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1. Wprowadzenie 

1.1 Spektroskopia bliskiej podczerwieni z transformacją Fouriera ( FT-IR) 

Promieniowanie podczerwone obejmuje część widma promieniowania elektromagnetycznego 

o liczbie falowej z  zakresu ok. 14000 do 200cm
-1

 (rys. 1). Jego zakres znajduje się pomiędzy 

promieniowaniem widzialnym a mikrofalowym.  Jednak do celów analitycznych przy określeniu 

struktury związków organicznych największe zastosowanie posiada zakres od 4000-400cm
-1

  

(tj. obszar podczerwieni podstawowej). Energia promieniowania w tym zakresie absorbowana jest 

przez cząsteczkę, a następnie przekształcana w energię rotacyjną jak również oscylacyjną.  Jako 

wynik otrzymuje się widma oscylacyjne w postaci pasm których położenie określane jest liczbami 

falowymi (~ ) których jednostką jest odwrotność centymetra (cm
-1

). Intensywność pasm może być 

wyrażona jako transmitancja (T) lub absorbancja (A). Transmitancja to stosunek energii 

przepuszczonej przez próbkę do energii padającej na próbkę. Absorbancja definiowana jest 

natomiast jako ujemny logarytm z transmitancji. Na postać widm wpływ mają przede wszystkim 

wzbudzenia oscylacyjne, których energia jest większa od energii wzbudzeń rotacyjnych. Rotacje 

molekuł ciał stałych i cieczy są hamowane wskutek intensywnych oddziaływań 

międzycząsteczkowych, a wzbudzenia rotacyjne powodują jedynie zwiększenie szerokości pasm 

absorpcyjnych. 

 

Wyróżnia się dwa typy drgań: 

 rozciągające (walencyjne – oznaczone symbolem ν) symetryczne lub asymetryczne. Drgania 

rozciągające (walencyjne) charakteryzują się rytmicznym ruchem wzdłuż osi wiązania, tak że 

odległości między atomami zwiększają się i zmniejszają.  

 zginające (oznaczone symbolem δ) np. skręcające, nożycowe, kołyszące. W drganiach 

deformacyjnych zmianie ulega kąt między wiązaniami atomów. 

 drgania szkieletowe – np. drgania pierścienia jako całości. 

Jak już wspomniano spektroskopia w podczerwieni dostarcza informacji o badanym materiale w 

postaci widma, czyli wykresu zależności wielkości absorbancji lub transmitancji od energii 

promieniowania wyrażonej najczęściej za pomocą liczby falowej (~ [cm
-1

]). Widmo IR związków 

organicznych zawiera wiele różnych pasm związanych z występowaniem w obrębie jednej 

cząsteczki różnych drgań zginających i rozciągających. Złożoność widma służy jako unikalny zapis a 

pasma obecne na widmie są charakterystyczne dla konkretnych związków chemicznych. 

Porównywanie widma badanej substancji z wcześniej przygotowaną biblioteką widm jest jednym ze 

sposobów identyfikacji związków za pomocą spektroskopii w podczerwieni. Nie jest możliwe 
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uzyskanie dwóch identycznych widm dla różnych związków z wyjątkiem enancjomerów. Dlatego 

gdy dwa związki organiczne mają identyczne widma to są to identyczne związki. 

Spektroskopia w podczerwieni ma również znaczenie przy określaniu struktury badanego 

związku, jednak, technika ta, w tym celu nigdy nie jest wykorzystywana samodzielnie, a informacje 

uzyskane z widm stanowią uzupełnienie informacji uzyskanych w wyniku zastosowania innych 

technik służących do określania struktury związku (NMR, MS). 

Dana grupa funkcyjna, występująca w różnych związkach posiada podobne wartości częstości 

(energii) drgań. Jednak, wiele częstości grup zmienia się w dość szerokim zakresie ponieważ pasmo 

powstaje w wyniku złożonych oddziaływań wielu drgań występujących w cząsteczce. Brak absorpcji 

w zakresach przypisanych różnym grupom funkcyjnym może zazwyczaj służyć jako dowód ich 

nieobecności w cząsteczce. Do interpretacji widma należy jednak podchodzić z ostrożnością, 

ponieważ, niektóre właściwości struktury badanego związku mogą np. poszerzać znacznie pasmo, w 

taki sposób, że może być niezauważone. [1] Obserwowane przedziały częstości charakterystyczne 

dla danej grupy i jej drgania zostały zebrane w Tabeli nr 1. 

 

 

 

 

Rys 1. Widmo fal elektromagnetycznych  
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Tabela 1. Niektóre charakterystyczne liczby falowe pasm pochodzących od drgań często spotykanych wiązań 

w związkach organicznych. 
Wiązanie Typ drgania Zakres absorpcji [cm

-1
] 

O-H wody rozciągające 3760 

O-H alkoholi i fenoli rozciągające 3650-3200 

O-H kwasów rozciągające 3550-3500 

O-H kwasów karboksylowych (OH-tworząca 

wiązania wodorowe) 
rozciągające 3300-2500 

N-H aminy rozciągające 3500-3300 

C-H aromatyczne rozciągające 3350-3250 

C-H olefiny rozciągające 3100-3010 

C-H alifatyczne rozciągające 2970-2850 

C≡N nitryle rozciągające 2280-2210 

C≡C alkiny rozciągające 2260-2100 

C=O (aldehydy, ketony, kwasy, estry) rozciągające 1760-1690 

C=N iminy, oksymy rozciągające 1750-1500 

C=C alkenów rozciągające 1680-1610 

N-H deformacyjne 1650-1550 

C=C arylowe rozciągające 1600-1500 

C-C alifatyczne rozciągające 1500-600 

C-H alifatyczne deformacyjne 1370-1340 

O-H deformacyjne 1450-1200 

C-N rozciągające 1360-1180 

C-O rozciągające 1300-1050 

C-H winylowe deformacyjne 995-675 

C-H arylowe deformacyjne 900-690 

C-Cl rozciągające 800-600 

 

1.1.1. Charakterystyka głównych pasm absorpcji IR wybranych grup związków które mogą 

występować w paliwach 

 

Alkany – Widma absorpcyjne w podczerwieni nie są zbyt użyteczne, gdyż brak grup funkcyjnych 

sprawia że mamy do czynienia z absorpcją spowodowaną drganiami rozciągającymi C-H i 

zginającymi C-C. Wiązanie C-H daje silne pasmo w zakresie 2850-3000 cm
-1

. Wiązanie C-C 

wykazuje absorpcję w obszarze 800-1300 cm
-1

 . Inne charakterystyczne pasma  pochodzą od 

symetrycznych (1375cm
-1

) i asymetrycznych (1450cm
-1

) drgań zginających  C-H grupy metylowej. 
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Od grupy metylenowej zauważyć można cztery pasma: pasmo drgań nożycowych ( 1465cm
-1

), 

pasmo drgań wahadłowych pojawia się przy (720cm
-1

), pasma pochodzące od drgań skręcających i 

wachlarzowych obserwuje się w zakresie (1350-1150cm
-1

). 

