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Centrifugal Partition Chromatography, CPCCentrifugal Partition Chromatography, CPCCentrifugal Partition Chromatography, CPCCentrifugal Partition Chromatography, CPC    

Odśrodkowa Chromatografia Podziałowa 

Jest to chromatografia pomiędzy dwie niemieszające się 

ciecze, a więc jeden z typów (a właściwie technicznych 

realizacji) chromatografii przeciwprądowej, (ang. 

countercurrent chromatography). 

Eluent musi być płynny, natomiast złoże musi posiadać 

określoną objętość w pewnych warunkach temperatury i 

ciśnienia. Ciecze spełniają oba te warunki. Niesie to 

potencjalną możliwość zastosowania niemieszających się 

cieczy, aby uzyskać proces chromatografii. 

Dlaczego chromatografia pomiędzy ciecze? 

1. Nie trzeba kupować kolumny przy przechodzeniu na nową preparatykę. 

Raz kupuje się tylko urządzenie, które doprowadza do powstania półek teoretycznych między 

niemieszającymi się cieczami. Jedyne, co się później kupuje, to… rozpuszczalniki. 

 

2. Nie trzeba przetwarzać preparatu do nastrzyku. 

Ponieważ nie boimy się zniszczyć kolumny chromatograficznej, bo jej nie ma, nie musimy 

przetwarzać wstępnie preparatu. Nastrzykujemy surowe ekstrakty. Ciecz służącą za złoże 

natomiast po zużyciu wypompowujemy z urządzenia wraz częścią matrycy preparatu. 

 

3. Nastrzykujemy dużo bardziej stężone mieszaniny. 

Mówimy tu o stężeniu większym nawet do dwóch rzędów wielkości. Bierze się to z tego, że 

jest tutaj dużo większa dostępność fazy stacjonarnej dla preparatu. W „klasycznej” 

chromatografii preparatywnej ze złożem stałym jesteśmy limitowani powierzchnią złoża oraz 

objętością porów ziaren. W przypadku CPC jesteśmy ograniczeni tylko objętościami dwóch 

cieczy – stacjonarnej i ruchomej, z czego stacjonarnej jest więcej niż ruchomej. Nie ma tu 

matrycy złoża i problemu jego upakowania. 

 

4. Wysoki odzysk preparatu 

Nie występuje tutaj nieodwracalna adsorpcja na kolumnie, ponieważ dominują tu zjawiska 

podziałowe. Czynna chromatograficznie jest cała objętość złoża, a nie powierzchnia, więc 

praktycznie nie występuje zjawisko warstw adsorpcyjnych, zarówno monowarstw, jak i 

wielowarstw. To, co zostanie wprowadzone do układu, zostanie z niego odzyskane po 

rozdzieleniu. Nie ma tu też problemu wysycania kolumny do rutynowej pracy. Ekwiwalent 

kolumny po napełnieniu (i zrównoważeniu) jest gotowy do pracy. 
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5. Stosujemy tańsze rozpuszczalniki. 

Klasa czystości cz.d.a. jest wystarczająca do pracy na urządzeniu. Ponieważ nie ma tutaj 

kolumny, nie boimy się zniszczyć złoża. Ponadto bardzo niewielkie zanieczyszczenia w tej 

klasie nie akumulują się na kolumnie (a właściwie jej ekwiwalencie), ponieważ ciecze są w 

równowadze, co pozostaje bez wpływu na linię bazową. 

 

6. Większe możliwości dostosowania faz do oczyszczanego preparatu. 

Ilość układów niemieszających się cieczy jest niczym nieograniczona. Można zastosować też 

różne domieszki do faz. W przypadku chromatografii „klasycznej” jesteśmy limitowani 

dostępnymi na rynku kolumnami, które też mają swoje wymagania, jeżeli chodzi o stabilność. 

 

7. Możliwość skrócenia preparatyki, 

np. dokonując wypompowywania złoża po uzyskaniu w nim profilu chromatograficznego. 

 

8. Mniejsze zużycie rozpuszczalników (na 1 g czystej substancji) – promowanie postaw 

ekologicznych i ekonomicznych. 

