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Föreläsningarna delas in i ett antal delar: 

KF = kromatografiföreläsningar (av Margareta Sandahl) 

MS = masspektrometri (Jan-Åke Jönsson, JÅJ) 

CE = kapillär elektrofores (JÅJ) 

PR = pyrolys (Inger Ericsson) 

 

 

#n vilken slide, 4 slide per A4 vilket ger: 

a = första slide uppe till vänster 

b = andra slide uppe till höger 

c = första slide nere till vänster 

d = andra slide nere till höger 

 

§ Ljudfiler finns även att lyssna på, det är två versioner av det inspelade materialet.  

§ Som stödmaterial kan även de antecknade anteckningarna (för hand) vara bra att ha vid sidan om 

när man lyssnar till inspelningarna och tittar i materialet i denna fil.  

 

Innan man börjar är det viktigt att ha vissa begrepp klara för sig: 

 

Kolonnkromatografi ex. GC (gas), LC (flytande) 

Skiktkromatografi – ex TLC 

  

Ekvationer 
 



Kromatografi (KF 1) 
Margareta Sandahl 

2009-11-03 

 

Del 1 

 

Se föreläsningsmaterial i pärm, utdelat material, under ”Handouts Chromatography”, de följs åt mer 

eller mindre kronologiskt, efter ordning. 

 

- Det första utdelade materialet var: kompendium med allmän information om kursen och vad som är 

obligatoriskt etc. Där fanns även riktlinjer för vad en laborationsrapport bör innehålla.  

- Schemat är reviderat, men kommer att revideras igen. 

 

Se det utdelade materialet (med allmän information) och se ”Aim”. Läromålen är kvalitativ och 

kvantitativ analys, dvs. vad för ämne som finns i ett prov, och hur mycket av ett ämne som finns. 

Man utvecklar metoder i analytisk kemi och optimera metoder för att metoderna ska gå snabbt. 

Ibland vill man ha ett brett spektrum av information (låg selektivitet), ibland vill man ha hög 

selektivitet (dvs. man är bara ute efter en specifik analyt), och i låg koncentration. Då finns det många 

metoder att välja mellan, fokus kommer att ligga på separationstekniker, att välja rätt sådan och 

optimera den. Se även kursplanen och lärandemålet.  

 

Låt säga man vill separera fyra till fem analyter i ett prov som man vill separera. Det första man gör 

är att kontrollera analytegenskaperna. De kan vara olika fördelade i en vatten-organisk fas, och om de 

har finns olika fördelningsjämvikter, och då kan vi använda deras egenskaper för att separera dem. 

Har de olika laddningar, då kan man använda det för att separera dem. 

 

G. Poole innehåller allt man vill veta och är bäst hittills i områdena och LC, GC MS och CE, och det 

är kurslitteraturen som används.  

 

Ändringar 

- Pyrolystationär fasöreläsning flyttad 

- Seminarium innan jul flyttad till 18:e december 

- Kromatografiföreläsning i slutet flyttad 

- 15 Januari - examination 

 

- Genomgång av SciFinder® 

 

 

 

 



Del 2 

Den ”riktiga” delen av föreläsningen börjar: 

 

#1 

Generell kromatografi (a) 

Bilderna som föreläsaren talar till är kompendiet, kromatografiföreläsningarna och varje sida med fyra 

slides per sida har ett nummer, och kommer hädanefter att kallas #n, n = 1, 2, 3…  

 
 

Kromatografi är alltid en distrubution av analyt mellan två faser, en fördelning. T.ex. är 

kapillärelektrofores (som JÅJ talar mer om på CE) inte en kromatografisk metod. 

En stationär fas (stagnant fas, SF, sitter fast i kolonnen) och en mobil fas (MF), analyten med och 

analyten rör sig genom diffusion både i radiell diffusion och longitudinell diffusion: 

 
 

(b) När analyten är i STATIONÄR FAS kan den enbart röra sig med diffusion. Den processen är vad 

som händer i ett kromatografiskt system. Man vill separera banden (se slide) varje band är en analyt. 

Vidden på bandet beror på mängden av analyten.  När optimisering körs vill man maximiserar 

skillnaden i distribution, dvs. (delta t), man vill ha en tid som är tillräcklig för att separera två toppar 

vid baslinjen. Man ökar den här separationen genom att minska breddningen av analyterna.  

 

(c) Terminologi i kromatografi – kromatografiska koncept 

Kolonnen består av stationär fas, mobil fas. Mobil fas flödar vilket ses i bilden med en pil. Dödvolym 

är MOBIL FAS i kolonnen (Vm eller V0, kallas även void volume på engelska). Vs är volymen av 

stationär fas. L är längden på kolonnen. Cmax beror på koncentrationen av analyten som elueras i 

kolonnen.  

 
 

Exempel 

Om vi injicerar en analyt som inte alls återhålls av stationär fas utan bara vandrar i mobil fas, den tid 

det tar för den analyten att elueras blir dödtiden, och den volym mobil fas det krävs för att eluera 

denna analyt som inte alls interagerar med stationär fas kallas dödvolymen (Vm V0).  



Har vi istället en analyt som interagerar med stationär fas fördelar den sin tid både i stationär fas och 

mobil fas och den totala tiden kallas retentionstid, tr. tr är alltid större än dödtiden, tr > t0. Hur lång 

tid analyten är i stationär fas beror på analytegenskaperna, och på fasegenskaperna, förmågan hos 

stationär fas att återhålla analyten, vilka intermolekylära växelverkningar som finns mellan analyten 

och stationär fas, ju större, ju större tr.  

 
(d) Ett kromatografiskt system är ett tvåfassystem 

Dessutom gäller i LC (flytande kromatografi) mobil fas interagerar även mobil fas med analyterna och 

kan extrahera de ur stationär fas, det gäller ej i GC (gaskromatografi) där mobil fas är en inert gas 

som inte kan interagera alls med analyterna, där är det bara stationär fas som återhåller analyterna 

och skapar separation, dock kan man påverka separation i GC med temperatur. mobil fas i GC kallas 

bärgas eftersom mobil fas bara bär ut analyterna och påverkar dem inte. Nu har vi alltså även sett 

skillnaderna i LC och GC.  

 

Mobil fas i GC = gas 

Mobil fas i LC = vätska 

 

tr’ = tr – t0 vilket innebär tiden i den stationär fas 

 

Den totala retentionstiden tr = tr’ + t0 dvs. summan av tiden analyten är i den fasta fasen och i den 

mobila fasen.   

 

Bandbreddning (zone broadening) 

När vi introducerar en analyt gör vi det som ett band och när det rör sig i MF kommer det att 

breddas. Bandbreddningen är vidden av toppen när den kommer ut. Toppens höjd korresponderar mot 

koncentrationen av analyten. Detektorsignal avsatt mot retentionstid kallas för ett kromatogram. Ur 

kromatogrammet kan man få information om bandbredd, retentionstider, som används för att beräkna 

kromatografiska parametrar.  

 

(c) 

I kolonnkromatografi måste man även ta flöde i beaktande, lineärt flöde och volumetriskt flöde 

existerar. Lineärt flöde en sträcka på kolonnen per tidsenhet, och är oberoende av kolonndimeter. 

Volumetriskt flöde innebär volymen som rör sig per tidsenhet, den är beroende av kolonndiameter. 

 

Vilket av flödena föredras vid optimering av kromatografiska system? 

Volumetriskt flöde mest praktiskt ty enkla beräkningar. 

Lineära flödet är bättre för optimering då det är oberoende av kolonndiameter. 

