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STRESZCZENIE:

W pracy przedstawiono oraz scharakteryzowano metody detekcji powszechnie wykorzystywane  
w chromatografii wykluczania (ang. Size Exclusion Chromatography, SEC), dawniej określanej termi-
nem chromatografia żelowa (ang. Gel Permeation Chromatography, GPC). Chromatografia wykluczania 
umożliwia ustalanie masy cząsteczkowej, a także określanie rozkładu masy cząsteczkowej rzeczywistych 
mieszanin. W tej odmianie chromatografii cieczowej związki zostają rozdzielone ze względu na różnicę 
wielkości promienia hydrodynamicznego cząsteczek analitów, co można skorelować z ich masą czą-
steczkową. Cechą charakterystyczną tej techniki jest fakt, że całkowite rozdzielenie ma miejsce w czasie 
niższym, niż czas retencji substancji niezatrzymywanej (czas martwy). W idealnych warunkach SEC faza 
stacjonarna nie oddziałuje w żaden sposób ze składnikami badanej próbki. 
Detektory stosowane w SEC powinny charakteryzować się uniwersalnością i praktycznie stałym współ-
czynnikiem odpowiedzi detekcji względem wszystkich składników mieszaniny, dla której wyznacza się 
rozkład masy cząsteczkowej. W specjalnych aplikacjach układ detekcyjny można rozszerzyć o detektory 
selektywne, umożliwiające uzyskanie większego zakresu informacji otrzymywanych na podstawie poje-
dynczego chromatogramu.
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ABSTRACT:

The aim of this paper is to present and characterize the detection methods commonly used in size 
exclusion chromatography (SEC), in older literature called gel permeation chromatography (GPC). Size 
exclusion chromatography allows the determination of molecular weight of compounds, as well as 
determination of the molecular mass distribution of mixtures of compounds mainly polymers. In this 
technique, the compounds are separated on a porous stationary phase based on the difference in size 
(particularly in their hydrodynamic radius) of individual analytes which can be correlated with their 
molecular mass. A characteristic feature of this technique is that the complete separation occurs before 
the dead volume of the column (retention time of unretained compound). During the ideal SEC condi-
tions the stationary phase does not interact with the components of the sample. The detectors used in 
SEC should have an universal and constant response factor regarding to all components of separated 
mixture, if a molecular mass distribution is the purpose of analysis. In special applications the detection 
system can be expended using additional selective detectors, allowing to obtain wider range of data 
from one chromatogram. 

1.  WSTĘP

Chromatografia wykluczania jako technika roz-
dzielania znajduje szerokie zastosowanie [1], 
szczególnie do:
• określania rozkładu masy cząsteczkowej mie-
szanin polimerów [2],
•  oczyszczania białek [3],
• wyodrębniania frakcji o określonym zakresie 
masy cząsteczkowej [4].
Chromatografia wykluczania (ang. Size Exclusion 
Chromatography, SEC), dawniej określana ter-
minem chromatografia żelowa (ang. Gel Perme-
ation Chromatography, GPC), jest dobrze znaną  
i użyteczną techniką stosowaną do określania 
rozkładu masy cząsteczkowej mieszanin polime-
rów liniowych [5]. Parametrem, który określa 
retencję w analizie SEC, jest objętość hydrody-
namiczna makrocząsteczki. Technika ta może być 
również stosowana w przypadku polimerów nieli-
niowych. Jednakże, stosując tylko detektor stęże-
niowy, problem pojawia się w przypadku miesza-
nin polimerów, dla których reakcja polimeryzacji 
prowadzi do powstawania polimerów o różnym 
stosunku objętości do masy, ponieważ kalibracja 
może być wykonana tylko dla jednego rodzaju 
cząsteczek [6]. Interpretacja danych doświadczal-
nych nie jest zatem prosta [7]. 

