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Podstawy technik laboratoryjnych

1. Analiza chemiczna – cele, zadania, metody
Praktyczne stosowanie metod określania składu chemicznego substancji lub ich
mieszanin nazywa się analizą chemiczną.
Analiza chemiczna dzieli się na dwa główne kierunki:
• analizę jakościową, której zadaniem jest wyjaśnienie jakościowego składu
badanego materiału. Dział ten zajmuje się wykrywaniem i identyfikacją
składników tego materiału (m.in. wykrywaniem poszczególnych pierwiastków
lub jonów wchodzących w skład badanej substancji, określenie rodzaju grup
funkcyjnych występujących w danym związku chemicznym),
• analizę ilościową, której zadanie jest określenie ilości poszczególnych
składników, pierwiastków i związków chemicznych, w badanej substancji.
Przez analizę jakościową danej substancji (minerału, leku, roztworu itp.)
rozumiemy całokształt postępowania, mającego na celu ustalenie składu chemicznego
tej substancji, natomiast określanie ilościowej zawartości pojedynczych składników
(pierwiastków, grup pierwiastków, jonów itp.) w badanej substancji, wyrażonej
np. w gramach lub procentach, nazywa się oznaczaniem tych składników.

2. Analiza jakościowa
Klasyczna chemiczna analiza jakościowa substancji nieorganicznych
to przede wszystkim analiza kationów i anionów obecnych w roztworze. Do badanego
roztworu dodaje się różnych odczynników i obserwuje wytrącanie osadów, zmiany
koloru roztworu oraz inne charakterystyczne reakcje, które świadczą o obecności
danych jonów oraz grup jonów. Do klasycznej analizy jakościowej zaliczane jest też
barwienie płomienia palnika gazowego. Różne jony barwią płomień na różne i zwykle
łatwo rozróżnialne kolory, np. jony baru – na kolor zielony, jony wapnia – na kolor
ceglastoczerwony, jony potasu – na fioletowo, jony sodu – na kolor żółty.

2.1. Wykrywanie kationów
Wszystkie kationy dzieli się na 5 grup analitycznych. Podstawą podziału jest
powstanie chlorków, siarczków, wodorotlenków i węglanów w reakcjach z
odczynnikami grupowymi. Wyjątek stanowi V grupa, która nie ma odczynnika
grupowego, ponieważ większość soli, które tworzą kationy tej grupy jest łatwo
rozpuszczalna w wodzie.
I grupa analityczna – w środowisku
rozcieńczonego
HCl
tworzą
trudno
rozpuszczalne w wodzie chlorki.
II grupa analityczna – jony metali strącane
siarkowodorem
lub
tioacetamidem
w
środowisku kwaśnym (0,3 M HCl).
III grupa analityczna – kationy strącane
w postaci siarczków i wodorotlenków
siarczkiem amonu, siarkowodorem lub
tioacetamidem w środowisku NH3·H2O.

Ag+, Pb2+, Hg22+, Cu+, Au+
Cd2+, Bi3+, Cu2+, As3+, As5+, Sb3+, Sb5+,
Sn2+, Sn4+, Hg2+
Zn2+, Ni2+, Co2+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Al3+,
Cr3+
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IV grupa analityczna – kationy metali z Ca2+, Sr2+, Ba2+
drugiej grupy układu okresowego –
berylowców. Strącają się one w postaci
węglanów w środowisku NH4OH.
V grupa analityczna – pozostają w roztworze Mg2+, Li+, Na+, K+, NH4+
po oddzieleniu kationów poprzednich grup.
Tabela 1. Grupy analityczne kationów.

2.2. Wykrywanie anionów
Istnieją aniony proste, np. Cl-, Br-, I-, lub złożone, np. SO32-, CO32-, [Fe(CN)6]4-.
Ten ostatni anion nosi nazwę anionu kompleksotwórczego. Większość anionów jest
bezbarwna. Są również aniony barwne, np. MnO4- (fioletowy), CrO42- (żółty), Cr2O72(pomarańczowy).
Właściwości anionów są bardzo różne i dlatego do chwili obecnej nie został
opracowany w miarę dobry analityczny podział, pozwalający na przeprowadzenie
systematycznego toku analizy. Tak zwane odczynniki grupowe, które są różne
w zależności od przyjętego podziału, stosuje się zwykle podczas badań wstępnych.
Badania te mają na celu określenie obecności określonej grupy anionów.
Stosowane w analizie anionów podziały na grupy analityczne są oparte na
wykorzystaniu ich właściwości utleniających i redukujących, bądź też na
rozpuszczalności różnych soli, przede wszystkim baru lub srebra.
2.2.1. Podział anionów na grupy analityczne wg Bunsena
Do rozdzielenia pospolitych anionów w mniej złożonych analizach wystarczają
tylko 3 odczynniki:
• AgNO3
• BaCl2
• rozcieńczony HNO3
Wykorzystując te odczynniki Bunsen (Robert Wilhelm Bunsen, 1811-1899)
uszeregował aniony w następujący sposób:

Nr
grupy
I.
II.
III.
IV.

Azotan (V) srebra i chlorek baru jako odczynniki grupowe
w systematycznej analizie anionów
Odczynnik
Aniony
AgNO3
BaCl2
biały lub żółty osad
Cl-, Br-, I-, SCN-, ClO-, CN-,
nierozpuszczalny
w
[Fe(CN)6]4-, [Fe(CN)6]3HNO3
biały lub czarny osad
S2-, NO2-, CH3COOrozpuszczalny w HNO3
biały osad
SO32-, CO32-, BO2-, C4H4O62-,
biały osad
rozpuszczalny
C2O42-rozpuszczalny w HNO3
w HNO3
biały
lub
żółty osad
S2O32-, PO43-, AsO43-,
barwny osad
rozpuszczalny
AsO33-, CrO42-, Cr2O72rozpuszczalny w HNO3
w HNO3
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V.

NO3-, ClO3-, ClO4-, MnO42-,
MnO4-

-

SO42-, F-

-

SiO32-

żółty osad
rozpuszczalny w HNO3

-

VI.
VII.

biały osad
nierozpuszczalny
w HNO3
biały osad
rozpuszczalny w HNO3

Tabela 2. Grupy analityczne anionów.
Po określeniu przynależności danego kationu lub anionu do konkretnej grupy
analitycznej, przeprowadza się reakcje charakterystyczne pozwalające na jego dokładną
identyfikację.

