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jonów takich jak: siarczany-
(VI), sulfoniany, alkaloidy, bar-
biturany, pochodne kwasów 
tłuszczowych oraz wybrane 
kompleksy jonów metali. Do 
rozdzielania wybranych nie-
organicznych jonów stosowa-
na może być chromatografia 
cieczowa w odwróconym 
układzie faz RPLC. W tabe-
li  1 podano przykłady jonów 
i  substancji oznaczanych róż-
nymi odmianami chromato-
grafii jonowej.
C h ro m a t o g r a f i a  j o n o w a 
w różnych swoich odmianach 
należy do wysokosprawnej 
chromatografii cieczowej. Ry-
nek chromatografii jonowej 
stanowi około 15% udzia-
łu w  HPLC i stanowi łako-
my kąsek dla producentów 

zastosowań możemy mówić 
o wysokosprawnej chroma-
tografii jonowej nazywanej 
w skrócie chromatografią 
jonową w odmianach z, lub 
bez tłumienia przewodnic-
twa, a także chromatografii 
wykluczania jonów oraz chro-
matografii z tworzeniem par 
jonowych. Chromatografia 
wykluczania jonów jest sto-
sowana przede wszystkim do 
rozdzielania słabych kwasów 
nieorganicznych, kwasów 
organicznych, aldehydów, 
aminokwasów, a także grupo-
wego rozdzielania związków 
organicznych od nieorga-
nicznych. Z kolei chromato-
grafia par jonowych znalazła 
zastosowanie głównie do 
oznaczania hydrofobowych 

matryc (m.in. odpady stałe, 
gleby, popioły, rośliny, prób-
ki powietrza, próbki żywno-
ści, próbki biochemiczne czy 
pochodzące z różnych gałęzi 
przemysłu [3].
Ze względu na swoje walo-
ry, takie jak m.in.: szybkość 
oznaczeń, łatwość przygoto-
wania próbki do analizy, ade-
kwatne do wymagań granice 
oznaczalności oraz przede 
wszystkim możliwość pełnej 
automatyzacji oznaczeń chro-
matografia jonowa szybko 
stała się metodą referencyjną 
szczególnie w zakresie analiz 
wód ścieków [4]. Biorąc pod 
uwagę różne mechanizmy 
rozdzielania, jak i wynikające 
z nich rodzaje faz stacjonar-
nych, eluentów oraz zakresów 

Wprowadzenie
Chromatografia jonowa, jako 
instrumentalna metoda anali-
tyczna znana jest od niemalże 
od 40 lat [1]. W tym okresie 
nastąpiły ogromne zmiany nie 
tylko w zakresie wprowadza-
nia nowych faz stacjonarnych, 
metod detekcji czy przygoto-
wania próbek do analizy, ale 
również w zakresie jej zasto-
sowań [2]. Chromatografia 
jonowa początkowo stosowa-
na była przede wszystkim do 
rutynowych analiz wód i ście-
ków w zakresie głównych nie-
organicznych anionów (F-, Cl-, 
NO2

-, NO3
-, Br-, PO4

3-, SO4
2-) 

 oraz kationów (Na+, NH4
+, 

K+, Mg2+, Ca2+). Zakres tych 
zastosowań systematycznie 
poszerzał się o nowe rodzaje 
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Tabela 1. Zastosowania różnych odmian chromatografii jonowej

Metoda Mechanizm 
rozdzielania Najważniejsze oznaczane jony/substancje

Chromatografia  
anionowymienna Wymiana jonowa

F-, Cl-, Br-, I-, SCN-, CN-, ClO-, ClO2
-, ClO3

-, ClO4
-, BrO3

-, H2PO2
-, P2O7

4-, 
NO2

-, NO3
-, S2-, SO3

2-, SO4
2-, S2O3

2-, S2O6
2-, S2O8

2-, SeO3
2-, SeO4

2-, AsO4
3-, 

WO4
2-, MnO4

2-, CrO4
2-, HCOO-, CH3COO-, C2H5COO-

Chromatografia  
kationowymienna Wymiana jonowa

Li+, Na+, K+, NH4
+, Rb+, Cs+, Mg2+, Ca2+, Ba2+, Sr2+, 

małocząsteczkowe aminy alifatyczne
Fe2+, Fe3+, Cu2+, Ni2+, Zn2+, Co2+, Pb2+, Mn2+, Cd2+, Al3+, Ga3+, V4+, V5+, 