2. DETEKTORY STOSOWANE W SEC/GPC 

2.1 Wprowadzenie

Detektor stanowi jeden z kluczowych elementów 
układu chromatograficznego. Służy do wykrywa-
nia obecności oraz określania zawartości (analiza 
jakościowa i ilościowa) poszczególnych substancji 
znajdujących się w analizowanej próbce, poprzez 
przetwarzanie ich stężenia w sygnał elektryczny.
Wraz z rozwojem technik chromatograficznych 
wzrosła ilość dostępnych detektorów. Istnieje kil- 
ka sposobów klasyfikacji detektorów. Ogólnie przy- 
jęty jest podział ze względu na technikę, w ja- 
kiej są wykorzystywane, tj. do chromatografii ga-
zowej (GC), cieczowej (LC) oraz cienkowarstwo-
wej (TLC) [8]. 
Inny podział wyróżnia dwa rodzaje detektorów 
[9]. Pierwszym rodzajem są detektory stężenio-
we, które reagują na zmiany stężenia substancji 
rozpuszczonej w eluacie. Drugim rodzajem są de-
tektory masowe, reagujące na zmiany przepływu 
(strumienia) masy substancji  rozpuszczonej w ko- 
morze detektora. Na ogół detektory pierwszego 
rodzaju są nie destrukcyjne i należą do nich re-
fraktometry różnicowe i spektrofotometry oraz 
wiskozymetry. Podczas gdy przepływ roztworu 
jest zatrzymany, sygnał pozostaje stały, z następu-
jącymi ograniczeniami: (i) linia bazowa i współ-
czynnik odpowiedzi czasami zależą od prędkości 
przepływu; (ii) stężenie rozpuszczonej substancji 
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w komorze detektora zmienia się powoli ze wzglę-
du na dyfuzję molekularną. W tych granicach po-
wierzchnia piku jest odwrotnie proporcjonalna do 
natężenia przepływu, a wysokość piku pozostaje 
w przybliżeniu stała, jeśli szybkość przepływu jest 
zbliżona do optimum. 
Detektory masowe są z kolei najczęściej de-
strukcyjne. Gdy strumień eluatu ulega zatrzyma-
niu, sygnał spada bardzo szybko do zera, quasi- 
-wykładniczo ze stałą czasową równą czasowi od-
powiedzi detektora. Powierzchnia piku jest nieza-
leżna od natężenia przepływu (przy założeniu, że 
współczynnik odpowiedzi nie zależy od natężenia 
przepływu) i wysokość piku stale wzrasta wraz ze 
wzrostem prędkości przepływu. Do tej grupy za-
liczane są detektory elektrochemiczne i spektro-
metry mas. Kluczowe cechy, jakie powinien wyka-
zywać detektor, to [8]:
•  wysoka czułość,
• niska granica wykrywalności detektora (IDL, 
ang. Instrument Detection Limit),
•  liniowość wskazań,
•  dobra odtwarzalność,
•  „idealna” uniwersalność odpowiedzi albo wy-
soka selektywność lub wręcz specyficzność.
Różnorodne podejście do wykrywania substancji 
rozpuszczonej w próbce doprowadziło do opra-
cowania szerokiego wachlarza detektorów, które 
można podzielić na następujące kategorie [10]: 
•  systemy detekcji, które monitorują ogólne ce-
chy eluentu, np. współczynnik załamania światła, 
stała dielektryczna, gęstość albo lepkość. W takim 
przypadku substancja rozpuszczona zmienia wła-
ściwości rozpuszczalnika,
•  detektory monitorujące specyficzne właściwo-
ści substancji rozpuszczonej w próbce, które nie 
są wspólne z właściwościami rozpuszczalnika, np. 
absorpcja w nadfiolecie lub fluorescencja. Dzięki 
tego rodzaju właściwościom jest możliwa detek-
cja analitu w eluacie,
•  detektory z przystawką o funkcji desolwatu-
jącej, czyli umożliwiającej usunięcie rozpuszczal-
nika na wejściu (wlocie) do detektora. W ten 
sposób jest możliwe późniejsze wykrywanie ana-
litu, na przykład poprzez detektor płomieniowo- 
-jonizacyjny albo sprzężenie ze spektrometrem 
mas.
W kontekście metod detekcji ważną rolę odgrywa 
również możliwość zastosowania przedkolum-
nowej lub postkolumnowej derywatyzacji (upo-
chodniania), czyli modyfikacji analitu poprzez 
reakcję chemiczną z odpowiednim odczynnikiem 

– umożliwia to uzyskanie dodatkowej selektyw-
ności na drodze reakcji odczynnika z badaną gru-
pą substancji chemicznych. Derywatyzacja umoż-
liwia także zwiększenie czułości metodyki poprzez 
przyłączenie do analitu grupy funkcyjnej o wyso-
kim współczynniku odpowiedzi dla zastosowanej 
metody detekcji.
Właściwy dobór detektora uzależniony jest od ce- 
lu analizy, czyli rodzaju informacji, którą w jej wy-
niku należy uzyskać dzięki analizie chromatogra-
ficznej. Dla każdego z nich istnieje szereg specy-
fikacji, stanowiących charakterystykę detektora. 
Najważniejsze cechy przedstawiono w Tabeli 1.

2.2 Detektory ogólnych cech eluentu

2.2.1 Detektory refraktometryczne 

Detektory refraktometryczne (RID) są klasycznym 
przykładem niedestrukcyjnych detektorów uży-
wanych w SEC. Ich działanie  jest oparte na po-
miarze zmiany współczynnika załamania światła 
(RI) eluentu, gdy przepływa przez komorę pomia-
rową detektora, względem komory odniesienia  
z czystym eluentem. Zmiany RI są mierzone wzdłuż 
fotokomórki, a sygnał zmienia się wraz ze zmianą 
składu eluentu. Detektor ten charakteryzuje się 
niską czułością i nie jest możliwe stosowanie go  
w przypadku elucji gradientowej. Wahania tem-
peratury i pulsacje pompy zwiększają poziom szu-
mów. Efektywna kontrola termostatyczna może  
wyeliminować problemy wahań temperatury 
[12]. 
Najbardziej znanym i powszechnie stosowanym 
detektorem tego typu jest różnicowy detektor 
refraktometryczny (ang. differential refractome-
ter detector) [13]. Schemat jego budowy przed-
stawiono na poniższym rysunku (Rys. 1).