2.3. Analiza jakościowa związków organicznych
Związki organiczne to związki węgla, dlatego badanie czy substancja jest
związkiem organicznym czy nieorganicznym polega m.in. na wykryciu tego pierwiastka.
W wyniku silnego ogrzewania lub prażenia węgiel spala się całkowicie z wydzieleniem
tlenku węgla (IV). Ponadto, jeżeli związek pali się silnie kopcącym płomieniem, można
przypuszczać, że analizie poddano węglowodór aromatyczny. Węglowodory alifatyczne
palą się z kolei jasnym świecącym płomieniem. Związki zawierające azot barwią
płomień na jasnożółty kolor, natomiast zawierające siarkę wydzielają tlenek siarki
o specyficznym zapachu. Jeżeli w analizowanej substancji znajdują się składniki
nieorganiczne, uzyskuje się niepalną pozostałość, czyli popiół.
Ze względu na ogólne zależności pomiędzy rozpuszczalnością związków a ich
budową, podczas identyfikacji związków organicznych dużą rolę odgrywają badania
mające na celu określenie ich rozpuszczalności. Ze względu na rozpuszczalność
związków organicznych w różnych rozpuszczalnikach, zostały one podzielone na
7 grup. Podstawą podziału jest rozpuszczalność związków w wodzie, 5% roztworze HCl,
5% roztworze NaOH, eterze dietylowym i stężonym H2SO4. Wskazane jest też uprzednie
określenie obecności innych pierwiastków niż węgiel i wodór w strukturze związku.
Klasa
Określenie
rozpuszczalności
rozpuszczalności
Pierwsza
związki rozpuszczalne
w wodzie i eterze
dietylowym

Druga

związki rozpuszczalne
w wodzie,
nierozpuszczalne w
eterze dietylowym

Trzecia

związki rozpuszczalne
w 5% NaOH

Przykłady związków
niższe człony (zawierające od 4-5 atomów
węgla w nierozgałęzionych łańcuchach)
szeregów
homologicznych
alkoholi,
aldehydów, ketonów, kwasów estrów,
fenoli, bezwodników kwasowych, amin,
nitryli i fenoli polihydroksylowych
kwasy polkarboksylowe, hydroksykwasy,
glikole, alkohole wielowodorotlenowe,
cukry, niektóre amidy, aminokwasy,
związki di- i poliaminowe, aminoalkohole,
kwasy sulfonowe, sulfinowe oraz sole
kwasy, fenole, imidy, niektóre I- i IIrzędowe związki nitrowe, oksymy,
tioalkohole, tiofenole, kwasy sulfonowe,
7
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Czwarta

związki rozpuszczalne
w 5% HCl

Piąta

związki nie
zawierające azotu lub
siarki, rozpuszczalne
jedynie w stężonym
H2SO4
związki nie
zawierające azotu lub
siarki,
nierozpuszczalne
w stężonym H2SO4
związki zawierające
azot lub siarkę, nie
znajdujące się w
grupach I-IV

Szósta

Siódma

kwasy allilosiarkowe, sulfonamidy
aminy I-rzędowe, II-rzędowe aminy
alifatyczne, aryloalkiloaminy, III-rzędowe
aminy alifatyczne, hydrazyny
węglowodory
nienasycone,
niektóre
alkohole,
aldehydy,
ketony
estry,
bezwodniki, etery, chlorki kwasowe
nasycone
węglowodory
alifatyczne,
węglowodory aromatyczne oraz ich
fluorowcopochodne, etery diarylowe
III-rzędowe związki nitrowe, amidy,
pochodne aldehydów i ketonów, nitryle,
sulfony, sulfonamidy, siarczki, siarczany
(VI) i inne związki siarki

Tabela 3. Klasy rozpuszczalności związków organicznych.

2.4. Reakcje charakterystyczne grup funkcyjnych
Kolejnym etapem analizy związków organicznych jest identyfikacja grup
funkcyjnych znajdujących się w ich strukturze. Należy pamiętać, że o właściwościach
chemicznych związków organicznych decyduje nie tylko rodzaj obecnej w nich grupy
funkcyjnej, ale również charakter łańcucha węglowodorowego; innym reakcjom ulegają
związki, których łańcuch ma charakter nasycony, nienasycony lub aromatyczny.
Szczegółowy opis związków organicznych o znaczeniu biologicznym, ich podział,
właściwości biologiczne oraz reakcje charakterystyczne, którym ulegają poszczególne
grupy, znajduje się w monografii „Chemia organizmów żywych” (red. Jacek Kurzepa,
Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom 2014, e-book).

3. Analiza ilościowa
Analiza ilościowa, w zależności od stosowanej metody, dzieli się na analizę
klasyczną i instrumentalną. Metody stosowane w analizie klasycznej są oparte na
reakcjach chemicznych. Zaliczamy do nich głównie analizę wagową i objętościową
(inaczej zwaną miareczkową). W analizie instrumentalnej wykorzystuje się właściwości
fizyczne i fizykochemiczne substancji, a sygnał analityczny uzyskuje się za pomocą
specjalistycznej aparatury pomiarowej.