Pasma charakterystyczne dla cykloalkanów są podobne jak dla liniowych alkanów. Jedynie 

wzrost naprężeń pierścienia może powodować przesunięcia pasm C-H w kierunku wyższych 

częstości. 

Alkeny - w cząsteczce alkenów występują  pasma drgań rozciągających C=C w obszarze 1667-1640 

cm -1  oraz pasma drgań rozciągających C-H powyżej 3000 cm-1. Najbardziej charakterystycznym 

rodzajem drgań dla alkenów są drgania zginające C-H poza płaszczyznę ich absorpcja przypada 

pomiędzy  1000-700 cm
-1

, są to silne pasma .  

Jednopierścieniowe węglowodory aromatyczne - najbardziej charakterystyczne pasma w 

związkach aromatycznych pojawiają się w zakresie niskich częstości 900-675 cm
-1

, pasma te 

pochodzą od drgań zginających wiązań C-H. Pasma rozciągające C-H od aromatów  pojawiają się 

pomiędzy 3100-3000 cm
-1

. Drgania szkieletowe C-C wewnątrz pierścienia absorbują w zakresach 

1600-1585 cm
-1

 oraz 1500-1400 cm
-1

. 

Wielopierścieniowe  węglowodory aromatyczne - najbardziej charakterystyczna absorpcja w 

aromatycznych układach wielopierścieniowych pochodzi od drgań zginających C-H w zakresie 900-

675 cm
-1

. Aromatyczne drgania rozciągające C-H i drgania szkieletowe C-C absorbują w tych 

samych zakresach w jakich absorbują węglowodory jednopierścieniowe 

Alkohole i fenole - w alkoholach i fenolach można wyróżnić pasma pochodzące od drgań 

rozciągających O-H  i C-O. W przypadku gdy grupa O-H nie jest zaangażowana w tworzenie wiązań 

wodorowych absorbuje silnie w zakresie 3700-3580 cm
-1

. W wyniku zmiany środowiska badanej 

próbki wpływającego na powstawanie wiązań wodorowych pojawia się dodatkowe pasmo przy 

niższych częstościach 3650-3400 cm
-1

 kosztem pasma typowego dla grupy O-H nie tworzącego 

wiązania wodorowego. Drgania C-O dają silne pasmo w zakresie 1200-1000 cm
-1

. Próbki w stanie 

ciekłym wykazują również szerokie pasmo absorpcji w zakresie 769-650 cm
-1

 spowodowane 

drganiami zginającymi grup O-H. Pozostałe pasma w tym C-H mają słabe właściwości do 

interpretacji widm.   

Estry - posiadają dwa silne pasma absorpcji pochodzące od drgań rozciągających C=O i C-O. Pasmo 

absorpcji C=O występuje w zakresie 1750 – 1735 cm
-1

. Dla drgań C - O pasma pojawiają się w 

zakresie 1300 – 1000 cm
-1

. Estry metylowe długołańcuchowych kwasów tłuszczowych wykazują 

trzy pasma w pobliżu 1250, 1205 i 1175 cm
-1

 przy czym ostatnie pasmo jest najsilniejsze [1-2]. 
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1.1.2. Aparatura pomiarowa  

Tradycyjne, spektroskopy działają w trybie pomiaru światła przenikającego przez próbkę, 

który jest odpowiedni do określania stężenia konkretnego ugrupowania chemicznego. Jego wadą jest 

skomplikowany sposób przygotowania próbki. Łatwiejszą w użyciu i coraz szerzej stosowaną 

odmianą spektroskopii IR jest metoda osłabionego całkowitego odbicia (ATR, ang. Attenuated Total 

Reflectance). Pozwala na badanie próbek stałych, ciekłych i gazowych, i nie wymaga specjalnego 

przygotowania próbek. W metodzie tej promień pada na powierzchnię kryształy (diamentu) i ulega 

całkowitemu odbiciu. Jeżeli do kryształu zostanie przyłożona próbka absorbująca promieniowanie, 

to wiązka promieniowania wniknie w próbkę i jego część zostanie zaabsorbowana. Mierząc 

intensywność promieniowania odbitego od powierzchni kryształu można uzyskać widmo 

charakterystyczne dla badanej próbki. Fakt, że widmo IR jest charakterystyczne dla danego związku 

chemicznego sprawia, że spektroskopia IR wykorzystywana jest do identyfikacji składników 

badanego materiału. Obecnie w analizie IR wykorzystuje się transformację Fouriera (FT-IR), która 

pozwala na analizę złożonych mieszanin bez uprzedniego rozdzielenia ich [3-4]. 

Źródłem promieniowania podczerwonego w spektroskopach są żarzące się ciała stałe np. 

włókno Nernsta – pręt ceramiczny o długości kilku centymetrów i średnicy kilku milimetrów, 

wykonany z mieszaniny tlenków ceru, cyrkonu, toru i itru. Pręt podgrzany do temperatury powyżej 

1000 °C emituje promieniowanie podczerwone.  

Spektrometry z transformacją Fouriera (FT-IR) zamiast bezpośrednio widm rejestrują 

interferogramy. Wiązka promieniowania przechodzi przez próbkę, interferometr i pada na detektor. 

Zapis z detektora jest rejestrowany w ciągu kilku sekund. Aby polepszyć sygnał w stosunku do 

szumów rejestrowanych jest wiele skanów, które są następnie uśredniane. Uzyskany w ten sposób 

interferogram poddawany jest transformacji Fouriera, w wyniku czego otrzymuje się widmo IR - 

wykres zależności pochłanianej energii od energii promieniowania. Promieniowanie dzielone jest na 

dwie wiązki (Rys. 2). Jedna z nich przebiega drogą o stałej długości, a druga o zmiennej długości – 

co uzyskiwane jest za pomocą ruchomego zwierciadła poruszającego się ze stałą prędkością. 