Rysunek 1 Schemat budowy różnicowego  
detektora refraktometrycznego [10]: 

1 – zwierciadło, 2 – komora detektora (M – próbka, 
R – odniesienie), 3 – soczewka, 4 – regulacja zera  

optycznego, 5 – fotokomórka, 6 – przesłona (kolimator),  
7 – źródło światła, 8 – układ elektryczny (zasilacz,  

wzmacniacz sygnału etc.), 9 – rejestrator
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Specyfikacja Jednostka Sens i znaczenie parametru

Zakres  
dynamiczny

Zakres w wybranej  
jednostce stężenia  
albo masy

Im większy zakres dynamiczny, tym większy zakres masy/stężeń 
możliwych do monitorowania w sposób zapewniający  
proporcjonalność zmian sygnału do zmian masy/stężenia.  
Korzystny jest duży zakres dynamiczny detektora.

Odpowiedź  
detektora (RC)

V/g albo A/g substancji 
oznaczanej

Opisuje wartość sygnału wywołaną wprowadzeniem do układu 
jednostkowej masy substancji. Na ogół korzystna jest wysoka  
odpowiedź detektora (z ew. możliwością jej tłumienia).

Poziom szumów  
detektora (Nd)

Jednostka sygnału  
V lub A

Amplituda sygnału dla wąskiego zakresu czasu  
na chromatogramie w momencie przepływu czystego eluentu. 
Korzystny jest jak najniższy poziom szumów.

Czułość (XD) W zależności  
od definicji

Stosunek sygnału do szumów (S/N), albo (dawniej) kąt  
nachylenia krzywej kalibracyjnej, tzn. przyrost sygnału  
w stosunku do przyrostu masy (stężenia).

Granica detekcji  
urządzenia (IDL)

Jednostka masy albo 
stężenia, niekiedy (dla 
detektorów masowych) 
podawana na jednostkę 
czasu np. ng/s albo  
ug/mL*s

Bezwzględna wartość masy analitu, możliwa do wykrycia przy  
pomocy danego detektora w jednostce czasu, albo stężenie  
przy założonej wielkości nastrzyku. Na ogół definiowana jako  
trzykrotność wartości sygnału do poziomu szumów.

Całkowita dyspersja  
układu detekcyjnego (σD

2)
Kwadrat jednostki  
objętości, np. mL2, μL2

Parametr mający wpływ na tzw. efekty pozakolumnowego  
rozmycia strefy – im mniejsza dyspersja, tym lepiej.

Wymiary komory (celi)  
detektora 

(l – długość lub r – promień)

cm Wymiary komory mają wpływ na dyspersję układu oraz czułość 
– w przypadku metod spektroskopowych czułość wzrasta wraz  
ze wzrostem drogi optycznej.

Objętość  
komory (VD)

µl Wpływa na dyspersję układu detekcyjnego. Im mniejsza  
objętość komory, tym mniejsze rozmycie.

Ogólna  
stała czasowa (TD)

Sekunda, s Im mniejsza stała czasowa odpowiedzi detektora, tym szybciej 
detektor wykazuje odpowiedź względem zmiany stanu  
w komorze pomiarowej.

Wytrzymałość  
ciśnieniowa (Dp)

MPa Niezwykle ważny parametr użytkowy – limituje maksymalny  
dopuszczalny przepływ eluentu przez detektor. Istotne znaczenie 
ma również w przypadku szeregowego połączenia detektorów.

Zakres temperatur °C Limituje zakres temperatur pracy z danym detektorem.

Tabela 1 Specyfikacje detektorów [8]

Źródło emituje światło, które zostaje ograniczone 
przez kolimator, a następnie przechodzi przez ku-
wetę, w której znajdują się dwie komory: odnie-
sienia i pomiarowa, oddzielone ukośnym kawał-
kiem szkła. W miarę zmiany składu fazy ruchomej 
światło ulega odchyleniu. Soczewki ogniskują 
światło na fotokomórce. Sygnał po zsumowaniu 
i wzmocnieniu zostaje przesłany do rejestratora. 
Zaletą tych detektorów jest szeroki zakres linio-
wości, a dodatkowo dla całego zakresu wielkości 
współczynnika załamania światła potrzebna jest 
pojedyncza komora detektora [14]. 
Kolejny rodzaj detektora RI działa na zasadzie re-
fraktometru interferencyjnego [15]. W tym de-
tektorze wiązka światła emitowana przez źródło 
zostaje podzielona na dwie części przez dzielnik 

i przechodzi przez komorę próbki i odniesienia. 
Rozdzielone wiązki światła są ponownie łączo-
ne poprzez drugą soczewkę i rozdzielacz wiązki, 
a następnie padają na detektor. Różnica współ-
czynnika załamania światła próbki i odniesienia 
wywołuje różnicę długości drogi optycznej, mie-
rzonej za pomocą interferometru. Reakcja tego 
urządzenia jest liniowa, a czułość 10-krotnie wyż-
sza niż w innych detektorach RI. W optymalnych 
warunkach pracy zastosowanie interferencyjne-
go detektora RI umożliwia wykrycie około 0,1 µg 
substancji rozpuszczonej. 
Ostatnim systemem detekcji refraktometrycznej 
stosowanym w chromatografii wykluczania jest 
detektor oparty o metodę Fresnela [16]. Dwie 
wiązki światła są rozmieszczone w taki sposób, 
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że przechodzą odpowiednio przez komorę po-
miarową i odniesienia. Załamane światło z fazy 
ruchomej przechodzi przez układ pryzmatów  
i ogniskuje się na dwóch fotokomórkach. Fotoko-
mórka wytwarza sygnały, które są elektronicznie 
przetwarzane i przekazywane do potencjome-
trycznego rejestratora lub komputerowego syste-
mu zbierania danych.