Tl+, Cr3+, Sb3+, Bi3+, lantanowce, aktynowce
Chromatografia  

wykluczania jonów
Wykluczanie 

jonowe
Alifatyczne kwasy karboksylowe, aldehydy, borany, 

krzemiany, węglany, węglowodany, aminokwasy

Chromatografia 
z tworzeniem anionowych 

par jonowych Tworzenie par 
jonowych

F-, Cl-, Br-, I-, SCN-, CN-, ClO3
-, ClO4

-, BrO3
-, BrO4

-, HPO4
2-, P2O7

4-, NO2
-

, NO3
-, S2-, SO3

2-, SO4
2-, S2O3

2-, SeO3
2-, SeO4

2-, AsO3
2-, anionowe środki 

powierzchniowo czynne, kompleksy metali, aromatyczne kwasy karboksylowe, 
alkaloidy, kwasy tłuszczowe

Chromatografia 
z tworzeniem kationowych 

par jonowych

Li+, Na+, K+, NH4
+, Rb+, Cs+, Mg2+, Ca2+, Ba2+, Sr2+,  

alkiloaminy, alkanoloaminy, kationowe środki powierzchniowo czynne,  
związki sulfonowe i fosfoniowe
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firmę Metrohm (część 1) oraz 
Dionex (część 2). Liczba ofero-
wanych aplikacji jest ogromna 
w związku, z czym w przeglą-
dzie tym podano tylko infor-
macje ogólne oraz wybrane 
najciekawsze nietypowe przy-
kłady odbiegające od rutyno-
wych analiz nieorganicznych 
jonów w wodach i ściekach. 
Jest to stan na początek 2014 
roku i biorąc pod uwagę szyb-
ki rozwój w tym zakresie moż-
na się spodziewać kolejnych 
zmian i nowych aplikacji. 

Część I. Aplikacje firmy Me-
trohm w zakresie chromato-
grafii jonowej
Na stronie domowej firmy 
Metrohm w zakładce „Apli-
kacje” znajdują się trzy grupy 
danych: aplikacje przemysło-
we, metody oraz literatura. 
Wchodząc w metody spośród 
wielu innych można wybrać 
chromatografię jonową, któ-
ra z kolei podzielona jest 
na chromatografię jonową 

 aparatury badawczej i kon-
trolno-pomiarowej. Został 
on zdominowany przez dwie 
firmy tj. amerykański Dionex 
(obecnie będący częścią fir-
my Thermo Fischer Scientific) 
oraz szwajcarski Metrohm. 
Poza tymi dwoma liderami 
także inni producenci mają 
w swojej ofercie przyrządy lub 
akcesoria związane z chroma-
tografią jonową (np. Waters, 
Yokogawa, Shimadzu, Cecil 
Instruments), ale póki co nie 
stanowią one większej kon-
kurencji dla gigantów z  USA 
i Szwajcarii. 
Na stronach internetowych 
tych firm można znaleźć wie-
le praktycznych informacji 
o oferowanym sprzęcie oraz 
setki not aplikacyjnych i me-
todyk dotyczących oznacza-
nia jonów za pomocą chro-
matografii jonowej. Niniejszy 
dwuczęściowy artykuł sta-
nowi przegląd wybranych 
zastosowań chromatografii 
jonowej oferowanych przez 

Tabela 2. Przykłady zastosowań chromatografii jonowej 
z detekcją UV/Vis do oznaczania anionów