Zmieniająca się różnica długości dróg pomiędzy dwoma wiązkami powoduje wzajemne interferencje  

w wyniku czego powstaje interferogram. Przejście promieniowania o szerokim paśmie przez próbkę 

z ciągłą zmianą długości wiązki w połączeniu z Transformacją Fouriera w każdym punkcie zmiany 

długości wiązki  pozwala na rejestrację całkowitego widma w podczerwieni, co znacznie skraca czas 

analizy. Wykorzystanie interferometrów polepszyło czułość i rozdzielczość urządzeń w porównaniu 

z urządzeniami w których stosowane były monochromatory [1]. 
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Rys 2. Schemat układu optycznego, aparatu Brucker Tensor 27 wykorzystywanego podczas zajęć. A-źródło 

promieniowania, B- pokrętło przesłony, C - pokrętło filtra, E – rozdzielacz wiązki,  

F - przełącznik lustra, G – okno przegrody próbki, H - miejsce nanoszenie próbki – kryształ, I – detektor [2a]  

 

1.1.3. Wybrane zastosowania spektroskopii w podczerwieni do badania paliw 

a. Oznaczanie zawartości FAME w średnich destylatach zgodnie z normą PN-EN 

14078:2014 [5] 

Obecnie FAME jako biokomponent dodawany jest do Oleju Napędowego w ilości nie 

przekraczającej 7 % (v/v). Jedną z metod służącą do oznaczania stężenia tego biopaliwa w paliwie 

służącym do zasilania silników wysokoprężnych wykorzystuje spektroskopię w podczerwieni. 

Zakres normy mówi że zawartość FAME powinna zawierać się od 0,5% do 50 % V:V. 

Pomiar polega na wykonaniu przy użyciu spektrofotometru IR, widm absorpcji badanych próbek 

paliwa oraz roztworów wzorcowych FAME i odczytaniu wartości Absorbancji dla maksimum pasma 

przy długości fali ok. 1745 cm
-1

,
 
charakterystycznego dla estrów. Krzywą kalibracyjną wykonuje się 

dla szeregu roztworów FAME o zakresie stężeń obejmujących spodziewane stężenie FAME w 

badanym produkcie. Do przygotowania roztworów kalibracyjnych FAME należy użyć bazowego 

oleju napędowego ( nie zawierającego FAME). Po wykonaniu serii pomiarów absorbancji dla 

roztworów wzorcowych należy uzyskane wyniki przedstawić w postaci zależności A=f(x) dla której 

otrzymuje się równanie (1): 

 

 A = aX+b (1) 
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Rozwiązanie równania (1)  pozwala wyznaczyć stężenie FAME w badanym produkcie :  

 

X = 
     

 
 (2) 

 

gdzie: A – wartość Absorbancji przy długości fali 1745 cm
-1

 dla badanej próbki paliwa, X – stężenie FAME 

[g/l], a- współczynnik nachylenia prostej, b – współczynnik przecięcia prostej z osią  

 

 
 
 Rys 3. Przykładowe widmo FT-IR Oleju Napędowego z stacji. W paliwie obecne jest FAME jako bio-dodatek o 

czym świadczy pasmo o maksimum w 1741,87 cm
-1

 

 

 
Rys 4. Przykładowe widmo FR-IR FAME
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b. Oznaczanie benzenu w benzynie zgodnie z normą PN-EN 238:2000 [6] 

Zgodnie z dyrektywą dopuszczalna zawartość benzenu w paliwie do silników z zapłonem iskrowym 

wynosi do 1 %. Dostępne metodyki oznaczania zawartości benzenu wykorzystują przede wszystkim 

chromatografię gazową. Możliwe jest również wykorzystanie spektroskopii w podczerwieni zgodnie  

z normą PN-EN 238:2000. Polega ona na rejestracji widma w zakresie (730 do 630  cm
-1

) paliwa 

rozcieńczonego w cykloheksanie i pomiarze absorbancji  z wykorzystaniem spektrofotometru IR dla 

długości fali 673 cm
-1

, a stężenie wyznacza się z wykorzystaniem krzywej kalibracyjnej wykonanej 

dla wzorcowych roztworów benzenu. W zależności od spodziewanego stężenia oznaczanego 

związku chemicznego, próbkę należy odpowiednio rozcieńczyć. Dla stężenia pomiędzy 1 a 2 % (v/v) 

rozcieńczenie wynosi 1:50, poniżej 1% rozcieńczenie powinno wynieść 1:25, a dla 2% 1:100.   

Po pomiarze absorbancji badanej próbki i wyznaczeniu krzywej wzorcowej, stężenie benzenu 

obliczyć można z następującej zależności (3):  

 

B = 
     

 
 [g/100ml] (3) 

 

lub jako ułamek objętościowy : 

 

BV = 
   

  
*1000  (4) 

 

gdzie: A – wartość Absorbancji przy długości fali 673 cm
-1

 dla badanej próbki paliwa, B – stężenie 

benzenu [g/100ml], a- współczynnik nachylenia prostej, b – współczynnik przecięcia prostej z osią  B 

– gęstość benzenu, współczynnik rozcieńczenia roztworu badanego  

 

 

Rys 5. Przykładowe widmo FR-IR Benzyny 
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1.2. Spektroskopia UV-VIS 

Spektroskopia UV-VIS jest techniką instrumentalną, w której wykorzystuje się przejścia 

energetyczne zachodzące w cząsteczkach, spowodowane absorpcją promieniowania 

elektromagnetycznego w zakresie nadfioletu (UV, 200-380 nm) i widzialnym (VIS, 380-780 nm). 

Metodą spektroskopii UV-Vis można oznaczać związki chemiczne posiadające wiązania  lub 

elektrony n, w tym węglowodory aromatyczne, aldehydy, ketony, kwasy i aminy a także liczne 

związki nieorganiczne. W związkach organicznych absorpcja promieniowania powoduje przejście 

elektronów walencyjnych oraz elektronów wolnych par elektronowych ze stanu podstawowego (o 

niższej energii) do stanu wzbudzonego (o wyższej energii). W kompleksach metali przejściowych, w 

przejściach mogą uczestniczyć także elektrony powłoki d.  Spektrofotometria w zakresie UV-ViS 

jest często stosowaną metodą w laboratoriach analitycznych. Jej zastosowanie skupia się przede 

wszystkim w analizie ilościowej związków chemicznych absorbujących promieniowanie o tym 

zakresie długości fali.  W przypadku związków organicznych naturalnie nie wykazujących absorpcji 

( cukry, alkohole, aminy) możliwe jest przeprowadzenie procesu upochodniania (deprywatyzacji) z 

otrzymaniem barwnych pochodnych.  