2.2.2 Detekcja wiskozymetryczna 

Lepkość roztworu polimeru jest ściśle związana 
z jego masą cząsteczkową [16]. Pomiar lepkości 
w SEC może zostać przeprowadzony przez pomiar 
spadku ciśnienia ΔP w rurce (kapilarze). W tym 
przypadku spadek ciśnienia jest proporcjonalny 
do lepkości η przepływającego płynu [10]. Lep-
kość fazy ruchomej bez zawartości analitu jest 
oznaczana symbolem ηo. Kluczowym parame-
trem jest lepkość graniczna [η], definiowana jako 
stosunek granicznej wartości lepkości właściwej 
(ηsp=(η-ηo)/ηo) i stężenia c, przy założeniu, że c→0:

Gdy roztwór polimeru przepływa przez rurkę, 
spadek ciśnienia wzrasta o ΔP. W detekcji wisko-
zymetrycznej należy określić zarówno lepkość η 
analitu, jak i lepkość ηo fazy ruchomej. Lepkość 
właściwą ηsp= Δη/η można obliczyć za pomocą 
stosunku ΔP/P. Stężenia roztworów polimerów  
w SEC są zazwyczaj bardzo niskie, dlatego lepkość 
graniczną [η] można przybliżyć do stosunku ηsp/c. 
Prosty układ, który zawiera jedną rurkę i jeden 
różnicowy przewrotnik ciśnienia, nie jest najlep-
szym rozwiązaniem, ponieważ zmiana lepkości 
Δη= η-ηo będzie bardzo niewielka w porównaniu 
do ηo, co oznaczałoby, że należy zmierzyć bardzo 
małą zmianę wysokiej wartości sygnału. Co wię-
cej, zmiana natężenia przepływu spowodowana 
pulsacją pompy tłokowej prowadzi do znacznie 
większych różnic ciśnienia niż zmiana lepkości 
polimeru obecnego w eluacie. Dlatego przyrządy 
tego typu powinny być konstruowane z pompą 
wyporową [14]. 
Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch 
rurek (K1 i K2) połączonych szeregowo, podłączo-
nych do przetwornika ciśnienia różnicowego (dP1 
oraz dP2) i zastosowanie dużego, nieruchomego 
zbiornika (H) pomiędzy nimi. Ze spadku ciśnienia 
w pierwszej rurce mierzy się lepkość η analitu, 
natomiast ze spadku ciśnienia w drugiej rurce 

mierzy się lepkość rozpuszczalnika ηo. W tej kon-
figuracji ma miejsce wyeliminowanie pulsacji, po-
nieważ pojawiają się w obydwu przetwornikach 
jednocześnie. Ten układ obrazuje Rysunek 2.

W trzecim typie konstrukcji wiskozymetru różni- 
cowego rozmieszczenie czterech rurek przypo-
mina układ mostka Wheatstone’a. Ten detek-
tor mierzy różnicę ciśnienia ΔP na przetworniku 
różnicowym pomiędzy wlotem do rurki, w której 
znajduje się analit, a rurką odniesienia. Rurka  
z analitem oraz rurka odniesienia mają wspólny 
wylot oraz ogólne ciśnienie P na wlocie do most-
ka. Na Rysunku 3 przedstawiono schematyczny 
układ tego typu wiskozymetru.

(1)[𝜂𝜂𝜂𝜂] = lim
𝑐𝑐𝑐𝑐→0

𝜂𝜂𝜂𝜂−𝜂𝜂𝜂𝜂𝑜𝑜𝑜𝑜
𝜂𝜂𝜂𝜂𝑜𝑜𝑜𝑜∗𝑐𝑐𝑐𝑐

= lim
𝑐𝑐𝑐𝑐→0

𝜂𝜂𝜂𝜂𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑐𝑐𝑐𝑐

  

Rysunek 2 Schemat różnicowego wiskozymetru,  
składającego się z dwóch szeregowo połączonych rurek

Rysunek 3 Schemat wiskozymetru o układzie rurek  
podobnym do mostka Wheatstone’a
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2.3.2 Detektory fluorescencji

Detektor fluorescencyjny (Rys. 5) charakteryzuje  
się bardzo wysoką czułością oraz selektywnoś- 
cią. Jego działanie opiera się na zjawisku fluores- 
cencji, czyli emisji światła badanej substancji,  
wzbudzonej za pomocą wysokoenergetycznego  
promieniowania UV. Detektor ten wykrywa bar- 
dzo niewielkie ilości substancji, nawet rzędu piko- 
gramów. Jako źródła promieniowania wykorzy-
stywane są m.in.: 
•  lampy rtęciowe,
•  lampy ksenonowe, 
•  kwarcowe lampy halogenowe, 
•  lampy deuterowe. 
Ograniczeniem jest to, że tylko niektóre rodzaje 
związków chemicznych mają zdolność do fluo-
rescencji. Jednak tworzenie pochodnych fluo-
rescencyjnych związków niefluorescencyjnych 
umożliwiło zwiększenie zakresu wykrywalności 
analitów tą metodą. Wysoka selektywność tego 
detektora jest uzyskiwana poprzez odpowiedni 
dobór długości fali wzbudzenia λex oraz długości 
fali mierzonej fluorescencji λem. W SEC detektor 
fluorescencyjny posiada zastosowanie wyłącznie 
uzupełniające, np. do monitorowania zakresu 
zbierania frakcji związku albo mieszaniny związ-
ków chemicznych charakteryzujących się fluore-
scencją.
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Rysunek 4 Schemat budowy detektora DAD [19]: 
1 – źródło światła widzialnego,  2 – soczewka skupiająca, 
3 – lampa UV (deuterowa), 4 – obiektyw achromatyczny, 

