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Nazwisko i imię                                                                                                                Grupa                   data 

 

Protokół z ćwiczenia: Techniki chromatograficzne do rozdziału związków. 

Wyjaśnij terminy: 

a. Chromatografia 

  

b. Faza stacjonarna 

 

c Faza ruchoma 

 

d. Eluent 

 

Ćwiczenia 1. Rozdział barwników organicznych w adsorpcyjnej chromatografii kolumnowej. 

Wyjaśnij terminy: 

a. adsorpcja 

 

 

b. adsorbent 

 

c. adsorbat 

 

Warunki rozdziału barwników organicznych 

Adsorbent:…………………… 

Eluent:…………………………… 

Adsorbaty: mieszanina barwników organicznych - 

Procedura.  

a. Postępuj zgodnie z instrukcją podaną w podręczniku i/lub wskazówkami asystenta. 

 

b. Na podstawie barw zebranych  frakcji oceń, jakość rozdziału i kolejność eluowania barwników z  

kolumny.  

 

c. Wyjaśnij różnice w powinowactwie adsorpcyjnym rozdzielanych związków. 
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d. Narysuj profil elucyjny rozdziału w zależności natężenia barwy (A) od objętości eluetu lub 

numeru frakcji    

 

       

          A() 

 Natęż.barwy 

 

 

 

 

 

                                                                                    V(ml) lub nr frakcji                   

Czy składniki mieszaniny zostały całkowicie oddzielone od siebie? 

 

W jaki sposób można poprawić uzyskany rozdział? 

 

 

Który barwnik adsorbuje się na kolumnie najsilniej, a który najsłabiej? Dlaczego? 

 

 

Ćwiczenia 2. Odsalanie hemoglobiny końskiej na sitach molekularnych. 

Wyjaśnij zasadę rozdziału: 

a. Filtracji żelowej (sączenie molekularne)…. 

 

 

 

Sączenie molekularne wykorzystuje się do rozdziału molekuł…………………..  dokończ 

 

 

Warunki rozdziału mieszaniny białka – hemoglobiny końskiej w  0.01M w  0.9% NaCl  

Adsorbent:………………………….. 

Eluent:………………………….. 
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Procedura. 

a. Nanieś mieszaninę białka – hemoglobiny końskiej w  0.01M w  0.9% NaCl na czoło kolumny i 

eluuj z kolumny rozpuszczalnikiem.  

b. Zbieraj 15-20 frakcji o objętości ok. 3 ml. Zebrane fakcje ułóż w szereg elucyjny. 

c. Dodaj do każdej frakcji odczynnika Nesslera. 

d. Narysuj profil elucyjny rozdziału w zależności natężenia barwy ( lub A ) od objętości eluetu lub 

numeru frakcji. 

 

           A() 

 Natęż.barwy 

 

 

 

 

                                                             

                                                                                V(ml) lub nr frakcji    

Na podstawie otrzymanego profilu elucji oceń skuteczność procesu odsalania. 

 

Porównaj te metodę odsalania z dializą, wskaż zalety i wady. 

 

 

Ćwiczenia 3. Rozdział mieszaniny aminokwasów w cienkowarstwowej chromatografii 

podziałowej. 

Wyjaśnij mechanizm rozdziału chromatografii podziałowej: 

 

 

 

 

Opisz prawo podziału Nernsta: 

 

 

Co to jest względny współczynnik migracji Rf, jak go obliczamy i jakich dostarcza informacji? 
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Procedura 

a. Nanieś na płytkę chromatograficzną pokrytą……………………………..standardy aminokwasów 

(zapisz ich nazwy) i mieszaninę aminokwasów. 

b. umieść w komorze chromatograficzne zawierającą układ rozwijający o składzie………………… 

…………………………………………      

c. Wysusz chromatogram i wywołaj go spryskując ninhydryną. 

d. Narysuj swoją płytkę i oblicz wartości Rf dla standardów i składników mieszaniny. Porównaj 

wartości.  Jakie aa znajdowały się w Twojej mieszaninie? 

      

 

 

 

  

 

 

 

Zadania: 

1. W chromatografii cienkowarstwowej mieszaniny składnik A znalazł się 9.6 cm od linii startu, 

podczas gdy rozpuszczalnik przewędrował na odległość 12.0 cm. 

Wartość Rf dla składnika B wynosiła 0,6: 

 

a) składniki A i B wędrowały razem  b) składnik A wędrował szybciej niż B  

c) składnik B wędrował szybciej niż A  d) składnik B wędrował z czołem rozpuszczalnika 

 

2. Mieszaninę białek o następujących właściwościach: 10 kDa(pI=8.6), 67 kDa(pI=6) i 

 160 kDa(pI=5) rozdzielano stosując dwie metody. Podaj metody, warunki rozdziału i kolejność 

izolowanych białek. 

 

 

 

 

 

3.Oblicz masę cząsteczkową białka, którego roztwór 1.34% jest 0.1 mmolowy (d=1g/cm
3
). 