 

 



Låt oss jämföra två kolonner: 

Ex. 1 diameter = 4 mm F = 1 mL/min Återtryck 100 bar t0 = 1 tr =2 

Ex. 2 diameter = 2 mm F = 1 mL/min Återtryck 400 bar 

 

I exempel två kommer toppen/analyten ut dubbelt så snabb, men varför? Man försöker pressa samma 

volym genom en kolonn som är mycket mindre med samma flöde vilket gör att det går mycket 

snabbare, analyten har inte i exempel två tillräckligt med tid att interagera med SF. Eftersom man 

försöker pressa en stor volym av MF vid en snabbt flöde kommer man att få ett stort återtryck, då vi i 

LC har packade kolonner (back pressure), det vore omöjligt i det här fallet återtrycket vore för stort. 

 

Det är lättare om vi talar om lineärt flöde, då det är oberoende av storleken på kolonnen, vi kommer 

att se det i framtida uppgifter.  

 

Vad händer istället om vi halverar flödet genom den övre kolonnen i exempel ett? 

Då kommer vår analyt ta den dubbla tiden för sig att komma ut ur kolonnen. t0 = 2 tr = 4. 

 

(d) A chromatographic system is a two phase system:  

Papperskromatografi: man använder ett papper som SF, drar ett svart streck av färg från en penna 

och sedan placeras filtret i vatten, och något lite av ett lösningsmedel som är lösligt i vatten. Med 

tiden kommer färgen att vandra olika eftersom MF med kapillärkraft drar färgen uppåt, beroende på 

hur ämnena löser sig i SF eller MF kommer de olika ämnena i den svarta färgen att separeras. De mest 

vattenlösliga (gult) rör sig snabbare med vattnet och uppåt längs med pappret. Hade vi haft färg som 

inte vore lösligt i vatten hade ingenting hänt.  

 
Alltså, om färgen inte är vattenlösligt, vad för MF behöver man då välja?  

Man behöver ha i en viss opolär SF för att analyterna ska kunna lösa sig i det och vandra längs 

plattan. 

 

Det är en viktig aspekt i kromatografi – att man kan välja olika MF i olika kromatografiska 

sammanhang. 

 

#2 (a) 

Kolonnkromatografi: istället för papperskromatografi har vi nu i kolonnkromatografi inte papper, utan 

använder en fast fas som ofta är porös och består av sfäriska partiklar (om den är packad, annars kan 

det vara annat poröst material som finns i väggarna kring MF i en kapillärkolonn).  

 



Silika är det vanligaste materialen, det är mycket poröst. Silikan kan modifieras med C18-grupper för 

att göra ytan mer hydrofob, sedan packar man kolonnen med den modifierade silikan och då har man 

alltså en kolonn som är mycket opolär.  

 

 

Mobilfasen är sedan av omvänd polaritet, t.ex. vattenbaserad MF. Sedan kan man tillsätta olika MF 

till vatten som är mer organisk för att lösa vår analyt, det kan man modifiera. Om vi jämför följande 

analyter i ett exempel – och följande kromatogram, vilka tillhör vilka? 

 
 

 
Vilka av mixerna är mest hydrofila (joniserbara)? Mix 2 

Vilka egenskaper i mix 2 attraheras till SF? Bensenringarna och metylgrupperna attraheras till SF. 

Men, tänk om vi enbart använder vatten som SF, hur ser kromatogramen ut? 

Mix 1 mindre hydrofil än mix 2. Alltså hålles mix 1 tillbaka mer av SF än vad mix 2 gör. Dessutom 

eftersom MF är polärt och om vi har våra analyter (mix 2 är mer polär än mix 1) kommer mix 2 att 

åka ut snabbare. Vi har för lång tr i båda fallen, t.ex. 30 min. Vad kan vi göra för att mindra tr? 

Ändra MF-kompositionen, genom att göra den mer hydrofob, som måste vara löslig i vattenlösningen. 

Alltså kan vi inte addera hexan till MF eftersom den inte löser sig med vatten och då skapas ett 

trefassystem vilket gör att vi inte längre håller på med kromatografi. 

 

Exempel 70 % H2O 30 % MeOH, det gör att retentionstiden för båda mixerna minskar men framförallt 

minskar den övre mixen som är mer hydrofob, vilket mix 1 är, eftersom då åker de hydrofoba 

analyterna med den mer hydrofoba MF och kommer således ut snabbare. 

§ Vi skall alltså hitta en god mobilfaskomposition som speglar analyterna och som gör att en så kort 

retentionstid fås som möjligt med en så god separation och upplösning som möjligt 

 

För silika-C18 vet man inte riktigt om man har adsorptionskromatografi eller fördelningskromatografi 

(partition chromatography), ”det tvistar de lärda om”. Det finns dessa två typer av kromatografi, se 

nedan:  



 
 

- Silika-SF som är modifierad till C18 kedja som vätes av MF är en typ av SF. 

- Polymerer: ett annat alternativ till SF är att fylla kolonnen med polymerer, som kan modifieras med 

andra grupper som sulfatgrupper på polymeren som då är negativa, dessa kan sedan dra till sig 

positivt laddade analyter och används därför i jonbyteskromatografi som vi ska prata mer om sen. 

 

(b) Mål för separation 

Mål: Att få så hög upplösning av toppar med en så kort tid som möjligt, dvs. en god skillnad i tid, 

men kort total retentionstid.  

 

Vad är upplösning? 

Vi vill ha baslinjeseparation, dvs. att den första toppens baslinje inte träffar den andra toppens 

baslinje. Vi behöver veta skillnaden i retentionstid och bredden på topparna för att beräkna 

upplösning. Upplösning definieras som: 
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Rs > 1,5 innebär att baslinjeseparation finns.  

 

Kromatogrammen nedan, olika baslinjeseparation finns nedan även om retentionstiden för 

nedanstående kromatogram är den samma. Dessutom ser vi att det ej heller är bra att ha för hög 

koncentration av analyt.  

 
(toppen till vänster i den nedersta figuren kan man bortse från) 

 

(d) 

Upplösningen påverkas lite av koncentration, om vi har två toppar som är nära varandra och om vi 

har en hög koncentration kan de överlappa varandra. Därför kör inte för hög koncentration. Dock 



måste man tänka på limit of detection (LOD), den blir bättre, man kan ha en lägre sådan om 

(detektionsgräns) om man har en bättre upplösning, dvs. smalare och högre toppar.  

 

(b) 

Toppar kan vara olika stora trots att de är av samma koncentration. En stor topp kan dessutom täcka 

en annan topp. En upplösning som är 1,5 gäller enbart för toppar som är av lika storlek, annars måste 

man sträva efter upplösningar som är större än det. Inte enbart tidsaspekten är viktig utan även 

bandbreddningsfaktorerna.  

 

Man behöver en skillnad i tid för att kunna skilja analyter åt, men man behöver också en 

bandbreddning för att kunna få en bra upplösning KF 1 Del 2 38.00 VARFÖR bandbreddning, det vill 

man väl INTE HA??? 

 

Man behöver en skillnad i retentionsfaktor för analyterna (k) och en separationsfaktor som inte är lika 

med ett, för det betyder att topparna överlappar varandra. Man kan beskriva upplösning med hjälp av 

teoretiska bottnar och bottenhöjd, det ska vi bekanta oss mer med senare, snarare att se hur de 

faktorerna påverkar upplösningen. 

 
 

(c) 

Om man istället inte använder bredden på topparna när man vill räkna upplösning, då använder man 

halva höjden istället. Ekvationen nedan kommer från normalfördelningsteorierna (se matematik, 

Gaussisk funktion), och det gäller ganska bra då en kromatografisk topp beter sig och ser ut som en 

Gaussisk kurva. 

 

 
 

(d) 

Den nedanstående illustrerar olika upplösningar om de olika topparna är lika breda, vi ser att vid Rs 

= 1,5 har vi distinkta toppar. 