5 – filtr „holmowy” (wykonany z tlenku holmu),  
6 – przepływowa komora pomiarowa, 7 –  soczewka  

spektralna, 8 – szczelina optyczna, 9 – siatka dyfrakcyjna,  
10 – matryca fotodiodowa

2.3 Detektory specyficznych właściwości sub-
stancji rozpuszczonej w eluencie

2.3.1 Spektrofotometry UV/UV-VIS

Kolejną grupą detektorów wrażliwych na zmianę 
stężenia, stosowaną powszechnie w SEC, są de-
tektory UV/UV-VIS. Są one użyteczne przy zasto-
sowaniu elucji izokratycznej, jak również gradien-
towej [17].
Zasadniczo, wyróżnia się trzy rodzaje detektorów 
UV, które różnią się sposobem, w jaki otrzymuje 
się światło monochromatyczne [18]. Najprost-
szym detektorem UV jest detektor pojedynczej 
długości fali (ang. single-wavelength UV detec-
tor). Wykorzystuje on ciśnieniową lampę rtęcio-
wą jako źródło światła, które emituje promienio-
wanie o długości fali 254 nm, łatwo izolowane 
przy użyciu prostych filtrów optycznych. Ten de-
tektor może być używany wyłącznie przy tej dłu-
gości fali. Detekcja przy wybranej innej długości 
fali (np. 280 nm) jest możliwa po zmianie filtrów 
optycznych.
Najbardziej popularny jest detektor UV o zmien-
nej długości fali (ang. variable wavelength detec-
tor), który wykorzystuje lampy deuterowe jako 
źródło światła, w połączeniu z siatką dyfrakcyjną 
jako monochromatorem, selekcjonującym żąda-
ną długość fali. Do emisji światła widzialnego wy-
korzystuje się lampy wolframowe.
Ostatnim, najbardziej zaawansowanym detekto-
rem UV jest detektor z matrycą fotodiodową (ang. 
Diode Array Detector, DAD) (Rys. 4). DAD umoż-
liwia jednoczesny pomiar całego spektrum UV,  
z określoną częstotliwością próbkowania, pod- 
czas całej analizy chromatograficznej. Główną róż-
nicę pomiędzy klasycznymi detektorami o zmien-
nej długości fali i detektorem o matrycy diodowej 
(DAD) stanowi rozkład monochromatora i komo-
ry pomiarowej: w DAD monochromator umiesz-
cza się za komorą pomiarową (tzw. „odwrotna 
optyka”). Detektory UV mają nieco ograniczone 
zastosowanie, gdy do operacji rozdzielania wyko-
rzystywane są rozpuszczalniki organiczne wyka-
zujące absorpcję światła UV. Często pojawia się 
problem, aby rozpuszczalnik był kompatybilny  
z detekcją UV, a zarazem spełniał wymagania roz-
puszczalności polimerów. Należy jednocześnie 
mieć świadomość, że niższa wartość IDL, wzglę-
dem UV-DAD, jest osiągalna dla detektorów UV  
z rejestrowaną pojedynczą długością fali.
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Statyczne laserowe detektory rozpraszania świa-
tła (ang. Laser Light Scattering Detector, LLSD) 
stosowane są dość często w SEC, choć także w te- 
chnice frakcjonowania w polu sił (ang. Field Flow 
Fractination, FFF) [20]. W detektorach LLSD wiąz-
ka światła laserowego, przechodzącego przez ku- 
wetę pomiarową po rozproszeniu na aerozolu 
cząsteczek substancji rozdzielanych, jest mierzo-
na pod kątami różnymi od zera [21]. Intensyw-
ność R(θ) światła rozproszonego pod kątem θ jest 
związana ze średnią wagową masą cząsteczkową 
Mw [18]:

gdzie:
K*– stała optyczna,
c – stężenie analitu,
P(θ) – zależność kątowa rozpraszania światła,
A2 – drugi współczynnik wirialny,
NA – liczba Avogadro,
λ0 – długość fali,
dn/dc – przyrost współczynnika załamania światła.
Do detekcji w chromatografii wykluczania wyko-
rzystuje się trzy rodzaje detektorów statycznego 
rozpraszania światła [22]:
• niskokątowe rozpraszanie światła laserowego 
(ang. Low Angle Laser Light Scattering, LALLS),

