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1. Wstęp 

Stopniowe wyczerpywanie się paliw kopalnianych oraz negatywny wpływ na środowisko 

procesów ich konwersji do energii energetycznej i cieplnej (efekt cieplarniany, zanieczyszczenie 

powietrza związkami siarki i azotu, tworzenie się smogu), sprawia że coraz większy udział w rynku 

energii mają źródła  energii odnawialnych ( panele słoneczne, wiatraki, elektrownie wodne, biomasa 

roślinna). 

Z biomasy roślinnej, oprócz uzyskania energii na drodze spalania możliwe jest również 

otrzymywanie biopaliw i innych związków organicznych.  Obecnie, główne kierunki 

zagospodarowania biomasy roślinnej do celów energetycznych, obejmuje przede wszystkim 

wytwarzanie etanolu z materiałów roślinnych bogatych  w skrobię (trzcina cukrowa, buraki cukrowe, 

kukurydza, żyto, pszenżyto, ziemniaki) oraz FAME (estrów metylowych kwasów tłuszczowych)   

z roślin oleistych (głównie rzepaku).   W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania 

wykorzystaniem materiału lignocelulozowego (odpady rolnicze, odpady przemysłu drzewnego  

i papierniczego, trawa, liście, hodowlane drzewa i krzewy energetyczne)  

w procesach biorafinacji, w których lignoceluloza przetwarzana może być zarówno do paliw  

II-generacji (etanol, metan, wodór) jak i do innych organicznych związków chemicznych.  

 

1.1 Budowa materiału lignocelulozowego 

 

Materiał lignocelulozowy składa się z wysokocząsteczkowych struktur, zbudowanych przede 

wszystkim z trzech polimerów strukturalnych: celulozy (30-60%), hemicelulozy (14-40%) i ligniny 

(7-25%).  

Celuloza to nierozgałęziony policukier stanowiący materiał budulcowy ścian komórkowych, 

zbudowany z monomerów glukozy (kilkanaście do kilkaset tysięcy jednostek) połączonych z sobą 

wiązaniami 1,4-β-glikozydowymi (Rys. 1). Charakteryzuje się mocną i zwartą krystaliczną strukturą, 

licznie usieciowaną wiązaniami wodorowymi.  

Hemiceluloza określana jest, jako niejednorodna grupa rozgałęzionych polisacharydów, 

zbudowana głównie z cukrów prostych w tym pentoz: ksylozy, ramnozy, arabinozy oraz heksoz: 

glukozy, galaktozy i mannozy połączonych wiązaniami β-glikozydowymi (Rys.2).  

Lignina (Rys.3), jest najbardziej skomplikowanym, pod względem budowy chemicznej 

biopolimerem. Stanowi składnik ścian komórkowych, a jej funkcją jest ochrona roślin przed 

drobnoustrojami.  Lignina jest produktem kondensacji związków fenolowych, takich jak alkohol: 

trans-p-sinapylowy, trans-p-kumarowy i trans-p-koniferylowy.  



4 
 

Dodatkowo skład biomasy roślinnej uzupełniony jest o związki niestrukturalne, w tym 

minerały i tzw. związki ekstrakcyjne. Ekstrakty stanowią zazwyczaj od 1 do 30% wag. materiałów 

lignocelulozowych, a w ich skład wchodzą przede wszystkim żywice i związki fenolowe (stylbeny, 

fenole, kwasy tłuszczowe, terpenoidy, terpeny, lignany, flawonoidy, chlorofile, garbniki, taniny 

hydrolizujące, cukry i inne) oraz pochodne alkoholi i eterów. Zalicza się do nich również 

rozpuszczalne w wodzie sole nieorganiczne i kwasy organiczne.   

 

 

Rys. 1 Struktura celobiozy – fragment stanowiący jednostkę strukturalną celulozy [1]  

 

 

Rys 2. Fragment struktury hemicelulozy [1] 
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Rys. 3. Fragment struktury chemicznej ligniny [1] 

 

1.2. Zastosowanie lignocelulozy do otrzymywania paliw i jej przemiany chemiczne 

 

Z celulozy i hemicelulozy można zarówno otrzymywać biopaliwa jak i chemikalia, należy 

jednak wcześniej przeprowadzić polimery cukrowe do postaci cukrów prostych. Zwykle, jest to 

proces wieloetapowy.  Najpierw należy mechanicznie rozdrobnić materiał - najczęściej na drodze 

siekania, kruszenia, płatkowania, mielenia. Rozdrobniony materiał podaje się następnie tzw. obróbce 

materiału z wykorzystaniem albo procesów fizykochemicznych (steam explosion, CO2 explosion, 

SO2 explosion, ammonia explosion) lub chemicznych, czyli traktowanie kwasami (H2SO4, HCl, 

H3PO4), zasadami (NaOH, Ca(OH)2, NH3) - w celu hydrolizy połączeń wewnątrz cząsteczkowych, 

utleniaczami (H2O2, O3, CH3COOOH) lub cieczami jonowymi. Innym sposobem jest zastosowanie 

metod biologicznych (grzyby np. zgnilizna biała, brunatna, miękka lub enzymy: laktaza, 

peroksydaza). Obróbka materiału ma za zadanie zwiększyć dostępność enzymów celulitycznych do 

polimerów cukrowych, dzieje się to dzięki częściowemu usunięciu ligniny, hemicelulozy i związków 

ekstrakcyjnych. Zwykle po wyżej opisanej "obróbce" materiału, następuje zwiększenie powierzchni 

właściwej materiału i jego porowatości, dzięki czemu ułatwiony jest kontakt enzymów  

z celulozą. Po etapie obróbki stałą pozostałość bogatą w polimery cukrowe poddaje się scukrzaniu  
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do cukrów prostych z wykorzystaniem enzymów celulolitycznych, w tym endoglukanaz, 

egzoglukanaz, glikozydaz. Cukry proste otrzymane w postaci hydrolizatu można poddać procesom 

fermentacji. W zależności od użytych mikroorganizmów do fermentacji, otrzymuje się różne 

biopaliwa, przede wszystkim: etanol, metan i wodór, ale także butanol i aceton. 

