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1. Wstęp 

W zależności od zastosowanej techniki analitycznej, możliwe jest uzyskanie różnych rezultatów 

oznaczania czystości tego samego materiału. W idealnych warunkach, odpowiednio dobrane 

techniki powinny zapewnić jednakowe wyniki oznaczeń. W wielu przypadkach tak nie jest. 

Wynika to głównie z różnej metody oznaczania zawartości zanieczyszczeń/czystości, a zatem 

precyzji, dokładności i selektywności. Różnice w selektywności zastosowanych metodyk 

prowadzą często do bardzo odmiennych rezultatów. Wpływa na to zarówno selektywność 

rozdzielania składników próbki (techniki chromatograficzne) jak również układu detekcji. 

Celem niniejszego ćwiczenia jest porównanie możliwości różnych technik instrumentalnych do 

oznaczania czystości tego samego produktu – chlorotalonilu technicznego. Na przykładzie 

porównania gazowej i cieczowej chromatografii przedstawiony zostanie wpływ efektu 

rozdzielczego oraz selektywności układów detekcji na końcowy wynik oznaczeń.  

2. Badanie składu grupowego oleju napędowego oraz asfaltu 

W analityce naftowej powszechnie stosowane jest pojęcie składu grupowego. Wynik oznaczenia 

stanowi informację o zawartości poszczególnych grup związków chemicznych w materiale. 

Powodem wyznaczania tego parametru są względy praktyczne – dla wielu typów produktów skład 

grupowy dostarcza kluczowych informacji nt. ich właściwości użytkowych.  

W celu wyznaczenia tak owego stosuje się technikę adsorpcyjnej chromatografii cieczowej. 

Zróżnicowanie oddziaływań adsorpcyjnych składników rozdzielanej mieszaniny oraz fazy 

ruchomej względem powierzchni fazy stacjonarnej uzyskuje się poprzez realizację procesu 

rozdzielania w układzie faz normalnych, tj. z zastosowaniem polarnej fazy stacjonarnej oraz 

bezwodnej fazy ruchomej o niskiej lub średniej polarności. Ze względu na bardzo dużą  retencję 

wysoce polarnych składników próbki, w celu zapewnienia całkowitej elucji stosuje się elucję 

skokową (skokowe zwiększenie siły elucji) lub przepływ zwrotny eluentu w kolumnie (ang. eluent 
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back-flush - EBF). Często w celu zapewnienia odpowiedniej sprawności układu 

chromatograficznego, konieczne jest stosowanie szeregowego polaczenia kilku kolumn.  

Poniżej przedstawiono dwie alternatywne metodyki oznaczania składu grupowego techniką 

cieczowej chromatografii. 

2.1. Wysokosprawna chromatografia cieczowa w układzie faz normalnych  

(NP-HPLC/UV-DAD/RID) 

Badanie wykonuje się z wykorzystaniem metodyki bazującej na procedurze opisanej  

w normie PN-EN 12916 „Oznaczanie grup węglowodorów aromatycznych w średnich 

destylatach”. 

Podczas rozdzielania w zależności od badanego materiału stosuje się jedną lub więcej kolumn do 

HPLC.  Chromatogramy przedstawione poniżej zarejestrowano w warunkach rozdzielania na 

dwóch szeregowo połączonych kolumnach - jednej wypełnionej żelem krzemionkowym,  

a drugiej wypełnionej żelem krzemionkowym modyfikowanym grupami aminopropylowymi 

(NH2), jako eluent zastosowano n-heksan. Eluat przepływał przez dwa szeregowo połączone 

detektory: spektrofotometryczny UV-VIS typu DAD oraz refraktometryczny. Rozdzielaniu 

poddaje się roztwory próbek o stężeniu ok. 20 mg/ml, dozowana objętość próbki to z reguły 50 µl. 

W celu zapewnienia całkowitej elucji składników próbki zastosowano zawór przepływu 

zwrotnego – czas przełączania zaworu ustala się na podstawie informacji uzyskanych z detektora 

UV-DAD (czas elucji fenantrenu, bądź pirenu). Poniżej opisano układ chromatograficzny 

zastosowany w przykładowym badaniu składu grupowego techniką HPLC.  

Aparatura:  

Gradientowy chromatograf cieczowy LaChrom (Merck-Hitachi, Niemcy-Japonia), wyposażony w 

czterokanałowy system elucji gradientowej z zaworami proporcjonującymi, pompę L-7100 z 

możliwością programowania składu cieczy po stronie ssącej, zawór dozujący Rheodyne Rh-7725i 

z pętlą dozującą 1200 µl, termostat L-7350 z systemem chłodzenia 7350i, detektor 

spektrofotometryczny z matrycą fotodiodową typu UV-DAD 7450A, detektor refraktometryczny 

L-7490 oraz komputer z oprogramowaniem HSM-7000, wersja 3.1.1. Dodatkowo, aparat został 

wyposażony w sześciodrogowy, dwupołożeniowy zawór V 7226 (Knauer, Niemcy) do zmiany 

kierunku przepływu eluentu w kolumnie - backflush 
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Warunki chromatograficzne

• Kolumny: dwie poł

(Macheray 

• Eluent: 

• Przepływ eluentu: 1,5 ml/min, 

• Ciśnienie: około 18 MPa

• Temperatura: 30

• Rozpuszczalnik próbki: 

• Detekcja: RI, UV

Na poniż

cykloheksan

retencji substancji wzorcowych okre

substancji.