3.1. Analiza miareczkowa
W analizie miareczkowej (objętościowej) określa się ilość oznaczanej
substancji w roztworze analizowanym na podstawie objętości roztworu odczynnika
o znanym stężeniu, który reaguje z oznaczaną substancją w stosunku
stechiometrycznym, tzn. zgodnie ze znanym równaniem reakcji. Czynność dodawania
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roztworu mianowanego z biurety do roztworu analizowanego, zawierającego
oznaczaną substancję, nazywamy miareczkowaniem.
Roztwór odczynnika o znanym stężeniu używany do miareczkowania, tzw.
titrant, nazywa się roztworem mianowanym. Stężenie roztworu mianowanego może
być wyrażone molowością, normalnością lub ilością substancji oznaczanej (w g lub mg),
odpowiadającą 1 ml roztworu mianowanego (którym się miareczkuje).
Postępowanie mające na celu określenie stężenia (miana) roztworu
mianowanego nazywa się nastawianiem lub ustalaniem miana roztworu. Miano
roztworu nastawia się na odważki substancji podstawowej lub inny roztwór
mianowany o dokładnie określonym stężeniu (mianie). Niekiedy określanie miana nie
jest konieczne – wówczas bardzo dokładnie odważa się określoną ilość substancji, którą
rozpuszcza się w wodzie i dopełnia roztwór wodą do określonej objętości w kolbie
miarowej.
Substancja podstawowa spełniająca w analizie miareczkowej rolę wzorca
powinna być:
1. substancją stałą,
2. czystą,
3. niehigroskopijną,
4. ściśle odpowiadającą przypisanemu jej wzorowi chemicznemu,
5. przebieg reakcji między substancją podstawową a roztworem, którego miano
ustala się, musi być ściśle stechiometryczny.
Do szybkiego przygotowania roztworów mianowanych dostępne są w handlu
gotowe odważki analityczne (tzw. fixanale). W zatopionej ampułce umieszczona jest
odważka substancji stałej lub ciekłej, przeznaczona do przygotowania podanej na
etykiecie określonej objętości roztworu o danym stężeniu.
3.1.1. Podział metod analizy miareczkowej
Podstawę metod miareczkowych stanowią reakcje różnego rodzaju. Metody
miareczkowe dzieli się na cztery grupy:
1. Metody alkacymetryczne – oparte na reakcjach zobojętniania, w których:
a) miareczkuje się zasady mianowanymi roztworami kwasów (acydymetria) lub
b) miareczkuje się kwasy mianowanymi roztworami zasad (alkalimetria).
2. Metody redoksymetryczne – oparte na reakcjach utleniania i redukcji:
a) oksydymetria – miareczkowanie mianowanym roztworem utleniacza,
b) reduktometria – miareczkowanie mianowanym roztworem reduktora.
3. Metody kompleksometryczne, oparte na tworzeniu trwałych, rozpuszczalnych
w wodzie kompleksów, tworzących się między oznaczanym jonem a dodawanym
z biurety roztworem odczynnika kompleksotwórczego (najczęściej roztwór
wersenianu disodowego – EDTA).
4. Metody strąceniowe, w których tworzą się podczas miareczkowania związki trudno
rozpuszczalne. W analizie wagowej dodaje się odczynnika strącającego w nadmiarze
i na postawie masy strąconego osadu wyznacza masę oznaczanej substancji.
W miareczkowych metodach strąceniowych dodaje się mianowanego roztworu
odczynnika w ilości stechiometrycznej.
We wszystkich metodach miareczkowych stosuje się najczęściej barwne
wskaźniki, które pozwalają wizualnie określić punkt końcowy miareczkowania,
tj. moment, kiedy dodana objętość odczynnika, którym się miareczkuje, jest
równoważna ilości oznaczanej substancji. Jeżeli dla pewnego przypadku nie można
9
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dobrać odpowiedniego wskaźnika wizualnego, to punkt końcowy miareczkowania (PK)
określa się odpowiednią metodą instrumentalną, wykorzystując np. zmiany różnych
właściwości elektrycznych roztworu podczas miareczkowania.
W zależności od sposobu wykonania miareczkowania, techniki miareczkowe
dzieli się na następujące grupy:
1. Metody bezpośrednie, w których oznaczany składnik miareczkuje się z biurety
roztworem mianowanym, a zużycie roztworu mianowanego, odczytane ze skali
biurety, przelicza się od razu na ilość oznaczanego składnika, np. miareczkowanie
kwasu solnego mianowanym roztworem NaOH w obecności oranżu metylowego.
2. Miareczkowanie odwrotne – stosuje się w przypadku wolno przebiegających
reakcji między oznaczanym składnikiem a roztworem użytym do miareczkowania,
gdy nie można dobrać odpowiedniego wskaźnika lub z innych powodów. Do
roztworu oznaczanego składnika dodaje się znaną ilość titranta w nadmiarze.
Pozostawia się roztwór na pewien czas, aby reakcja z oznaczanym składnikiem
przebiegła do końca (ewentualnie podgrzewa się roztwór w celu przyspieszenia
reakcji). Nieprzereagowany nadmiar titranta odmiareczkowuje się innym
pomocniczym roztworem mianowanym wobec odpowiedniego wskaźnika.
Przykładem może być oznaczanie jonów glinu; do roztworu badanego dodaje się
mianowanego roztworu EDTA w nadmiarze. Po pewnym czasie odmiareczkowuje się
nadmiar EDTA, np. mianowanym roztworem cynku wobec czerni eriochromowej T.
3. Miareczkowanie pośrednie – stosujemy się gdy oznaczana substancja i titrant nie
reagują ze sobą bezpośrednio. Np. w celu kompleksometrycznego oznaczenia
siarczanów strąca się je początkowo jonami baru. Po oddzieleniu i rozpuszczeniu
osadu BaSO4, jony Ba2+ odmiareczkowuje się roztworem EDTA, którego ilość zużyta
do miareczkowania siarczanów jest równoważna ilość jonów baru.
Sposób wykonania miareczkowania
Technika pracy w analizie objętościowej jest prosta. Biuretę umieszcza się
pionowo w statywie i kilkakrotnie przepłukuje wodą destylowaną z tryskawki.
Następnie do biurety wlewa się niewielką porcję roztworu (ok. 10 cm3), którym będzie
się miareczkować w celu przepłukania biurety. Następnie roztwór wylewa się, kran
zamyka i biuretę napełnia roztworem mianowanym dodając 2 cm3 ponad kreskę
zerową. Delikatnie otwiera się kran, usuwając powietrze z kranu i dolnej rurki,
a następnie ostrożnie ustawia poziom cieczy w biurecie do kreski zerowej
(w przypadku roztworów bezbarwnych zero powinna wskazywać dolna część menisku,
w przypadku mianowanych roztworów barwnych – górna część menisku).
Właściwe miareczkowanie rozpoczyna się poprzez umieszczenie kolby
stożkowej (zwanej też kolbą Erlenmayera) zawierającej oznaczaną substancję u wylotu
biurety. Cały czas mieszając roztwór w kolbie prawą ręką, lewą przekręca się kran
spuszczając roztwór odczynnika z biurety małymi porcjami. Pod koniec
miareczkowania opłukuje się ścianki kolby wodą z tryskawki. Miareczkowanie kończy
się w momencie zmiany koloru roztworu w kolbie od jednej kropli.
Na podstawie objętości roztworu zużytego do miareczkowania, odczytanej ze
skali biurety, oblicza się masę analizowanej substancji.
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Rycina 1. Szkło i sprzęt laboratoryjny niezbędny podczas miareczkowania.

Rycina 2. Prawidłowo prowadzone miareczkowanie.
3.1.2. Alkacymetria
Alkacymetria jest to dział analizy objętościowej oparty na reakcji zobojętniania.
W wyniku reakcji kwasu z zasadą powstaje dobrze zdysocjowana sól oraz tworzy się
cząsteczka wody:
11
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H + + OH − → H 2 O lub H 3 O + + OH − → 2 H 2 O
W zależności od rodzaju użytego titranta, za pomocą tej metody można oznaczać
substancje o charakterze zasad poprzez miareczkowanie mianowanymi roztworami
kwasów (acydymetria) oraz substancje o charakterze kwasów przez miareczkowanie
mianowanymi roztworami zasad (alkalimetria).
Rozpatrując reakcje kwasów z zasadami i odwrotnie należy brać pod uwagę ich
moc. Mocne zasady i kwasy (np. HCl i NaOH) w wodnych roztworach 0,1 M są
praktycznie całkowicie zdysocjowane:
HCl ⇔ H + + Cl −
NaOH ⇔ Na + + OH − ,
przy czym roztwory kwasów mają pH bliskie 1, a roztwory zasad mają pH bliskie 13.
Słabe kwasy i zasady w roztworach wodnych są zdysocjowane w niewielkim stopniu.
Rozcieńczone roztwory, np. 0,1 M, słabych kwasów mają pH = 3-5, a słabych zasad
pH = 9-11.
Miareczkowanie mocnej zasady mocnym kwasem i mocnego kwasu mocną zasadą
Podczas miareczkowania mocnego kwasu mocną zasadą (i odwrotnie),
pH roztworu zawierającego oznaczaną substancję początkowo nie ulega dużym
zmianom. Jednakże, w pobliżu punktu końcowego, już niewielka ilość dodanego titranta
powoduje duże zmiany wartości pH. Na wykresie krzywej miareczkowania (wykresie
zależności pH roztworu od ilości dodanego titranta) widoczne jest to w postaci tzw.
„skoku miareczkowania”. Punkt końcowy miareczkowania znajduje się dokładnie
w połowie skoku. W przypadku miareczkowania mocnego elektrolitu innym mocnym
elektrolitem PK znajduje się dokładnie przy pH = 7. Wynika to z faktu, że po całkowitym
przereagowaniu kwasu z zasadą tworzy się sól mocnego kwasu i mocnej zasady (sól
nieulęgająca hydrolizie), której odczyn roztworu wodnego jest obojętny. Dalsze
dodawania roztworu mocnego kwasu lub zasady z biurety nie powoduje już znacznych
zmian pH.