Dla uzasadnionego ekonomicznie wykorzystania biomasy lignocelulozowej do otrzymywania 

biopaliw, istotną kwestią jest uzyskanie z materiału roślinnego jak największej gamy produktów do 

bezpośredniego użycia lub do dalszego przetwarzania. Oprócz przetworzenia najliczniej 

występujących w biomasie, polimerów cukrowych do biopaliw, możliwe jest równoległe 

otrzymywanie organicznych związków chemicznych, wykorzystywanych między innymi do syntez 

w różnych gałęziach przemysłu. Związki te powstają przede wszystkim na drodze depolimeryzacji 

ligniny, w tym z jednoczesnym jej utlenianiem.  Cukry oprócz substratu do otrzymywania paliw 

stanowią również substrat do katalitycznych reakcji chemicznych, w wyniku, których otrzymuje się 

między innymi: kwasy karboksylowe (kw. octowy, kw. mlekowy, kw. cytrynowy, kw. glukonowy) 

kwasy di karboksylowe (kw. bursztynowy, kw. fumarowy, kw. jabłkowy), poliole (gliceryna, 

sorbitol, ksylitol) i inne związki w tym (butanol, aceton, izopropanol, HMF (5-OH-metylofurfural), 

furfural, 1,3 -propanodiol) [2].  

 

Bez względu na założony efekt końcowy przetworzenia biomasy roślinnej, konieczne jest na 

każdym etapie stosowanie odpowiedniej metod kontroli procesowej. Na obecną chwilę 

otrzymywanie z biomasy lignocelulozowej, biopaliw nie jest realizowane na znaczną skalę  

w globalnej gospodarce (kilka zakładów wytwarzających etanol i biogazownie), jednak realizowane 

są liczne badania pozwalające na rozwój istniejącego stanu wiedzy i techniki. Podczas realizacji 

badań naukowych konieczna jest analityka procesowa między innymi w celu monitorowania  

i kontroli zachodzących mechanizmów przemian. Powyższe pozwala również na ocenę wpływu 

zmian parametrów procesu na wydajność, w odniesieniu do produktów, etapów pośrednich  

i końcowych.  

Analityka hydrolizatów wykonywana jest głównie z wykorzystaniem chromatografii 

cieczowej i gazowej. Wynika to z możliwości jednoczesnego oznaczania co najmniej kilku 

składników hydrolizatów, zarówno w sposób ilościowy jak i jakościowy. Ponadto, dzięki 

zastosowaniu techniki chromatograficznych możliwe jest wstępne rozdzielenie hydrolizatów, 

zawierających w swoim składzie substancje o zróżnicowanych właściwościach chemicznych,  

na konkretne frakcje. Rozwiązanie to jest szczególne istotne ze względu na skomplikowaną matrycę 

próbki hydrolizatów. Przewagą technik chromatograficznych w zastosowaniu do analityki 

hydrolizatów, jest także możliwość rozdzielania składników mieszanin, nie tylko w skali 

analitycznej, ale także preparatywnej, jak również procesowej. Stwarza to możliwość wykorzystania 
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tego typu technik do pozyskiwania cennych składników chemicznych (z punktu widzenia przemysłu 

farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego) powstających jako produkty uboczne podczas 

hydrolizy odpadowej biomasy lignocelulozowej. Dzięki temu, zwiększa się także stopień możliwości 

przetworzenia materiałów lignocelulozowych, co wpływa korzystnie na ekonomikę procesu oraz 

ograniczenie a nawet praktycznie całkowite zagospodarowanie odpadów powstających przy 

produkcji biopaliw.  Należy mieć na uwadze, że matrycę hydrolizatów stanowi bardzo złożona 

mieszanina związków chemicznych zależna od rodzaju hydrolizy i warunków procesu.  

W przypadku strumieni pośrednich stanowiących wsad do procesów biokonwersji, analityka 

techniczna odgrywa dużą rolę w kontroli zawartości substancji chemicznych stanowiących truciznę 

(inhibitory) dla mikroorganizmów, których niewykrycie będzie prowadziło do znaczącego obniżenia 

wydajności bioprocesów, a często do nieodwracalnego zatrucia mikroorganizmów [3].  

2. Metody analizy składu hydrolizatów z biomasy 
lignocelulozowej 

2.1. Techniki chromatografii cieczowej 

Spośród znajdujących się w literaturze naukowej opisów metod służących badaniom składu 

hydrolizatów biomasy lignocelulozowej, najczęściej wykorzystywane są techniki chromatograficzne.  

Chromatografia cieczowa znajduje duże zastosowanie do identyfikacji i oznaczenia zawartości 

nielotnych składników tzn. cukrów, alkoholi polihydroksylowych, kwasów uronowych, peptydów, 

aminokwasów, a także wosków, chlorofili, soli nieorganicznych, oraz innych wyżej wrzących 

związków chemicznych. Najbardziej liczną grupą związków powstających z przeróbki lignocelulozy 

są cukry proste wykorzystywane dalej w procesach fermentacji. Dlatego, do oznaczania składu 

cukrowego w hydrolizatach, w tym ich stężenia opracowane zostały właściwe metodyki oparte na 

chromatografii cieczowej. Najczęściej stosowaną jest technika wymiany ligandów i wykluczania 

jonowego, znacznie rzadziej chromatografia anionowymienna oraz chromatografia oddziaływań 

hydrofilowych (HILIC z ang. Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography). Wykorzystanie 

chromatografii gazowej do tego celu wymagałoby przeprowadzenia procesu derywatyzacji  

i przekształcenia cukrów w lotne pochodne, np. trimetylosililowe albo w pochodne fluoroorganiczne, 

co jest możliwe, ale w praktyce dość kłopotliwe.  

2.1.1. Warunki wymiany ligandów 

Do identyfikacji i oznaczania stężenia cukrów prostych w hydrolizatach enzymatycznych 

zdecydowanie najczęściej stosowaną jest chromatografia wymiany ligandów. Technika ta znajduje 

również zastosowanie w procedurze (NREL z ang. National Renewable Energy Laboratory) [4] 



 

właściwej do oznaczania zawartości celulozy i
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postaci niezdysocjowanej, a ich retencja rośnie wraz z spadkiem polarności cząsteczki. R

mogą także ulegać inne obojętne (tzn. 

dysocjujące na jony są wymywane wraz z objętością martwą kolumny

Ważne jest, aby przed badaniem próbek hydrolizatów z wykorzystan

wymiany ligandów, usunąć ze składu próbki mniej polarne związki chemiczne. Ich oddziaływania 

sorpcyjne z powierzchnią fazy stacjonarnej 

że tak słaby eluent, jakim jest woda może nie być zdolny do ich 

trwała długo. Możliwa jest również trwała sorpcja na powierzchni 

chromatograficznej, występowanie takiego zjawiska będzie wiąza

z pogorszeniem sprawności i selektywności kolumny. Ryzykowne 

w próbce związków jonowych, 

kolumny. Warto stosować kolumny ochronne

dla sprawności i selektywności rozdzielania jest 

temperatura w przedziale 80-90°C.

