim poziomie. Powierzchnia właściwa ≈ 200 m2/g. Umożliwia 

rozdzielanie wszystkich węglowodorów C1-C5. Jako przykład ciekawych rozwiązań, 

można podać modyfikację za pomocą Fe(OH)3 i rozdzielanie izotopów wodoru w 

temperaturze –196°C 

C. polimery porowate - polimery i kopolimery diwinylobenzenu i innych aryloolefin. 

Stosowane w postaci perełek o bardzo dużej porowatości i wytrzymałości mechanicznej. 

W temperaturach niższych od temperatury otoczenia uzyskuje się rozdzielenie H2, ( 

rozdzielanie O2, N2 na indywidualne składniki ma miejsce tylko na niektórych 

sorbentach), Ar, NO, CO, CH4, CO2, N2O, C2H6 w podwyższonej 100-150°C 

węglowodory C3, C4 i C5 oraz H2S, COS i SO2, a w temperaturze powyżej 200°C również 

węglowodory C6, C7 i C8. Ze względu na swoją hydrofobowość polimery porowate 

można stosować do analizy roztworów wodnych i wody. 

• Porapak. Porapak Q- stosowany w analizie gazów, P- większa średnicy porów niż Q, 

stosowany do rozdzielania związków o dużej masie molowej. Porapaki P,Q,R,S,N,T 

charakteryzują się polarnością rosnącą w podanym szeregu od P do T. Porapaki Q-S oraz 

P-S są odmianami silanizowanymi (powierzchnia dezaktywowana). 

*mesh- termin używany w analizie sitowej, określający liczbę oczek siatki przypadających na 

cal bieżący sita. 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2 Graficzne zobrazowanie różnic pomiędzy zjawiskami absorpcji i adsorpcji [1] 
Na rysunku 3 przedstawiono przykład chromatogramu rozdzielania mieszaniny gazowej w 
warunkach GSC. 

ADSORPCJA ABSORPCJA 
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Rys. 3 Przykład rozdzielania mieszaniny gazów z zastosowaniem sita molekularnego 5A[1] 

2.2.2 Podziałowa chromatografia gazowa (ang. Gas Liquid Chromatography, GLC) 

Wykorzystywane jest zjawisko absorpcji (rozpuszczania) chromatografowanych związków w 

ciekłej fazie stacjonarnej. Substancja wprowadzona na szczyt kolumny, na skutek 

stopniowych zmian stężenia ulega wymywaniu z początkowego odcinka i jest eluowana 

wzdłuż złoża. Szybkość elucji zleży od stałej podziału (de facto rozpuszczalności w ciekłej 

fazie stacjonarnej) pomiędzy dwie fazy. Każdy ze składników rozdzielanej mieszaniny 

podlega temu samemu zjawisku, a ich rozdzielenie będzie zależało od różnicy wartości K a w 

konsekwencji różnej szybkości migracji wzdłuż złoża oraz od różnych oddziaływań analitów 

z fazą stacjonarną. Można wymienić 4 typy oddziaływań: 

• oddziaływania dipol indukowany - dipol indukowany (siły dyspersyjne Londona) 

• oddziaływania dipol trwały - dipol trwały (siły Keesoma) 

• oddziaływania dipol trwały - dipol indukowany (siły Debye’a) 

• wiązania wodorowe 

W przypadku chromatografii podziałowej ciekłe fazy stacjonarne, w zależności od rodzaju 

wykorzystywanej kolumny (pakowana lub kapilarna - rozwinięcie tego tematu zamieszczono 

w kolejnym punkcie niniejszej instrukcji), są w różny sposób unieruchamiane. W przypadku 

starszego typu kolumn, tzw. kolumn pakowanych faza stacjonarna naniesiona na nośnik 

porowaty (w postaci jednorodnego filmu w ilości od kilku do kilkunastu % masowych) 
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wypełnia całą objętość kolumny. W przypadku najczęściej stosowanych obecnie kolumn 

kapilarnych istnieją trzy typu kolumn[2]: 

• WCOT (ang. Wall-Coated Open Tubular) – kolumny kapilarne z gładkimi ścianami 

pokrytymi ciekłą fazą stacjonarną 

• PLOT (ang. Porous Layer Open Tubular) – kolumny kapilarne z warstwą porowatą 

(adsorbentem) na ściankach (fazy stacjonarne do GSC) 

• SCOT (ang. Support-Coated Open Tubular) – kolumny kapilarne, na których ścianki 

naniesiono nośnik nasycony ciekłą fazą stacjonarną 

Do powszechnie stosowanych ciekłych faz stacjonarnych należą: 

A. Węglowodorowe - niepolarne fazy stacjonarne. Rozróżnia się fazy alkanowe i 

aromatyczne. Na fazach alkanowych bardzo dobrze rozdzielają się alkany i ich pochodne. 