Natomiast na rysunku 2a i 2b prze

napędowego.

Rys. 1 Chromatogram otrzymany podczas rozdzielania mieszaniny wzorców, zło
ksyleny, 1
procedurze opisanej w normie EN12916
250x4mm + Spherisorb 5

Warunki chromatograficzne

Kolumny: dwie poł

(Macheray – Nagel, 

Eluent: n-heksan do HPLC (Merck

Przepływ eluentu: 1,5 ml/min, 

śnienie: około 18 MPa

Temperatura: 30

Rozpuszczalnik próbki: 

Detekcja: RI, UV

Na poniższym rysunku 1 

cykloheksanu, o-ksylen

retencji substancji wzorcowych okre

substancji. 

Natomiast na rysunku 2a i 2b prze

ędowego. 

Chromatogram otrzymany podczas rozdzielania mieszaniny wzorców, zło
ksyleny, 1-metylonaftalenu, fenantrenu oraz pirenu, z wykorzystaniem metodyki własnej, opartej
procedurze opisanej w normie EN12916
250x4mm + Spherisorb 5

Warunki chromatograficzne: 

Kolumny: dwie połączone szeregowo kolumny: pierwsza 

Nagel, Niemcy); druga

heksan do HPLC (Merck

Przepływ eluentu: 1,5 ml/min, 

nienie: około 18 MPa 

Temperatura: 30°C,  

Rozpuszczalnik próbki: n-heksan

Detekcja: RI, UV-VIS/DAD

ższym rysunku 1 przedstawiono chromatogram rozdzielan

ksylenu, 1-metylonaftalen

retencji substancji wzorcowych okre

Natomiast na rysunku 2a i 2b prze

Chromatogram otrzymany podczas rozdzielania mieszaniny wzorców, zło
metylonaftalenu, fenantrenu oraz pirenu, z wykorzystaniem metodyki własnej, opartej

procedurze opisanej w normie EN12916
250x4mm + Spherisorb 5µm, NH

ączone szeregowo kolumny: pierwsza 

Niemcy); druga- Spherisorb NH

heksan do HPLC (Merck-Millipore

Przepływ eluentu: 1,5 ml/min,  

heksan 

DAD 

przedstawiono chromatogram rozdzielan

metylonaftalen

retencji substancji wzorcowych określa si

Natomiast na rysunku 2a i 2b prze

Chromatogram otrzymany podczas rozdzielania mieszaniny wzorców, zło
metylonaftalenu, fenantrenu oraz pirenu, z wykorzystaniem metodyki własnej, opartej

procedurze opisanej w normie EN12916, detektor refraktometryczny, Kolumna:  Nucleosil Si 50, 3 
m, NH2, 250 x 4,6mm,  przepływ 1,5 ml/min, temperatura 30

czone szeregowo kolumny: pierwsza 

Spherisorb NH

Millipore, Niemcy)

przedstawiono chromatogram rozdzielan

metylonaftalenu, fenantren

śla się zakres integracji pików dla poszczególnych grup 

Natomiast na rysunku 2a i 2b przedstawiono chromatogram rozdzielania próbki oleju 

Chromatogram otrzymany podczas rozdzielania mieszaniny wzorców, zło
metylonaftalenu, fenantrenu oraz pirenu, z wykorzystaniem metodyki własnej, opartej

detektor refraktometryczny, Kolumna:  Nucleosil Si 50, 3 
, 250 x 4,6mm,  przepływ 1,5 ml/min, temperatura 30

czone szeregowo kolumny: pierwsza - 

Spherisorb NH2, 3 µm, 250x4mm (

, Niemcy) 

przedstawiono chromatogram rozdzielan

, fenantrenu oraz piren

ę zakres integracji pików dla poszczególnych grup 

dstawiono chromatogram rozdzielania próbki oleju 

Chromatogram otrzymany podczas rozdzielania mieszaniny wzorców, zło
metylonaftalenu, fenantrenu oraz pirenu, z wykorzystaniem metodyki własnej, opartej

detektor refraktometryczny, Kolumna:  Nucleosil Si 50, 3 
, 250 x 4,6mm,  przepływ 1,5 ml/min, temperatura 30