 
 

#3 (a) 



Man behöver en viss tid för att separera analyterna och på köpet får man bandbreddning (zone 

broadening). Mindre toppar kan döljas av större toppar. Vi ser nedan att har vi en topp som är 1/16 

gånger mindre än den andra kommer man inte att se det som två toppar nedan utan en enda, som en 

kulle brevid huvudtoppen. 

 
 

(b) Mindmapping 

Varför fastnar/inte analyter i kolonnen, till den stationära fasen? 

Intermolekylära krafter – växelverkan:  

 

Svagast till starkare ju längre ned vi går i skalan: 

Polära interaktioner: 

- Londonkrafter (van der Waals krafter = dispersion): inducerad dipol-inducerad dipol 

- dipol-inducerad dipolinteraktioner 

- dipolint.-dipolint. 

- pi-pi-interaktioner (hydrofob interaktion) 

Elektrostatiska krafter: 

- vätebindning 

- joniska 

 

Varför inte kovalenta bindningar? 

Det är inte intermolekylära bindningar, det är reaktioner, inte interaktioner – och vi vill i kromatografi 

ha interaktioner, inte REAKTIONER. 

 

Olika analyter har olika mängd av ovanstående växelverkan, vilka vi använder för att separera olika 

ämnen.  

 

Kriterier för val av SF för att få en god tr? 

Exempel 

 
 

Vilka typer av SF väljer vi för att attrahera analyten?  

Hydrofob, man kan använda t.ex. en C-18-fas som attraherar analyterna pga. hydrofob interaktion.  



 

Vilken av analyterna kommer att elueras ut först (1 till vänster, 2 till höger)? 

Den högre kommer att elueras ut långsammare eftersom den pga. sin metylgrupp kommer att bli mer 

opolär och då interagera mer med den hydrofoba C-18-kedjan (fasen) i SF. 

 

Vad händer om vi byter lösningsmedel från vanligt vatten till att vi tillsätter en buffer med olika pH? 

Låt oss säga att det första försöket var vid pH 2 ger en viss retentionstid tr1. 

Om vi har pH 7, vad händer med kromatogrammet? Retentionstiden tr2 minskar eftersom vi joniserar 

vissa av funktionaliteterna, t.ex. COOH gruppen som blir COO- och då kommer analyten bli mer 

vattenlöslig vilket i sin tur gör att den kommer att attraheras mer till vattenfasen och mindre till den 

opolära SF vilket gör att: tr2 < tr1. Analyterna kan interagera med bufferten i mobila fasen då de har 

joniserats vilket i sin tur gör de mer vattenlösliga och då kommer de att elueras ut snabbare. 

 

§ Vi tittar alltid först på analyterna vilka egenskaper de har, sedan väljer vi den mobila fasen och 

stationära fasen därefter.  

 

Exempel 2 – utbyte av den mobila fasen 

Hur kan utbyte av den mobila fasen påverka kromatogrammet?  

 

Låt oss jämföra:  

 
 

Dipolegenskaper och vätebindningsegenskaper och hydrofoba egenskaper. Om vi har svårt att skilja de 

åt, då kan vi då den högra är mer dipol än vätebindande, det är alltid relativt. Vad händer om vi i 

båda fall har C18-fast fas, men i: 

 

Fall 1: MF: H2O/MeOH 

Fall 2: MF H2O/CH3CN 

 

Den vänstra molekylen kommer ut först eftersom den är mer vattenlöslig, men direkt efter kommer 

den högre i fall 1 (det kan inte vara rätt, i fall 1 borde de ha bytt plats och därför blir upplösningen 

sämre när vi skapar fall 2, eftersom analyten ovan till höger är mer dipol och kommer i fall 1 ut senare 

än den vänstra analyten). Om vi istället byter ut MF till acetonitril och vatten är acetonitril mer dipol 

och mindre vätebindande vilket gör att MF blir mindre vätebindande och mer dipol. Alltså kommer 

den högre molekylen att gynnas av ny MF och komma ut snabbare, medan den vänstra molekylen som 

har mer vätebindningsförmåga kommer att missgynnas och komma ut långsammare. Alltså kan vi 

separera topparna bättre och få en bättre upplösning. 

Lösning? Gå från fall 2 till fall 1, vilket ger ökad separation (och upplösning!)



Kromatografi (KF 2) 
Margareta Sandahl 

2009-11-04 

 

Del 1 

 

Slide #3 (c) 

Kromatografi gör vi för att separaera två ämnen, innan vi börjar har vi lite repetition. När vi 

separerar får man ett kromatogram. Låt oss ha separerat två ämnen, total elueringstid tr.  

Tid det tar för en analyt att passera ett system utan att återhållas av SF kallas dödtid.  

Tid det tar för en analyt att passera ett system med återhållning av SF kallas retentionstid, tr (som är 

både i SF och MF).  

 

 
 

Vi sa också att retentionstiden är tid som är i MF och tiden som analyten är i SF.  

 
 

Tiden beror även på flödet, om flödet halveras såg vi att det tog dubbelt så lång tid för analyten att 

elueras, i två system där allt är konstant utom flödet, se exempel nedan: 

 

Exempel:  

to = 1, tr1 = 2, tr2 = 3 F = 1 mL/min 

to = 2, tr1 = 4, tr3 = 6 F = 0,5 mL/min 

 

Igår diskuterade vi de ansvariga krafterna som gjorde att separation kan ske, dvs. krafterna mellan 

analyter och den fasta fasen, som gör att SF attraherar analyterna, och pga. intermolekylär 

växelverkan fastnar analyterna en viss tid i SF. Men vad gäller LC (vätskekromatografi) har även den 

mobila fasen MF en förmåga att interagera med analyterna, detta gäller dock inte den mobila fasen i 

GC (gaskromatografi) som där är en bärgas, en gas, som är inerta – gasen är inert och kan inte 

interagera med analyten. 

 

Vi sa även att analyterna breddas, pga. bandbreddning och mekanismerna som ger upphov till 

bandbreddning ska vi kika på mer i detalj.  

 

 

 



Varför breddas analytbanden? (varför får vi ibland mycket breda toppar och ibland inte) 

 

Bandbreddningens tre viktigaste mekanismer 

 Diffusion – inte intermolekylär växelverkan (det är ju bara tiden!) (analogi droppe färg i bägare) 

 Masstransportresistans – analyterna måste röra sig genom olika faser, mellan SF och MF, beroende 

på denna, desto bredare blir dessa, SF är stagnant men MF är rörlig, de molekyler som går in i SF 

stannar där ett tag och separeras då från andra molekyler som går i MF. 

 Eddiediffusion – när packade kolonner finns, och analyterna kan ta olika vägar för att elueras ut, 

och vissa vägar är snabbare än andra 

 

Övriga men som inte egentligen är viktiga/rätt: 

 Injektionsvolym – en större volym ger en större bandbredd, breddningen beror inte på 

injektionsvolym, men det initial bandbredden beror på injektionsvolym (obs – det är inte helt likt 

FIA som Lo Gorton på KEM B06 gick igenom, för där finns en slang men ingen SF och där är det 

ett annat sorts flöde) 

 Retentionstiden är involverad dels i diffusionen och masstransportresistansen (ju längre tid 

analyterna har att diffundera, desto bredare blir dem) 

 

§ Separation beror på skillnad i tid och bandbredden, som beror på tre mekanismer. För att kunnna 

optimera de här kromatografiska systemen, måste vi förstå hur de tre olika mekanismerna påverkas av 

olika parametrar.  

 

Vad beror diffusion och de ovan listade parametrarna på? 

Temperatur påverkar ökad diffusion, vilket ger en större bandbreddning. 

Eddiediffusionen beror på partikelstorleken, mindre partiklar ger en mer homogen packning, och då 

minskar antalet olika vägar, vilket minskar bandbreddningen. 

Masstransportberoendet? Flödet! Minskar vi flödet kommer molekylerna i den mobila fasen, då 

kommer molekylerna i MF inte köra ifrån molekylerna som är i SF.  