Również poszczególne człony szeregów homologicznych są lepiej rozdzielane niż na 

innych fazach. Na fazach alkanowych rozdziela się alkohole pierwszo- drugo- i 

trzeciorzędowe od innych związków organicznych i związków tlenoorganicznych. Fazy 

aromatyczne wykazują podobne właściwości rozdzielcze, z tą różnicą że pozwalają na 

zatrzymywanie związków będących akceptorami elektronów, ze względu na elektrony π 

fazy stacjonarnej. Obecnie w zasadzie jedyną ciekłą fazą stacjonarną tego typu jest:  

• Skwalan - mieszanina długołańcuchowych, silnie rozgałęzionych węglowodorów, 

otrzymywanych z wątroby rekina, a także syntetycznie. Obecnie najważniejsza faza 

stacjonarna z tej grupy – zapewnia elucję analitów ściśle według ich temperatury 

wrzenia. 

B. Silikony/Siloksany - Głównie oleje wielkocząsteczkowe i polimery. Obecnie najczęściej 

stosowane w praktyce analitycznej. Najpowszechniej stosowane: dimetylo- i 

metylofenylosiloksan. Zakres temperatur pracy od –50 do 350°C, a w „opcji” 

wysokotemperaturowej nawet do 450°C. 

• Dimetylosilikony i polidimetylosiloksany (PDMS): Niska polarność. Stosowane do 

rozdzielania wyższych kwasów tłuszczowych, fenoli, terpenów, steroidów, pestycydów. 

Przykłady: DB1, HP-1, OV 1, 101; SP 2100.  

• metylofenylosilikony: Obecność grup fenylowych polepsza właściwości rozdzielcze 

względem związków aromatycznych i polarnych substancji chemicznych. Zawartość 
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grup fenylowych może się wahać od 5% do ponad 75%. Przykłady : DB-5 (5% grup 

fenylowych), HP-5, DB-17, HP-17, OV 3(10% grup fenylowych), 17(50% grup 

fenylowych.  

W przypadku kolumn kapilarnych stosuje się poprzecznie sieciowane silikony w postaci 

polidimetylosiloksanu (PMDS) w postaci czystej (oznaczenia HP-1, DB-1) oraz z różną 

domieszką procentową metylo-fenylosiloksanu oznaczenia (HP-5, DB-5 - fazy z 5-cio %-

owym udziałem grup fenylowych i inne np. HP-17,DB-17). Fazy stacjonarne z dopiskiem 

MS np. HP-5MS, to fazy o dodatkowej stabilności termicznej, zmniejszające ujście fazy 

stacjonarnej z kolumny w podwyższonych temperaturach dedykowane do zastosowań w 

układach sprzężonych GC ze spektrometrią mas (MS). 

• fluoroalkilosilikonowe: średniopolarne. Dobrze rozdzielają olefiny i związki aromatyczne 

od alkanów i cykloalkanów o podobnych temperaturach wrzenia.   

• nitrylosilikony. Selektywne wobec węglowodorów aromatycznych. Oprócz rozdzielania 

w. Alifatycznych i aromatycznych stosowane są również do rozdzielania: cykloalkanów, 

cykloolefin, ketonów, alkoholi pierwszorzędowych, estrów i eterów, eterów fenoli i amin 

aromatycznych. 

C. Poliglikole, polimery tlenków alkilenów- Słabo rozpuszczają węglowodory alifatyczne. 

Dobrze zatrzymują alkilobenzeny. Aldehydy, ketony i etery są eluowane z kolumny w 

kolejności odpowiadającej ich temperaturom wrzenia. Selektywność glikoli 

polietylenowych (nazywane PEG lub Carbowax) zależy od masy cząsteczkowej. Im 

dłuższy jest łańcuch polietylenowy ( na ogół od masy cząsteczkowej 400 do 20000) tym 

wyższa jest temperatura pracy takiej fazy. 

• FFAP (free fatty acid phase) - Pochodna glikolu polietylenowego i kwasu 

nitrotereftalowego, stosowana do rozdzielania wolnych kwasów tłuszczowych. 