 

 

Reasumując, przy uzyskiwaniu ponadgramowych ilości czystej substancji jest to alternatywa, dzięki 

której oszczędzamy czas i pieniądze, a także, dzięki mniejszemu zużyciu rozpuszczalników na 1 g 

czystej substancji, promujemy ekologiczną postawę, 

Struktura faz w ekwiwalencie kolumny

(Warunki standardowe dla systemu ARIZONA)

Faza stacjonarna (ok. 75%)

Faza ruchoma (ok. 25%)

Struktura faz w typowej kolumnie HPLC

(Warunki standardowe dla dominujących zjawisk adsorpcyjnych)

Faza stacjonarna (film cieczy,

ok. 3%)

Faza ruchoma (ok. 77 %)

Matryca złoża (ok. 20%)
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Znany jest szereg sposobów wykonywania chromatografii z wykorzystaniem niemieszających się 

cieczy. Na rynku utrzymały dwie komercyjne i konkurencyjne konstrukcje urządzeń. 

Odśrodkowa Chromatografia Podziałowa (CPC, Centrifugal Partiton Chromatography) jest tzw. typem 

hydrostatycznym. Oznacza to, że podczas procesu jedna z cieczy jest faktycznie unieruchomiona 

względem drugiej, a druga musi przez nią przecisnąć. Oznacza to, że napięcie powierzchniowe na 

granicy faz może doprowadzić do powstania ciśnień rzędu nawet kilkudziesięciu barów w niektórych 

przypadkach, gdyż ciśnienie akumuluje się z każdą komorą podziałową. 

Systemy hydrodynamiczne działają inaczej, ponieważ ciecze się dynamicznie mieszają i wytrącają w 

odpowiednich strefach pracy urządzenia. 

Firma Armen Instrument, obecnie część firmy Gilson Inc., oferuje systemy hydrostatyczne. 

Dlaczego systemy hydrostatyczne? 

1. Większa kontrola nad fazą stacjonarną. 

W odróżnieniu od systemów hydrodynamicznych, w systemach hydrostatycznych można 

bardziej kontrolować fazę stacjonarną. Wiąże się to z dużo wyższymi przyspieszeniami 

odśrodkowymi (do 600 g), oraz z pojedynczą osią obrotu. Oznacza to, że wystarczy niewielka 

różnica gęstości oraz niewielkie napięcie powierzchniowe między fazami, żeby nie tracić 

kontroli nad fazą stacjonarną i uzyskiwać zadowalające rozdzielczości chromatograficzne. 

 

2. Możliwość stosowania trudnych systemów fazowych i oczyszczania trudnych substancji. 

Kontrola fazy stacjonarnej i parametrów wiąże się z tym, że można stosować trudne systemy 

fazowe jak dwufazowy system wodny (ATPS) bądź układ woda-etanol-octan etylu. Można w 

nich łatwo rozdzielać wysoce hydrofilowe substancje jak glikozylowane polifenole, czy nawet 

kwasy fenolowe lub białka. Ponadto można chromatografować substancje o naturze 

związków powierzchniowo czynnych jak saponiny i inne detergenty. Wystarczy zmniejszyć 

przepływ, a zwiększyć obroty – w systemach hydrodynamicznych to nie takie proste. 

 

3. Można w prosty sposób obliczyć czas retencji składnika na podstawie stałej podziału. 

Wyznaczenie stałej podziału daje nam możliwość wyznaczenia czasu retencji składnika z 

prostego wzoru Martina i Synge’a (Vr=Vm+Kd*Vs), uwzględniając niewielkie poprawki na 

objętości martwe i niewielką (pon. 2%) utratę fazy stacjonarnej od uzyskania równowagi. Ze 

względu na większą utratę fazy stacjonarnej w systemach hydrodynamicznych i bardziej 

labilne warunki rozdzielania, w systemach hydrodynamicznych przewidywania czasów 

retencji są dużo mniej dokładne. 

Wreszcie ostatnie pytanie: 

Dlaczego Armen Instrument? 

1. Powtarzalne rezultaty. 

Aparaty firmy Armen Instrument charakteryzują się wysoką powtarzalnością uzyskiwanych 

rezultatów, przy zachowaniu stałości następujących parametrów: stała temperatura 
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pomieszczenia, przepływ faz i obroty rotora. 