 

Vi tittar mer på dessa senare, nu börjar vi på tidsaspekterna. 

 

(d) Definitioner forts. 

Retentionstiden beror på flödet men även på diameter av kolonnen (om ej lineärt flöde), hur kan vi 

tala om retention utan att bry oss om flödet? 

Retentionsfaktorn k, är förhållandet av tiden som spenderas i SF och MF av analyten. Om 

retentionsfaktorn beräknas för våra två exempel ovan blir k1 = 1 och k2 = 2 där flödet var 1 mL/min, 

för det exempel där flödet var 0,5 mL/min blir retentionsfaktorerna densamma k1 = 1, k2 = 2. 

 
 

§ Retentionsfaktorn k är ett bra mått att mäta retention istället för retentionstider när man vill 

jämföra olika kromatografiska system med olika flöden men där allt annat är konstant. 



Ibland kallas retentionsfaktorn ”the capacity factor k’ – men IUPAC säger att det är förbjudet, kallas 

retention factor k”. Kapacitetsfaktorn däremot är kapaciteten hos en kolonn över hur mycket analyt 

man kan ladda på kolonnen.  

 

Dessutom finns separationsfaktorn (alfa) – om man vill veta huruvida två analyter är separerade i 

tiden eller ej, då kan man ta förhållandet för två retentionsfaktorer k och få ut ett värde: 

 
 

Här bör värdet inte vara lika med ett, då skulle vi inte haft någon separation alls utan två toppar 

skulle överlappa varandra. Separationsfaktorn (alfa) skall alltid vara större än 1, vilket innebär att 

retentionsfaktorerna som är störst skall vara i täljaren. Separationsfaktorn kallas även ”relative 

retention”.  

 

#4 (c) forts. 

Vi har sett att man kan beräkna mobila fasen som finns i en kolonn med flöde och 

dödtid/retentionstid: 

 
 

 Vr = volym MF som krävs för att eluera analyten 

 

(a) 

Varför olika analyter återhålls olika mycket i ett kromatografiskt system? 

§ Retentionsfaktorn k beror på kolonnegenskaper och analytegenskaper, är SF hydrofob och även 

analyten gör att ämnet återhålls av kolonnen. Detta kan även jämföras med extraktionskemin, se 

#4(a). Man använder fördelningskonstanterna, om vi tittar på två flytande faser t.ex. då vore 

fördelningen vara samma sak som koncentrationerna i SF delat med respektive MF, vilket är samma 

sak när man använder en separationstratt och man har en organisk fas och en vatten fas, och beroende 

på analyternas hydrofobicitet får man en fördelning mellan de två faserna, en fördelningskonstant 

vilket beror på koncentrationerna av analyt i den organiska fasen över konc. av analyt i vatten fasen. 

Ju större fördelningskonstant, desto större del av analyten föreligger i den organiska fasen. Det här 

gäller enbart vid låga koncentrationer då man kan approximera aktiviter med koncentrationer, 

eftersom aktivitetskoefficienten gamma blir 1, se KEM B09 (fysikalisk kemi). Även när 

koncentrationen är låg kan man se att retentionsfaktorn k beror på fördelningskonstanten.    

             
 

Låt oss säga att man vet (1a): 

  



Kd är ju samma sak som koncentrationer av analyterna i SF över MF, vilket tillsammans med 

ekvationen n = CV ger mol av ämne i SF över mol av ämne i MF. Det gäller enbart när vi inte har för 

hög koncentration av ämnet – dvs. vi inte har överladdat kolonnen. 

 

Antagande hur man kommer fram till ekvation (1a) här: 

0

'
( .)SF SF SF SP

D
MF MF MF
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k K eng
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§ k är direkt proportionell mot KD. Retention av analyten beror på fördelningskonstanten, ju högre k, 

ju högre KD och vice versa. Även volymfraktionen av faserna påverkar retention, alltså ökar man VSF 

kommer man att öka k (vilket ju är förnuftigt, ökar man volym av SF och k är förhållandet för 

analyten är i SF över MF kommer ju analyten att vara mer i SF och då ökar ju k) 

 

Samma sak händer för separationsfaktorn: 

2
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1
1

Eftersom:  och 
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Separationsfaktorn är direkt ett förhållande mellan två fördelningskonstanter för två analyter, dvs. har 

två analyter samma fördelningskonstant kommer man inte kunna separera dem. 

 

§ Om en skillnad finns i fördelningskonstant kan man få en separation av analyterna, om man nu 

väljer ett fassystem som gör att man får olika fördelningskonstanter. 

 

(b) 

Nu de fysikaliska egenskaperna hos en kolonn: 

Har vi en kolonn med en viss längd L, och den är packad med små partiklar, och man försöker pressa 

en mobilfas genom systemet kommer ett mottryck att byggas upp, framförallt i början av kolonnen. 

 
 

Man får en mottrycksgradient, vilken är stor i början och liten i slutet (såvida inte detektorn ger ett 

mottryck). Vad beror den här tryckgradienten på? Darsys lag beskriver tryckgradienten och dess 

parametrar: 

 
 



§ Ju längre kolonn (L) man har, desto större mottrycksgraident (ΔP). Ju högre flöde (u) man har i 

systemet, desto större mottrycksgraident. Ju mer viskös (η) mobila fasen är, desto högre 

mottrycksgraident fås. En minskad partikelstorlek (dp) (permeabiliteten är större då partiklarna är 

stora) ger radikalt ökad mottrycksgraident. f är packningsfaktorn, ju mer väl packad den är, desto 

högre mottrycksgraident fås. Även, har man mycket små partiklar kanske man måste förkorta 

kolonnen. Mottryck över 200 bar gör att kolonnen ej kan köras. 

 

Var går gränsen för där mottrycket är för högt, dvs. då man inte kan köra en kolonn (svara i bar)? 

 

Exempel  

System 1: SF = C18, MF = H2O/MeOH 

System 2: SF = C18, MF = H2O/CH3CN 

Samma: L, dp, f, u. 

 

Varför får de här två systemen en annan mottryckgradient? 

Vätebindning är stark i metanol-vattenlösningen, vilket gör att viskociteten blir större i metanol-

vattenlösningen, det gör att mottryckgradienten är mycket större i den, än den andra mobilfasen med 

acetonitril i. Detta gäller även i packade kolonner i GC (gaskromatografi). Vi vet att volymer av 

faserna påverkar retention, kanske det är parametrar vi måste ta hänsyn till.  

 

I GC: kompressibiliteten måste man tänka på här eftersom gaser i MF kan komprimeras om de får ett 

mottryck på sig. 

I LC: komplressibiliteten måste man inte tänka på här eftersom vätskor i MF inte komprimeras om de 

får ett mottryck på sig. 

 

(c) 

Hur kan man beräkna kompressibiliteten? 

Man måste använda sig av en kompressibilitetsfaktor j som kan beräknas ur följande ekvation: 

 
 

Man antager att man har ideala gaser där man inte låter gaserna interagera med varandra eller med 

SF. Vi vet även att retentionsvolymen och dödvolymen av gasen påverkas av flödet och tiden, man 

måste justera j. 