D. Ciecze jonowe - obecnie bardzo dynamicznie rozwijająca sie linia faz stacjonarnych do 

GC. Ze względu na dużą polarność oraz praktycznie zerowa prężność par, ciecze jonowe 

zastępują inne fazy polarne do GC tj. poliglikole i TCEP. Fazy stacjonarne w postaci 

cieczy jonowych są również odporne na działanie pary wodnej i tlenu. Przy 

porównywalnej selektywności oraz niekiedy wyższej polarności, charakteryzują się 

większą stabilnością termiczną, co pozwala na szerszy zakres temperatur pracy. 

Zastosowania pokrywają się z aplikacjami dla poliglikoli i TCEP. 
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• SLB-IL100 - faza w postaci niezwiązanej jako nonylo bis (trifluorometylo) sulfonylo 

imid 1,9-di(3-winylo)imidazoliowy (nazwa oryginalna: 1,9-di(3-vinyl-imidazolium) 

nonane bis(trifluoromethyl) sulfonyl imidate) - zakres pracy do 230°C - selektywność 

i polarność porównywalna z TCEP. 

• Inne w szeregu SLB-IL- liczba po myślniku określa polarność. Im wyższa liczba - 

tym wyższa polarność. 

E. Inne : alkohole, sacharydy, etery aromatyczne, nitryle, nitryloetery, nitrozwiązki, aminy 

alifatyczne i aromatyczne, amidy, związki heterocykliczne, związki siarki i fluoru, kwasy 

tłuszczowe i ich sole(np. metali ciężkich) oraz sole kwasów nieorganicznych (np. azotan 

srebra).  

• TCEP - 1,2,3-Tris (2-cyjanoetoksy)propan) - bardzo polarna faza stacjonarna. 

Stabilność termiczna do 180°C. Pozwala na rozdzielenie związków aromatycznych 

oraz oksygenatów (dodatki do paliw zawierające atomy tlenu - głównie alkohole i 

etery) od węglowodorowej matrycy próbki.  

Na rysunku 4 przedstawiono porównanie chromatogramów rozdzielania tej samej mieszaniny 

na trzech typach faz stacjonarnych (SPB-1 - 100% PDMS; Rtx-5 - PMDS+5%Ph; HP-

Innowax - poliglikol). Na rysunkach 5-6 przedstawiono przykładowe chromatogramy 

rozdzielania mieszanin w warunkach GLC. 

 



 

 

Rys. 4 Chromatogramy rozdzielania 8
polarności. Oznaczenia: 1) 2-oktanon, 2)n

dimetyloa

 

 

Rys. 5 Przykład 
chromatogramu rozdzielanie 
gazów rafineryjnych [3] 
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Chromatogramy rozdzielania 8-miu skłądników z zastosowaniem faz stacjonarnych o ró
oktanon, 2)n-dekan, 3) 1-oktanol, 4)2,6-dimetylofenol, 5) n

dimetyloanilina, 7) naftalen, 8) n-dodekan, 9) n-tridekan 

 

 

dników z zastosowaniem faz stacjonarnych o różnej 
dimetylofenol, 5) n-undekan, 6) 2,6-
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Rys. 6 Przykład rozdzielania składników benzyny reformułowanej  [2] 

2.3 Rozdzielanie izotermiczne i z programowaną temperaturą pieca 

chromatografu. 

W celu rozdzielenia składników mieszaniny, oprócz zastosowania odpowiedniej do problemu 

rozdzielczego fazy stacjonarnej i optymalnego przepływu gazu nośnego, należy dobrać 

właściwą temperaturę rozdzielania. Wraz ze wzrostem temperatury maleją oddziaływania 

pomiędzy analitami a fazą stacjonarną (zakłada się, że oddziaływania z fazą ruchomą w GC 

nie mają miejsca!). W zbyt wysokiej temperaturze część analitów opuszcza kolumnę bez 

oddziaływań w czasie martwym (czasie substancji nie oddziałującej z fazą stac.). W 

przypadku rozdzielania złożonej mieszaniny substancji, w której występuje kilka składników 

mających niskie temperatury wrzenia i kilka o wysokich temperaturach wrzenia, zapewnienie 

całkowitego rozdzielenia wymaga zastosowania najpierw odpowiednio niskiej temperatury - 

dla rozdzielenia składników bardziej lotnych, a następnie: 

• długiego czasu oczekiwania, aby w tej temperaturze wyeluowały składniki mniej lotne 

albo 

• podwyższenia temperatury rozdzielania, tak aby zmniejszyć oddziaływania mniej 

lotnych analitów z fazą stacjonarną. 