Absorpcja promieniowania w cząsteczkach związków organicznych wynika z obecności konkretnych 

grup funkcyjnych określanych mianem chromoforów. Przykładem grup chromoforowych mogą być 

grupa azowa, grupa nitrowa czy pierścienie aromatyczne. Na rysunku 5 przedstawiono struktury 

benzenu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH, ang. polyaromatic  

hydrocarbons), które stanowią rdzeń cząsteczek związków z grupy aromatów, żywic i asfaltenów, 

oraz podano charakterystyczną długość fali, którą absorbują te związki.  

 

 

Rys. 6. Wzory strukturalne wybranych związków aromatycznych oraz wartość długości fali, przy której 

wykazują maksimum absorpcji promieniowania [7] 
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σ-σ* - przejście tego typu wymaga największej energii, można je zaobserwować np. w metanie 

(posiada jedynie wiązania C-H i elektrony w jego strukturze mogą ulegać jedynie przejściom tego 

typu), który wykazuje maksimum absorpcji przy długości fali 125 nm – z tego powodu nie 

obserwuje się go na typowym widmie UV-Vis (ok 200-800 nm). 

n-σ* - przejścia tego typu, pod wpływem promieniowania o długości fali 150-250 nm,  wykazują 

związki nasycone posiadające w swojej strukturze wolne pary elektronowe. Liczba grup 

funkcyjnych, obecnych w związkach organicznych, wykazujących absorpcję w tym przedziale jest 

bardzo niewielka (np. związki zawierające atomy halogenów). 

n-π* i π-π* - absorpcja w większości związków organicznych np. benzenu, wynika z tego typu 

przejść. Są to również przejścia najłatwiejsze do obserwacji, gdyż do absorpcji promieniowania 

dochodzi w zakresie długości fali od ok. 200 od 700 nm [8]. 

Analiza ilościowa metodą UV-VIS oparta jest na pomiarze absorbancji badanego roztworu 

przy określonej długości fali. Dla uzyskania wysokiej czułości należy wykonać pomiar absorbancji 

najlepiej dla długości fali, przy której następuje maksymalna absorpcja dla każdej substancji 

indywidualnie. Jednak nie zawsze jest to rozwiązanie optymalne. W przypadku gdy widma 

oznaczanych substancji nakładają się, może okazać się korzystniejsze wykonanie pomiaru 

absorbancji dla długości fali nie odpowiadającej maksimum, ale pozbawionej absorpcji innego 

związku chemicznego.  

Mając wykonany pomiar absorbancji, stężenie analitu można następnie obliczyć wykorzystując 

prawo Lamberta –Beera (5) : 

 

     
  

  
      (5) 

 

gdzie : ɛ - współczynnik molowy absorpcji (Lmol
-1

cm
-1

), l – grubość warstwy absorbującej (cm),  

c – stężenie analitu w roztworze (mol/L), Io – promieniowanie padające, It – promieniowanie przepuszczone 

 

Należy mieć na uwadze, aby badany układ spełniał prawo Beera. Prostoliniowy przebieg 

zależności A=f(c) świadczy o spełnieniu przez badany układ tego prawa. W spektroskopii absorpcji 

cząsteczkowej do wyznaczenia stężenia oznaczanej substancji wykorzystuje się zwykle pomiar 

absorbancji roztworu zawierającego dany analit. W analizie ilościowej z wykorzystaniem 

spektroskopii UV-VIS należy przeprowadzić procedurę kalibracyjną dla danego oznaczenia.  

Do najczęściej stosowanych metod kalibracji należy metoda wzorca zewnętrznego (krzywej 

kalibracyjnej). Krzywa wzorcową przedstawia zależność absorbancji od stężenia analitu.  

Należy pamiętać, że krzywą wzorcową należy dla zaplanowanej serii pomiarów przygotować zawsze 

na nowo.  Korzystanie  z wyznaczonej zależności w dłuższym przedziale czasowym może wiązać się 
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z uzyskaniem wyników obarczonych błędem.  Każde zmiany warunków pracy i temperatury, partii 

odczynników oraz charakterystyki detektora powodują przesunięcie się krzywej lub zmianę kąta jej 

nachylenia. Pomiary wykonuje się zwykle przy określonej długości fali, najczęściej odpowiadającej 

maksimum absorpcji oznaczanej substancji oraz względem roztworu odniesienia (tzw. ślepej próby), 

czyli roztworu przygotowanego analogicznie jak roztwory wzorcowe i roztwór próbki, lecz nie 

zawierającego analitu.  

Roztwór próbki powinien być przygotowany w taki sposób, by maksymalny zakres stężeń analitu  

w roztworach wzorcowych obejmował przewidywane jego stężenie w próbce. Najlepiej jak mierzona 

wartość  absorbancji nie przekracza wartości 1 (jedna jednostka absorbancji) – choć zależy to od 

parametrów danego aparatu – część producentów zapewnia liniowość oznaczeń do dwóch jednostek 

absorbancji.   

1.3. Cienkowarstwowa chromatografia cieczowa w normalnych (NP-TLC)  

i odwróconych (RP-TLC) układach. 

 

1.3.1. Cienkowarstwowa chromatografia cieczowa TLC 

 

Chromatografia cienkowarstwowa TLC (Thin Layer Chromatography), jest techniką 

chromatografii cieczowej, gdzie rozdzielenie składników mieszaniny zachodzi na powierzchni 

sorpcyjnej fazy stacjonarnej uformowanej w postaci cienkiej warstwy. Kiedy mamy do czynienia  

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

chromatografia cienkowarstwowa.  

Mechanizm rozdzielenia jest bardzo podobny do elucyjnej chromatografii kolumnowej, 

jednakże, najczęściej, szczególnie w normalnych układach faz (NP-TLC), warunki na powierzchni 

płytki TLC są bardziej skomplikowane, niż w kolumnie chromatograficznej. Migracja składników 

mieszaniny wraz z fazą ruchomą wzdłuż warstwy sorbentu następuje w „klasycznej” TLC dzięki 

siłom kapilarnym, powodującym ruch eluentu od powierzchni cieczy, w której zostaje zanurzona 

płytka TLC - w kierunku ku górze, a w przypadku płytek umieszczonych poziomo – od linii 

dystrybucji eluentu dostarczanego do powierzchni sorbentu, w kierunku przeciwnym.  