 

Del 2 

 

(c) 

Låt oss fortsätta med ett gaskromatografiskt (GC) exempel: 

I GC finns en kolonnen och den ligger i en ugn, där temperaturen är 121C, trycket som går in av gasen 

är 62,9 mmHg, vi mäter flödet som går ut från kolonnen med en bubbelmeter. Det är en graderad 

byrett som innehåller tvål och vatten i en lösning, och när flöde av gas går igenom den kommer 



såpbubbla gå upp och man kan mäta hur snabbt den bubblan vandrar uppåt, då kan man i mL/min 

mäta flödet (dvs. det volumetriska flödet). Flödet vid tempearturen utanför kolonnen mäts. Flödet här 

är dock inte samma inuti kolonnen. Det finns en ekvation för att beräkna flödet i en kolonn dock: 

 

Pg = tryck som går in i kolonnen = 62,9 mmHg 

Tc = temperatur i ugnen = 121C = 296,2K 

wL = massan stationär fas =1,5115 g   

Ta = temperatur utanför ugnen = 23C = 296,2K 

Po = tryck utanför kolonnen = 752,5 mmHg 

Pw = vattnets ångtryck = 21,068 mmHg 

Fc = flödet i kolonnen = okänt 

Fa = flödet utanför kolonnen = 21,78 mL/min 

 

c = column 

a = ambient – den som växlar lite grann utanför kolonnen 

 

Det finns ett sätt att räkna ut flödet i kolonnen Fc: 

 
 

Flödet i kolonnen Fc blir alltså 28,18 mL/min och vi ser alltså här en stor skillnad. 

394,2 1 21,068
21,78 28,18 / min

296,2 754,5c
F mL

   
     

   
 

(förhållande i Kelvin i den mellersta faktorn, samt korrektion för tryckskillnader som är den sista 

faktorn) 

Nu har vi ett enkelt exempel där vi kör vid en fix temperatur, ibland kör vi temperaturgradienter (i 

GC) och när man ändrar temperaturen ändras flödeshastigheten (u). Därför kör man ofta i GC 

konstant flöde utanför kolonnen (som alltså ”injiceras”), och när temperaturen ändras ändras flödet. 

Det man kan göra om man vill ha konstant flöde är om man ändrar flödet vid injektorn, och det gör 

man helt enkelt genom att ändra temperaturen – med en apparat. 

 

Den här justeringen av temperatur för att få konstant flöde, det håller väl en dator reda på väl, inte 

sant, det är väl inte vi människor som gör detta (och även på labbet)?  

 

Hur påverkar trycket mobilfasvolymen? 

För att veta detta, hur mycket den komprimmeras måste man veta kompressibilitetsfaktorn (j), och då 

använder man följande ekvation: 

 
 

I detta exempel är Pi = Pg + P0 

Pi = ingångstryck + utgångstryck (ambient tryck) 

 



Trycket i kolonnen blir: 

0

62,9 754,5
1,0835

754,5
i

P
P

P


    

 

Kompressibiliteten j blir då: 

 
 

2

3

1,0835 13
0,956 96%

2 1,0835 1
j


  


 (dimensionslöst 

§ Volymen av mobilfasen har alltså krymt till 96 %, dvs. ca 4 % minskning av MF. 

 

Volymen av MF i en kolonn kan beräknas genom att räkna:  

0 0
0,23 28,18 6,40

c
V t F mL     (MF i en kolonn om den inte är trycksatt är 6,4 mL) 

 

Alternativt kan man beräkna innervolymen av kolonnen om man vet kolonndimensionerna, vilket är 

samma sak som att ta (se liknande beräkningar ur laboration C1 på KEM B06): 
2

0
V r L  

 

När vi trycker MF genom kolonnen och man får tryckfall pga. Taylors ekvation? (ej S..) gör att MF 

minskar. Man kan alltså beräkna ut korrigerade dödvolymer och retentionsvolymer genom att 

multiplicera de teoretiska volymerna med kompressibilitetsfaktorn (j), då har man korrigerat de för 

kompressibilitet:  

0

1

2

' 0,9596 6,40 6,22  Korrigerad dödvolym!

12,61 28,18 355,3

' 0,9596 355,3 341  Korrigerad retentionsvolym!

' ...

c

r r c

r r

r

V jV mL

V t F mL

V jV mL

V

   
    
   


 

 

Pi = summan av ingångstryck och tryck efteråt 

P = ett förhållande av de två 

g skrivs i anteckningar som G 

 

Vi vet att retentionstiden är dödtiden + den justerade retentionstiden, samma sak kan appliceras för 

retentionsvolymer: 

 
 

§ Alltså, överallt där man ser ett prim (’), betyder det att den parametern har justerats, för volymerna 

gäller det att de har korrigerats med avseende på att dödtiden är borträknat (dödvolymen). Och för 

retentionstiderna är det att dödtiden räknats bort: 

 

'

0
' '

0 0

' ' 12,61 0,23 28,18 348,9

r r

r r r r

r r c

t t t

V V V V V V

V t F mL

 

    

     

 

 

Man kan justera den justerade retentionsvolymen med avseende på kompressiabiliteten, och den kallas 

då nettovolymen (VN för att inte krångla för mycket) vilket är: 
' 348,9 0,9596 334,8

rN
V j mLV       



Vad vill man bevisa? 

Man vill se att vid en given temperatur, beror retentionsvolymen enbart på fördelningskoefficienten för 

analyterna, och för en specifik kolonn, det skall vi nu bevisa: 

 
 

(d) Specifik retentionsvolym finns det något som heter det – Vg
0 och den definieras som: 

 
 

samt vid en specifik kolonntemperatur: 

 
 

WL = massan av den stationära fasen, och som kan beräknas (om man vet tjockleken på SF film, eller 

om man ringer tillverkaren). 

 

I vårt fall blir den specifika retentionsvolymen: 

0 334,8
221,5 /

1,5115
N

g
L

V
V mL g

W
    

 

Vid 0C tar man bort nollan och då definieras Vg som:  

 
 
Då kan vi se korrelationen mellan den här korrigerade specifika retentionsvolymen vid 0C, hur den 

påverkas av kompressibilitetsfaktorer, flödet i kolonnen, dödtiden osv: 

 
 
Vet man att retentionsfaktorn är… 

 
 

…kan man tillsammans kombinera dessa för att få följande uttryck… 

 
 

… som i sin tur kan kombineras med… 

 
 

… för att ge: 

 
 

§ En specifik retentionsvolym beror på fördelningskoefficienten för en analyt, kolonntemperatur och 

stationära fasens densitet. Vid en given temperatur, beror retetionsvolymen enbart på 



fördelningskoefficienten (konstanten) för analyten på en specifik stationärfas. Vi har bevisat 

retentionsmekanismen för gaskromatografi. 

 

Mycket viktiga slutsatser 

§ Retentionen i GC beror på retetionsförmågan hos SF som i sin tur beror på fördelningskoefficienten, 

och kolonntemperaturen. Ju högre kolonntemperatur, ju högre evaporering av analyterna, ju snabbare 

eluering. Ju större fördelningskoefficient, desto mer attraherande kraft har SF. 

§ När man trycksätter gaser, minskar de i volym, och använder man retentionsvolymer måste de 

korrigeras. 

 

#5 (a) 

Nu till nästa del – vi har hittills diskuterat tryckets påverkan i både LC och GC och påverkan på 

retention. Nu temperatur, hur påverkar temperaturen retentionen hos ett kromatografiskt system. 

Temperatur påverkar retention pga. termodynamiska effekter och toppens utseende påverkas pga. 

kinetiska effekter. 

 

Termodynamiska effekterna: 

GC: Ökar temperaturen reduceras krafterna i bilden nedan, när analyten har gått in i kolonnen 

återhålls den av SF som beror på intermolekylära växelverkningar vilka vi pratade om igår. Alltså, när 

temperaturen ökar kommer de intermolekylära krafterna att minskas. Ångtrycket minskar även när 

man ökar temperaturen, dvs. analyten mer ofta kommer till MF, och då åker den ju ut snabbare.  

 
 

§ Temperatur är en mycket viktig faktor som påverkar retention i GC.  