W przypadku drugim czas etapu rozdzielania ulega wyraźnemu skróceniu, potrzebny jest 

jednak dodatkowy czas, aby schłodzić piec chromatografu do temperatury początkowej przed 

kolejna analizą. Temperatury początkowa i końcowa, a także czas ich utrzymywania oraz 



 

 

szybkość podgrzewania pieca od temperatury pocz

noszą nazwę programu temperatury

Rys. 7 Porównanie efektu rozdzielczego dla rozdzielania izotermicznego i z progr
temperatur

Ustalony program musi być realizowany w sposób powtarzalny podczas ka

tego m.in. zależy powtarzalność

liniowy i wyraża się go jako przyrost liczby stopni na jednostk

rysunku  8 przedstawiono chromatogramy mieszaniny lotnych zwi

występujących w ściekach z produkcji asfaltów dla 5

Dane poszczególnych programów te

Tabela 1 Charakterystyka zastosowanych programów temperatury

Nr programu 
temperatury 

Temperatura 
początkowa/czas 

utrzymywania 
[°C]/[min]  

Narost temperatury 

1 40/7 
2 40/7 
3 40/7 
4 40/7 
5 40/7 
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 podgrzewania pieca od temperatury początkowej do końcowej (narost temperatury) 

programu temperatury.  

Porównanie efektu rozdzielczego dla rozdzielania izotermicznego i z progr
temperaturą pieca dla mieszaniny n-alkanów[2] 

ć realizowany w sposób powtarzalny podczas każ

y powtarzalność wartości czasu retencji. Narost temperatury, z reguły jest 

jako przyrost liczby stopni na jednostkę czas np. 10°C/min. Na 

przedstawiono chromatogramy mieszaniny lotnych zwi

ciekach z produkcji asfaltów dla 5-ciu różnych programów temperatury. 

Dane poszczególnych programów temp. zestawiono w tabeli 1. 

Charakterystyka zastosowanych programów temperatury
Narost temperatury 

1 
[°C/min] 

Narost 
temperatury 2 

[°C/min] 

Narost 
temperatury 3 

[°C/min] 

Temperatura 
końcowa/czas 
utrzymywania

[°C]/[min]
25 300/
15 300/
10 300/

10 do 110°°°°C 5 do 260°°°°C 25 300/
5 do 260°°°°C 30 300/

ńcowej (narost temperatury) 

Porównanie efektu rozdzielczego dla rozdzielania izotermicznego i z programowaną 

 realizowany w sposób powtarzalny podczas każdej analizy - od 

ci czasu retencji. Narost temperatury, z reguły jest 

ę czas np. 10°C/min. Na 

przedstawiono chromatogramy mieszaniny lotnych związków siarki 

nych programów temperatury. 

Charakterystyka zastosowanych programów temperatury 
Temperatura 
ńcowa/czas 

utrzymywania 
C]/[min] 

Czas 
całkowity 

[min] 

300/7 24,4 
300/7 31,33 
300/7 40 
300/7 52,6 
300/5 55,67 



 

 

Jak wynika z rysunku 8, szybko

znaczenie dla efektywnego rozdzielenia składników próbki.

Rys. 8 Chromatogramy HS
Porównanie zmian w efektywnoś

3. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne określania czystości 
związków chemicznych

Podstawowe klasy czystości produktów, powszechnie stosowane w Polsce wymieniono 

poniżej wraz z podanym procentowym zakresem zawa

Klasa Skrót 

Techniczny techn. 

Czysty cz. 

Czysty do analiz cz.d.a. 

Chemicznie czysty ch.cz. 
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, szybkość narostu temperatury ma w tym przypadku decyduj

znaczenie dla efektywnego rozdzielenia składników próbki. 

Chromatogramy HS-GC-PFPD oparów ścieków z produkcji asfaltów. 
Porównanie zmian w efektywności rozdzielenia lotnych związków siarki dla róż

temperatury [4] 

Zagadnienia teoretyczne i praktyczne określania czystości 
chemicznych 

ści produktów, powszechnie stosowane w Polsce wymieniono 

ej wraz z podanym procentowym zakresem zawartości głównego składnika.