O migracji eluentu wzdłuż płytki decyduje napięcie powierzchniowe eluentu oraz siły adhezji 

fazy ruchomej do powierzchni ziaren złoża, które w przestrzeni między-ziarnowej tworzą swego 

rodzaju kapilary o zmiennej średnicy, stąd, by ruch fazy ruchomej odbywał się samorzutnie,  

konieczna jest dobra zwilżalność eluentu do powierzchni sorbentu (mówi się wówczas, że jest to 

wywołane tzw. siłami kapilarnymi, a dokładniej „efektem kapilarnym”). W przypadku warunków 

odwróconych układów faz (RP) oraz stosowania jako eluentu, wzajemnie mieszających się – wody, 

lub roztworu buforowego o niewielkiej zawartości polarnego dodatku organicznego, zwilżalność 
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powierzchni ziaren i kapilar w ziarnach wypełnienia jest niewielka, albo – w przypadku bardzo 

hydrofobowych faz stacjonarnych  może mieć miejsce brak zwilżalności sorbentu przez eluent, 

wtedy w celu wymuszenia migracji eluentu wzdłuż płytki TLC, konieczne jest zastosowanie 

nadciśnienia. Także w przypadku dobrej zwilżalności sorbentu przez eluent, gdy stosowane jest tzw. 

wysokosprawne TLC (HPTLC – High Performance Thin Layer Chromatography), dla wymuszenia 

ruchu, albo w celu uzyskania dostatecznie wysokiej prędkości ruchu eluentu wzdłuż płytki TLC, jest 

konieczne nadciśnienie, tzn., pompowanie eluentu wzdłuż płytki TLC/HPTLC. Ten rodzaj 

cienkowarstwowej chromatografii cieczowej, mającej miejsce dzięki wymuszonemu nadciśnieniem 

ruchowi eluentu, jest nazywany „nadciśnieniową chromatografią cienkowarstwową - OVP-TLC, 

albo, OP-TLC (Over Pressure Thin Layer Chromatography). 

W zależności od energii oddziaływań składników rozdzielanej mieszaniny z fazami – 

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

wykazują one różny stopień retencji tzn. przesuwają się w górę płytki z różną prędkością w trakcie 

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

podobnie, jak w kolumnie LC, gdzie po przepływie eluentu w objętości odpowiadającej jednej 

objętości kolumny poszczególne substancje chemiczne rozdzielanej mieszaniny pozostają na różnej 

odległości od „szczytu” (początku, w względem punktu dozowania) kolumny.  

Analizując skład różnych mieszanin substancji za pomocą chromatografii cienkowarstwowej 

należy uwzględnić następujące etapy: 

 przygotowanie próbki do analizy TLC; 

 naniesienie badanej mieszaniny na płytkę chromatograficzną; 

 dobór układu chromatograficznego; 

 rozwijanie chromatogramu; 

 detekcja badanej substancji na płytce; 

 analiza wyników (interpretacja chromatogramu) 

Głównym mechanizmem oddziaływań międzycząsteczkowych, zarówno w normalnych (NP), 

jak i w odwróconych układach faz (RP), jest adsorpcja.  

1.3.2. Stosowne fazy stacjonarne 

Podstawowym sorbentem w LC jest żel krzemionkowy. W przypadku warunków normalnych 

układów faz, zastosowanie znajdują również inne porowate nieorganiczne substancje chemiczne.  

W celu modyfikacji pierwotnych właściwości sorpcyjnych żelu krzemionkowego dokonuje się jego 

modyfikacji chemicznej – poprzez przyłączenie do jego powierzchni określonych grup funkcyjnych, 

które wpływają na sposób oddziaływania rozdzielanych substancji chemicznych z fazą stacjonarną , 

a także na oddziaływania faza stacjonarna-składniki eluentu.  
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Niekiedy, obecnie już bardzo rzadko, dokonuje się „impregnacji” powierzchni sorpcyjnej 

warstewką ciekłej fazy stacjonarnej, podobnie, jak w chromatografii gazowej. Wtedy ma miejsce 

stosowanie tzw. cienkowarstwowej podziałowej chromatografią cieczową. W zależności od użytego 

czynnika impregnującego otrzymywać można warstwy hydrofilowe lub hydrofobowe. Warstwy 

hydrofilowe uzyskuje się stosując do impregnacji powierzchni sorpcyjnej dimetyloformamid, 

dimetylosulfoamid, dimetylosulfotlenek, a warstwy hydrofobowe - stosując substancje takie jak olej 

parafinowy, skwalan, undekan, olej silikonowy i inne. Można również ‘wygenerować” cienką fazę 

stacjonarną dzięki zawarciu odpowiedniego składnika w eluencie, który wznosząc się ku górze płytki 

wytwarza ciekły film na powierzchni sorpcyjnej stosowanej fazy stacjonarnej, który w konsekwencji 

zaczyna stanowić ciekłą fazę stacjonarną (tzw. dynamicznie generowana faza stacjonarna). 

Szczególnie ważna jest modyfikacja powierzchni wewnątrz-ziarnowych kapilar sorbentu, 

ponieważ w praktyce, wymiana masy ma w chromatografii miejsce na powierzchni kapilar 

wewnątrz-ziarnowych, która jest wielokrotnie większa od powierzchni zewnętrznej ziaren sorbentu. 

Współcześnie, modyfikację powierzchni sorpcyjnej płytek TLC wykonuje się metodami 

chemicznymi, takimi samymi, jak w przypadku modyfikacji powierzchni sorpcyjnej wypełnień 

kolumn, uzyskując związaną kowalencyjnie monomolekularną "warstewkę" „chemicznego 

modyfikatora”, wiążąc grupy funkcyjne sorbentu z powierzchną żelu krzemionkowego, wiązaniami 

siloksanowymi (-Si-O-R, gdzie R jest grupą n-propylową, izo-propylową, n-butylową, izobutylową, 

lub inną). 