Numer 
metodyki Nazwa metodyki

AN-U-066 Oznaczanie EDTA, HEDTA i DTPA

AN-U-065 Oznaczanie jodanów i jodków w kąpielach 
galwanicznych

AN-U-057 Oznaczanie chromianów(VI)  
w wodzie do spożycia

AN-U-050 Heksafluorokrzemiany  
w kąpielach trawiących

AN-U-039 Oznaczanie polibromowanych bifenyli  
w polimerach

AN-U-031 Związki siarki w wodach technologicznych  
z przemysłu papierniczego

AN-U-024 Specjacja wanadu za pomocą chromatografii 
jonowej i detekcji UV/Vis

AN-U-023 Azotany(V), bromki, azotany(III) i jodki 
w roztworach zawierających do 10g/L NaCl

AN-U-021 Oznaczanie śladowych zawartości 
azotanów(V) w stężonym kwasie fosforowym

AN-U-013 Oznaczanie HEDPA, PBTC i NTP

AN-U-010 Azotany(V), azotany(III) oraz fosforany  
w wodzie morskiej z ferm krewetek

AN-S-276 Oznaczanie halogenków oraz związków 
siarki w rozpuszczalnikach organicznych

AN-S-213 Azotany(V) w niklowych kąpielach 
galwanicznych

Tabela 3. Przykłady zastosowań chromatografii jonowej 
z detekcją konduktometryczną do oznaczania anionów

Numer 
metodyki Nazwa metodyki

Oznaczanie anionów metodą chromatografii jonowej 
bez tłumienia przewodnictwa

AN-S-142 Krzemiany, siarczany(VI) oraz fosforany 
w wyciągach z glinokrzemianów

AN-N-065 Oznaczanie boranów w ściekach
AN-N-064 Oznaczanie dodecylosiarczanu sodu w wodach

AN-N-062 Octany, fosforany, chlorki i cytryniany 
w roztworach infuzyjnych

AN-N-057 Chlorki i siarczany(VI) w reaktywnych barwnikach
AN-N-049 Borany i krzemiany w proszkach do prania
AN-N-044 Krzemiany w wodzie z kranu
AN-N-037 Chlorany(VII) w wodach technologicznych
AN-N-034 Oznaczanie siarczanów(VI) w gipsie
AN-N-024 Śladowe ilości węglanów w moczu

AN-N-011 Chlorki, siarczany(VI), bromki i jodki 
w alkalicznych roztworach po spaleniu próbki

AN-N-008 Oznaczanie 5-ciu nieorganicznych anionów 
w toluenie

AN-N-006
Oznaczanie chlorków, azotanów(V), 

siarczanów(VI) oraz fosforanów  
w suszonych ziemniakach

AN-N-001 Azotany(V) oraz chlorany(VII) w kwasie solnym
Oznaczanie anionów metodą chromatografii jonowej 

z tłumieniem przewodnictwa
AN-S-309 Oznaczanie anionów w 70% nadtlenku wodoru

AN-S-308 Oznaczanie azydków w gazach odlotowych 
z produkcji farmaceutycznej

AN-S-303 Oznaczanie anionów w 50% KOH

AN-S-298 Arseniany w próbkach o wysokiej zawartości 
chlorków i siarczanów(VI)

AN-S-294 Specjacja fosforu w wybielających  
pastach do zębów

AN-S-290 Chlor, brom i siarka w niskocząsteczkowym 
polietylenie

AN-S-265 Jednoczesne oznaczanie anionów w aerozolach
AN-S-253 Oznaczanie molibdenianów w 2,5% NaCl

AN-S-250 Oznaczanie śladów anionów w wodorotlenku 
tetrametylamoniowym

AN-S-245 Fluorki w zielonej herbacie
AN-S-229 Szczawiany, tiosiarczany i tiocyjaniany w aminach