• rozpraszanie światła laserowego pod kątem 
prostym (ang. Right Angle Laser Light Scattering, 
RALLS).
• wielokątowe rozpraszanie światła laserowego 
(ang. Multi Angle Laser Light Scattering, MALLS).
W podstawowej wersji LLSD światło jest mierzone 
pod jednym kątem względem wiązki lasera. E lu -
at po opuszczeniu kolumny chromatograficznej 
jest rozpylany z zastosowaniem rozpylacza (nebu-
lizera). Rozpylacz stanowi na ogół komora z kapi-
larą ze stali nierdzewnej, z której wypływa eluat 
z doprowadzeniem gazu rozpylającego. Często 
stosowanym gazem jest dwutlenek węgla, choć 
możliwe jest również zastosowanie azotu albo  
argonu. Eluent, który na ogół składa się ze sto-
sunkowo lotnych rozpuszczalników, odparowuje 
w trakcie nebulizacji, a obecne w eluacie nisko-
lotne substancje chemiczne (detekcja ma miejsce 
dla związków chemicznych o temperaturze wrze-
nia powyżej ok. 160˚C, co zależy również od tem-
peratury komory pomiarowej – unowocześnienia 
zmieniające ten limit opisano poniżej) tworzą zol. 
Całość jest transportowana przez ogrzewaną rur-
kę (nazywaną rurką dryftującą), gdzie ma miejsce 
dodatkowe osuszenie mgły substancji rozpylo-
nych, do komory pomiarowej, przez którą prowa-
dzony jest promień lasera. Źródło lasera stanowi 
dioda laserowa. W momencie przelotu zolu przez 
komorę pomiarową światło lasera jest rozprasza-
ne na zolu i częściowo „zbierane” pod wybranym 
(zależnym od konstrukcji aparatu) kątem przez 
światłowód transportujący światło do fotopo-
wielacza. Prąd z fotopowielacza jest wzmacnia-
ny i przekazywany do systemu rejestracji na ogół 
jako sygnał napięciowy. Schemat detektora LLSD 
przedstawiono na Rysunku 6. Detektor LLSD jest 
detektorem masowym. Zależność sygnału od 
masy analitu jest opisana równaniem:
 
                                      S=k*mx 
gdzie:
S – sygnał [mV],
k – współczynnik odpowiedzi danego związku 
chemicznego,
m – masa [g],
x – wykładnik, zależny od konstrukcji detektora – 
na ogół w zakresie 1,32-1,45 [23].

Rysunek 5 Schemat budowy detektora  
fluorescencyjnego [10]: 

1 – źródło światła UV, 2 – soczewka skupiająca, 3 – układ 
filtrów wzbudzenia (selekcja dł. fali wzbudzenia), 

4 – soczewka, 5 – komora przepływowa, 6 – soczewka  
skupiająca, 7 – układ filtrów emisji (selekcja dł. fali emisji), 

8 – fotopowielacz 

2.3.3 Detektory statycznego rozpraszania światła
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W detektorze wielokątowego rozpraszania świa-
tła laserowego (MALLS) pomiar rozproszonego 
światła jest przeprowadzany pod kilkoma różnymi 
kątami, z których żaden nie jest zbliżony do pro-
mieniowania padającego. Zmniejsza to znacznie 
problemy związane z rozpraszaniem światła przez 
zanieczyszczenia stałe. Liczba różnych kątów po- 
miaru różni się w zależności od rodzaju urządze-
nia, a niektóre z nich mierzą intensywność światła 
rozproszonego pod szesnastoma różnymi kątami. 
Im więcej punktów pomiarowych w różnych ką-
tach, tym większą precyzją będą charakteryzowa-
ły się otrzymane wyniki [16].
W chwili obecnej wszystkie detektory z pomiarem 
rozproszenia światła mierzonego pod jednym ką-
tem noszą wspólną nazwę odparowalnościowych 
detektorów światła rozproszonego (ang. Evapo-
rative Light Scattering Detector, ELSD). Postęp  
w konstrukcji detektorów laserowych był ukierun-
kowany na opracowanie rozwiązań umożliwiają-
cych detekcję również średniolotnych analitów 
[24]. We wczesnych konstrukcjach zapewnienie 
małych cząstek zolu odbywało się poprzez efek-
tywne „suszenie” mgły ze składników eluentu. 
W przypadku rozpuszczalników organicznych, tj. 
DCM, THF czy heksan, temperatury rurki dryfu-
jącej oraz komory pomiarowej wymagane do od- 
parowania rozpuszczalników mieściły się  w prze-
dziale 45-60˚C, natomiast dla eluentów wodnych 

90-110˚C. W tych warunkach średniolotne ana-
lity były usuwane wraz z parami eluentu. Nowe 
rozwiązanie opracowane przez jednego z dostaw-
ców aparatury do HPLC polega na zastosowaniu 
nebulizera o specjalnej konstrukcji, ze szklaną 
rurką i syfonem. Rozpraszanie ma miejsce w ni-
skich temperaturach rzędu 15-30˚C, a także ist-
nieje możliwość zastosowania temperatury po-
niżej temperatury pokojowej. Użycie szklanej 
rurki pozwala na zatrzymywanie dużych kropel 
na jej szklanej ściance. Kondensat jest odbierany 
z zastosowaniem układu z zamknięciem syfono-
wym, zapewniającym, że całość gazu trafia z ne- 
bulizera do rurki dryftującej. Do rurki dryftują-
cej trafiają wyłącznie małe cząstki zolu, w całości 
albo w znacznym stopniu pozbawione eluentu. 
Do istotnych zalet detektorów LLSD należy uni-
wersalność (w przypadku analitów nielotnych),   
w tym niezależność odpowiedzi detektora od 
struktury związków, a jedynie od wielkości czą- 
stek zolu, a także znacznie wyższa w porównaniu  
z detektorem RID czułość oraz możliwość stoso-
wania w elucji gradientowej.