Tabela 2. Klasy czystości 

Zakres [%] 
Stopień 

czystości 

90-99 1 - 2 N 

99,0-99,9 2 - 3 N 

 99,9-99,99 3 - 4 N 
zanieczyszczeń

typowymi metodami analizy chemicznej

99,99-99,999 4 - 5 N 

zanieczyszczeń nie mo

bardzo czułymi metodami analizy 

chemicznej i do ich analizy u

 narostu temperatury ma w tym przypadku decydujące 

 

cieków z produkcji asfaltów.  
siarki dla różnych programów 

Zagadnienia teoretyczne i praktyczne określania czystości 

ci produktów, powszechnie stosowane w Polsce wymieniono 

ci głównego składnika. 

uwagi 

- 

- 

zanieczyszczeń nie można wykryć 

typowymi metodami analizy chemicznej 

zanieczyszczeń nie można wykryć nawet 

bardzo czułymi metodami analizy 

chemicznej i do ich analizy użyć metod 
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wykorzystujących zjawiska czysto 

fizyczne 

Czysty spektralnie Spektra.cz. 99,999-99,9999 5 – 6 N 
Ilość zanieczyszczeń nie zakłóca 

pomiarów metodami analizy spektralnej 

Podana w kolumnie 4 czystość substancji wyrażona literą N, stosowana jest powszechnie 

przede wszystkim do określania czystości substancji gazowych. Czystość określa się poprzez 

literę N i cyfrę oznaczającą ujemny logarytm z zawartości objętościowej zanieczyszczeń. 

Zanieczyszczenia występujące w produkcie można zaklasyfikować do jednej z poniższych 

grup: 

• Zanieczyszczenia krytyczne (kluczowe) (ang. Critical Impurities) – są to 

zanieczyszczenia których obecność w produkcie powyżej pewnej określonej wartości 

(charakterystycznej dla produktu) stanowi o jego nieprzydatności do określonych 

zastosowań  

• Zanieczyszczenia prawdopodobne (ang. Suspected Impurities) - o wysokim 

prawdopodobieństwie występowania w materiał co wynika z procesu jego wytwarzania 

(synteza, oczyszczanie, składowanie), a także możliwości występowania przemian np. 

rozkład do innych substancji na co wpływają takie właściwości materiału jak: stabilność 

termiczna, reaktywność w obecności tlenu, wody lub dwutlenku węgla.  

• Zanieczyszczenia (ang. Contaminants) – są to substancje, których obecność w materiale 

nie została przewidziana w oparciu o ‘historię” procesu wytwórczego produktu oraz jego 

właściwości fizyko-chemiczne.   Obecność takich zanieczyszczeń wskazuje z reguły na 

niedoskonałość wiedzy o procesach wytwórczych i/lub właściwościach substancji.   

3.1 Kolejność postępowania w oznaczaniu czystości substancji 

Pierwszym etapem przy oznaczaniu czystości badanej substancji jest identyfikacja 

jakościowa głównego składnika, w przypadku kiedy nie jest on jednoznacznie określony lub 

głównym składnikiem może być jeden z izomerów. 

 W tym celu należy rozważyć wszelkie dostępne techniki dające możliwość 

identyfikacji głównego składnika. W przypadku gdy właściwości fizyczne badanego 

materiału są charakterystyczne i dobrze znane, do identyfikacji może posłużyć wyznaczenie 

jednego lub kilku charakterystycznych parametrów, takich jak np. temperatura topnienia. W 
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większości przypadków konieczne jest jednak wykorzystanie bardziej zaawansowanych 

technik instrumentalnych takich jak:  

• Chromatografia gazowa (GC), 

• wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC),  

• magnetyczny rezonans jądrowy (NMR),  

• spektrometria mas (MS) , 

• techniki spektroskopowe (UV, VIS, IR, Ramana). 

Kolejnym etapem jest zbadanie obecności lub braku typowych zanieczyszczeń, a w 

przypadku ich wykrycia, dokonanie oznaczeń ilościowych. W takich przypadkach 

powszechne jest, dla oznaczania zanieczyszczeń organicznych, stosowanie technik łączonych, 

tj. stanowiących kombinację technik rozdzielania oraz różnych technik detekcji, np. 

chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo jonizacyjną (GC-FID) czy w sprzężeniu ze 

spektrometrią mas (GC-MS), chromatografia cieczowa (LC) z detektorem 

refraktometrycznym (LC-RID) oraz masowym (LC-MS).  

Typowymi technikami dla zanieczyszczeń nieorganicznych są:  

• fluorescencja rentgenowska (XRF),  

• jonizacja z zastosowaniem plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP) połączona z optyczną 

spektroskopią emisyjną (ICP-OES) bądź spektrometrią mas (ICP-MS),  

• neutronowa analiza aktywacyjna (NAA),  

• dla oznaczenia zawartości wody – metoda wagowa (utrata masy podczas suszenia) bądź 

miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera.  

Zaletą technik łączonych jest możliwość wykonania identyfikacji jakościowej i 

oznaczenia ilościowego jednocześnie podczas tej samej analizy.  