refraktometryczny (RID z ang. Refractive Index Detector

 

Rys. 4 Chromatogram rozdzielania mieszaniny 
         Od lewej strony celobioz

kolumna: Phenomenex
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właściwej do oznaczania zawartości celulozy i hemicelulozy w materiale roślinnym.  Jako fazę 

stacjonarną wykorzystuje się najczęściej kopolimer styren – diwinylobenzen

przyłączonymi do powierzchni grupami funkcyjnymi (najczęściej jest to kationit 

Ponieważ, eluentem wykorzystywanym w tego typu analizach jest zawsze 

jest to technika tania w eksploatacji. W tych warunkach

postaci niezdysocjowanej, a ich retencja rośnie wraz z spadkiem polarności cząsteczki. R

mogą także ulegać inne obojętne (tzn. nieobdarzone ładunkiem) związki chemiczne. Związki 

dysocjujące na jony są wymywane wraz z objętością martwą kolumny (nie posiadają retencji

Ważne jest, aby przed badaniem próbek hydrolizatów z wykorzystaniem warunków chromatografii 

wymiany ligandów, usunąć ze składu próbki mniej polarne związki chemiczne. Ich oddziaływania 

z powierzchnią fazy stacjonarnej mogą być na tyle silne

jest woda może nie być zdolny do ich wyeluowania albo

trwała długo. Możliwa jest również trwała sorpcja na powierzchni sorpcyjnej 

chromatograficznej, występowanie takiego zjawiska będzie wiąza

z pogorszeniem sprawności i selektywności kolumny. Ryzykowne jest również wprowadzanie 

 które mogą stopniowo wymieniać ołów lub wapń z wypełnienia 

kolumny. Warto stosować kolumny ochronne, które zabezpieczają właściwą kolumnę. Bardzo ważna 

dla sprawności i selektywności rozdzielania jest wysoka temperatura, zwykle stosowana jest 

90°C. Dla tej techniki do detekcji analitów stosuje się głównie detektor 

Refractive Index Detector) [1].  

Chromatogram rozdzielania mieszaniny wzorców cukrów techniką wymiany ligandów. 
celobioza, glukoza, ksyloza, galaktoza i arabinoza. Warunki chromatograficzne 

kolumna: Phenomenex Monosacharide Pb2+, eluent: woda, v=0,7 mL/min, T=85°C, RID

hemicelulozy w materiale roślinnym.  Jako fazę 

winylobenzen z kowalencyjnie 

przyłączonymi do powierzchni grupami funkcyjnymi (najczęściej jest to kationit –SO3
1- z przeciw 

eluentem wykorzystywanym w tego typu analizach jest zawsze 

ych warunkach, cukry występują w 

postaci niezdysocjowanej, a ich retencja rośnie wraz z spadkiem polarności cząsteczki. Rozdzielaniu 

ładunkiem) związki chemiczne. Związki 

(nie posiadają retencji). 

iem warunków chromatografii 

wymiany ligandów, usunąć ze składu próbki mniej polarne związki chemiczne. Ich oddziaływania 

mogą być na tyle silne,   

eluowania albo elucja będzie 

rpcyjnej wypełnienia kolumny 

chromatograficznej, występowanie takiego zjawiska będzie wiązało się  

jest również wprowadzanie  

które mogą stopniowo wymieniać ołów lub wapń z wypełnienia 

które zabezpieczają właściwą kolumnę. Bardzo ważna 

wysoka temperatura, zwykle stosowana jest 

Dla tej techniki do detekcji analitów stosuje się głównie detektor 

 

techniką wymiany ligandów.  
arunki chromatograficzne 
/min, T=85°C, RID 
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2.1.2. Warunki wykluczania jonowego (Iexcl – Ion exclusion) 

Technika ta znajduje głównie zastosowanie do monitorowania przebiegu fermentacji oraz od 

oznaczania składu i stężenia związków powstałych podczas fermentacji. Przede wszystkim oznaczać 

można, kwasy karboksylowe (kw. mrówkowy, octowy, propionowy, masłowy), hydroksykwasy 

 (np. kwas mlekowy), keto kwasy (np. kwas lewulinowy), poliole (glicerol, ksylitol, mannitol), cukry 

proste i alkohole. Faza stacjonarna jest analogiczna do tej stosowanej w technice wymiany ligandów, 

tu jednak przeciw jonem są protony.  Stosowanym eluentem jest woda z dodatkiem kwasu, 

najczęściej siarkowego (5-25 mM). Temperatura termostatowania kolumny podczas rozdzielania 

mieści się w przedziale 50-65°C. Istotną wadą stosowania tej techniki jest relatywnie długi czas 

trwania analizy 30-50 min. W tych warunkach elektrolity obecne w badanym materiale (np. sole) 

ulegają dysocjacji i wykluczaniu jonowemu (tzn. nie wnikają do porów fazy stacjonarnej z powodu 

posiadania ujemnego ładunku - podobnie jak faza stacjonarna (ujemnie naładowany anion))  

i opuszczają kolumnę jako pierwsze. Dzięki temu łatwo oddzielić sole, mocne kwasy lub zasady od 

oznaczanych związków organicznych. Znaczącą korzyścią wykorzystywania chromatografii 

wykluczania jonowego, jest otrzymanie dwóch frakcji eluatu: zawierającej oraz nie zawierającej  

w swoim składzie elektrolitów. Przy odpowiednio dobranych warunkach pH możliwe jest także 

uzyskanie rozdzielenie związków chemicznych wykazujących dysocjację - np. w przypadku kwasów 

karboksylowych, można zastosować częściowe wykluczanie jonowe, które pozwala rozdzielić kwasy 

karboksylowe na poszczególne substancje chemiczne - w takiej sytuacji obowiązuje zasada -  

im słabszy kwas tym wyższa retencja [5]. 