2.4 Spektrometria mas

Spektrometria mas (MS) jest metodą analityczną 
służącą do charakteryzowania substancji, w opar-
ciu o pomiar wielkości masy do ładunku (m/z) po-
szczególnych substancji chemicznych występują-
cych w analizowanej próbce. 
Spektrometria mas ma szerokie zastosowanie  
w chromatografii wykluczania ze względu na 
swoją wysoką czułość i selektywność. Połączenie 
spektrometrii mas z  technikami chromatograficz-
nymi ma na celu głównie wykrywanie i identyfi-
kację poszczególnych składników złożonych mie-
szanin. 
Spektrometry mas składają się z trzech podsta-
wowych modułów (Rys. 7):
•  źródła jonów, którego zadaniem jest przekształ-
cenie cząsteczek w jony,
•  analizatora mas, który rozdziela jony ze wzglę-
du na stosunek ich masy do ładunku poprzez za-
stosowanie pola elektromagnetycznego,
•  detektora jonów, który zamienia w sposób ilo-
ściowy sygnał w postaci prądu jonowego na sy-
gnał elektryczny, rejestrowany przez komputer  
w postaci widma MS [25].
Spektrometry mas można podzielić według 
zastosowanej w nich metody jonizacji cząste-
czek albo ze względu na rodzaj analizatora mas.  

Rysunek 6 Schemat budowy laserowego detektora  
światła rozproszonego (LLSD): 

1 – rozpylacz (nebulizer), 2 – rurka dryftująca, 3 – grzałka, 
4 – komora pomiarowa, 5 – źródło lasera, 6 – światłowód, 

7 – fotopowielacz, 8 – elektrometr [23] 

166
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W chromatografii wykluczania najczęściej sto-
sowane metody to jonizacja poprzez elektroroz-
pylanie (ang. Electrospray, ESI), oraz jonizacja 
plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ang. Inductively 
Coupled Plasma, ICP) [27]. W przypadku zbiera-
nia frakcji i dalszego poddawania ich analizie MS 
znaczenie ma również technika desorpcji lase-
rowej z udziałem matrycy (ang. Matrix Assisted 
Laser Desorption Ionisation, MALDI). Ze wzglę-
du na ideę niniejszej pracy – tj. detekcji on-line  
w SEC – MALDI nie będzie bliżej charakteryzowa-
na. Do najczęściej stosowanych analizatorów mas 
zalicza się analizatory kwadrupolowe. Bardziej 
kosztowne, ale oferujące większy zakres identyfi-
kacyjny, są analizatory typu pułapka jonowa (ang. 
Ion Trap, IC) oraz analizatory czasu przelotu (ang. 
Time of Flight, ToF).
W metodzie jonizacji poprzez elektrorozpylanie 
(ang. ElectroSpray Ionisation, ESI) do przeno-
szenia jonów z roztworu do fazy gazowej wyko-
rzystywana jest energia elektryczna [28]. ESI to 
najmniej destrukcyjny sposób jonizacji spośród 
obecnie dostępnych w spektrometrii mas. Spek-
trometria mas z jonizacją poprzez elektrorozpyla-
nie używana jest m.in. do analizy biopolimerów, 
np. białek, peptydów [29].
Spektrometria mas ze wzbudzeniem w plazmie 
indukcyjnie sprzężonej (ang. Inductively Coupled 
Plasma Mass Spectrometry, ICP-MS) w połącze-
niu z chromatografią wykluczania znajduje za-
stosowanie przy ilościowym oznaczaniu metali  
w składzie naturalnych i syntetycznych polime-
rów, płynów biologicznych oraz próbek środowi-
skowych [30].
Działanie ICP-MS opiera się na pomiarze inten-
sywności strumienia jonów powstałych w plazmie 
sprzężonej indukcyjnie. Strumień jonów rozdzie-
lany jest za pomocą kwadrupolowego analizatora 
mas na podstawie wartości stosunku masy do ła-
dunku (m/z) [31]. Spektrometria mas ze wzbudze-

niem w plazmie indukcyjnie sprzężonej posiada 
szereg zalet. Najważniejszą z nich jest możliwość 
oznaczania jednocześnie kilku pierwiastków. Ce-
chuje się również szerokim liniowym zakresem 
oznaczeń, wysoką selektywnością oraz bardzo ni-
skimi granicami wykrywalności [32].

2.5 Detektory z funkcją desolwatacyjną

Jak opisano powyżej, w przypadku sprzężenia 
SEC-MS, ma miejsce (podobnie jak w przypadku 
każdego z zastosowań MS do LC) usunięcie elu- 
entu ze strumienia kierowanego do spektrome-
tru mas w miejscu przejścia w obszar próżni. 
Podobnie, choć w nieco bardziej konwencjonalny 
sposób, usunięcie rozpuszczalnika przed właści-
wym etapem detekcji ma miejsce w przypadku 
kilku innych układów detekcyjnych pracujących 
on-line.