 Nucleosil Si 50, 3 

µm, 250x4mm (

przedstawiono chromatogram rozdzielania mieszaniny wzorcowej 

pirenu. Na podstawie warto

 zakres integracji pików dla poszczególnych grup 

dstawiono chromatogram rozdzielania próbki oleju 

Chromatogram otrzymany podczas rozdzielania mieszaniny wzorców, złoż
metylonaftalenu, fenantrenu oraz pirenu, z wykorzystaniem metodyki własnej, opartej

detektor refraktometryczny, Kolumna:  Nucleosil Si 50, 3 
, 250 x 4,6mm,  przepływ 1,5 ml/min, temperatura 30

Nucleosil Si 50, 3 µm, 250x4mm

m, 250x4mm (Waters, USA)

ia mieszaniny wzorcowej 

Na podstawie warto

 zakres integracji pików dla poszczególnych grup 

dstawiono chromatogram rozdzielania próbki oleju 

Chromatogram otrzymany podczas rozdzielania mieszaniny wzorców, złożonej z cykloheksanu, o
metylonaftalenu, fenantrenu oraz pirenu, z wykorzystaniem metodyki własnej, opartej

detektor refraktometryczny, Kolumna:  Nucleosil Si 50, 3 
, 250 x 4,6mm,  przepływ 1,5 ml/min, temperatura 30

µm, 250x4mm

Waters, USA) 

ia mieszaniny wzorcowej 

Na podstawie wartości czasu 

 zakres integracji pików dla poszczególnych grup 

dstawiono chromatogram rozdzielania próbki oleju 

onej z cykloheksanu, o
metylonaftalenu, fenantrenu oraz pirenu, z wykorzystaniem metodyki własnej, opartej na 

detektor refraktometryczny, Kolumna:  Nucleosil Si 50, 3 µm, 
, 250 x 4,6mm,  przepływ 1,5 ml/min, temperatura 30°C, objętość

m, 250x4mm 

ia mieszaniny wzorcowej 

ści czasu 

 zakres integracji pików dla poszczególnych grup 

dstawiono chromatogram rozdzielania próbki oleju 

 

onej z cykloheksanu, o- 
na 
µm, 
ętość 
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dozowana 50 
metylonaftalen2,0mg/ml, fenantren0,9mg/ml, piren0,5mg/ml.

 

Rys. 2a 
Objętość
1. 

dozowana 50 µl. St
metylonaftalen2,0mg/ml, fenantren0,9mg/ml, piren0,5mg/ml.

Rys. 2a Chromatogram NP
ę ść dozowana 50 

l. Stężenie składników próbki: cykloheksan 10,8
metylonaftalen2,0mg/ml, fenantren0,9mg/ml, piren0,5mg/ml.

Chromatogram NP-HPLC
 dozowana 50 µl. Stężenie oleju nap

ężenie składników próbki: cykloheksan 10,8
metylonaftalen2,0mg/ml, fenantren0,9mg/ml, piren0,5mg/ml.

HPLC-RID otrzymany podczas rozdzielania próbki oleju nap
ężenie oleju napę

enie składników próbki: cykloheksan 10,8
metylonaftalen2,0mg/ml, fenantren0,9mg/ml, piren0,5mg/ml.

RID otrzymany podczas rozdzielania próbki oleju nap
enie oleju napędowego: 20 mg/ml. Warunki chromat

enie składników próbki: cykloheksan 10,8
metylonaftalen2,0mg/ml, fenantren0,9mg/ml, piren0,5mg/ml. 

RID otrzymany podczas rozdzielania próbki oleju nap
dowego: 20 mg/ml. Warunki chromat

enie składników próbki: cykloheksan 10,8mg/ml, o

RID otrzymany podczas rozdzielania próbki oleju nap
dowego: 20 mg/ml. Warunki chromat

mg/ml, o-ksylen5,0mg/ml, 1

RID otrzymany podczas rozdzielania próbki oleju nap
dowego: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 

ksylen5,0mg/ml, 1

RID otrzymany podczas rozdzielania próbki oleju napędowego. 
ograficzne jak dla rys. 

ksylen5,0mg/ml, 1-

 

 

ędowego. 
ograficzne jak dla rys. 
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Rys. 2b 
chromatogramy dla wybranych długo
Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania prób
Stężenie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 1.

2.2. Chromatografia cienkowarstwowa na pręcikach kwarcowych z detekcją 

płomieniowo

Technika TLC

z zastosowaniem pr

jonizacyjnego

produktów naftowych. 

węglowodorowych”

nasycon

Wadą technik

zawartoś

z ekonomicznego i czasowego punktu widzenia skutecznym rozwi

grupowego

Poniżej 

w przykładowym badaniu składu grupowego technik

Aparatura: 

Rys. 2b Chromatogram NP
chromatogramy dla wybranych długo
Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania prób
ężenie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 1.