AN-S-221 Siarczany(VI), fosofrany i pirofosforany 
w moczu ludzi i myszy

AN-S-212 Fluorofosforany w tabletkach musujących

AN-S-198 Fluorki, chlorki, octany i mrówczany 
w płynach hamulcowych

AN-S-182 Tlenowe związki bromu i siarki w roztworach 
fotograficznych

AN-S-174 Jodki w tabletkach soli

AN-S-171 Cytryniany i polifosforany w dodatkach 
do żywności

AN-S-153 Oznaczanie chlorków w 65% kwasie 
azotowym(V)

AN-S-128 Chlorki, azotany(V) i chlorany(VII) 
w materiałach pirotechnicznych

AN-S-108 Oznaczanie 5-ciu anionów w kąpielach 
galwanicznych po usunięciu z nich metali ciężkich

AN-S-095 Oznaczanie siarczków w imbirze

AN-S-025 Chlorki, bromki, fosforany i siarczany(VI) 
w proszkach do pieczenia

AN-CIC-010 Oznaczanie halogenków w polimerach

AN-CIC-005 Oznaczanie jodków w produktach 
farmaceutycznych

AN-CIC-002 Oznaczanie halogenów i siarki 
w pozostałościach rozpuszczalników
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niem przewodnictwa (292) 
oraz inne (11);
3. Aniony oznaczane za po-
mocą detektora elektroche-
micznego (76);
4. Kationy oznaczane z wy-
korzystaniem detekcji UV/Vis 
(11);
5. Kationy oznaczane z wyko-
rzystaniem detektora konduk-
tometrycznego (167);
6. Jony oznaczane z wykorzy-
staniem techniki łączonej IC-
-MS (13).
W tabeli 2 podano wybrane 
nietypowe aplikacje, doty-
czące oznaczania anionów 
z wykorzystaniem detekcji 
UV/Vis, a w tabeli 3 detek-
cj i  konduktometr ycznej . 
Z  kolei przykłady metodyk 
opartych o chromatografię 
jonową i detekcję elektro-
chemiczną (głównie wol-
tamperometryczną) poda-

Tabela 4. Przykłady zastosowań chromatografii jonowej 
z detekcją elektrochemiczną do oznaczania anionów

Numer 
metodyki Nazwa metodyki

TA-011 Oznaczanie gliceryny w biopaliwach

AN-S-077 Oznaczanie jodków w solach 
z wykorzystaniem detekcji amperometrycznej

AN-P-046 Oznaczanie laktozy w produktach 
spożywczych nie zawierających laktozy

AN-P-045 Oznaczanie cukrów w płatkach owsianych

AN-P-041 Glukoza, ksyloza i celobioza w ekstraktach 
z kukurydzy

AN-P-034 Oznaczanie cukrów i alkoholi w piwie
AN-P-031 Glukoza i fruktoza w miodzie
AN-P-030 Neomycyna z produktach farmaceutycznych
AN-P-028 Polisacharydy w skrobii zieminiaczanej

AN-P-025 Glicerol i węglowodany w dodatkach 
funkcjonalnych do żywności

AN-P-021 Oznaczanie glukozy, fruktozy i sacharozy 
w wódce

AN-P-012 Glukoza, fruktoza, maltoza w koncentratach 
cukrowych

AN-P-009 Oznaczanie sorbitolu i manitolu w syropach

AN-P-007 Oznaczanie 10-ciu węglowodanów 
w czekoladach

AN-P-002 Oznaczanie ksylitolu, sorbitolu, manitolu 
i glukozy w gumach do żucia

AN-N-039 Jodki w ściekach przemysłowych 
z przemysłu barwników

8.000.6018
Oznaczanie węglowodanów i wybranych 

kwasów organicznych w ekstraktach 
z drzewa eukaliptusowego

 („Ion-exchange chromatogra-
phy”), chromatografię par jo-
nowych oraz chromatografię 
wykluczania jonowego („Ion-
-pair chromatography and 
ion-exclusion chromatogra-
phy”), chromatografię na fa-
zach odwróconych („Reversed 
phase chromatography) oraz 
przygotowanie próbek („Sam-
ple preparation”).
Wchodząc dalej w chromato-
grafię jonową mamy podział 
na aplikacje związane z (w na-
wiasie ilość oferowanych apli-
kacji):
1. Oznaczaniem anionów 
z  wykorzystaniem detektora 
UV/Vis (54);
2. Oznaczanie anionów za 
pomocą detektora kondukto-
metrycznego, w tym podział 
na metody oparte o chroma-
tografię jonową bez tłumienia 
przewodnictwa (51), z tłumie-