 

LC: Temperatur är inte så viktigt för retention. Men om vi ökar det lite från t.ex. 20C till 40C, men 

inte för att ändra retentionen, den ändras lite, intermolekylära krafterna minskas lite. Det vi istället 

vill göra här är att minska viskociteten (n), om man har MeOH/H2O har man starka vätebindningar 

men genom att öka temperaturen minskar man viskociteten, minskar man mottrycket, men också ökar 

man den radiella diffusionen som i sin tur minskar masstranportprocessen (C-termen i van 

Deemterekvationen), och bättre toppar fås. 

 

§ Temperatur en mindre viktig parameter men man minskar med ökad T viskociteten, och minskar C-

termen. 

 

Kinetiska effekterna: 

(b) Bandbreddning 

Varför sker bandbreddning? 

 

 



Tre huvudorsaker: 

1. Diffusion – rörelse av analyter från regioner med hög koncentration till låg koncentration 

 
 

2. Eddiediffusion – flera vägar 

 
 

3. Masstransportresistansen – när analyterna rör sig från en fas till en annan, i radiell riktning, se 

nedan: 

(diffusion i radiell riktning) 

 
 

Man vill att den radiella diffusionen skall vara så snabb som möjlig, se s. 28 i kurslitteraturen (Poole) 

på overheaden, det finns längs bak i kurspärmen också. 

 

Mobilfasprofilen i penumatiska system då kommer man få ett laminärtflödesprofil, fyller man tuben 

med kulor, partiklar kommer man att få små laminäraflödesprofiler mellan alla partiklar och summan 

blir toppen. Jämför man en analyt som rör sig i mitten av röret eller närmare väggen, då rör sig 

analyten mitt i ca 2 ggr snabbare än de längs kanterna. Se även med en bild vad som menas med 

Eddiediffusion.  

 

(c) 

Ju högre flöde, desto mer breddning kommer det att vara, det kallas mobilfasmasstransportresistans, 

dvs. skillnaden mellan analyterna som är i MF och SF. Sedan i packade system med porösa material, 

porerna innehåller stagnant MF. SF i LC är ganska tunn. Beroende på hur långt in analyterna 

diffunderar in i den stagnanta MF (Cm), ju längre blir den termen, kallas 

stagnantmobilfasmasstransferresistans (Csm). Den sista är stationärfasmasstransportresistans (Cs), dvs. 

hur långt analyterna diffunderar in i SF.  

 
 

§ Beroende på hur snabbt analyterna rör sig i radiell riktning är viktigt, men även hur långt de kan 

röra sig in i SF, ju kortare avstånd, desto lättare är det för analyterna att komma åter ut i MF.  

 

 

 

 

 



 
 

Stödmaterialet är t.ex. partikeln av varpå den stationära fasen (ex. C18-kedjor) häktas fast, den 

stationära fasen rör sig inte och är då en kinetiskt statisk zon. På det stationära fasen finns en 

stagnant (icke rörlig) mobil fas, t.ex. inne i porerna på partiklarna, den är också kinetisk statisk. 

Sedan mellan partiklarna finns den flödande mobila fasen som är en kinetisk rörlig zon. 

 

Med termodynamisk faser menas hur distributionen av analyterna är. 

Med kinetisk zon menas med om faserna rör sig. 

 

(d) Bandbreddningsmekanismer vi såg ju att diffusion var huvudorsaken till bandbreddning! 

A-termen - Eddiediffusion 

 
B-termen – longitudinell diffusion (ej begränsad) 

 
C-termen – masstransportresistant (framförallt diffusion i radiell riktning), CSF, CSM, CSF. C-termen 

med stationär fas kan vara lite olika, beroende på om man det är fördelningskromatografi eller 

adsorptionskromatografi. 

 
Visst finns det väl ingen stagnant mobil fas i adsorptionskromatografi, det finns väl bara i 

fördelningskromatografi? 

 

GC: kapillärkolonner df = tjockleken hos SF = 0,25 μm i diameter, innerdiameter på 0,24 mm. 

LC: packade kolonner, större innerdiameter = 4 mm, packade partiklar = 5 μm i diameter. Partiklarna 

har en por (ser ut som Pacman®) och på partiklens yta finns denstationära fasen, och den största är 

C18, hur långt är 18-kol? nm-skalan i jämförelse med μm. 

Tjockleken på en LC stationärfas är mycket tunnare än i en GC, dock är avståndet där den stagnanta 

mobila fasen finns (Undvik förvirring! Det är alltså avståndet från partikelns kant till mitten av 

partikeln, om poren är så stor, det är längden på den stagnanta mobila fasen). Alltså ger den 

stagnanta mobila i LC betydligt större masstransportresistansen är avsevärt större än för 

masstransportresistansen för den stationära fasen. Stagnantmasstransportresistans finns enbart då 

partiklar finns, dvs. i packade kolonner. CSM finns alltså inte i GC då kapillärkolonner främst används.  

 

 



§ LC: CSF (i princip 0 dvs. från C-18kedjan), CSM, CMF. 

§ GC: CSF, CMF. 

 

Observera också att molekyler i en kolonn (analyter) alltid kommer ut i en enda topp, sedan må de så 

vara att bandet blir mer eller mindre brett, men analyterna kommer aldrig att fastna i kolonnen helt, 

så att man skulle få fler toppar. Alltså molekylerna kommer ut i kluster även om klustren är olika 

breda.
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Del 1 

Börjar på slide #6 (a). 

 

Nu ska vi titta på de matematiska beskrivningarna för de olika termerna (A, B och C i van Deemter 

ekvationen). 

 

Longitudinell difusion – HL, en del av bottenhöjden HL.  

2 2Dt   

Diffusionen beskrivs som variansen.  

 

Vad är longitudinell diffusion? 

Man har injicerat ett ämne som man har en hög koncentration av, när det går igenom kolonnen sprids 

det ut pga. diffusion, och efter en viss tid har man en viss volym. Hur bred denna volym är beror vad 

man har för mobil fas. Antag t = 300 s som man låter analyterna åka i: 

 
 

LC: MF = MeOH/H2O DM = 10-5 cm2/s σ = 0,06 cm  

GC: MF = N2              DM = 101 cm2/s  σ = 19 cm 

 

Alltså får man betydligt bredare toppar i GC än LC pga. den stora skillnad i diffusion i respektive 

medium (flytande/gas).   

 

§ Alltså är B-termen inte viktig i LC, men oerhört viktig i GC. 

 

Vad är bottnar, teoretiska bottnar (bottental) och bottenhöjder. Låt oss antaga att mängd kolonn som 

krävs för en jämvikt att analyterna fördelar sig mellan två faser SF och MF, den längden är H, 

bottenhöjden (eng. plate height).  

L
H

N
  

 

Antalet bottnar, ”teoretiska” bottnar, ska vara så många som möjligt. Det är alltid frågan om 

teoretiska bottnar, det finns inte några andra bottnar eftersom det endast är en teoretisk förklaring. 

Bottentalsteorin är en teori som har sitt ursprung i destillationssammanhang, vid fraktioneringar etc.  

 



§ Man vill ha så många jämvikter (N) så möjligt, om analyten rör sig ofta mellan två faser är chansen 

att separera analyterna större. N kan man öka genom at minska H pga. ekvationen ovan. 

 

Man kan se att H beror på kolonnlängd och det teoretiska bottentalet, det finns fysikaliskt inga 

bottnar, jämvikt händer egentligen inte, det är därför det är en klumpig teori – men den används ändå.  