 

 

Rys.5 Chromatogram rozdzielania brzeczki po fermentacji alkoholowej.  
      1-sole z pożywki, 2-glukoza, 3-kwas bursztynowy, 3-kwas mlekowy i gliceryna, 4- kwas octowy,    
      5-metanol, 6 - etanol. Warunki chromatograficzne kolumna: Shodex SH1011,  
      eluent: 10mM   H2SO4, v=0,6 mL/min, T=60°C, detektor RID 
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2.1.3. Warunki wymiany jonowej  

Do analizy mono- jak również oligosacharydów (glukoza, arabinoza, ksyloza, galaktoza, 

celobioza, mannoza) wykorzystywana jest także technika wysokosprawnej chromatografii 

anionowymiennej często połączona z pulsacyjnym detektorem amperometrycznym – (HPAEC-PAD 

z ang. High Performance Anion-Exchange Chromatography with Pulsed Amperometric Detection).  

Do przeprowadzenia obecnych w hydrolizacie cukrów w formę anionów potrzebne jest wysokie pH, 

dlatego eluent zwykle stanowi wodny roztwór wodorotlenku sodu. Rozdzielanie w tym przypadku 

jest efektem różnic oddziaływania powstałych w silnie alkalicznym eluencie oksyanionów (pH>11)  

z jonowymiennymi (aminowymi) grupami wypełnienia kolumny. Należy jednak wziąć pod uwagę 

fakt, że w tak silnie alkalicznym środowisku eluentu, może dochodzić do redukcji, 

niezdegradowanych podczas hydrolizy wielocukrów. Metoda ta uchodzi za jedną z najbardziej 

selektywnych metod rozdzielania cukrów, zwłaszcza w połączeniu z detekcją elektrochemiczną. 

Technika ta ze względu na swoją specyfikę oddziaływań służy również dobrze do rozdzielania 

kwasów karboksylowych, a także pochodnych fenolowych.  

2.1.4. Warunki układu faz odwróconych 

W celu oznaczania związków chemicznych pochodzących głównie z depolimeryzacji ligniny 

obecnej w biomasie lignocelulozowej oraz powstających podczas obróbki inhibitorów fermentacji, 

wykorzystuje się chromatografię w układach faz odwróconych, zarówno w warunkach elucji 

izokratycznej, jak i gradientowej. Rozdzielanie i analiza wykonywana jest zarówno z użyciem 

wysokosprawnej jak i ultra sprawnej chromatografii cieczowej. Przy użyciu tych technik  

w warunkach układu faz odwróconych (RP, z ang. Reversed Phase) z kolumną C18, bada się wpływ 

warunków procesu obróbki na rodzaj i stężenie związków fenolowych w hydrolizacie. Do zwykle 

powstających związków chemicznych podczas rozpadu ligniny należą kwas felurowy, kwas 

syryngowy, kwas kumarowy, kwas galusowy, aldehyd syryngowy, wanilina, izowanilina, kwas 

wanilinowy, 4-OH-benzaldehyd, 4-OH-acetofenon, kwas 4-OH- benzoesowy i inne. 

Zwykle, fazy stacjonarne stosowane do tego rodzaju analityki zawierają grupy funkcyjne  

w postaci łańcuchów oktadecylowych (C-18), zaś eluent stanowi mieszanina w różnych stosunkach 

objętościowych metanol-woda, bądź acetonitryl-woda z dodatkiem kwaśnego modyfikatora  

(w celu "cofnięcia" dysocjacji elektrolitycznej i zróżnicowania hydrofobowości składników badanej 

mieszaniny). Jako dodatki do eluentu stosowane są kwasy: siarkowy i fosforowy, a gdy jednym  

z detektorów jest spektrometr mas (LC-MS z ang. Liquid Chromatography - Mass Spectrometry) to 

kwas mrówkowy lub octowy, a także mrówczan amonu lub octan amonu.  Zastosowanie techniki RP 

jest związane z naturą fizykochemiczną produktów rozkładu ligniny, zwykle są to związki średnio  

i mało polarne. Związki o takim charakterze będą oddziaływać z fazą stacjonarną z różną siłą dzięki 
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czemu możliwe jest ich rozdzielenie, identyfikacja i oznaczenie stężenia. Obecne w hydrolizatach 

cukry i sole z powodu braku oddziaływań z niepolarną fazą stacjonarną będą eluowane w czasie 

martwym ( z "czołem" eluentu).  

Rozdzielane związki można oznaczać ilościowo z wykorzystaniem detektora UV-VIS z ang. 

Ultraviolet–Visible Spectroscopy)  i metody wzorca wewnętrznego. Pomiar absorbancji wykonuje się 

dla długości fali 280 nm. Do identyfikacji nieznanych związków stosowany jest spektrometr mas.  

 

 

 

Rys. 6 Nałożone chromatogramy z detektorów: UV 230 nm (czerwona linia) i RID (niebieska linia), Piki: 1- glukoza,  
        2- kwas mrówkowy, 3- kwas octowy, 4-5-hydroskymetylo-2-furaldehyd, 5-1,2-dihydroksybenzen, 6-furfural,  
        7-   kwas 3,4-dihydroksybenzoesowy, 8-kwas 4-hydroksybenzoesowy, 9-kwas 4-hydroksy 3-detoksybenzoesowy,   
       10-kwas 3,4-dihydroksybenzoesowy, 11-kwas 4-OH-3,5-metoksybenzoesowy, 12-4-hydroksy-3-   
       metoksybenzaldehyd, 13-2-metoksyfenol, 14-kwas t-ferulowy, 15-2,6-dimetoksyfenol [6] 
 

2.1.5. Chromatografia wykluczania sterycznego  

 

Kolejnym narzędziem wykorzystywanym do analityki składu hydrolizatów jest 

chromatografia wykluczania sterycznego (SEC  z ang. Size Exclusion Chromatography) realizowana 

w warunkach hydrofilowych (rozkład masy cząsteczkowej polisacharydów) oraz hydrofobowych 

(rozkład masy cząsteczkowej frakcji ligniny).  

W przypadku wyznaczania rozkładu masy cząsteczkowej polarnych produktów hydrolizy 

(poli i oligo -cukry) jako wzorce  do kalibracji można wykorzystać wąsko-dyspersyjne polidekstrany 

o średnich masach cząsteczkowych z zakresu odpowiadającego przewidywanej masie molekularnej 

analitów (np. 400-4400 Da) lub w szerszym zakresie jeśli istnieje taka potrzeba.  

Eluent w hydrofilowej chromatografii wykluczania stanowi zazwyczaj kilku milimolowy roztwór 
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wodorotlenku sodu albo kwasu, stosuje się również mieszaniny wody z dimetylosulfotlenkiem 

(DMSO) . Do detekcji używany jest detektor refraktometryczny, ze względu na fakt, że cukry nie 

absorbują promieniowania elektromagnetycznego w zakresie światła widzialnego i ultrafioletowego.  