Chromatografia cienkowarstwowa na pręcikach kwarcowych z detekcją 

płomieniowo-jonizacyjną (TLC

Technika TLC

z zastosowaniem prę

jonizacyjnego (ang. 

produktów naftowych. 

ęglowodorowych”

nasycone, później aromat

ą techniki TLC

zawartości grupowych. 

z ekonomicznego i czasowego punktu widzenia skutecznym rozwi

grupowego. 

 opisano układ chromatograficzny oraz warunki wykonywania zastosowane 

w przykładowym badaniu składu grupowego technik

Aparatura:  

Chromatogram NP-
chromatogramy dla wybranych długo
Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania prób

enie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 1.

Chromatografia cienkowarstwowa na pręcikach kwarcowych z detekcją 

jonizacyjną (TLC

Technika TLC-FID, czyli wykorzystanie c

z zastosowaniem pręcików kwarcowych z naniesion

(ang. Flame I

produktów naftowych. Detektor FID jest 

glowodorowych”.  Stosując k

źniej aromatyczne

i TLC-FID jest stosunkowo niska precyzja, szczególnie podczas oznaczania niskich 

ci grupowych. 

z ekonomicznego i czasowego punktu widzenia skutecznym rozwi

opisano układ chromatograficzny oraz warunki wykonywania zastosowane 

w przykładowym badaniu składu grupowego technik

-HPLC-UV-
chromatogramy dla wybranych długości fali ś
Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania prób

enie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 1.

Chromatografia cienkowarstwowa na pręcikach kwarcowych z detekcją 

jonizacyjną (TLC-FID) 

FID, czyli wykorzystanie c

ęcików kwarcowych z naniesion

Ionization D

Detektor FID jest 

Stosując kolejne eluenty, w sposób stopniowy eluuj

yczne i żywice, natomiast asfalteny 

FID jest stosunkowo niska precyzja, szczególnie podczas oznaczania niskich 

Tym niemniej t

z ekonomicznego i czasowego punktu widzenia skutecznym rozwi

opisano układ chromatograficzny oraz warunki wykonywania zastosowane 

w przykładowym badaniu składu grupowego technik

-DAD w odwzorowaniu poziomicowym oraz powy
ści fali światła, a takż

Chromatogram otrzymano podczas rozdzielania próbki oleju nap
enie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 1.

Chromatografia cienkowarstwowa na pręcikach kwarcowych z detekcją 

  

FID, czyli wykorzystanie c

cików kwarcowych z naniesioną

Detector)  

Detektor FID jest detektorem 

eluenty, w sposób stopniowy eluuj

, natomiast asfalteny 

FID jest stosunkowo niska precyzja, szczególnie podczas oznaczania niskich 

Tym niemniej t

z ekonomicznego i czasowego punktu widzenia skutecznym rozwi

opisano układ chromatograficzny oraz warunki wykonywania zastosowane 

w przykładowym badaniu składu grupowego techniką

DAD w odwzorowaniu poziomicowym oraz powy
wiatła, a także – po lewej 

ki oleju napę
enie ON: 20 mg/ml. Warunki chromatograficzne jak dla rys. 1. 

Chromatografia cienkowarstwowa na pręcikach kwarcowych z detekcją 

FID, czyli wykorzystanie chromatografii cienkowarstwowej 

cików kwarcowych z naniesioną warstwą sorbentu i detektora płomieniowo

 znajduje szerokie 

detektorem uniwersalny 

eluenty, w sposób stopniowy eluuj

, natomiast asfalteny pozostaj

FID jest stosunkowo niska precyzja, szczególnie podczas oznaczania niskich 

Tym niemniej technika TLC

z ekonomicznego i czasowego punktu widzenia skutecznym rozwi

opisano układ chromatograficzny oraz warunki wykonywania zastosowane 

w przykładowym badaniu składu grupowego techniką TLC-FID.

DAD w odwzorowaniu poziomicowym oraz powy
po lewej - widma w zakresie 

ki oleju napędowego. Obję

Chromatografia cienkowarstwowa na pręcikach kwarcowych z detekcją 

hromatografii cienkowarstwowej 

ą sorbentu i detektora płomieniowo

szerokie zastosowanie 

uniwersalny w stosunku do

eluenty, w sposób stopniowy eluują się

pozostają blisko linii startu pr

FID jest stosunkowo niska precyzja, szczególnie podczas oznaczania niskich 

echnika TLC-FID jest 

z ekonomicznego i czasowego punktu widzenia skutecznym rozwiązaniem 

opisano układ chromatograficzny oraz warunki wykonywania zastosowane 

FID. 