 

(b) 

Hur kan man minimera H, för att öka N, då måste vi veta definitionen på H: 

H beror på diffusionen för den mobila fasen och flödet, man vet också att tiden är samma sak som en 

längd om man har ett lineärt flöde: ( )

( / )
x

x cm
t

u cm s
  

 

Vi har sett diffusionen är: 2 2Dt   

Kombineras ekvationen här med L
H

N
  får man att: 

2

2

2 2

2
Definitionen på H: x

x
x

L

D
H

u

Lx L
N

H  



 






 

 

Antalet teoretiska bottnar kan kombineras med vidden på topparna och då beräknas direkt ur ett 

kromatogram: 
2

216
16 R

tL
N

w w

 
    

 
 

 

Ur ett kromatogram med en topp kan man uppskatta antalet teoretiska bottnar (N) genom att dra en 

basline, bestämma höjden, och sedan drar tangenter från toppen till inflexionstoppen, vilket gör att 

bredden på toppen (w) kan beräknas, mätas egentligen. Det i sin tur i kombination med att vi helt 

enkelt kan se och mäta retentionstiden gör att ovan ekvation kan användas för at ge oss antalet 

teoretiska bottnar. 

 
 

Kan man sedan efter man beräknat de teoretiska antalet bottnar räkna ut längden på kolonnen L för 

att se om det hela stämmer, eftersom den längden är ju känd från fabrikatet? (se ekvationen ovan) 

 

Var kommer alla talen från? 

Allt kommer från den normala fördelningskurvan, för om man täcker 95 % av toppen (vilket man gör 

om man drar tangenter till inflexionspunkten), då arbetar man med en normalfördelningskurva. Det 

innebär att fyra standardavvikelser täcker området för 95 % av toppen vid baslinjen, dvs. 

4 w   

 



Man kan även mäta bredden på toppen vid halva toppen, vilket ibland är mer noggrant och bättre pga. 

vissa toppar kan vara lite breda eller asymmetriska. Då används dessutom en annan ekvation.  
2

1/2

5,54 r
t

N
w

 
 
 
 

 

 

Ekvationerna är identiska under förutsättningar att topparna är Gaussiskt formade, men ibland kan de 

vara svansade eller frontade (topparna alltså) och då blir basvidden inte samma teoretiska bottnar 

som om man beräknar bottnarna från halva bredden. 

 

Vilken skall man välja? 

Det beror på applikationen, varför vill man veta N?  

Vill man mäta kolonneffektiviteten eller vill man se om man har rätt komposition. Man måste fråga 

sig varför toppen svansar, beror det på fel SF eller annan egenskap? Vi kommer diskutera detta mer 

sedan. 

 
 

(c) Bottenhöjden beror på flödet – varför är det så? 

Låt oss nu gå tillbaka till bandbreddningsteorierna, det förklarar varför:  

A-termen 

B-termen 

C-termen 

 

Det finns olika teorier som förklarar det vi ser, med olika aspekter medtagna. Vi kommer att gå 

igenom alla. Den ni skall kunna och känna igen är van Deemterteorin, den säger att bottenhöjden 

beror på: 

B
H A Cu

u
    (dock är van Deemterekvationen som vi ser till vänster bara en av teorierna, och vi ska 

gå in på andra också här när vi beskriver de olika termerna i v. D ekvationen) 

Låt oss studera de tre separata termerna för sig: 

 

B-termen 

B: Låt oss börja med longitudinella diffusionen (term B): 

GC: kapillärkolonner: 2
D

Dm
H

u
  * 

LC: packade kolonner: 2
D

Dm
H

u


 ** 

  

* Bottenhöjden beror på ju större diffusionkoefficient, desto bredare toppar, och omvänt proportionellt 

till flödet, dvs. att man har en kurva som ser ut som en avtagande kurva, H plottat mot u. 

 

Varför är det så, varför ser vi variationerna då H är avsatt som funktion mot u? 



Ju högre flöde, desto mindre tid har analyten på sig att diffundera i longitudinell riktning. Vid lågt 

flöde har vi stort longitudinell diffusion.  

 

** För packade kolonner gäller detsamma, nämligen att för högre större diffusionkoefficient ger 

bredare toppar. Dock finns det ett gamma med i ekvationen.   = obstruktionsfaktor, om man har 

packad material hindrar det den longitudinella diffusionen, bryter den diffusionen. 

 

§ Jämförelse mellan en GC och LC har därför LC lägre B-term än i GC. 

 

A-termen 

(Eddiediffusionen) 

Packade kolonner – utan radiell diffusion = toppen av en packad kolonn, om analyten tar en väg eller 

en annan väg men diffunderar ej i radiell riktning, då kan analyterna inte korsa varandras vägar, då 

gäller följande ekvation – Eddiediffusionen beror då på partikelstorleken gånger packningsfaktorn λ 

som anger hur väl packad kolonnen är, har den fickor av dödvolym av MF eller inte. Varför beror A-

termen på partikelstorleken? Ju mindre partikelstorlek, ju tätare kan man packa kolonnen, och då 

minskar avståndet mellan partiklarna vilket gör att avstånden mellan partiklarna blir jämnare och 

packningen blir mer homogen, och zonprofilen blir mer jämn, desto mindre blir Eddiediffusionen. Dock 

har man radiell diffusion, annars vore ju inga analyter tränga in i den stationära fasen.   

2
E p

H d A   

 

van Deemter  ekvationen antager att ingen radiell diffiusion sker. 

Står e:et här som index i H för Eddiediffusion?  

 

Packade kolonner – med radiell diffusion = om vi här antar att vi har radiell diffusion innebär det att 

analyterna rör sig i varandras banor, och det är omöjligt att beskriva denna term utan att även 

beskriva masstransportresistansen. Man måste nu blanda Eddiediffusionen med 

mobilfasmasstransportresistansen (CMF = CM), och det görs i följande ekvation Gibbins-förklaringen. 

 

 
 

Kapillärkolonner: för dessa kolonner finns ingen Eddiediffusion alls och då försvinner A-termen, men 

mobilfasmasstransportresistansen är kvar och beskrivs av, Dm bestämmer hastigheten för diffusion i 

radiell riktning. (för packade kolonner bestämmer partikelstorleken diffusion i radiell riktning som i sin 

tur bestämmer hastigheten) 

  och  

 

(d) 

Nu stagnanta faser: 



 

C-termen 

Kapillärkolonner: Stationärfasmasstransporten (Cs) beror på diffusionen som definieras (beror på) som 

tjockheten på SF, och snabbheten på diffusionekoefficienten i SF. q är ofta 2/3 vilket beror på hur 

jämt fördelad filmen är. Hastigheten för flödet av mobila fasen påverkar även bandbreddningen. 

    
 

Packade kolonner: Analyten kan diffundera ut och in från porösa delar av den stationära fasen, då blir 

den stagnantamobilamasstransportresistansen den viktigaste delen. Den beror på partikelstorleken, och 

hastigheten på diffusionskoefficienten hos MF.  

  
 

Precis som vi sa innan är den SF filmen i princip 0 (C-18kedjorna eller mindre). Hur påverkar 

porstrukturerna breddningen av zonerna? Porösiteten är mycket viktig, ju större och mer, desto k0 är 

ett förhållande mellan inom partikeln och mellanpartikelns volymen dvs. mellan det gråvita och enbart 

ljusgråa på bilden.  

 
Theta (θ) är porstrukturen ser ut, t.ex. om porerna är raka eller mycket snärjiga. Har man raka porer 

diffunderar analyten lättare än om man snärjiga porer. Snärjigare porer ger högre H-värde, vilket är 

sämre, bandbreddningen blir då större. 

  
 

Dessutom påverkar hastigheten av rörelsen hos den mobila fasen (u). 

 

C-termen ökar alltid med ökat flödeshastighet eftersom vid högre flöde drar analyterna som är i den 

mobila fasen ifrån analterna som interagerar med den fasta fasen (analogi: om man har två 

maratonlöpare som springer lika snabbt, men den ena springer in i affärer påvägen vid löpandet och 

interagerar med butikerna, då skiljs de två maratonlöparna åt). 

 

§ Man får en lineär kurva om man avsätter H som funktion av flödet u vilket då blir ger en lineärt 

ökande kurva vid högre flöde. 