 

2. Niski czas separacji przy zachowanej rozdzielczości chromatograficznej. 

Maksymalne obroty 3000 RPM dają możliwość skrócenia czasu separacji. Ponadto przy 

dobrze dobranej metodyce, odpowiednie piki są rozdzielone z wysoką rozdzielczością przy 

relatywnie niskiej liczbie półek teoretycznych (porównując z HPLC) 

 

3. Trwałe uszczelki rotacyjne. 

Poziome ułożenie rotora obniża nacisk na uszczelki rotacyjne i gwarantuje ich dużą 

żywotność. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów (grafit-teflon) gwarantuje niską ich 

ścieralność. Przy używaniu rotora zgodnie z instrukcją obsługi i rozważnym stosowaniu 

obrotów i przepływów, uszczelki wytrzymują do 5 lat intensywnego użytkowania 

(sprawdzone praktycznie!). Jako materiał zużywalny posiadają przystępną dla użytkownika 

cenę. Są identyczne z uszczelkami stosowanymi w pompach firmy Armen Instrument. 

 

4. Sterowanie rotorem bezpośrednio z poziomu oprogramowania 

Umożliwia pełną odtwarzalność procedur. Możliwe jest również napełnianie rotora przy 

niższych obrotach, ale za to z dużo wyższymi przepływami, co skraca czas napełniania i 

opróżniania rotora przy niskim zużyciu uszczelek rotacyjnych. 

 

5. Zautomatyzowanie trybu dual-mode 

Istnieje możliwość „zamiany miejscami” fazy stacjonarnej i ruchomej. Wystarczy zacząć 

pompować „tę drugą” fazę i zmienić pozycję jednego zaworu. Zwiększa to możliwości 

rozdzielcze poprzez zwiększenie liczby półek teoretycznych, gdy zachodzi taka konieczność. 

W systemach firmy Armen Instrument można wszystko zautomatyzować i programować w 

czasie, aby uzyskać jak największą powtarzalność wyników i odtwarzalność procedur. 

 

6. Automatyczne komponowanie mieszanin systemów szeregu ARIZONA 

Podstawowy szereg systemów, od którego zazwyczaj rozpoczyna się pracę z CPC to 

mieszaniny wody, metanolu, octanu etylu i heptanu (lub heksanu) w różnych proporcjach. 

Jest on skodyfikowanym szeregiem. Oferowane oprogramowanie firmy Armen Instrument 

posiada wbudowaną bazę mieszanin równowagowych systemów tego szeregu. Dzięki temu 

podłączamy czyste rozpuszczalniki do króćców mieszalnika i wybieramy odpowiedni system z 

bazy. Przy przechodzeniu na inny system z tego szeregu, nie musimy już płukać króćców, 

tylko wybieramy odpowiedni system za pomocą oprogramowania. 

 

7. Wielość trybów nastrzyku, detekcji i kolekcji oraz szeroki wybór urządzeń peryferyjnych 

Preparaty można nastrzykiwać za pomocą zaworu nastrzykowego – ręcznego, bądź 

automatycznego. Można prowadzić nastrzyk z wykorzystaniem automatycznego podajnika 

próbek z ramieniem typu X-Y-Z. Preparaty można nastrzykiwać za pomocą zewnętrznej 

pompy nastrzykowej, można też wykorzystać do tego celu pompę elucyjną. Wszystkie te 

tryby nastrzyku są sterowane z oprogramowania (za wyjątkiem nastrzyku ręcznego, który 

daje automatyczny sygnał startu). Można doposażyć układ w dodatkowy, drugi kolektor 
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frakcji (z zachowaniem numeracji frakcji i kolejności zbierania) i zbierać frakcje w różnych 

trybach, w tym automatycznej detekcji. Można stosować różnoraką detekcję (UV-Vis, DAD, 

ELSD), przy czym oprogramowanie firmy Armen Instrument zawiera automatyczne sterowniki 

do wielu spośród wymienionych wyżej detektorów. 

 

8. Automatyczny eksport wyników do pliku arkusza Excel 

Po przeprowadzeniu preparatyki system sam eksportuje wszystkie najważniejsze parametry 

do pliku arkusza kalkulacyjnego. Dane zawierają czasy, gradienty, chromatogramy, tryby 

kolekcji w kolektorze frakcji, a nawet numery frakcji. 

 

9. Zgodność z wymogami GLP, cGMP oraz 21 CFR Part 11. Pełny protokół IQ/OQ 

Dzięki pełnej archiwizacji wyników i metod jest możliwe pełne odtworzenie metodyki i 

historii. Oprogramowanie prowadzi „audit trial”, a wyniki źródłowe są zabezpieczone przed 

ingerencją. Opracowany protokół IQ/OQ umożliwia kwalifikowanie poprawności instalacji i 

pracy operacyjnej sprzętu. 

 

 

 