W przypadku zastosowania techniki SEC do badania stopnia rozkładu ligniny wyodrębnionej 

z biomasy, stosowane są warunki hydrofobowe, dla których fazą stacjonarną najczęściej jest 

kopolimer styren-diwinylobenzen, a eluentem tetrahydrofuran,  do kalibracji stosuje się wąsko 

dyspersyjne wzorce polistyrenu. Zwykle, stosowanym detektorem jest detektor  UV-VIS  

i refraktometryczny.  

2.2. Detektory stosowane w analityce hydrolizatów  

 

Oprócz wykorzystania właściwych technik chromatografii cieczowej pozwalających na 

rozdzielanie składników analizowanej mieszaniny konieczne jest również zastosowanie odpowiednio 

czułego oraz, ze względu na różnorodność chemiczną składników hydrolizatu, także uniwersalnego 

detektora. Najczęściej stosowanymi w LC są detektory UV-VIS typu DAD (z ang. Diode Array 

Detector) zwłaszcza do produktów depolimeryzacji ligniny, RID – tzn. różnicowy detektor 

refraktometryczny do cukrów i alkoholi oraz PAD (z ang. Pulsed Amperometric Detector) detektor 

wolt amperometryczny do analityki cukrów, a także spektrometr mas (MS) do identyfikacji 

związków chemicznych w mieszaninie na podstawie widm masowych, detektor rozproszenia światła 

laserowego (LLSD z ang. Laser Light Scattering Detector) bardziej czuły od RID, a przy tym można 

go wykorzystywać w warunkach elucji gradientowej, ograniczeniem jego jest zastosowanie tylko do 

związków nielotnych lub nisko lotnych.  

Głównymi wadami najczęściej wykorzystywanego detektora refraktometrycznego jest brak 

możliwości zastosowania go w przypadku elucji gradientowej (posiada kanał odniesienia  

o niezmiennym podczas analizy składzie eluentu, co przy zmianie składu w elucji gradientowej 

powoduje ciągłą zmianę sygnału, przy dużej zmianie składu "ponad skalę" rejestracji sygnału), co 

w przypadku analityki hydrolizatów w większości przypadków jest niezbędne, jak również 

stosunkowo niska czułość. Jego zaletą jest względna uniwersalność odpowiedzi, co pozwala na jego 

użycie do "zgrubnej" analityki pół-ilościowej na podstawie metody normalizacji, a także do 

wyznaczania rozkładu masy cząsteczkowej. W przypadku detekcji z użyciem detektora 

spektrofotometrycznego UV-VIS typu DAD pomimo znacznie większej czułości niż przy detekcji 

RID, jego zastosowanie ogranicza się jedynie do związków chemicznych posiadających grupy 

chromoforowe. W przypadku analityki cukrów jak i alkoholi, nie znajduje, więc zastosowania. 

Wyjściem może być wykorzystanie derywatyzacji post-kolumnowej, albo tzw. odwróconej detekcji 

(stosowanie w eluencie substancji silnie absorbującej światło UV, co w momencie elucji piku np. 
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cukru skutkowałoby rejestracją tzw. piku "ujemnego"). Zaletą detektora z matrycą fotodiodową 

(DAD) jest możliwość zarejestrowania widma UV-VIS, analitu, co ma wartość identyfikacyjną,  

a także pozwala na post-procesowe wyekstrahowanie chromatogramu do dowolnie wybranej 

długości światła z rejestrowanego zakresu. Detektorami, których praca nie jest zakłócona przy 

stosowaniu elucji gradientowej są ponadto: MS, LLSD. W przypadku powszechnie 

wykorzystywanego do analityki cukrów detektora RID, uzyskanie tak szczegółowych informacji jest 

niemożliwe. Jednakże przed detekcją MS konieczne jest zastosowanie odsalania, dlatego niezbędne 

jest stosowanie supresji jonów (Na+-H+) przed dostaniem się eluatu do detektora MS. Eluat w tym 

przypadku nie może zawierać nielotnych składników.  

W przypadku detektora LLSD użytecznym sygnałem analitycznym jest stopień rozproszenia 

światła lasera, zależny od masy cząsteczkowej analitu. Niestety lotne związki obecne  

w analizowanej próbce zostaną odparowane razem z eluentem w komorze detektora, a tym samym 

na chromatogramie nie zaobserwujemy pochodzącego od nich sygnału. W przypadku detektora 

wielokątowego rozproszenia światła (MALS, ang. Multi Angle Light Scattering,) umożliwia 

poznanie masy cząsteczkowej związku bez stosowania substancji wzorcowych. 

Do analityki cukrów wykorzystywany jest powszechnie także pulsacyjny detektor 

woltamperometryczny, pozwalający na selektywne oznaczanie związków chemicznych o danym, 

konkretnym potencjale elektrochemicznym (np. cukrów redukujących). Tego typu detektor 

wykorzystywany jest głównie w połączeniu z chromatografią anionowymienną. 

 

2.2.1 Detektor UV-VIS DAD. 

 
Najczęściej stosowanym detektorem, jest pokazany schematycznie na rys.7 w opcji 

spektrofotometru, detektor spektrofotometryczny UV-VIS typu DAD z lampą deuterową, jako 

źródłem światła UV w zakresie 180 do 560 nm i lampą halogenową w zakresie 380-1000 nm oraz 

tablicą 1024/2048 fotoelementów (najczęściej fototranzystorów, przyłączonych do wielokanałowego 

przetwornika A/C, z 32, lub 64 – bitową szyną danych), zapewniając otrzymywanie  

tzw. „trójwymiarowego” chromatogramu, tzn. zależności funkcyjnej: intensywności absorbancji 

składników eluatu, w funkcji czasu i długości fali światła  mogący działać w zakresie od 180 do 

1000 nm, najczęściej od 200 do 800 nm, dając widma rozdzielanych składników w zakresie światła 

ultrafioletowego i widzialnego. Zasada działania detektora fotoabsorpcjometrycznego, to 

wykorzystanie prawa Lamberta-Beera, jednak w warunkach dynamicznych, tzn. przepływu eluatu 

przez przepływowe naczyńko o określonej drodze optycznej, zaopatrzone w kwarcowe albo 

szafirowe okienka. To wiąże się z bardzo wysokimi wymaganiami dla dynamiki przekształcania 
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sygnału analogowego w cyfrowy. W celu zapewnienia liniowości odpowiedzi detektora dla 

wysokich stężeń eluatu jest stosowanie naczyńka typowego do chromatografii analitycznej  

i wybieranie takiej długości fali światła by zależność absorbancji konkretnego składnika rozdzielanej 

mieszaniny i jego stężenia miała charakter liniowy, w szerokim przedziale stężeń.  