DAD w odwzorowaniu poziomicowym oraz powy
widma w zakresie ś

dowego. Objętość dozowana 50 

Chromatografia cienkowarstwowa na pręcikach kwarcowych z detekcją 

hromatografii cienkowarstwowej 

 sorbentu i detektora płomieniowo

zastosowanie 

w stosunku do

eluenty, w sposób stopniowy eluują się najpierw substancje

ą blisko linii startu pr

FID jest stosunkowo niska precyzja, szczególnie podczas oznaczania niskich 

FID jest 

ązaniem do okreś

opisano układ chromatograficzny oraz warunki wykonywania zastosowane 

 

DAD w odwzorowaniu poziomicowym oraz powyżej: 
widma w zakresie światła UV. 

ść dozowana 50 µ

Chromatografia cienkowarstwowa na pręcikach kwarcowych z detekcją 

hromatografii cienkowarstwowej 

 sorbentu i detektora płomieniowo

zastosowanie w analityce 

w stosunku do „substancj

ę najpierw substancje

 blisko linii startu pręcika. 

FID jest stosunkowo niska precyzja, szczególnie podczas oznaczania niskich 

FID jest rozsądnym 

do określenia składu 

opisano układ chromatograficzny oraz warunki wykonywania zastosowane 

żej: 
wiatła UV. 

µl. 

Chromatografia cienkowarstwowa na pręcikach kwarcowych z detekcją 

hromatografii cienkowarstwowej  

 sorbentu i detektora płomieniowo-

w analityce 

substancji 

 najpierw substancje 

.  

FID jest stosunkowo niska precyzja, szczególnie podczas oznaczania niskich 

ądnym  

lenia składu 

opisano układ chromatograficzny oraz warunki wykonywania zastosowane  



8 

 

 

 

Analizator TLC-FID Iatroscan firmy Iatron Labs. (Japonia) wyposażony w pręciki Chromarod-S 

III. Uzupełnienie wyposażenia stanowią: automatyczny dozownik próbek S 3200/IS-01, suszarka 

pręcików TLC TK-8, przetwornik analogowo-cyfrowy  

i oprogramowanie do obróbki danych Chomik (Polska). 

Podsumowanie warunków badania:  

• Pręciki: Chromarod S III 
• Stężenie próbek: 0,02 - 0,025g/mL 
• Rozpuszczalnik próbki: dichlorometan (DCM) 
• Objętość dozowania: 1 µl, 
• Czas dozowania ok. 1 min 

• Warunki elucji (wysokość czoła eluentu) : Heptan 10cm, Toluen 6cm, DCM-metanol (95/5 v/v) 
2,5cm. 

• Warunki detekcji (FID):  Natężenie przepływu wodoru: 150 mL/min, Natężenie przepływu 
powietrza 1,8 L/min. 

Na poniższym rysunku 3 przedstawiono chromatogram rozdzielania próbki asfaltu drogowego 

35/50 techniką TLC-FID. 

 

Rys. 3 Chromatogram TLC-FID próbki asfaltu drogowego 35/50. Warunki analizy podano w tekście 
powyżej. 
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3. Oznaczenie

3.1 Ogólna charakterystyka badanego materiału 

(Chlorotalonil

Jest to polichlorowany

Charakteryzuje si

prawdziwe oraz rzekome, plamisto

Handlowe nazwy preparatów zawieraj

Bravo, Echo, Daconil. Jest jednym z najbardziej popularnych 

fungicydów na 

Najczęściej stosowany jest przy uprawie orzeszków ziemnych, 

ziemniaków i pomidorów. Dodawany jest tak

Chlorotalonil otrzymywany jest głównie z w

izoftalonitrylu lub poprzez działanie tlenochlorkiem fosforu (V) (chlorkiem fosforylu) na 

tetrachloroizoftalimid. 
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izoftalonitrylu lub poprzez działanie tlenochlorkiem fosforu (V) (chlorkiem fosforylu) na 
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 czystości 

3.1 Ogólna charakterystyka badanego materiału 

 

Jest to polichlorowany związek aromatyczny stosowany jako 
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3.1 Ogólna charakterystyka badanego materiału 

związek aromatyczny stosowany jako 

 szerokim zakresem działania, zwalcza m

prawdziwe oraz rzekome, plamistości li

Handlowe nazwy preparatów zawierających ten zwi

Bravo, Echo, Daconil. Jest jednym z najbardziej popularnych 

ciej stosowany jest przy uprawie orzeszków ziemnych, 
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Handlowe nazwy preparatów zawierających ten zwią
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ciej stosowany jest przy uprawie orzeszków ziemnych, 

ziemniaków i pomidorów. Dodawany jest także do farb, emulsji i 
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3.2 Najważniejsze zanieczyszczenia 

Do najważniejszych zanieczyszczeń występujących w chlorotalonilu technicznym należą: 

• Heksachlorobenzen (HCB) – związek zaliczany do trwałych zanieczyszczeń organicznych - 

POP (ang. persistent organic pollutant). Jego zawartość jest limitowana i wynosi zgodnie ze 

specyfikacją Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) 

maksymalnie: 0,04 g/kg. 