Rycina 3. Krzywe miareczkowania a) mocnego kwasu mocną zasadą; b) mocnej zasady
mocnym kwasem.
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Aby dokładnie uchwycić moment, w którym osiągnięty zostanie PK
miareczkowania, do analizowanego roztworu dodaje się wskaźnika, którego zakres
zmiany barwy obejmuje pH = 7. Zasadniczo możliwe jest użycie wszystkich
wskaźników, których pH mieści się w granicy skoku miareczkowania (pH = 4-10),
jednakże najlepsze będą te, których zakres zmiany barwy mieści się w granicach
pH = 6-8.
Miareczkowanie słabej zasady mocnym kwasem i słabego kwasu mocną zasadą
W przypadku miareczkowania słabego kwasu (np. CH3COOH) mocną zasadą
(NaOH) początkowe pH roztworu (przed rozpoczęciem miareczkowania), ze względu na
słabą dysocjację kwasu, wynosi 3-4. Początkowo podczas dodawania titranta zmiany pH
nie są zbyt gwałtowne. W pobliżu PK dodanie niewielkiej ilości titranta powodują
zasadnicze zmiany pH, jednakże w tym przypadku skok miareczkowania jest mniejszy.
PK miareczkowania znajduje się w połowie skoku, ale wartość pH punktu końcowego
jest wyższa niż 7 ze względu na powstającą w PK miareczkowania sól słabego kwasu
i mocnej zasady (CH3COONa), hydrolizującą z odczynem zasadowym:
CH 3COO − + H 2 O ⇔ CH 3 COOH + OH −
Do uchwycenia dokładnego PK takiego miareczkowania dobieramy taki
wskaźnik, którego pH zmiany barwy mieści się w przedziale 8-10.
Miareczkowanie słabej zasady (np. NH3·H2O) mocnym kwasem (HCl)
przedstawia przypadek odwrotny. Początkowe pH roztworu jest niższe niż pH roztworu
mocnej zasady i wynosi ok. 10-11, a w PK miareczkowania pH jest niższe niż 7 ze
względu na powstającą w tym punkcie sól mocnego kwasu i słabej zasady (NH4Cl),
hydrolizującą z odczynem kwaśnym:
+

NH 4 + H 2 O ⇔ NH 3 + H 3O +
Do uchwycenia dokładnego PK miareczkowania słabej zasady mocnym kwasem
dobieramy taki wskaźnik, którego pH zmiany barwy mieści się w przedziale 4,5-6,5.

Rycina 4. Krzywe miareczkowania a) słabej zasady mocnym kwasem; b) słabego kwasu
mocną zasadą.
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Miareczkowanie słabej zasady słabym kwasem i odwrotnie nie daje ostrej
zmiany pH w pobliżu punktu końcowego. Przypadek ten nie ma praktycznego
znaczenia, bowiem nie stosuje się roztworów słabych kwasów i słabych zasad jako
roztworów do miareczkowania.
Wybór wskaźnika alkacymetrycznego
Punkt końcowy miareczkowania alkacymetrycznego obserwuje się wizualnie
przy użyciu odpowiedniego wskaźnika pH (indykatora). Wskaźniki pH są to substancje
organiczne o charakterze słabych kwasów lub zasad, których jony mają inne
zabarwienie niż cząsteczki niezdysocjowane. O barwie roztworu decyduje stosunek
stężenia obu form (zdysocjowanej i niezdysocjowanej), zależny od stężenia jonów H+.

IndOH ⇔ Ind + + OH −

barwa 1

barwa 2

HInd ⇔ H + + Ind −

barwa 1

barwa 2

IndOH, HInd – cząsteczki niezdysocjowane o określonej barwie (barwa 1).
Ind+ i Ind- – jony wskaźników o barwie innej (barwa 2) niż cząsteczki niezdysocjowane.
Zmiana zabarwienia zachodzi zazwyczaj w zakresie 2 jednostek pH (tzw. zakres
zmiany barwy). Oprócz omówionych wskaźników dwubarwnych istnieją wskaźniki
jednobarwne, które przechodzą przy zmianie pH z formy bezbarwnej w barwną lub
odwrotnie (np. fenoloftaleina).

Wskaźniki
Błękit bromofenolowy
Oranż metylowy
Zieleń bromokrezolowa
Czerwień metylowa
Błękit bromotymolowy
Lakmus
Czerwień obojętna
Fenoloftaleina
Tymoloftaleina

Zakres zmiany
barwy (pH)
3,0 - 4,6
3,1 - 4,4
4,0 - 5,6
4,4 - 6,2
6,2 - 7,6
5,0 - 8,0
6,8 - 8,0
8,0 - 10,0
9,4 - 10,6

Barwa wskaźnika w środowisku:
kwaśnym
zasadowym
żółta
niebiesko-fioletowa
czerwona
pomarańczowa
żółta
niebieska
czerwona
żółta
żółta
niebieska
czerwona
niebieska
czerwona
żółta
bezbarwna
różowo-fioletowa
bezbarwna
niebieska

Tabela 4. Ważniejsze wskaźniki pH.