W przypadku detektora chromatograficznego, zamiast „stacjonarnej” kuwety kwarcowej znajduje się 

przepływowe naczyńko fotometryczne, zapewniające pomiar absorpcji światła w warunkach 

dynamicznych (w czasie przepływu przez kuwetę pomiarową eluatu, wypływającego z kolumny 

rozdzielczej) 

Wadą detektora UV-VIS jest wprost proporcjonalna zależność sygnału od wartości 

molowego współczynnika absorpcji światła rozdzielanych składników mieszaniny, a także brak 

sygnału pomiarowego w zakresie długości fali silnej absorpcji światła przez eluent.  

Zaletą jest możliwość badania zależności absorpcji światła w czasie trwania rozdzielania w funkcji 

długości fali, co umożliwia otrzymywanie jednocześnie wielu chromatogramów – zależności 

wartości absorpcji światła w funkcji czasu, w zależności od stężenia składników w eluacie.  

Detektor ten jest też nieprzydatny, gdy składniki rozdzielanej mieszaniny nie absorbują światła  

w zakresie UV-VIS, np. dla alkoholi, cukrów, węglowodorów nasyconych, amin, amino-alkoholi. 

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

jest proporcjonalny do masy cząsteczkowej.  

 

 

Rys. 7. Schemat ideowy jednowiązkowego spektrofotometru typu UV-VIS/DAD. 
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2.2.2  Zasada działania i budowa detektora refraktometrycznego 

 

Drugim detektorem wykorzystywanym często w chromatografii w analityce hydrolizatów  

i brzeczek po fermentacji jest różnicowy detektor refraktometryczny, którego schemat pokazano na 

rys. 8. Ten detektor nie należy do szczególnie czułych (poziom stężeń od pojedynczych mg/mL 

próbki), ale ważną jego zaletą, jest proporcjonalność sygnału do stężenia oraz masy cząsteczkowej 

badanych substancji. Jego stosunkowo niska czułość nie jest wadą, gdy stężenia próbek dozowanych 

do kolumny, są względnie wysokie. Inną wadą jest nieprzydatność w warunkach elucji gradientowej 

jednak do analityki składu stosowane są jak wspomniano wcześniej techniki wykluczania jonowego  

i wymiany ligandów, dla których stosuje się warunki izokratyczne. 

Detekcja przy użyciu refraktometru polega na pomiarze różnicy współczynnika załamania 

światła eluentu i eluentu zawierającego w sobie substancję wymytą z kolumny. Światło emitowane 

przez źródło i ograniczone przez przesłonę przechodzi przez kuwetę pomiarową. Kuweta ma dwie 

komory: odniesienia i pomiarową, które są przedzielone ukośnym kawałkiem szkła. W miarę zmiany 

składu fazy ruchomej światło ulega odchyleniu. Soczewki ogniskują światło na fotokomórce.  

Sygnał jest sumowany, wzmacniany i przesyłany do rejestratora. 

 

 

Rys. 8. Schemat ideowy detektora refraktometrycznego (RID) oraz zasada działania  
kuwety przepływowej takiego detektora. 
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2.3.  Inne metodyki rozdzielania 

 

Do analityki hydrolizatów wykorzystywane są także inne techniki separacyjne.  

Między innymi do wstępnego scharakteryzowania składu próbek i stwierdzenia obecności frakcji 

cukrowej można wykorzystać także cienkowarstwową chromatografię cieczową (TLC z ang. Thin 

Layer Chromatography), zarówno w opcji RP (z fazą stacjonarną typu C-18), jak również 

oddziaływań hydrofilowych – HILIC (SiO2). Technika TLC jest stosunkowo szybkim oraz łatwym 

sposobem wstępnego scharakteryzowania składu próbek, jednak kwestia ilościowego oznaczania 

związków chemicznych jest problematyczna. Co prawda istnieją oprogramowania komputerowe 

umożliwiające na oszacowanie udziału poszczególnych grup związków chemicznych na podstawie 

oceny intensywności barwy „plamki”, jednak są to pomiary szacunkowe. Dodatkowo, 

problematyczna jest sama detekcja. Wywoływanie chromatogramów z wykorzystaniem 

promieniowania UV (254 i 365 nm) nie dostarcza koniecznych informacji o składzie próbki. 

Ponadto, nie możliwa jest w tych warunkach detekcja cukrów i innych związków chemicznych 

nieposiadających grup chromoforowych, bądź absorbujących promieniowanie z innego zakresu. 

Dlatego stosuje się inne metody detekcji polegające na impregnacji płytki przed lub po rozwinięciu 

chromatogramu. Jednak, takie postępowanie sprawia, że podczas takiej „selektywnej detekcji” może 

być wykryta konkretna grupa związków chemicznych, natomiast w celu wykrycia innej grupy, 

chromatogram musi zostać powtórzony. Techniki TLC nie są rutynowo stosowane do analityki 

składu hydrolizatów i brzeczek po fermentacji.  W tabeli 1 zestawiono przykładowe indykatory 

umożliwiająca detekcję konkretnych grup związków chemicznych na chromatogramach TLC. 

 

Tabela 1. Zestawienie selektywnych sposobów detekcji TLC. 

Grupa związków chemicznych Odczynnik „wywołujący” / metodyka 

Cukry redukujące Ftalan Aniliny (skład mieszaniny: 0,93 g aniliny, 1,66 g kwasu  

o-ftalowego w 100 ml butanolu nasyconego wodą. Po spryskaniu, 

należy suszyć płytkę gorącym powietrzem, a następnie umieścić  

w suszarce w 105 stopniach Celsjusza przez 10 min. Powstają barwne 

plamki na prawie bezbarwnym tle, a niektóre wykazują fluorescencję 

przy 365 nm). 

Związki fenolowe, cukry, steroidy, 

terpeny 

p-Aldehyd 4-MetoksyBenzoesowy– Kwas Siarkowy (VI) (płytkę 

należy spryskać świeżo przygotowanym roztworem 0,5 ml aldehydu 4-

metoksybenzoesowego w 50 ml lodowatego kwasu octowego i 1 ml 

97% kwasu siarkowego (VI). Płytkę następnie ogrzewa się w 105°C. 