• Dekachlorobifenyl (DCB). Jego zawartość jest limitowana i wynosi zgodnie ze specyfikacją 

FAO maksymalnie: 0,03 g/kg. 

W śladowych ilościach mogą występować także dioksyny i substancje dioksyno-podobne. 

Poniżej wymieniono powszechnie stosowane metody badania czystości technicznego 

chlorotalonilu: 

• Chromatografia gazowa (GC) – opisano w instrukcji do ćwiczenia 3. 

• Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) 

• Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) 

• Oznaczanie zawartości wody 

3.3. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC)  

Rozdzielanie prowadzi się w odwróconych układach faz odwróconych (ang. Reversed Phase). 

Zapewnia to odpowiednią selektywność rozdzielania. Z reguły stosowana jest kolumna z fazą 

stacjonarna typu RP18, a korzystnie RP-18e (kolumna „endcappowana”). Typowy wymiary 

kolumny to 150 x 4,6 mm i.d. średnica ziarna sorbentu 3 um. Faza ruchoma to mieszanina 

acetonitrylu i wody (65:35 v/v). Dla opisanej powyżej kolumny optymalne objętościowe natężenie 

przepływu wynosi ok. 1,0 ml/min. Detekcja (UV) przy długości fali 370 nm. Możliwa jest 

również detekcja z zastosowaniem refraktometru, nie zapewnia on jednak odpowiedniej czułości. 

Z tego powodu jedynym rozwiązaniem z zastosowaniem RID jest oznaczanie zawartości 

głównego składnika oraz zanieczyszczeń występujących na poziomie od 0,5 % w materiale. 

Próbka dozowana jest w objętości 20 - 40 ul, przy stężeniu chlorotalonilu na poziomie 0,1-0,2% 

m/m. 

Przy zastosowaniu detektora UV najczęściej stosuje się metodę normalizacji ze współczynnikami 

kalibracyjnymi lub metodę wzorca zewnętrznego (krzywej kalibracyjnej). 
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3.4. Chromatografia cienkowarstwowa (TLC)  

Do oznaczeń pół-ilościowych możliwe jest zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej. 

Przykładowy układ rozdzielczy to płytka z żelem krzemionkowym (np. silica gel F254)  

i elucja skokowa z zastosowaniem benzenu, następnie mieszaniny benzen : chloroform  

(3:2 v/v), a ostatecznie benzen : n-heptan (1:1, v:v). Próbkę nanosi się w postaci plamki w 

objętości od 100-1000 ul w benzenie. Efekt rozdzielczy jest następnie obserwowany po lampą UV 

przy 254 nm lub z zastosowaniem azotanu srebra i naświetlania UV (254nm oraz 365nm). 

3.5. Spektrofotometria w zakresie średniej podczerwieni z transformacją Fouriera 

(FT-IR) 

Ze względu na fakt, iż widmo IR jest charakterystyczne dla danego związku chemicznego, 

spektrofotometria IR znalazła zastosowanie do identyfikacji składników badanego materiału. 

Poszczególne grupy funkcyjne można przypisać do ściśle określonych zakresów liczb falowych 

(np. 3600-2800 cm-1 O-H, N-H; 1800-1500 cm-1 C=O, C=C). 

Możliwość identyfikacji związków chemicznych w badanym materiale pozwala zbadać 

autentyczność badanego materiału. W przedstawionym przykładzie zostanie przeprowadzone 

badanie autentyczności biopaliwa stałego (peletu). W tym celu zostanie wykonana analiza IR 

próbki peletu, następnie otrzymany wynik (widmo) zostanie poddane analizie na obecność innych 

grup funkcyjnych, niż pierwotnie w nim występujące. 

Aparatura:  

Spektrofotometr Tensor 27 z nakładką ATR (Bruker, USA). 

Podsumowanie warunków badania:  

• zakres  spektralny: 4000-550 cm-1 

• rozdzielczość 2cm-1 
• liczba skanów: 32 
• średnica wiązki spektralnej: 4mm 

3.6. Spektrofotometria w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego (UV-VIS) 

Oznaczenie jakościowe i ilościowe metodą spektrofotometrii UV-VIS opiera się na pomiarze i 

porównaniu absorbancji A badanej próbki przy określonej długości fali oraz wykorzystaniu 

zależności opisanej prawem Lamberta-Beera. Metodą spektrofotometrii UV-VIS można oznaczyć 
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tylko substancje wykazujące absorpcję światła w danym zakresie widma, do których można 

zaliczyć: 

- związki nieorganiczne i organiczne posiadające wiązania π lub elektrony e (aldehydy, ketony, 

kwasy, aminy, ozon, sole metali (KMnO4) lub związki kompleksowe. 