Kluczowym elementem zapewniającym jakość otrzymywanych wyników jest 

przeprowadzenie poprawnej procedury walidacyjnej oraz właściwe stosowanie w pełni 

scharakteryzowanych materiałów odniesienia (wzorców analitycznych).  

3.2 Metody określania czystości 

Suma ilości głównego składnika (n
PC

) oraz ilości zanieczyszczeń  (Σn
IC

 ) jest z 

definicji równa całkowitej ilości wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Ponadto 
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(podobnie) suma masy głównego składnika (m
PC

) oraz masy zanieczyszczeń (Σm
IC

 ) jest 

równa całkowitej masie wszystkich substancji znajdujących się w próbce. Biorąc pod uwagę 

dobrze scharakteryzowany główny składnik materiału, ilość substancji i masa substancji dają 

się łatwo przeliczać uwzględniając średnią masę molową (wzór 1) (masę cząsteczkową) 

głównego składnika (M
PC

). 

   (1) 

Analogicznie można postąpić przy przeliczaniu ilości i masy każdego ze składników 

zanieczyszczeń, uwzględniając średnią masę molową (M
IC

): 

    (2) 

Tak długo, jak jednostki są zgodne, ilości substancji i masa substancji dają się wyrazić 

jako ułamki próbki ogólnej. Ułamek molowy x
C
 dla składnika C (zarówno PC jak i IC), 

można zdefiniować jako (3): 

   (3) 

Ułamek wagowy w
C
 dla składnika C, definiuje się jako (4): 

   (4) 

Zarówno ułamki molowe jak i wagowe sumują się do jedności: 

 (5) 

Istnieją cztery różne podejścia do określenia czystości badanego materiału:  

• bezpośrednie obliczanie n
PC

 za pomocą metod: 

o grawimetrycznych 

o miareczkowych  
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o oznaczeń ilościowych z zastosowaniem NMR i metody wzorca wewnętrznego (ang. 

Internal Standard Quantitative Nuclear Magnetic Resonance - IS-qNMR) 

o analiza stosunku izotopowego z zastosowaniem spektrometrii mas (ang. Stable 

Isotope Ratio Mass Spectrometry) 

• bezpośrednie obliczanie x
PC 

lub w
PC

: jeśli wszystkie składniki mieszaniny można 

rozdzielić w funkcji czasu (procesy chromatograficzne), częstotliwości (metody 

spektroskopowe), masy (układy spektrometrii mas) lub innych fizycznych wielkości oraz 

jeśli każdy ze składników może zostać wykryty z równomolową lub molowo-masową 

czułością, wtedy stosunek sygnału głównego składnika do sumy sygnałów pozwala na 

wyznaczenie x
PC 

lub w
PC. W przypadku braku równopolowej odpowiedz można stosować 

odpowiednie współczynniki korekcyjne dla poszczególnych sygnałów.  

• jednoczesne obliczanie 1 - Σx
IC

: Czystość substancji można określić, stosując techniki 

termoanalityczne, tj. różnicową analizę termiczną (DTA) i różnicową kalorymetrię 

skaningową (DSC). Podstawę do zastosowania tych technik w analizie czystości stanowi 

fakt, iż zanieczyszczenia obecne w związkach organicznych wpływają na zakres 

temperatur, kształt i powierzchnię endotermicznych pików DTA i DSC, związanych z 

topnieniem tych substancji. Na tej podstawie stopień czystości można ocenić, porównując 

piki endotermiczne dla próbki badanej oraz wzorca. W oznaczeniach ilościowych stosuje 

się natomiast równanie van’t Hoffa, które przedstawia zależność pomiędzy obniżeniem 

temperatury topnienia czystej substancji a stężeniem zawartych w niej zanieczyszczeń. 

• kolejne obliczanie 1 - Σx
IC 

lub 1 - Σw
IC

: w przypadku zanieczyszczeń różnego typu często 

wynik podany jako czystość materiału jest obliczany na podstawie wyniku kilku 

niezależnych oznaczeń np. z metody normalizacji lub normalizacji ze współczynnikiem 

(GC-FID) oraz wyników oznaczeń zawartości wody metodą Karla-Fischera. 
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4. Wykonanie ćwiczenia 

Niniejsze ćwiczenie 3 składa się z trzech zadań: 

1. Oznaczenie czystości toluenu technicznego 

2. Określenie czystości technicznego chlorotaloniu 

3. Zbadania składu po-procesowej mieszaniny gazowej 

4.1. Oznaczanie czystości toluenu technicznego ( na podstawie [I]) 

Badanie wykonuje się z wykorzystaniem kapilarnej chromatografii gazowej z 

detektorem płomieniowo jonizacyjnym (FID). 