Tabela 5. Przykłady aplikacji firmy Metrohm do oznacza-
nia kationów metodą chromatografii jonowej

Numer 
metodyki Nazwa metodyki

Detekcja UV/Vis

AN-U-061 Analiza specjacyjna jonów Fe(II) i Fe(III)

AN-U-059 Metale przejściowe w wodach zasilających

AN-U-055 Kwasy aminowe w kulturach bakteryjnych

AN-U-054 Oznaczanie aminokwasów z wykorzystaniem 
ninhydrazyny

AN-U-042 Oznaczanie melaminy w próbkach  żywności

AN-C-105 Oznaczanie miedzi, cynku, Fe(II) i manganu 
w winie

8.000.6059 Oznaczanie substancji niebezpiecznych 
w materiałach elektronicznych

8.000.6009
Oznaczanie lantanowców z wykorzystaniem 

chromatografii jonowej bez tłumienia 
przewodnictwa

Oznaczanie kationów z detekcją konduktometryczną

AN-C-138 Cynk, nikiel, wapń i magnez w wodach 
technologicznych zawierających borany

AN-C-132 Oznaczanie litu, sodu i jonów amonowych 
w obecności etanoloaminy

AN-C-131 Magnez, wapń i żelazo w kwasie fosforowym

AN-C-127 Oznaczanie benzyloaminy w lekach 
zawierających β-blokery

AN-C-126 Oznaczanie metylo- i etyloamin

AN-C-122 Kationy w płynach przeciwzamarzających

AN-C-109
Oznaczanie trans-4-

metylocykloheksyloaminy w produktach 
farmaceutycznych

AN-C-100 Oznaczanie choliny w mleku w proszku 
dla niemowląt

AN-C-088 Oznaczanie amoniaku w dymie 
papierosowym

AN-C-050 Cynk, sód, potas, magnez i mangan 
w suplementach diety

AN-C-048 Oznaczanie 5-ciu kationów w piwie 
bezalkoholowym o smaku truskawkowym

AN-C-029 Oznaczanie 4 kationów w produktach 
przygotowanych z soi

AN-C-026 5 kationów w surowicy krwi

AN-C-011 Oznaczanie magnezu, strontu i baru 
w mieszaninach pirotechnicznych

AN-C-004 Oznaczanie sodu, potasu, wapnia i magnezu 
w płynach do hemodializy

Oznaczanie kationów z detekcją spektrometrii mas

TA-016 Specjacja arsenu i rtęci z wykorzystaniem 
techniki łączonej IC-ICP-MS

AN-M-007 Oznaczanie moczu w ultraczystej wodzie 
z wykorzystaniem techniki łączonej IC-MS

AN-M-005
Oznaczanie śladów dietyloaminy 

i tryetyloaminy z wykorzystaniem techniki 
łączonej IC-MS

AN-M-004 Oznaczanie śladowych ilości bromków 
i bromianów(V) w wodach do spożycia

AN-M-003 Fosforany w wodach technologicznych

AN-M-002 Chlorki, chlorany(V) i chlorany(VII) 
w pozostałościach materiałów wybuchowych