2.5.1 Spektroskopia w podczerwieni z transfor-
macją Fouriera

Spektroskopia w podczerwieni z transformacją 
Fouriera (ang. Fourier Transform Infrared Spec-
troscopy, FT-IR) wykorzystuje absorpcję promie-
niowania elektromagnetycznego o określonej 
długości fali (energii) przez oscylujące cząsteczki. 
Zaabsorbowana porcja energii powoduje wzrost 
energii oscylacji atomów połączonych wiązaniami 
chemicznymi i przejście na poziom wzbudzony. 
Absorbowanie promieniowania przez cząsteczki 
jest rejestrowane w postaci widma absorpcyjne-
go [33].
W przeciwieństwie do większości metod spektro-
skopowych, w których stosowane są monochro-
matyczne wiązki promieniowania, w FT-IR pada-
jąca na próbkę wiązka zawiera szerokie spektrum 
długości fal. Technika ta pozwala również na 
zmierzenie, jaka część wiązki została pochłonięta 
przez próbkę. 
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Rysunek 7 Ogólny schemat spektrometru mas [26]
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W detektorze FT-IR eluent SEC jest kierowany na 
ogrzewaną dyszę w celu odparowania rozpusz-
czalnika i osadzenia analitu na obrotowym dysku, 
który jest wykonany z germanu. Jeżeli prędkość 
obrotowa dysku i przepływ analitu są znane oraz 
skoordynowane ze sobą, to uzyskany zostaje wy-
nik analizy, czyli rozkład masy cząsteczkowej ana-
litu.
Połączenie chromatografii wykluczania z detekto-
rem FT-IR stosuje się w celu wyznaczenia rozkładu 
masy cząsteczkowej krótkołańcuchowych rozga-
łęzień poliolefin oraz w celu uzyskania rozkładu 
masy cząsteczkowej kopolimerów [34].

2.5.2 Detektor płomieniowo-jonizacyjny (ang. 
Flame Ionisation Detector, FID)

Popularność detektora FID w chromatografii ga-
zowej, spowodowana jego szerokim zakresem za- 
stosowań oraz wysoką czułością, sprawiła, że pod- 
jęto liczne próby jego adaptacji jako detektora do 
LC. Największy rozwój układów LC-FID miał miej-
sce w latach 80. XX wieku. 
Zasada działania FID opiera się na spaleniu próbki 
w płomieniu o charakterze utleniającym (znaczny 
nadmiar strumienia powietrza względem wodo-
ru, którego przepływ jest ograniczony jedynie do 
wartości zapewniającej zapalenie detektora i sta-
bilność płomienia), w którym anality ulegają spa-
leniu i konwersji do karbojonów, a ich obecność 
wykrywana jest z zastosowaniem układu elektrod 
w detektorze.
Ze względu na „płomieniowy” sposób jonizacji 
próbki, usunięcie eluentu dającego sygnał dla 
detektora FID było kluczowym aspektem prac 

badawczych nad jego zastosowaniem w LC. Jako 
elementy „aktywne” układu usuwania rozpusz-
czalnika stosowano różne ruchome fragmenty 
konstrukcji umożliwiające odbiór eluatu z kolum-
ny i usunięcie eluentu na drodze do głowicy FID. 
Wśród najlepiej opanowanych rozwiązań należy 
wymienić paski, druty, łańcuszki i dyski obrotowe 
[35-38]. 
Innym podejściem jest stosowanie czystej wody 
jako eluentu, w podwyższonej temperaturze, co 
umożliwia uzyskanie kompletnej elucji składni-
ków próbki. Zapewnienie stabilności płomienia  
w detektorze jest możliwe dzięki zastosowaniu ni-
skich wartości objętościowego natężenia przepły-
wu fazy ruchomej (rzędu 20-200 µl/min, za spra- 
wą kolumn o niskiej wartości średnicy wewnętrz-
nej), zastosowaniu restrykcji w odcinku rurki ka-
pilarnej ze stali nierdzewnej, wysokiej temperatu-
rze detektora (400°C) oraz zwiększeniu przepływu 
strumienia wodoru w detektorze (z 40 do 300 mL/
min przy przepływie wody 200  uL/min – prze-
pływ powietrza wynosił 430 mL/min) [39, 40]. 

3. PODSUMOWANIE

Nie istnieje detektor idealny – każdy z nich, jak 
łatwo stwierdzić, posiada zarówno wady, jak  
i zalety. Poniżej przedstawiono porównanie klu-
czowych właściwości detektorów powszechnie 
stosowanych w SEC (Tab. 2),
gdzie:
0        – brak możliwości zastosowania,
+        – niski/słaby,
++      – średni,
+++    – wysoki/dobry.

Typ detektora                                                                    Orientacyjna granica 
detekcji (ng) Selektywność Zakres  

zastosowań
Elucja  
gradientowa

Względy  
ekonomiczne

Spektrofotometryczny  
UV-Vis

0,1-1 +++ +++ ++ ++

Fluorescencyjny 0,001-0,01 +++ + ++ +++

RI 100-1000 + ++ 0 +++

Spektrometr mas 0,1-1 +++ ++ +++ +++

Detektor laserowy światła  
rozproszonego

0,1-1 + ++ + ++

Detektor Corona 0,01-1 + +++ ++ ++

Detektor lepkościowy 10000 + +++ 0 ++

Spektrofotometr w podczerwieni  
z transformacją Fouriera

1000 +++ ++ ++ +

Tabela 2 Porównanie właściwości wybranych detektorów chromatograficznych [41]
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