Poniżej przedstawiono najczęściej stosowane fazy stacjonarne: 

 dla chromatografii w normalnych układach faz NP-TLC  

o żel krzemionkowy 

o tlenek glinu 

o krzemian magnezu 

o cyklodekstryny 

o Modyfikowany żel krzemionkowy grupami: 

 alkilo-diolowymi  

 mono, lub di-alkilo-aminowymi  

 amidowymi kwasów karboksylowych  

 alkilo-nitrylowymi  

 dla chromatografii w odwróconych układach faz (RP-TLC) stosowane są fazy stacjonarne, 

głównie na bazie żelu krzemionkowego modyfikowanego grupami: 

o n-oktadecylowymi (n- C18), 

o n-oktylowymi (n– C8 ), 
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o fenylową, albo di-fenylową, 

o alkilonitrylową, 

o innymi hydrofobowymi grupami funkcyjnymi, np. n-C32, n-C16, n-C6, nC4, C2, 

cholesterolem, alkilo-cyklodekstrynami 

1.3.3. Sposób przedstawiania wyników rozdzielania – parametry opisujące retencje 

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

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

przebytej przez środek plamki substancji (a) do drogi czoła fazy ruchomej (b), gdy obie drogi mierzy 

się od punktu naniesienia plamki mieszaniny rozdzielanych substancji na powierzchni płytki TLC 

(Rys.7). 

 

 

b

a
R f    (6) 

Rys. 7. Chromatogram cienkowarstwowy mieszaniny substancji A i B; a-drogi przebyta przez środek plamek substancji 

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

naniesionej na płytkę TLC. 

 

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

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

współczynnik retencji (k) dla badanej substancji, z zależności (7): 

 

k=(1-Rf)/Rf  (7) 

 

Oczywiście, możliwość obliczenia k na podstawie wartości Rf otrzymanych w warunkach 

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

ogromnie wielką wartością, a wartość k zmierzałaby do nieskończoności. 

 

 



17 
 

Istotną częścią analizy TLC jest ilościowa i jakościowa interpretacja chromatogramu.  

Bardzo często zakłada się, że substancje mające ten sam współczynnik opóźnienia Rf (wielkość 

charakterystyczna dla danej substancji) są identyczne. Jest to jednak nie do końca poprawne 

stwierdzenie. Uproszczenie to stosuje się wtedy, gdy mamy do czynienia z substancjami 

wzorcowymi. W takiej sytuacji współczynnik opóźnienia sugeruje nam identyfikowany związek, 

lecz nie daje 100% pewności identyczności obu substancji. Wykonując analizę chromatograficzną  

w różnych układach (zmieniając fazę ruchomą i nieruchomą) zwiększa się prawdopodobieństwo 

identyfikacji. Substancje można uznać za identyczne jeśli wartości ich współczynników opóźnienia 

Rf  w różnych warunkach są takie same. Na tej zasadzie przeprowadza się analizę jakościową 

chromatogramu. Inną możliwością identyfikacji substancji może być wykorzystanie ich 

charakterystycznej barwy. Jeśli badana substancja po naniesieniu na warstwę chromatograficzną 

tworzy barwne plamki proces identyfikacji nie stwarza większego problemu, sama charakterystyczna 

barwa substancji może być wykorzystania do analizy jakościowej badanych składników 

Aby uzyskać informacje o rozdzielonych substancjach należy umiejscowić ich położenie na 

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

powierzchni płytki TLC w stężeniach nie śladowych, są widoczne gołym okiem. Jednakże, 

zdecydowana większość substancji organicznych i nieorganicznych nie posiada barwy, ani nie 

wykazuje silnej fluorescencji, czy luminescencji, ani w świetle widzialnym, ani w UV. Wówczas 

detekcję, tzn., wizualizację oraz określenie intensywności plamki badanych substancji można 

dokonać za pomocą metod fizycznych, chemicznych lub biologiczno-fizjologicznych.  

Do metod fizycznych zaliczyć możemy: fotometrię absorpcyjną, fluorescencję w zakresie 

fosforescencję, luminescencję, a w przypadku substancji znakowanych izotopami 

promieniotwórczymi - metody radiometryczne [9-10].  

 

1.3.4. Metody detekcji w TLC cienkowarstwowej 

a. Detekcja fizykochemiczna 

Metody optyczne dotyczą oddziaływań analitu z promieniowaniem elektromagnetycznym. 

Do tego rodzaju metod  zalicza się: fluorescencję, fosforescencję, fotometrię absorpcyjną.  

Dzięki temu, że jest to metoda nie destrukcyjna badaną próbkę można zachować do dalszej analizy. 

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów detekcji jest detekcja UV, w której stosuje się 

lampy emitujące to promieniowanie. Najczęściej, w celu tzw. „wizualizacji" plamek, stosuje się 

lampę emitującą promieniowanie UV, stosując światło o długości fali 254 nm lub 360 nm. Niektóre 

płytki chromatograficzne pokrywa się warstwą sorbentu impregnowanego fluoresceiną – czynnikiem 

fluoryzującym „F254”, albo „F360”, albo „F254+360”. . W takim przypadku cała płytka fluoryzuje pod 
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wpływem promieniowania o określonej długości fali a plamki absorbują światło o odpowiedniej 

długości fali, zmniejszając w tym miejscu intensywność luminescencji powierzchni płytki,  

co objawia się pojawieniem pewnego stopnia „szarości” w miejscu plamki. Na tej podstawie można 

określić położenie plamek i w sposób tylko orientacyjny oznaczyć ich intensywność. Jest też wiele 

organicznych związków chemicznych wykazujących fluorescencję / luminescencje / fosforescencję 

pod wpływem światła UV o jednej lub obu w/w długościach fali. Dodatkowo, fluorescencję można 

wzbudzić impregnując warstwy odpowiednim „wywoływaczem”. Wykrywane składniki mieszaniny 

reagują z odczynnikiem, a produktami reakcji są substancje wykazujące zdolność fluorescencji. 

b. Detekcja lub wizualizacja chemiczna  

 

Tego rodzaju detekcja polega na przeprowadzeniu badanych substancji w substancje barwne 

z pomocą reagentów chemicznych, które reagują z wybranymi grupami funkcyjnymi rozdzielanych 

substancji. Płytkę TLC, wysuszoną po „rozwinięciu chromatogramu TLC”, zwilża się odpowiednim 

reagentem. Odczynniki występujące w postaci roztworów lub aerozolów reagują ze składnikami 

badanej mieszaniny tworząc barwne produkty reakcji. Płytkę chromatograficzną można również 

zanurzyć w odpowiednim odczynniku wywołującym. Metoda ta ma dwie podstawowe zalety: 

pozwala na równomierne działanie odczynnika oraz nie ma możliwości rozpylenia toksycznych 

związków pochodzących od substancji wizualizującej. Często płytkę należy dodatkowo ogrzać  

w celu przyspieszenia wystąpienia barwnej reakcji. 