4. Metody instrumentalne
Metody instrumentalne opierają się na pomiarze wielkości fizycznych
określających właściwości analizowanych substancji. Techniki instrumentalne
charakteryzują się dużą czułością, często pozwalającą na określenie stężeń nawet
w zakresie ppb (part per billion – jedna część na miliard). Istotną wadą metod
instrumentalnych jest niejednokrotnie duży koszt aparatury.
Najogólniej metody instrumentalne można podzielić na:
1. Metody elektrochemiczne – są to metody w których sygnał elektryczny powstaje na
elektrodach lub w roztworze pomiędzy nimi. Przykładami takich metod są
potencjometria (oparta na pomiarze potencjału elektrody wskaźnikowej względem
elektrody porównawczej), kulometria (oparta na pomiarze ładunku elektrycznego),
polarografia (mierzy natężenie prądu przepływającego przez elektrodę; wartość ta
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jest proporcjonalna do stężenia substancji w roztworze) i konduktometria (oparta na
pomiarze konduktancji, czyli przewodności elektrolitycznej).
2. Metody spektroskopowe – oparte są na pomiarze oddziaływania promieniowania
elektromagnetycznego padającego na badaną substancję. Promieniowanie
o określonej długości fali, przechodząc przez badaną próbkę, może ulec absorpcji
(pochłonięciu), rozproszeniu lub odbiciu. Badanie stopnia osłabienia wiązki
promieniowania, spowodowanego jego pochłanianiem, jest podstawą metod
tj. spektrofotometria oraz absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA).
3. Metody optyczne – wykorzystują zjawiska absorpcji (pochłaniania) i emisji
(oddawania) promieniowania elektromagnetycznego przez badaną próbkę Należą do
nich: rozproszenie (leży u podstaw nefelometrii i turbidymetrii), załamanie
(refraktometria) oraz skręcanie płaszczyzny polaryzacji światła (polarymetria).
W odróżnieniu od metod spektroskopowych, oddziaływania te nie powodują zmian
w ilości energii promieniowania.
4. Metody chromatograficzne – metody, które przede wszystkim pozwalają na
rozdzielnie składników analizowanej próbki. Oznaczenie ilościowe lub identyfikacja
to etap następujący dopiero po rozdziale. Najogólniej metody te polegają na rozdziale
składników mieszanin na podstawie różnego powinowactwa do dwóch faz
stanowiących układ chromatograficzny – fazy stacjonarnej i fazy ruchomej.
Na potrzeby niniejszego skryptu omówione zostaną dwie metody analizy
instrumentalnej – spektrofotometria i chromatografia. Znajomość podstaw powyższych
metod jest niezbędna do prawidłowego wykonania ćwiczeń podczas zajęć
laboratoryjnych z Chemii.

4.1. Spektrofotometria
Spektrofotometria należy do metod opartych na selektywnej absorpcji
promieniowania świetlnego przez roztwór badanej substancji. Aby związek mógł
absorbować promieniowanie musi w swojej strukturze posiadać odpowiednie
ugrupowania zwane chromoforami (lub grupami chromoforowymi). Są to
ugrupowania zdolne do pochłaniania energii, którymi są m.in. wiązania wielokrotne
(-C≡N, -C≡C-, =C=C=C=, =C=O, -N+≡N) czy pierścienie aromatyczne. Ponadto,
ugrupowania tj. –NH2, -OH, -COOH, -Cl zwiększają możliwości pochłaniania światła
przez grupy chromoforowe i zwane są auksochromami.
W zależności od wykorzystywanej długości fali światła, metody
spektrofotometryczne dzielimy na:
1. Spektrofotometrię UV (ultra violet) – umożliwia pomiar w bliskim nadfiolecie
(długość fali λ = 200-400 nm), stosowana do badania związków organicznych.
2. Spektrofotometria VIS (visible spectroscopy) – umożliwia pomiar w całym zakresie
światła widzialnego, a więc przy długości fali od 400–800 nm, umożliwia oznaczanie
stężenie związków barwnych bądź tworzących barwne produkty reakcji. Metoda
zwana jest również kolorymetrią.
3. Spektrofotometria IR (infrared) – metoda wykorzystująca promieniowanie
o długości fali λ w zakresie 800 nm – 1000 µm. Stosowana do badań strukturalnych
związków organicznych.
4.1.1. Pomiar absorpcji jako metoda oznaczania ilościowego
Możliwość zastosowania zjawiska absorpcji promieniowania świetlnego przez
materię do oznaczeń ilościowych wynika z faktu, że stopień osłabienia wiązki
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promieniowania padającego na próbkę jest proporcjonalny zarówno do jej grubości, jak
i stężenia oznaczanej substancji. Zależność tę opisuje prawo Lamberta-Beera:
𝐼 = 𝐼! ∙ 𝑒 !!"#
gdzie: I – natężenie wiązki promieniowania po przejściu przez próbkę
I0 – natężenie wiązki padającej,
l – grubość warstwy absorbującej,
c – stężenie oznaczanej substancji,
k – współczynnik proporcjonalności

Po zlogarytmowaniu powyższego równania otrzymujemy zależność:
𝐼!
𝐴 = 𝑙𝑜𝑔 = 𝑘 ∙ 𝑙 ∙ 𝑐
𝐼
W powyższym wzorze pojawiła się podstawowa wielkość charakteryzująca
zjawisko absorpcji promieniowania – absorbancja (A). Z wzoru wynika, że wartość
absorbancji jest proporcjonalna do grubości mierzonej warstwy (l) (co przekłada się
na grubość naczynia pomiarowego) oraz stężenia badanej substancji (c). Jeżeli
w badanej próbce mamy dwa lub więcej składników absorbujących, ich absorbancje
sumuje się:
𝐴 = 𝐴! + 𝐴! + ⋯ + 𝐴!
Współczynnik absorbancji (k) jest wartością stałą, zależną od długości fali.
W przypadku gdy stężenie oznaczanej substancji wyrażone jest w mol/dm3,
współczynnik ten nosi nazwę molowego współczynnika absorbancji i oznaczany jest
jako ε.
Inną wartością mierzoną w metodach spektrofotometrycznych może być
transmitancja (T) wyrażana jako iloraz promieniowania przepuszczonego(I)
i padającego (I0). Wartość ta wskazuje jaka część promieniowania zostanie
przepuszczona przez roztwór:
𝐼
𝑇 = 𝑙𝑜𝑔 ∙ 100%
𝐼!
Pomiędzy absorbancją i transmitancją występuje zależność:
1
𝐴 = 𝑙𝑜𝑔
𝑇
4.1.2. Zasada działania spektrofotometru
Do pomiaru absorbancji lub transmitancji substancji w funkcji długości fali służą
aparaty nazywane spektrofotometrami. Na spektrofotometr składają się następujące
bloki: źródło światła, monochromator, komora pomiarowa, detektor oraz rejestrator
lub wskaźnik. Źródłem promieniowania w spektrofotometrach UV-VIS jest lampa
deuterowa, lampa wolframowa lub lampa ksenonowa. W spektrofotometrii IR źródło
światłą stanowi włókno Nernsta – są to tlenki metali ziem rzadkich rozgrzane do temp.
1000-18000C lub Globar – węglik krzemu. Wymienione lampy emitują promieniowanie
o szerokim zakresie, podczas gdy padające na oznaczaną próbkę promieniowanie musi
być monochromatyczne (prawo Lamberta-Beera dotyczy absorpcji promieniowania
monochromatycznego). Aby uzyskać promieniowanie o określonej długości fali, należy
użyć monochromatora – urządzenia, które wycina ze spektrum promieniowania
wiązkę o określonej długości fali. Przykładem monochromatora jest siatka dyfrakcyjna
lub pryzmat.
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Rycina 5. Schemat spektrofotometru.
Zasada działania spektrofotometru jest następująca: promieniowanie ze
źródła światła przechodzi przez monochromator, gdzie jest rozszczepiane. Szczelina
wyjściowa kieruje wiązkę światła o określonej długości fali (ustawionej na barwę
dopełniającą do barwy badanej próbki) na kuwetę z roztworem badanym. Następnie
wiązka promieniowania, która przeszła przez próbkę, kierowana jest na detektor.
Tu następuje przekształcenie impulsów świetlnych na elektryczne, a powstały
w ogniwie prąd dostaje się do potencjometru wyskalowanego w jednostkach
absorbancji lub transmitancji.