Fenole, terpeny, węglowodany zmieniają zabarwienie na fioletowy, 

niebieski, czerwony. Do wykrywania jedynie cukrów wykorzystuje się 
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mieszaninę 1 ml aldehydu 4-metoksybenzoesowego, 1  ml kwasu 

siarkowego (VI) 97% w 18 ml etanolu. Po spryskaniu płytkę suszy się 

w 105 °C . Fenylohydrazony są wizualizowane w postaci zielono-

żółtych plamek w ciągu 3 min suszenia, natomiast plamki cukrów 

charakteryzują się powstawaniem niebieskiego, zielonego bądź 

fioletowego zabarwienia w przeciągu 10-ciu minut). 

Węglowodany/cukry Chlorowodorek p-Anizydyny (płytkę należy spryskać roztworem 3% 

chlorowodorku p-anizydyny w n-butanolu i ogrzewać w temperaturze 

100 °C przez 2-10min.Wyniki: aldoheksozy są wizualizowane jako 

zielono-brązowe plamki,  keto heksozy w postaci żółtych,  

a aldopentozy zielonych plam. Plamki kwasu uronowego mają kolor 

czerwony). 

Kwasy organiczne Zieleń Bromokrezolowa (chromatogram zanurza się w roztworze  

0,1 g zieleni bromokrezolowej w 500 ml etanolu i 5 ml 0,1M NaOH. 

Wyniki: Kwasy wizualizowane są jako żółte plamy na niebieskim tle). 

Aldehydy i ketony 2,4-Dinitrofenylohydrazyna (powierzchnię płytki spryskuje się 

roztworem 0,4 g 2,4-DNPH w 100 ml 2N kwasu solnego i 1 ml etanolu. 

Wyniki: 2,4 – dinitrofenylohydrazyna - w środowisku kwaśnym 

związek ten daje specyficzne reakcje, mające na celu wizualizację 

aldehydów, ketonów oraz węglowodanów. Po użyciu tego odczynnika 

 i wygrzaniu płytki w odpowiedniej temperaturze, powstają żółte 

(ewentualnie pomarańczowożółte) hydrazony lub oksazony  

(w przypadku węglowodanów)). 

3. Wykonanie ćwiczenia 

Każda podgrupa wykonuje jedno ćwiczenie z wykorzystaniem techniki TLC i jedno 

ćwiczenie z wykorzystaniem techniki HPLC 

3.1. Analiza z wykorzystaniem chromoatografii cienkowarstwowej HILIC-TLC 

 

1) Przygotować roztwory wybranych wzorców ( cukry: glukoza, ksyloza, celobioza, galaktoza, 
arabinoza, mannoza) i próbek substancji badanych ( hydrolizaty enzymatyczne  
z lignocelulozy) 

2) Przygotować komorę do TLC 
3) Przygotować eluent 20 mL o składzie ACN:Woda 9:1  
4) Wprowadzić eluent do komory tak aby wysokość eluentu od dna komory była około 0,5 cm  

i zamknąć komorę szklaną przykrywką. 
5) Zaznaczyć delikatnie ołówkiem na płytce TLC (SiO2) 1cm od „dolnej” krawędzi punkty   

na które zostaną naniesione roztwory substancji wzorcowych i substancji badanych. Punkty 
powinny być rozmieszczone w miarę w równych odległościach od siebie i od zewnętrznych 
krawędzi płytki ( co najmniej 0,5 cm)  
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6) Nanieść za pomocą strzykawki Hamiltona na zaznaczone punkty roztwory przygotowanych 
wzorców i  badanych mieszanin według wytycznych prowadzącego 

7) Odparować rozpuszczalnik z naniesionych na płytkę, próbek związków chemicznych  
za pomocą suszarki. 

8) Wprowadzić ostrożnie do komory płytkę używając pincety.   
9) Rozwijać do osiągnięcia przez czoło eluentu wysokości 1cm od „górnej” krawędzi płytki 
10) Wyciągnąć płytkę, szybko zaznaczyć czoło eluentu 
11) Wysuszyć płytkę 
12) Spryskać płytkę roztworem 5% kwasu siarkowego i włożyć do suszarki 105°C 
13) Zaznaczyć powstałe plamki ołówkiem. 
14) Przedyskutować wynik z Prowadzącym. 
 

3.2. Analiza z wykorzystaniem chromoatografii cienkowarstwowej RP-TLC 

 

1) Przygotować roztwory wybranych wzorców ( cukry: glukoza, kwas syryngowy, kwas 
felurowy, kwas kumarowy, wanilina, kwas wanilinowy, kwas 4-OH-benzoesowy, 5-HMF, 
Furfural) Przygotować komorę do TLC 

2) Przygotować eluent 20 mL o składzie Woda:ACN 9:1 lub Woda: MeOH 9:1 
3) Wprowadzić eluent do komory tak aby wysokość eluentu od dna komory była około 0,5 cm  

i zamknąć komorę szklaną przykrywką. 
4) Zaznaczyć delikatnie ołówkiem na płytce TLC (C18) 1cm od „dolnej” krawędzi punkty na 

które zostaną naniesione roztwory substancji wzorcowych i substancji badanych. Punkty 
powinny być rozmieszczone w miarę w równych odległościach od siebie i od zewnętrznych 
krawędzi płytki ( co najmniej 0,5 cm)  

5) Nanieść za pomocą strzykawki Hamiltona na zaznaczone punkty roztwory przygotowanych 
wzorców i badanych mieszanin według wytycznych prowadzącego 

6) Odparować rozpuszczalnik z naniesionych na płytkę, próbek związków chemicznych za 
pomocą suszarki. 

7) Wprowadzić ostrożnie do komory płytkę używając pincety.   
8) Rozwijać do osiągnięcia przez czoło eluentu wysokości 1cm od „górnej” krawędzi płytki 
9) Wyciągnąć płytkę, szybko zaznaczyć czoło eluentu 
10) Wysuszyć płytkę 
11) Spryskać płytkę roztworem 5% kwasu siarkowego i włożyć do suszarki 105°C 
12) Zaznaczyć powstałe plamki ołówkiem. 
13) Wynik przedyskutować z Prowadzącym. 