Przed przystąpieniem do analizy należy spełnić szereg warunków, aby przeprowadzone 

oznaczenie było jak najbardziej wiarygodne, tj.: 

- wybór i kalibracja aparatury 

- przygotowanie próbki (jednorodność próbki, odpowiedni rozpuszczalnik, pH oraz ewentualnie 

odczynniki kompleksujące 

- wybór odpowiedniej długości fali, analityczna długość fali (w przypadku spektrofotometrów 

jednowiązkowych). 

W przedstawionym przykładzie metoda posłuży do oznaczenia kilku składników (zanieczyszczeń) 

w produkcie technicznym, z wykorzystaniem metody wzorca zewnętrznego. Analityczna długość 

fali, przy której dokonane zostanie oznaczenie ilościowe wynosi 330nm. 

Na podstawie wykonanej uprzednio krzywej kalibracyjnej należy oznaczyć zawartość głównego 

składnika w próbce. Następnie wynik zostanie porównany ze stężeniem badanego materiału 

poddanego badanbiu. Różnica będzie stanowiła poziom zanieczyszczeń materiału badanego. 

Aparatura:  

Spektrofotometr z matryca fotodiodową HP 8452A (Hewlett Packard, USA), wyposażony w 328 

niezależnych fotodiod. 

Podsumowanie warunków badania:  

• zakres długości fali: 190-820nm 
• rozdzielczość: 2nm 
• długość drogi optycznej: 2 nm 
• czułość: 0,005 AU 
• zakres liniowości 0,0022 – 1AU 

3.7. Oznaczenie wody metodą Karla-Fischera 

Oznaczenie wykonuje się z zastosowaniem metody Karla-Fischera – miareczkowanie 

kulometryczne. Próbkę chlorotalonilu rozpuszcza się w rozpuszczalniku, dla którego wykonuje się 
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tzw. ślepą próbę. Z różnicy otrzymanych wyników oblicza się zawartość wody względem masy 

próbki chlorotalonilu wprowadzonego do rozpuszczalnika. 

Aparatura:  

Kulometr 684F do oznaczania wody metodą Karla-Fischera (Metrohm, USA). 

4. Wykonanie ćwiczenia 

Niniejsze ćwiczenie składa się z dwóch części – oznaczenie materiału technicznego oraz 

oznaczanie składu grupowego materiału technicznego. 

4.1.  Oznaczanie czystości materiału technicznego: 

Metoda FT-IR 

1. Włączyć program Opus 

2. Ustawić parametry pracy urządzenia, tj. zakres spektralny, rozdzielczość oraz liczbę 

skanów zgodnie z wytycznymi Prowadzącego 

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

Prowadzącego 

4. Przetrzeć acetonem przystawkę ATR 

5. Zarejestrować tło 

6. Umieścić badaną próbkę na krysztale przystawki ATR, następnie docisnąć próbkę 

trzpieniem 

7. Zarejestrować widmo badanego materiału 

8. Usunąć badany materiał i przetrzeć przystawkę ATR acetonem 

Przy pomocy Prowadzącego opracować i porównać otrzymane wyniki 

Metoda RP-HPLC-UV/DAD 

1. Przygotować roztwór badanego materiału w metanolu o stężeniu ok. 0,1 g/ml 

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

Prowadzącego 
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3. Przy pomocy mikrostrzykawki przepłukanej 5-cio-krotnie eluentem, pobrać  

i wprowadzić roztwór próbki o objętości 40 µl do zaworu dozującego. Następnie 

przełączyć dozownik z położenia „load” w „ inject” 

4. Po zakończeniu rejestracji przygotować układ do stanu gotowości 

5. Czynności 3-4 powtórzyć dwukrotnie (w sumie trzy analizy). 

6. Uzyskane wyniki opracować statystycznie i podać w raporcie końcowy wynik  

Metoda UV-VIS 

1. Przygotować roztwór badanego materiału w metanolu stężeniu ok. 0,01 mg/ml 

2. Przygotować trzy roztwory wzorcowe w metanolu w zakresie stężeń 0,001 – 0,015 

mg/ml - każdy w objętości 10 ml  

3. Ustawić parametry pracy aparatury oraz sprawdzić gotowość aparatury i systemu 

rejestracji danych zgodnie z uwagami Prowadzącego 

4. Przepłukać kuwetę niewielką objętością roztworu wzorcowego (1), następnie napełnić 

nim kuwetę i wykonać pomiar. Następnie należy opróżnić kuwetę i napełnić ją nową 

objętością tej samej próbki. 

5. Dla każdej próbki wzorcowej wykonać trzy pomiary. 

6. Następnie wykonać trzy pomiary dla roztworu badanego materiału 

7. Dla każdego pomiaru należy obliczyć ze sporządzonej krzywej kalibracyjnej stężenie 

chlorotalonilu 

8. Uzyskane wyniki opracować statystycznie i podać w raporcie końcowy wynik.  

4.2.  Oznaczanie składu grupowego materiału technicznego 

Metoda NP-HPLC-UV/DAD-RID 

1. Przygotować roztwór badanego materiału w n-heksanie o stężeniu ok. 20 mg/ml 

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

Prowadzącego 

3. Przy pomocy mikrostrzykawki przepłukanej 5-cio-krotnie eluentem, pobrać i 

wprowadzić roztwór mieszaniny kalibracyjnej o objętości 20 µl do zaworu dozującego. 