Rycina 6. Spektrofotometr marki Genesys oraz kuweta spektrofotometryczna.
4.1.3. Metody oznaczeń spektrofotometrycznych
Ilościowe oznaczenia substancji metodą spektrofotometryczną należą do metod
porównawczych, co oznacza, że aby analiza była możliwa potrzebny jest wzorzec
badanej substancji. Oznaczenie można wykonać metodą krzywej wzorcowej lub
porównania z pojedynczym wzorcem.
W metodzie krzywej wzorcowej należy przygotować kilka roztworów
o różnych stężeniach oznaczanej substancji oraz roztwór odnośnikowy (tzw. „blank”,
zawierający zamiast roztworu badanej substancji dokładnie taką samą ilość czystego
rozpuszczalnika dla próbki, np. wody). Roztwory wzorcowe, roztwór badany oraz blank
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należy przygotować do pomiaru spektrofotometrycznego stosując w każdym przypadku
tę samą procedurę (te same objętości roztworów oraz te same ilości odczynników).
Następnie do kuwety spektrofotometrycznej należy przelać odpowiednia ilość roztworu
odnośnikowego i wyzerować spektrofotometr. Kolejnym etapem jest pomiar
absorbancji roztworów wzorcowych oraz roztworu badanego. Następnie, korzystając
z wartości otrzymanych dla roztworów wzorcowych, należy w układzie współrzędnych
wykreślić zależność absorbancji (oś y) os stężenia badanej substancji (oś x). W ten
sposób otrzymamy krzywą wzorcową (inaczej zwaną krzywą kalibracyjną). Zależność
absorbancji od stężenia powinna być linią prostą przechodzącą przez początek układu
współrzędnych. Na podstawie absorbancji badanej próbki należy odczytać z krzywej
wzorcowej wartość stężenia substancji.

Rycina 7. Wyznaczanie stężenia badanej substancji metodą krzywej wzorcowej.
Druga metoda analizy spektrofotometrycznej to metoda porównywania
z pojedynczym wzorcem. W tym celu przygotowuje się trzy roztwory – analizowany
roztwór substancji badanej o nieznanym stężeniu (PB – próba badana), roztwór
substancji badanej o znanym stężeniu (PW – próba wzorcowa) oraz roztwór
odnośnikowy, który nie zawiera badanej substancji (PZ – próba zerowa, blank).
Następnie mierzy się absorbancję PB oraz PW w stosunku do PZ, na którą wyzerowano
aparat. Pomiaru w obu przypadkach dokonuje się przy tej samej długości fali,
w kuwetach o tej samej długości roztworów. Stężenie badanej substancji w próbce
oblicza się korzystając z wzoru:
𝐴!"
𝐶!" =
∙𝐶
𝐴!" !"
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4.2. Chromatografia
Mianem chromatografii określa się technikę rozdziału mieszanin związków
pomiędzy dwie fazy – fazę stacjonarną i fazę ruchomą (mobilną) różniące się
polarnością. Rozdział składników mieszaniny odbywa się dzięki różnicy we
właściwościach fizycznych, chemicznych i fizykochemicznych jej składników, a co za
tym idzie na podstawie różnego ich powinowactwa do obu faz. Chromatografia jest
również techniką pozwalającą na identyfikację związków chemicznych, a bardziej
nowoczesne metody służą także do oznaczeń ilościowych badanych związków.
W układzie chromatograficznym jednak zawsze najpierw dochodzi do rozdziału
składników analizowanych mieszanin, a dopiero później następuje ich identyfikacja
bądź też szacowanie ich zawartości w badanej próbce.
4.2.1. Podział metod chromatograficznych
Z uwagi na mechanizm zjawiska rozdziału chromatograficznego metody
chromatograficzne można podzielić na następujące grupy:
1. Chromatografia adsorpcyjna – w metodzie tej występuje zjawisko adsorpcji
(osadzania się) składników mieszaniny na odpowiednio dobranej fazie
stacjonarnej pełniącej rolę adsorbentu. Rozdział warunkuje różne
powinowactwo składników rozdzielanej mieszaniny do adsorbentu.
Popularnym adsorbentem stosowanym w tej metodzie jest żel krzemionkowy
o wysokiej porowatości. Jego powierzchniowe grupy silanolowe (≡Si-OH)
adsorbują cząsteczki substancji tworząc wiązania wodorowe z oznaczanymi
związkami.
2. Chromatografia podziałowa (rozdzielcza) – rozdzielanie mieszaniny jest
efektem procesu ekstrakcji pomiędzy fazę stacjonarną (którą stanowi silnie
polarna ciecz umieszczona na stałym nośniku) a fazę ruchomą (ciecz lub gaz
przepływający nad fazą stacjonarną). Rozdział następuje w oparciu o różną
rozpuszczalność składników mieszaniny w obu fazach.
3. Chromatografia jonowymienna – zatrzymywanie cząsteczek o charakterze
jonów następuje na fazie stacjonarnej, którą stanowią jonity – usieciowane
układy, zawierających na swojej powierzchni hydrofilowe grupy funkcyjne.
Rozdział chromatograficzny polega na wymianie obecnych w roztworze
jonów z jonami grup funkcyjnych w strukturze jonitów. Wśród jonitów
rozróżniamy:
§ kationity – zawierające w swojej strukturze ugrupowania sulfonowe
–SO2OH oraz karboksylowe –COOH. Służą do zatrzymywania kationów
podczas którego dochodzi do wypierania jonów wordowych H+ z grup
funkcyjnych;
§ anionity – służą do wymiany anionów, zawierają grupy zasadowe, np.
-NR3+OH-; zatrzymują aniony z uwolnieniem grup OH-;
§ jonity amfoteryczne – służą do zatrzymywania zarówno kationów, jak
i anionów.
Równowagę wymiany jonowej i retencji (zatrzymywania) elektrolitów
reguluje zmiana pH fazy ruchomej w trakcie rozdziału chromatograficznego.
4. Chromatografia żelowa – służy do rozdziału na frakcje związków
charakteryzujących się różną masą cząsteczkową na skutek różnej szybkości
ich penetracji z ruchomej fazy ciekłej w głąb porowatego podłoża fazy
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stacjonarnej. Faza stacjonarna ma charakter „sita molekularnego”, w którym
cząsteczki o mniejszych rozmiarach są dłużej zatrzymywane (im mniejsza
objętość cząsteczki, tym głębsza penetracja w złoże i dłuższa wędrówka przez
fazę stacjonarną). Mechanizm ten powoduje, że związki o dużej masie
cząsteczkowej pierwsze opuszczają układ chromatograficzny.
5. Chromatografia afinicyjna – umożliwia rozdzielanie składników mieszaniny
przez wychwytywanie przez specyficzną fazę stacjonarną związków
posiadających w swojej strukturze ugrupowania dopasowane do złoża jak
„klucz do zamka”. Znajduje ona zastosowanie m.in. w biochemii
i w biotechnologii do rozdzielania związków wielkocząsteczkowych,
np. enzymów.