 Warunki analiz: 

• Chromatograf Perkin Elmer z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) 

• Kolumna: 30,0 m x 0,25 mm x 0,25um (SLB-IL111) 

• Gaz nośny: Hel, 1,1 ml/min 

• Program temperatury 40°C (10 min.) - narost 10°C/min-180(20 min) 

• Temperatura dozownika 235°C 

• Warunki detekcji: Temperatura detektora 250°C, Przepływy – Wodór 40 ml/min, 

Powietrze 430 ml/min 

• objętość dozowania 0,4 ul, w trybie Split 150:1 

Sposób postępowania: 

1. Sprawdzić gotowość aparatury i systemu rejestracji danych zgodnie z uwagami 

Prowadzącego 

2. Pobrać pipetą ze zbiornika z toluenem reprezentatywną próbkę o objętości 5 ml i 

przenieść do fiolki. 

3. Mikrostrzykawkę przepłukać próbką 5 razy. Następnie pobrać 1,0 ul próbki i 

niezwłocznie zadozować oraz nacisnąć przycisk START. 

4. W trakcie rozdzielania należy przygotować schemat ideowy stanowiska GC-FID 

5. Po zakończeniu programu temperatury, korzystając z przygotowanej metody, w której 

zapamiętano wartości czasu retencji zanieczyszczeń oraz ich współczynniki odpowiedzi 

zintegrować chromatogram. 
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6. Wynik analizy ilościowej metodą normalizacji ze współczynnikiem podany w raporcie 

należy umieścić w sprawozdaniu. 

W celu przypomnienia metod oznaczeń ilościowych Studenci proszeni są o skorzystanie 

z odpowiednich pozycji literatury fachowej, np. poz. 5 wykazu literatury. 

7. Pomiar należy powtórzyć trzykrotnie. 

8. Dla kompletu wyników należy wykonać niezbędne obliczenia statystyczne (wartość 

średnia odchylenie standardowe, CV, rozstęp). 

9. Równolegle do analiz GC-FID należy oznaczyć zawartość wody metodą Karla-Fischera 

4.2. Oznaczanie czystości chlorotalonilu technicznego 

Charakterystykę chlorotalonilu oraz występujących w produkcie technicznym 

zanieczyszczeń podano w instrukcji do ćwiczenia 4. 

Warunki analiz: 

• Chromatograf Perkin Elmer z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) 

• Kolumna: 30,0 m x 0,32 mm x 1um (PE-1) 

• Gaz nośny: Hel, 2,0 ml/min 

• Program temperatury 50°C(3min) - narost 12°C/min do 180°C (18 min) - narost 6°C/min 

do 245°C (5 minut) 

• Temperatura dozownika 235°C 

• Warunki detekcji: Temperatura detektora 275°C, Przepływy – Wodór 40 ml/min, 

Powietrze 430 ml/min 

• Objętość dozowania 1,0 ul, w trybie Split 10:1 

• Roztwór produktu technicznego o stężeniu 0,5-1,2% m/v przygotowuje się w acetonie. 

• Sposób postępowania analogiczny, jak w 4.1, czystość oblicza się metodą normalizacji.  

W celu identyfikacji i oznaczenia zanieczyszczeń krytycznych, o których wspomniano 

w instrukcji do ćwiczenia 4, powszechnie stosowane jest sprzężenie chromatografii gazowej 

ze spektrometrią mas (GC-MS). Stosuje się kolumnę kapilarną 30,0 m x 0,25 mm średnicy 

wewnętrznej z cienkim filmem 0,25 um poprzecznie-sieciowanej fazy stacjonarnej typu DB5 

(5% grup fenylowych). Przykładowy program temperatury: 120°C (1 min.) - narost 20°C/min 

do 320°C (5 min). Temperatura dozownika 310°C. Detekcji dokonuje się w trybie 
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monitorowania pojedynczych jonów (SIM). Próbka dozowana jest w objętości 0,5 - 2,0 ul w 

trybie splitless. Do detekcji heksachlorobenzenu stosuje sie tryb SIM przy m/z = 286 amu, a 

dekachlorobifenylu m/z = 496, 498, 500, 502 amu. 

Oznaczenia zawartości dokonuje się najczęściej z wykorzystaniem krzywej kalibracyjnej 

(metoda wzorca zewnętrznego). 