Do wizualizacji stosuje się także specjalne komory chromatograficzne, w których umieszcza 

się odpowiednio przygotowaną płytkę z naniesioną mieszaniną. Te szczelne urządzenia wypełnione 

są odczynnikami chemicznymi w postaci gazowej. Są to najczęściej pary jodu bromu lub amoniaku. 

Niektóre odczynniki działają destrukcyjnie na plamki. W ten sposób działa np. stężony kwas 

siarkowy (VI). Po spryskaniu płytki tym odczynnikiem i ogrzaniu następuje zwęglenie (utlenienie) 

analitu. Metoda ta jest dość drastyczna i nie należy jej stosować w przypadku, gdy chcemy 

przeprowadzić dalszą analizę plamek. 

Jest wiele tego rodzaju przepisów „wizualizacji chemicznej” realizowanej w sposób 

uniwersalny, grupowy lub specyficzny.  

Do wizualizacji w sposób uniwersalny stosowane są odczynniki które, wchodzą w reakcje  

z licznymi substancjami należącymi do różnych grup i klas związków chemicznych. Przykładem 

tego typu substancji jest roztwór nadmanganianu potasu w stężonym kwasie siarkowym lub  

w wodorotlenku sodu. Nadmanganian potasu utlenia wiele substancji, a efektem tego utleniania jest 

pojawienie się na płytce brązowych plamek na fioletowym tle. Innym często stosowanym jest jod.  
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Na skutek działania na związek parami jodu lub ewentualnie jego alkoholowym roztworem powstają 

plamki o żółtym lub brązowym zabarwieniu. 

Odczynniki specyficzno-grupowe reagują wyłącznie z jednym lub kilkoma związkami 

chemicznymi, przykładem może być na przykład ninhydryna. Związek ten, a dokładnie jego 

alkoholowy roztwór służy do wywoływania chromatogramów głównie aminokwasów, białek  

i peptydów . Na chromatogramie obserwuje się wówczas plamki o zabarwieniu fioletowo-różowym. 

Plamki potrafią dosyć szybko tracić swoje zabarwienie. 2,4 – dinitrofenylohydrazyna w środowisku 

kwaśnym 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) plamki.  

c. Detekcja biologiczno-fizjologiczna  

 

Detekcja biologiczno–fizjologiczna polega na wykorzystaniu aktywności biologicznej 

specyficznych substancji, które mają być rozdzielane. Jeśli dana substancja jest nieaktywna 

chemicznie wówczas nie zachodzi interferencja. Wykorzystywane w tej metodzie mikroorganizmy 

przeprowadzają poszczególne odczynniki w ich pochodne. Pochodne te mają intensywne 

zabarwienie, dzięki czemu można prowadzić ich detekcje na płytkach chromatograficznych. Jednak 

do analiz środowiskowych znacznie częściej używa się reakcji enzymatycznych [9-11] 

 

2.  Wykonanie ćwiczenia 

Wykonanie ćwiczenia: 

Aparatura: 

- spektrofotometr FT-IR Tensor 27 z przystawką ATR (Bruker, USA) 

- komputer PC z oprogramowaniem OPUS 4.0.26 
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Procedura pomiaru: 

1. Uruchomić program OPUS. 

2. Wybrać ikonę „Advance Measurement” 

3. Zakładce „Basic”: wybrać plik z odpowiednią 

metodą pomiarową ( pole „Experiment”). 

4. Zakładka „Basic”: wpisać nazwę próbki w polu 

„Sample Name”. 

5. Zakładka „Advance”: w polu „Filename” wpisać 

nazwę próbki taką samą w zakładce „Basic”. 

Ustalić ścieżkę do folderu w którym zostanie 

zapisane widmo. 

6. Nałożyć na kryształ czysty rozpuszczalnik 

analizowanych próbek. 

7. Przeprowadzić skan czystego rozpuszczalnika – widmo 

tła. Nacisnąć ikonę 

w zakładce „Basic” 

8. Nałożyć na kryształ analizowaną próbkę, przygotowaną 

przez Prowadzącego. 

9. Naciskając ikonę  

Zostanie 

wykonany skan próbki. 

10. Postęp skanowania wyświetlany jest u dołu ekranu w 

postaci ikony  

 

2.1. Analiza widm substancji w podczerwieni FT-IR 

 

1) dokładnie wyczyścić acetonem oba kryształy przystawki ATR, opuścić mostek, nie dokręcać; 

2) zmierzyć widmo tła 

3) umieścić próbkę (FAME, ON, Benzyna, MTBE, Etanol, Benzen) na krysztale, opuścić i 

zablokować mostek przystawki, dokręcić śrubę mostka do momentu, gdy dalsze obracanie nie 

będzie zwiększało siły przyciskania próbki do kryształu 

4) zmierzyć widmo próbki 

5) Uwaga : po każdym pomiarze kryształ dokładnie przemyć acetonem i wysuszyć suszarką 

 

2.2. Oznaczanie FAME przy użyciu normy PN-EN 14078:2014 

 

1) dokładnie wyczyścić acetonem oba kryształy przystawki ATR, opuścić mostek, nie dokręcać; 

2) zmierzyć widmo tła dla bazowego ON nie zawierającego FAME 

3) przygotować roztwory wzorcowe FAME przez rozpuszczenie w zakresie 3 %-20 % FAME w 

bazowym ON.  

4) zmierzyć widma dla roztworów kalibracyjnych . Pomiar absorbancji wykonać trzykrotnie dla 

każdej mieszaniny wzorcowej. 

5) zmierzyć widma dla badanych próbek paliw . Pomiar absorbancji wykonać trzykrotnie dla 

każdej próbki badanego paliwa 

Uwaga : po każdym pomiarze kryształ dokładnie przemyć acetonem i wysuszyć suszarką 
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2.3. Oznaczanie zawartości benzenu z benzynie według normy PN-EN 238:2000 

 

1) dokładnie wyczyścić acetonem oba kryształy przystawki ATR, opuścić mostek, nie dokręcać; 

2) zmierzyć widmo tła dla cykloheksanu 

3) przygotować roztwory wzorcowe Benzenu  w cykloheksanie o stężeniach 0,01g/100ml, 

0,02g/100ml, 0,04g/100ml, 0,06g/100ml, 0,1g/100ml, 0,12g/100ml, 0,15g/100ml. 4) przygotować 

badane próbki paliwa poprzez rozcieńczenie paliwa w cykloheksanie w stosunkach 1:25, 1:50, 

1:100.  