8.000.6085 Monitorowanie jodków i gadolinu 
w medycznych płynach kontrastowych
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ściach, jakie stwarza szeroko 
rozumiana chromatografia 
jonowa. Większość z tych 
nietypowych zastosowań 
wymaga odpowiednich me-
tod przygotowania próbki 
do analizy, a w tym zakresie 
oferta firmy Metrohm jest im-
ponująca. Warto wspomnieć 
o metodach membranowych 
i dializy, a także takich rozwią-
zaniach jak CAC (Combustion 
Ion Chromatography), MAR-
GA (Monitor for AeRrosols 
and GAses) oraz PILS (Par-
ticle-Into-Liquid-Sampler). 
W każdej z oferowanych apli-
kacji opisano szczegółowo 
warunki analityczne (rodzaj 
kolumny, eluentu, objętość 
nastrzyku) oraz przedstawio-
no przykładowy chromato-
gram.
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par jonowych oraz chroma-
tografii wykluczania jonowe-
go. W ofercie jest 51 takich 
aplikacji. Z kolei w zakresie 
zastosowania chromatografii 
na fazach odwróconych Me-
trohm oferuje 17 aplikacji. 
Wybrane przykłady podano 
w tabeli 6.

Podsumowanie
Jak wynika z powyższych in-
formacji zakres zastosowań 
chromatografii jonowej jest 
zdecydowanie szerszy niż 
oznaczanie nieorganicznych 
anionów i kationów w  wo-
dach i ściekach. Wiele z no-
wych aplikacji wydają się 
być egzotyczne, ale świadczą 
one o niezwykłych możliwo-

no w tabeli 4. Aplikacje te 
 potwierdzają wszechstron-
ność i szeroki zakres oznacza-
nych analitów i matryc, do 
których chromatografia jono-
wa może być wykorzystywa-
na. Nazwy aplikacji podano 
w wersji polskiej i nie zawsze 
jest to dosłowne tłumaczenie 
nazwy oryginalnej.
Liczba oferowanych aplikacji 
dotyczących oznaczania ka-
tionów nie jest już tak obszer-
na, aczkolwiek wyróżniono 
metodyki oparte o detekcję 
UV/Vis, konduktometryczną 
i spektrometrię mas. Przykła-
dy takich zastosowań podano 
w tabeli 5. Kolejna grupa apli-
kacji firmy Metrohm dotyczy 
zastosowania chromatografii 

Tabela 6. Wybrane przykłady zastosowań chromatografii 
par jonowych oraz wykluczania jonowego, a także na fa-
zach odwróconych oferowane przez firmę Metrohm

Numer 
metodyki Nazwa metodyki

Chromatografia par jonowych i chromatografia 
wykluczania jonowego

AN-P-019 Oznaczanie sacharozy, glukozy 
i niskokalorycznych słodzikach

AN-O-039 Kwasy organiczne w próbkach pochodzących 
z biogazowi

AN-O-037 Kwasy organiczne w prażonej kawie
AN-O-029 Kwasy organiczne w żywności dla zwierząt
AN-O-026 Cytryniany i mleczany w roztworach acetonu

AN-O-017 Kwas glikonowy, mrówkowy i octowy 
w roztworach dyfuzyjnych

AN-O-013 Mleczany, mrówczany i octany w farbach 
do kąpieli kataforetycznej

AN-O-004 Kwasy organiczne i fosforany w occie

AN-O-001 Oznaczanie kwasów tłuszczowych  
(C12 ... C18)

Chromatografia na fazach odwróconych

AN-U-036 Oznaczanie ranynidyny zgodnie 
z Farmakopeą USA

AN-U-034 Oznaczanie czystości ibuprofenu 
z Farmakopeą USA

AN-U-028 Oznaczanie zanieczyszczeń tabletek aspiryny 
kwasem salicylowym

AN-U-026
Oznaczanie fenyloalaniny, aspartamu, 

kofeiny i benzoesanów w napojach 
gazowanych

AN-U-025
Oznaczanie sacharyny i produktów 

jej degradacji w niklowych kąpielach 
galwanicznych

AN-P-037 Oznaczanie siarczanu(VI) gentamycyny 
zgodnie z Europejską Farmakopeą
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