Następnie przełączyć dozownik z położenia „load” w „ inject” 

4. Po zakończeniu rejestracji przygotować układ do stanu gotowości 
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5. Przy pomocy mikrostrzykawki przepłukanej 5-cio-krotnie eluentem, pobrać i 

zadozować roztwór próbki o objętości 20 µl 

6. Po zakończeniu rejestracji przygotować układ do stanu gotowości 

7. Czynności 5-6 powtórzyć dwukrotnie (w sumie trzy analizy). 

8. Uzyskane wyniki opracować statystycznie i podać w raporcie końcowy wynik.  

Metoda NP-TLC-FID 

1. Aktywacja pręcików w płomieniu wodorowym detektora FID.  

2. nałożenie na pręciki plamkek za pomocą aplikatora mechanicznego, dozując na każdy 

pręcik 1µl roztworu: 10mg asfaltu/ml dichlorometanu – za pomocą strzykawki o 

pojemności 2 µl. 

3. Suszenie pręcików się przez 2 min w suszarce w temperaturze 70oC 

4. Przeniesienie ramki z pręcikami do eksykatora na 10 min w eksykatorze 

5. Umieszczenie ramki z pręcikami w komorze chromatograficznej nasyconej oparami 

fazy ruchomej tj. dichlorometan : metanol (95:5, v/v), nad eluentem. 

6. Elucja eluentem o podanym składzie na wysokość 2,5 cm – pierwszy stopień.  

7. Przeniesienie ramki na 2 min do suszarki w temperaturze  70oC i kolejno na 10 min do 

eksykatora.  

8. Umieszczenie ramki na 10 min w komorze rozwijającej nad toluenem i eluuje toluenem 

na wysokość 6 cm – drugi stopień . 

9. Przeniesienie ramki 2 min do suszarki (T=70oC), kolejno na10 min do eksykatora oraz 

na 5 min w komorze rozwijającej nad heksanem. 

10. Elucja heksanem na wysokość 10 cm – trzeci stopień. 

11. Uzyskane wyniki opracować statystycznie i podać w raporcie końcowy wynik. 

12. Detekcja – wypalanie pręcików - następuje podczas przejścia w czasie 35s każdego 

pręcika przez płomień wodorowy detektora FID z jednoczesną cyfrową rejestracją 

zmian sygnału elektrometru. 

4.3. Porównanie wyników 

1. Wyniki uzyskane metodami opisanymi w pkt. 4.1-4.3 należy zestawić w tabeli.  
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2. Należy dokonać analizy pod względem występowania w seriach wyników istotnych ze 

statystycznego punktu widzenia różnic w precyzji stosując odpowiednie testy 

statystyczne. 

3. Po wykonanej analizie w przypadku, kiedy jest to uzasadnione, należy dokonać 

porównania uzyskanych wartości średnich, a także obliczenia wartości średniej dla 

uzyskanych serii. 

4. Wnioski z ćwiczenia maja się odnosić do poszczególnych aspektów stosowanych metod 

i otrzymanych wyników, tj.: 

5. Pracochłonność 

6. Czasochłonność 

7. Prostota wykonania pomiaru 

8. „Odczynniko-chłonność” 

9. Precyzja i dokładność metody 

10. Propozycja najbardziej optymalnej metody na podstawie wniosków 4.a-e 

11. Dyskusja otrzymanych wyników 

12. Analiza możliwych błędów a także odchyleń/niezgodności (jeśli wystąpiły) 

5. Wymagania do sprawdzianu 

Na sprawdzianie obowiązuje materiał z niniejszej instrukcji oraz z instrukcji do ćwiczenia 3, a 

także metody oznaczeń ilościowych w technikach chromatograficznych oraz podstawowy zakres 

pojęć nt. stosowanych w ćwiczeniu technik rozdzielania (HPLC, TLC) oraz metod – 

spektrofotometria UV, oznaczanie wody metodą KF. 

6. Literatura 

Literatura podstawowa:  

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

Z. Witkiewicz, „Podstawy chromatografii”, WNT-W-wa, wyd. 2000 lub 2005. 
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G. Boczkaj, M. Kamiński: Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z technik rozdzielania 

dla Technologii chemicznej II rok, część teoretyczna do ćw. 4A i 4B. 

http://www.chem.pg.gda.pl/Katedry/Inzynieria/images/data/mk/dydaktyka/tr2/teoria4ab.pdf 

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.   

 