Rycina 8. Mechanizm rozdziału chromatograficznego.
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Inne kryterium podziału, uwzględniające technikę pracy, pozwala na podział
metod chromatograficznych na chromatografię kolumnową, cienkowarstwową oraz
bibułową. W klasycznej chromatografii kolumnowej rurka szklana wypełniona jest
odpowiednią substancją (żelem krzemionkowym, węglanem wapnia, ziemią
okrzemkową, tlenkiem glinu, jonitem itp.), stanowiącą fazę stacjonarną. Następnie
u góry nanosi się na nią badaną mieszaninę i przepuszcza przez kolumnę fazę ruchomą.
Rozdzielane składniki są kolejno wymywane z kolumny – te które mają większe
powinowactwo do fazy ruchomej pojawiają się w pierwszych porcjach wycieku,
natomiast substancje o większym powinowactwie do fazy stacjonarnej wypływają
z kolumny na końcu. W poszczególnych porcjach wycieku przeprowadza się oznaczenie
ilościowe poszczególnych składników rozdzielanej mieszaniny, np. poprzez
miareczkowanie lub przy użyciu metod spektrofotometrycznych. W przypadku
związków barwnych w trakcie rozdziału chromatograficznego widoczne są barwne
pasma rozdzielanych związków.
Chromatografia cienkowarstwowa (TLC – thin layer chromatography) i bibułowa
(PC – paper chromatography) to techniki wywodzące się z klasycznej chromatografii
kolumnowej. W chromatografii bibułowej fazę stacjonarną stanowi specjalnie
spreparowana bibuła, natomiast w chromatografii cienkowarstwowej – warstwa
adsorbentu naniesiona na płytkę szklaną lub aluminiową. Fazę stacjonarną umieszcza
się w specjalnej komorze chromatograficznej, do której wlewa się fazę ruchomą i w niej
prowadzi się rozdział chromatograficzny. Obie metody są szeroko stosowane, co wynika
z ich prostoty, ale także możliwości analizy większości substancji organicznych, a także
wielu związków nieorganicznych. Wadą powyższych metod jest mała dokładność. Są
one jednak często stosowane jako metody pilotażowe pozwalające na dobór
odpowiedniej fazy stacjonarnej i ruchomej do analiz substancji przy użyciu bardziej
zaawansowanych metod chromatograficznych.

Rycina 9. Schemat rozdziału metodą chromatografii bibułowej. Wzorzec oraz próbki
naniesione na linię startu są „pociągane” do góry przez rozpuszczalnik wsiąkający
stopniowo w bibułę. Identyfikacja związków w próbkach może być dokonywana
poprzez porównanie ich położenia względem znanych składników wzorca. W podanym
przykładzie próbka 1 zawiera związek C, próbka 2 związek A, a próbka 3 związek B.
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4.2.2. Dobór fazy stacjonarnej i ruchomej
Niezależnie od stosowanej metody, każdy rozdział chromatograficzny należy
rozpocząć od doboru odpowiedniej fazy stacjonarnej i ruchomej, gwarantującej
właściwy rozdział składników analizowanej mieszaniny. Przykładowo: celuloza jest
mało aktywnym adsorbentem i znajduje zastosowanie przy rozdziale związków
polarnych; żel krzemionkowy (mający charakter polarny) stosuje się do rozdziału
cząsteczek liofilowych, niepolarnych; żel krzemionkowy z chemicznie zmodyfikowaną
powierzchnią do wielu analiz biochemicznych (np. rozdział chromatograficzny
peptydów, oznaczanie leków w płynach fizjologicznych). Modyfikację powierzchni żelu
krzemionkowego uzyskuje się poprzez przeprowadzenie reakcji chemicznej pomiędzy
jego grupami silanolowymi ≡Si-OH a np. alkoholami o długich łańcuchach węglowych.
Właściwości rozdzielanych związków warunkują również dobór odpowiedniej
fazy ruchomej. Najogólniej przyjmuje się, że im bardziej polarny charakter mają
analizowane związki, tym bardziej polarny powinien być eluent. Najczęściej stosowane
w chromatografii rozpuszczalniki tworzą tzw. szereg eluotropowy (wg wzrastającej
polarności): n-heksan < cykloheksan < tetrachlorometan < benzen < toluen < eter
dietylowy < chloroform < octan etylu < n-butanol < n-propanol < aceton < etanol <
metanol < woda. Często zamiast czystych rozpuszczalników, na potrzebę konkretnych
rozdziałów chromatograficznych, stosuje się ich mieszaniny, sporządzane w różnych
proporcjach.
4.2.3. Chromatografia cienkowarstwowa
Postępowanie analityczne w chromatografii cienkowarstwowej składa się
z następujących etapów:
1. przygotowanie fazy stacjonarnej poprzez narysowanie linii, na której nakraplane
będą analizowane substancje (tzw. linii startu); linie startu rysuje się delikatnie
ołówkiem, zazwyczaj 1 cm od brzegu płytki;
2. naniesienie próbki w postaci plamek za pomocą cienkiej kapilary na
wyznaczonej linii startu, zazwyczaj w 1-centymetrowych odstępach;
3. przygotowanie komory chromatograficznej – polega na wypoziomowaniu
komory, a następnie wlaniu odpowiedniej ilości fazy ruchomej do zbiornika
eluentu;
4. rozwijanie chromatogramu – doprowadzenie do kontaktu fazy ruchomej z fazą
stacjonarną i rozwijanie chromatogramu do momentu osiągnięcia przez czoło
fazy ruchomej wcześniej ustalonej linii mety;
5. wywołanie chromatogramu – przeprowadzenie reakcji uwidaczniającej
rozdzielone związki.
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Rycina 10. Komora typu sandwich do cienkowarstwowej chromatografii cieczowej.
Właściwe rozdzielenie składników zachodzi na etapie rozwijania
chromatogramu. W tym etapie składniki próbki wędrują z różną prędkością wynikającą
z różnic w powinowactwie do obu faz układu chromatograficznego, pokonując różne
odległości od miejsca naniesienia próbki do miejsca zlokalizowania plamy podczas
wywoływania chromatogramu. Odległości te są charakterystyczne dla właściwości
danej substancji i mogą być wyrażone jako wskaźniki retencji Rf (inaczej
współczynniki opóźnienia) wyrażane jako stosunek odległości przebytej przez
określony związek chemiczny (a) do odległości przebytej przez czoło fazy ruchomej (b).