4) zmierzyć widma dla roztworów kalibracyjnych. Pomiar absorbancji wykonać trzykrotnie dla 

każdej mieszaniny wzorcowej. 

5) zmierzyć widma dla badanych próbek paliw. Pomiary wykonywać 3 krotnie dla każdej  

z próbki  badanego paliwa 

Uwaga : po każdym pomiarze kryształ dokładnie przemyć acetonem i wysuszyć suszarką 

 

2.4. Analiza WWA z wykorzystaniem chromatografii cienkowarstwowej  

techniką RP 

 

1) Przygotować roztwory wybranych wzorców WWA i próbek substancji badanych wg 

wytycznych prowadzącego 

2) Przygotować komorę do TLC 

3) Przygotować eluent 20 ml o składzie ACN : Woda 8:2 (v:v) 

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 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)  

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) Wykorzystując lampy UV dokonać wizualizacji plamek na płytce. Plamki zaznaczyć pod 

lampą za pomocą ołówka 

13) Wykonać zdjęcie płytki a następnie wprowadzić płytkę do komory z jodem  
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2.5. Analiza składu grupowego paliw z wykorzystaniem chromatografii TLC techniką NP 

 

1) Przygotować roztwory wybranych wzorców i próbek substancji badanych (ON, FAME, Olej 

rzepakowy, gliceryna, TAD,MAG,DAG) 

2) Przygotować komorę do TLC 

3) Przygotować eluent 20 ml o składzie Heksan  

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 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)  

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) Wykorzystując lampy UV dokonać wizualizacji plamek na płytce. Plamki zaznaczyć pod 

lampą za pomocą ołówka 

13) Wykonać zdjęcie płytki a następnie wprowadzić płytkę do komory z jodem  

 

2.6. Oznaczanie zawartości barwnika w oleju opałowym z wykorzystaniem  

spektrofotometrii UV-VIS 

 

Procedura badawcza: 

Na rysunku 7 przedstawiono wygląd okna programu ChemStation gotowego do pracy. 

1) Włączyć komputer i spektrofotometr (przełącznik z tyłu obudowy). 

2) Uruchomić program ChemStation – ikona „Instrument 1 Online” 

3) Podnieść dźwignię blokady uchwytu spektrofotometru. 

4) W uchwycie umieścić kuwetę pomiarową napełnioną, do ok. ¾ wysokości, 

rozpuszczalnikiem próbek. 

5) Opuścić dźwignię blokady uchwytu spektrofotometru, w celu unieruchomienia kuwety. 

6) W oknie programu nacisnąć przycisk „Blank”. Zostanie wykonany pomiar absorpcji dla 

rozpuszczalnika. 

7) Wyjąć kuwetę, przepłukać i napełnić ją badaną próbką.  

8) Umieścić kuwetę z badaną próbką w uchwycie spektrofotometru. 

9) W oknie programu nacisnąć przycisk „Sample”. W ciągu kilku sekund powinno wyświetlić 

się widmo absorpcji promieniowania dla badanej próbki. 

10) Aby wykonać pomiar dla kolejnych próbek powtórzyć postępowanie z pkt 7-9. 
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Rysunek 8. Okno główne programu Chemstation wykorzystywanego do obsługi aparatu HP8452A. 

 

1) Uruchomienie spektrofotometru UV-VIS 

2) Ustawienie parametrów aparatu zgodnie z wytycznymi prowadzącego  

3) Przygotowanie 5 roztworów Benzenu w etanolu do wykonania krzywej kalibracyjnej metodą 

wzorca zewnętrznego. Roztwory przygotować aby zakres stężeń benzenu obejmował od 

0,1% do 1% (v/v) 

4) Przygotowanie 5 roztworów badanej substancji z dodatkiem znanej masy benzenu( metoda 

dodatku wzorca)  

5) Wykonanie tzw. blanka dla  99,8 % etanolu 

6) Wykonanie pomiarów absorbancji dla kolejnych przygotowanych roztworów kalibracyjnych  

7) Wykonanie pomiarów absorbancji badanych próbek  

 

3. 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 
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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. 

 

4. Wymagania do sprawdzianu 

 

Na sprawdzianie obowiązuje materiał z niniejszej instrukcji oraz znajomość podstaw statystyki.  

Znajomość zagadnień z rozdziału 2, 3 i 12 z pracy zbiorowej pod redakcją, M. Kamińskiego [10] 

5.  Literatura 

Literatura podstawowa: 

1) R.M. Silverstein, F.X. Webster, D.J. Kiemle. „Spektroskopowe metody identyfikacji 

związków organicznych”, PWN, Warszawa, 2008. 

2) J. McMurry “Chemia Organiczna”, PWN, Warszawa, 2005. 

3) R. Karlsson, U. Isacsson, Application of FTIR-ATR to Characterization of Bitumen 

Rejuvenator Diffusion, J. Mater. Civ. Eng. 15 (2003) 157–165. 

4) A. Zofka, D. Maliszewska, M. Maliszewski, Zastosowanie techniki FT-IR w badaniach 

materiałów asfaltowych, Bud. I Archit. 13 (2014) 317–324. 

5) Norma PN-EN 14078:2014, „Oznaczanie zawartości FAME w średnich destylatach” PKN, 

Warszawa, 2015. 

6) Norma PN-EN 238:2000, „ Oznaczanie zawartości benzenu metodą spektrometrii  

w podczerwieni”, PKN, Warszawa, 2000. 

7) W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2007. 

8) W. Zieliński, A. Rajca, eds., Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji 

związków organicznych, WNT, Warszawa, 1995 

9 ) Z. Witkiewicz, „Podstawy chromatografii”, WNT, Warszawa 2005 

10) Praca zbiorowa pod redakcją, M. Kamińskiego, „Chromatografia cieczowa”, CEEAM, 

Gdańsk, 2004  

11) A. Gierak, A. Skorupa, E. Grabowska, I. Łazarska, Wykorzystanie chromatografii 

cienkowarstwowej - analiza substancji biologicznie aktywnych, 2013. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1 a) Bruker Tensor 27 FT-IR Instructions (V1.1),file:///C:/Users/HP%20pc/Downloads/bruker-

tensor-ftir-instructions.pdf 