4.3. Określenie składu po-procesowej mieszaniny gazowej 

Stanowisko badawcze składa się z: 

• butli z gazem nośnym - wodór 

• chromatografu gazowego (1) Chromatron 18.3 i (2) Autosystem XL (Perkin Elmer) z 

detektorami cieplno-przewodnościowym - katarometrem (ang. thermo conductivity 

detector TCD, hot wire detector HWD) 

• kolumna pakowana 1,5 m x 2 mm ID z Sitem molekularnym 5A. 

• Systemu rejestracji danych Turbochrom. 

Materiały: 

• Butle gazowe z gazami technicznymi i mieszaninami wzorcowymi 

• Worki z tworzywa TEDLAR® o pojemności 3 dm3 do sporządzania mieszanin gazowych 

• Strzykawki gazoszczelne 

Wykonanie ćwiczenia:  

Wszystkie operacje studenci wykonują samodzielnie pod dozorem prowadzącego 

(1) zapoznanie się z aparaturą 

(2) wykonanie wzorcowej mieszaniny gazowej o składzie wskazanym przez 

prowadzącego 

• Przygotowanie worków wypełnionych po ≈ 0,5 dm3 poszczególnych gazów. Worki przed 

użyciem muszą zostać opróżnione poprzez odessanie zawartości pompką próżniową. W 

celu napełnienia worków gazami należy otworzyć zawór butli gazowej, następnie 

otworzyć zawór reduktora. Należy rozpocząć napełnianie worka poprzez przekłucie 

membrany worka kapilarą, po chwili od otwarcia zaworu reduktora, tak aby zapewnić że 

kapilara wylotowa wypełniona jest tylko gazem z butli.  
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• Po napełnieniu worków poszczególnymi gazami, wykonać mieszaniny gazowe o składzie 

podanym przez prowadzącego poprzez pobieranie obliczonej objętości gazu z 

odpowiedniego worka strzykawką gazoszczelną i napełnienie nią worka przeznaczonego 

na sporządzenie mieszaniny. Objętość przygotowywanej mieszaniny przyjąć 0,5 dm3. 

• Napełniony gazami worek pozostawić na kilka minut w celu wymieszania składników 

mieszaniny. 

 (3) Oznaczenie składu mieszaniny po-procesowej 

• Wykonanie analizy (3 powtórzenia) mieszaniny kalibracyjnej 1 i 2 

• Wykonanie analizy (3 powtórzenia) mieszaniny po-procesowej 

• Na podstawie chromatogramów dla mieszanin kalibracyjnych należy wyznaczyć 

współczynniki odpowiedzi (na podstawie [III]) dla poszczególnych składników 

mieszaniny. 

• Na podstawie chromatogramów mieszaniny po-procesowej należy określić jej skład w 

oparciu o metodę normalizacji ze współczynnikiem. 

5. Wymagania do sprawdzianu 

Na sprawdzianie obowiązuje materiał z niniejszej instrukcji oraz znajomość metod oznaczeń 

ilościowych (przystępnie opisane w [5]).  

6. Literatura 

Literatura podstawowa 

I. ASTM D 2360-08 Standard test method for trace impurities in monocyclic aromatic 

hydrocarbons by gas chromatography. 

II. ASTM D 2268-93/03 Standard test method for analysis of high-purity n-Heptane and 

isooctane by capillary gas chromatography. 

III. ASTM D 4626-95/00 Standard practice for calculation of gas chromatography responce 

factors. 

IV. ASTM D 4307-99/04 Standard practice for preparation of liquid blends for use as 

analytical standards. 
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V. ASTM D 1945-03 Standard test method for analysis of natural gas by gas 

chromatography. 

VI. ASTM D 1946-90/00 Standard practice for analysis of reformed gas by gas 

chromatography. 

Literatura uzupełniająca 

1. McNair H. M., Miller J. M., Basic gas chromatography, John Wiley & Sons 1998; 

2. Jennings W., Mittlefehldt E., Stremple P., Analytical Gas chromatography Second 

Edition, Academic Press 1997; 

3. Z. Witkiewicz, „Podstawy chromatografii”, WNT-W-wa, wyd. 2000 lub 2005; 

4. G. Boczkaj, Zastosowanie chromatografii gazowej z pulsacyjnym detektorem 

płomieniowo-fotometrycznym (GC-PFPD) do analityki lotnych związków siarki w 

rafinerii ropy naftowej, praca magisterska, Gdańsk 2008; 

5. M. Kamiński (ed.) „Chromatografia Cieczowa”, CEEAM, Gdańsk, 2004; 

7. 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.   