 

3.3. Oznaczanie pochodnych fenolowych i cukrów – technika HILIC-HPLC 

 

Aparat HPLC: Merck-Hitachi z detektorami DAD i RID 
Kolumna : wypełniona SiO2, 250x4,6mm, 3µm, 60Å 
Eluent A : ACN : Woda 98:2 (v:v) 
Eluent B : Woda 100% 
V = 1,5 mL/min  
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Program elucji: 
Od 0 min do 5 min stały skład 100 % eluentu A 
Od 5 min do 30 min zmiana składu od 100% eluentu A do 80% eluentu A 

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

prowadzącego 
2) Przygotować mieszaninę wzorcową zawierającą cukry ( celobioza (3 mg/mL), glukoza 

(20/mL), ksyloza (5mg/mL) i pochodne fenoli ( kwas syryngowy, kwas felurowy, kwas 
kumarowy, wanilina, kwas wanilinowy, kwas 4-OH-benzoesowy, 5-HMF, Furfural)  
o stężeniu każdego 0,5 mg/mL. Przygotować serię roztworów kalibracyjnych przez 
rozcieńczenie wyjściowych mieszanin wzorcowych 5 i 10 krotnie. Dodajemy do każdego 
roztworu wzorcowego takie samo stężenie wzorca wewnętrznego, fenolu.  

3) Przy pomocy mikrostrzykawki przepłukanej 5-krotnie eluentem, pobrać i wprowadzić 
roztwór mieszaniny wzorcowej nr 1 o objętości 20 µl do zaworu dozującego znajdującego 
się w położeniu ‘load’. Przekręcić zawór w położenie „inject” 

4) Powtórzyć dla pozostałych mieszanin wzorców i próbki badanej ( Uwaga, zawsze dozujemy  
mieszaniny wzorcowe w kolejności rosnącego stężenia) 

 

3.4. Oznaczanie pochodnych fenolowych – technika RP-HPLC  

 

Aparat HPLC: Merck-Hitachi z detektorami DAD i RID 
Kolumna : wypełniona SiO2 modyfikowanym grupami C18 Polar plus, 250x4,6mm, 3µm, 60Å 
Eluent A : Woda 100% + kw. siarkowy 0,3% 
Eluent B : ACN 100 % + kw. siarkowy 0,3% 
V = 1,5 mL/min  
Program elucji: 
Od 0 min do 5 min stały skład 100 % eluentu A 
Od 5 min do 30 min zmiana składu od 100% eluentu A do 50% eluentu A 

1) Przygotować mieszaninę wzorcową zawierającą cukry  glukoza (5 mg/mL), kw. octowy 
(1mg/mL), kw. mrówkowy (1mg/mL), pochodne fenoli ( kwas syryngowy,  kwas felurowy, 
kwas kumarowy, wanilina, kwas wanilinowy, kwas 4-OH-benzoesowy, 5-HMF, Furfural)  
o stężeniu każdego 0,5 mg/mL. Przygotować serię roztworów kalibracyjnych przez 
rozcieńczenie wyjściowych mieszanin wzorcowych 5 i 10 krotnie. Dodajemy do każdego 
roztworu wzorcowego takie samo stężenie wzorca wewnętrznego, fenolu.  

2) Przy pomocy mikrostrzykawki przepłukanej 5-krotnie eluentem, pobrać i wprowadzić 
roztwór mieszaniny kalibracyjnej o objętości 50 µl do zaworu dozującego znajdującego się 
w położeniu ‘load’. Przekręcić zawór w położenie „inject”  

3) Powtórzyć dla pozostałych mieszanin wzorców i próbki badanej ( Uwaga, zawsze dozujemy  
mieszaniny wzorcowe w kolejności rosnącego stężenia) 
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3.5. Oznaczanie stężenia cukrów, kwasów, alkoholi i inhibitorów fermentacji – technika 

Iexc-HPLC. 

Aparat HPLC: Merck-Hitachi z detektorami DAD i RID 
Kolumna : styren-diwinylobenzen modyfikowany grupami sulfonowymi 300x7,8 mm, 8 µm 
Eluent : 5mM roztwór kwasu siarkowego 
V = 0,6 mL/min  
Temperatura : 50°C 

1) Przygotować mieszaninę wzorcową zawierającą cukry  glukoza (20 mg/ml) ksyloza 
(5mg/mL), celobioza, kw. octowy (1mg/mL), kw. mrówkowy (1mg/mL), kwas bursztynowy 
(1mg/mL), gliceryna (2mg/mL), etanol (5mg/mL) 5-HMF 0,2mg/mL, Furfural 0,2mg/ml) 
Przygotować serię roztworów kalibracyjnych przez rozcieńczenie wyjściowych mieszanin 
wzorcowych 5 i 10 krotnie.  

2) Przy pomocy mikrostrzykawki przepłukanej 5-krotnie eluentem, pobrać i wprowadzić 
roztwór mieszaniny kalibracyjnej o objętości 50 µl do zaworu dozującego znajdującego się 
w położeniu ‘load’. Przekręcić zawór w położenie „inject”  

3) Powtórzyć dla pozostałych mieszanin wzorców i próbki badanej brzeczki po fermentacji 
alkoholowej i fermentacji ciemnej ( Uwaga, zawsze dozujemy mieszaniny wzorcowe  
w kolejności rosnącego stężenia) 

4. Sprawozdanie 

Nad sprawozdaniem pracuje cała grupa laboratoryjna. Każdy z członków grupy powinien 

znać i potrafić wykonać wszystkie obliczenia przedstawione w sprawozdaniu, co potwierdza 

własnoręcznym podpisem na stronie tytułowej sprawozdania. 

Sprawozdanie powinno zawierać cele, krótkie opisy sposobu wykonania ćwiczenia, 

wszystkie uzyskane podczas zajęć wyniki w postaci chromatogramów i widm.   

Dla każdej serii pomiarów należy dokonać podstawowej „obróbki” statystycznej,  

z uwzględnieniem sprawdzenia występowania błędów grubych. Porównanie dwóch serii wyników 

może mieć miejsce wyłącznie w przypadku gdy nie różnią się pod względem precyzji. Jeśli jest 

inaczej to ten fakt wykonawcy powinni stwierdzić w trakcie dyskusji wyników oraz podać 

ewentualne przyczyny różnic w precyzji. 

Wyniki zbadanych parametrów powinny zostać odniesione do wartości literaturowych, wraz  

z podaniem ich źródła. 

5. Wymagania do sprawdzianu 

Na sprawdzianie obowiązuje materiał z niniejszej instrukcji oraz znajomość mechanizmów 

rozdzielania technikami RP, HILIC i Iexcl. Znajomość metody wzorca zewnętrznego  

i wzorca wewnętrznego w oznaczaniu stężenia związków chemicznych  
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