Rycina 11. Wyznaczanie współczynnika Rf w chromatografii cienkowarstwowej.
a – odległość przebyta przez substancję – od linii startu do środka plamki; b – odległość
przebyta przez czoło fazy ruchomej – od linii startu do linii mety.
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Wywołanie chromatogramu jest ostatnim etapem techniki TLC. Ma on na celu
uwidocznienie plamek rozdzielanych związków na chromatogramie. Wizualizacja
plamek jest prosta jeśli są one barwne lub fluoryzują w świetle UV. Położenie plamki na
chromatogramie można też ustalić, jeśli użyje się odpowiedniego odczynnika, z którym
badana substancja tworzy barwny lub fluoryzujący związek. Odczynnikiem takim
należy równomiernie spryskać płytkę chromatograficzną lub całkowicie ją w nim
zanurzyć, a następnie wysuszyć. Przykładowo: przy rozdziale aminokwasów jako
odczynnik wywołujący stosuje się ninhydrynę, kwasy karboksylowe wizualizuje się
zielenią bromokrezolową, lipidy – błękitem bromotymolowy, a cukry – aldehydem
anyżowym. Ponadto, w handlu dostępne są gotowe płytki zawierające czynnik
fluoryzujący dodany do adsorbentu. Płytki takie oznaczone są symbolem F254 lub F366
oznaczające długość fali przy której należy oglądać płytkę. Pod lampą UV plamy
analizowanych substancji widoczne są w postaci ciemnych, nieświecących miejsc na
fluoryzującym chromatogramie.
4.2.4. Chromatografia gazowa
Chromatografia gazowa (GC – gas chromatography) należy do najszybszych
metod rozdzielania i oznaczania składników mieszanin związków lotnych. Zasada
rozdzielania polega na zróżnicowanym oddziaływaniu substancji obecnych w fazie
ruchomej z fazą stacjonarną, nad którą przepływa. Faza ruchoma, jak również
oznaczane związki znajdują się w stanie gazowym. Nie oznacza to, że metodą tą można
rozdzielać jedynie mieszaniny gazowe – można rozdzielać i oznaczać skład mieszanin
ciekłych, a nawet stałych, ale tylko wtedy, gdy w warunkach rozdziału
chromatograficznego (podwyższona temperatura i ciśnienie) jej składniki przejdą
w stan gazowy. Faza stacjonarna w GC upakowana jest do długich cienkich kolumn
(dł. 0,3-30 m, średnica 1-4 mm) wykonanych z miedzi, stali lub szkła. Proces rozdziału
w GC, w zależności od stosowanej fazy stacjonarnej, może odbywać się na drodze
mechanizmu podziałowego lub opierać się na procesie adsorpcji. Z chromatografią
podziałową mamy do czynienia kiedy jako fazę nieruchomą stosuje się gęste oleiste
ciecze rozpuszczające składniki mieszaniny (np. ftalany dionylu do rozdziału alkoholi,
aldehydów, estrów i ketonów, fosforan ksylenu – do rozdziału alkoholi aromatycznych).
Adsorbentem natomiast może być granulowany i spreparowany tlenek glinu, węgiel
aktywny itp. W GC jako fazę stacjonarną stosuje się też złoża z materiałów porowatych
(tzw. sita molekularne).
Używany w charakterze fazy ruchomej gaz nośny (najczęściej N2, He, Ar) płynie
z butli przez reduktor do kolumny chromatograficznej. Na górze kolumny znajduje się
miejsce nastrzyku próbki, którą dozuje się za pomocą specjalnej mikrostrzykawki
do wnętrza kolumny. Po opuszczeniu kolumny strumień gazu nośnego, zawierający
poszczególne frakcje rozdzielanej mieszaniny, przepływa przez detektor, który
zamienia zmiany stężenia składników mieszaniny na impulsy elektryczne. Zmiany
natężenia prądu przepływającego przez detektor po odpowiednim wzmocnieniu zostają
przekazane do rejestratora i rejestrowane w postaci pików na chromatogramie. Piki
oznaczanych substancji pojawiają się z określonym opóźnieniem, określanym jako czas
retencji (tR). Czasy retencji analizowanych związków porównywane są z czasami
retencji wzorców i na tej podstawie odbywa się identyfikacja substancji wchodzących
w skład analizowanej mieszaniny. Pole powierzchni pod pikiem jest natomiast wprost
proporcjonalne do stężenia danej substancji w próbce.
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Rycina 12. Schemat aparatury do chromatografii gazowej.
4.2.5. Chromatografia cieczowa
W chromatografii cieczowej fazę ruchomą stanowi ciecz. Fazą stacjonarną może
być ciało stałe, które stanowi adsorbent (chromatografia adsorpcyjna), ciecz osadzona
na nośniku (chromatografia podziałowa), jonity stałe, ciekłe wymieniacze jonowe
(chromatografia jonowymienna), sita molekularne lub wiele innych. Kolumnę stanowi
rurka szklana (dł. od 0,1-1 m, średnica 1-5 mm), wypełniona fazą stacjonarną (wielkość
ziaren 75—600 µm), przez którą przepływa ciecz. Na kolumnę dozuje się rozdzianą
mieszaninę i zbiera poszczególne frakcje eluatu. Stosując chromatografię cieczową
można analizować znacznie więcej substancji chemicznych niż za pomocą
chromatografii gazowej, której zastosowanie ogranicza się jednak do oznaczania
substancji stosunkowo łatwo lotnych.

Rycina 13. Schemat aparatury do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).
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Rodzajem cieczowej chromatografii kolumnowej jest wysokosprawna
chromatografia cieczowa (HPLC – high performance liqiud chromatography), w której
oprócz znacznie mniejszych ziaren złoża (średnica ok. 5 µm), stosuje się wysokie
ciśnienie, pod którym faza ruchoma tłoczona jest przez kolumnę. Taka procedura
pozwala znacznie skrócić czas rozdziału chromatograficznego. Próbkę wprowadza się
do strumienia cieczy z dozownika, po czym jej składniki rozdzielane są na kolumnie
i trafiają do detektora. Sygnał z detektora po wzmocnieniu zapisywany jest przez
rejestrator w postaci serii pików chromatograficznych. Identyfikacja składników próbki
oraz ich szacowanie ilościowe odbywa się w podobny sposób jak w chromatografii
gazowej.
4.2.6. Zastosowanie metod chromatograficznych
GC oraz HPLC mają różnorodne zastosowania w wielu dziedzinach życia:
w badaniach zanieczyszczeń środowiska, analizach żywności, kosmetyków itp. Szerokie
zastosowanie znajduje ona również w przemyśle farmaceutycznym, gdzie stosuje się ją
do kontroli jakości leków oraz półproduktów do ich syntezy. Metodami tymi
przeprowadza się również badania farmakokinetyczne, badania metabolizmu leków
w płynach ustrojowych, badania zawartości substancji czynnych w różnego rodzaju
produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz stosuje w badaniach
biochemicznych do oznaczania zawartości różnego rodzaju produktów metabolizmu
w płynach ustrojowych.

Rycina 14. Aparatura do wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
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