 
 

§ Alltså, vid låga flöden dominerar B-termen och vid höga flöden dominerar C-termen. 

 



Vi har en optimal flödeshastighet som ger oss det minsta bottenhöjden (H), vilket vi ju ser när vi 

avsätter H som funktion av u, i van Deemter kurvan.  

 

Sammanfattning av viktiga förhållanden för: 

Packade kolonner (LC): Kapillärkolonner (GC): 

2
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MF

MF
MF

SM
MF

SF

A dp

B
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Vad gör man i packade kolonner om man vill öka det teoretiska antalet bottnar (N), dvs. hur minskar 

man H? Minska partikelstorleken dp eller öka diffusionskoefficienten (DM) vid höga flöden, för att B-

termen ökas men som vi såg innan användande av packade kolonner i LC ser vi att longitudinell 

diffusion inte är speciellt viktigt (B-termen).  

 

Vad gör man i kapillärkolonner om man vill öka det teoretiska antalet bottnar (N), dvs. hur minskar 

man H? Longitudinell diffusion är viktig (B-termen), och de andra, vilket gör att det är viktigt att i 

GC ha ett optimalt flöde. Om vi har optimerat flödet, hur kan vi mera öka effektiviteten? Minska 

filmtjockleken och diametern på kapillären, samt öka diffusionskoefficienterna i SF och i MF. Hur ökar 

man diffusionskoefficienterna då?1  

 

Hur ökar man DMF i LC? Ökar temperaturen 10 – 20°C, eller ändra lösningsmedel som inte är visköst 

Hur ökar man DMF i GC? Minskad temperatur, och minskad viskociteten minskar om man sänker T. 

Men ofta börjar vi med låga temperaturer och höjer temperaturer vid gradientkörning, vilket gör att 

viskociteten ökar med ökad temperatur. 

 

Slide # 7 – (a) 

 

H-ekvationer 

van Deemter ekvationen – packade kolonner, radiell diffusion bortses (se även KEM B06) 

 
Golays ekvation – kapillärkolonner – innehåller inte Eddiediffusion, dessutom tar den upp tryckfallet 

 
Giddings ekvation – packade kolonner, radiell diffusion medtages 

 
 

                                                 
1 Om det i texten någonstans endast står DM innebär det diffusionskoefficienten i den mobila fasen, dvs. 

samma sak som DMF. Likaså gäller det för S till SF.  



Del 2 (b) 

Golayekvationen: tar kompressibiliteten av gaserna med i beräkningarna och hur det påverkar flödet 

samt diffusionskoefficienten, framförallt när man har mycket stora tryckfall. Golayekvationen är: 

 
  

Som kan utvecklas till: 

 
 

Vad är vad i dessa ekvationer? T.ex. är något i den andra ekvationen på sliden , vilken term är vad för 

något? 

 

§ Mindre diameter på kolonnen minskar C-termen, tunnare df, stationära faser minskar 

stationärfasmasstransportresistansen, samt högre diffusionskoefficient minskar H, men det ökar B-

termen dock. 

 

(c) Giddings ekvation 

Den beskriver bäst packade LC kolonner, vi finner att H beror på A-termen, C-termen och B-termen, 

där C-termen framförallt är: CSM (stagnant mobilfasmasstransportresistans) samt CMF 

(mobilfasmasstransportresistans) och inte CSF (eftersom detta är längden på SF som är ca 18 kol lång 

om den är C18, vilket i princip är 0). 

 

 
 

Gör följande uppgift hemma: nämn tre fysikaliska egenskaper i ett LC-system som ger god effektivitet, 

hur uppnår vi de experimentellt? 

Svar:  

1. Man vill ha en liten partikelstorlek eftersom det ger en lite Eddiediffusion som i sin tur ger en låg H 

som ger hög N dvs. hög effektivitet – experimentellt? Köp en kolonn med små partiklar. Dessutom kan 

det vara bra om porerna i partiklarna är raka och inte snärjiga eftersom det ökar minskar theta (θ), 

som är porstrukturen. Har man raka porer diffunderar analyten lättare än om man snärjiga porer. 

Snärjigare porer ger högre H-värde, vilket är sämre, bandbreddningen blir då större. 

2. Man bör öka temperaturen 10 – 20C för att öka diffusionskoefficienten i mediet, eftersom ökad 

diffusion ger minskad CSM och CMF termer, dock ökar B-termen men inte speciellt mycket, den 

påverkar mycket lite (i GC hade den blivit gällende dock). Lösning? Öka temperaturen på 

kolonnkörningen några grader, alternativt välj en mobilfassystem med icke visköst lösningsmedel) 

3. Optimera flödet, ha inte ett för högt eller för lågt flöde utan se till att flödet är optimalt, ganska 

lågt så att inte C-termerna blir för stora pga. analyter diffunderar in i SF och då stannar där kvar, 



medan de analytmolekyler som är i MF vandrar vidare och då sker ju en bandbreddning – alltså, 

praktisk lösning? Ha lågt flöde. 

  

Fråga Magaretha, är svaren ovan korrekt? 

Vad är de icke reducerade parametrarna om de reducerade parametrarna är nedanstående?  

 

(d) 

Nu vet vi allt om bandbreddning, så låt oss nu kontrollera och kika närmare på reducerade parametrar.  

De reducerade parametrarna är:  istället för: .  

 

Varför behöver vi reducerade parametrar? 

Det finns vissa kolonnpackningsfaktorer, som också påverkar bandbreddning, och det är inte 

parametrar som kolonndimensioner, eller diffusionskoefficienter, hur kan vi finna ut hur stora dessa är 

för en kolonn? Hur vet vi t.ex. hur stora λ (packningsfaktorn) och γ (obstruktionsfaktor – hindrar long. 

diffusion)är? 

 

Vilken är packningsfaktorn dvs. hur väl packad kolonnen är, första ekvationen vi såg sa vi att f var 

det, medan senare sa vi att lambda var packningsfaktorn? 

 

Se figur: det är olika van Deemterkurvor där olika kolonner jämförs, man ser där vi har två kolonner 

som har samma partikelstorlek, men de är olika väl packade, den övre är sämre packad än den undre, f 

är packningsfaktorn dvs. hur väl packad kolonnen är. 

 
 

Man ser även två andra olika kolonner, en med poröst (som en svamp) material och en med pellikulär 

(pellicular) packning, dvs. som har en fast kärna (inre) och utanför finns poröst material som 

innehåller SF, dvs. pellikulära partiklar är partiellt porösa medan porösa porer är porösa fullt igenom.  

 

Om vi jämför: 

Porös: Sämre 

Pellikulär: Bättre 

 

MEN VARFÖR ANVÄNDER VI PELLIKULÄRA ÖVERHUVUDTAGET OM DET NU INTE ÄR 

BRA ATT DE ÄR PORÖSA?? FÖR ATT MINSKA MOTTRYCKET ELELR? 

 

Varför ger pellicular lägre H, dvs. bättre effekt? 

Vilken bandbreddningsmekanism ansvarar för det?  



 

2

2

2

 Alla beskriver vad som händer mellan partiklarna, är identiska ty partikelstorleken är dens
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§ CSM minskas vilket ger ett lägre H och högre N! Diffusionslängden i den stagnanta MF är mindre, 

alltså: stagnantmobilfasmasstransportresistans.  

 

§ Om vi istället jämför kolonner packade med olika stora partiklar, vilka mekanismer gör en ökad 

effektivitet? Alla eftersom partikelstorlek påverkar alla mekanismer. 

 

Om vi nu istället vill se på de här övriga parametrarna och inte ovanstående, då måste vi reducera 

effekten av partikelstorleken, det är bäst gjort genom att dividera alla parametrar med 

partikelstorleken. För att jämföra olika kolonner, oberoende av partikelstorlek, då använder man 

reducerade parametrar. Man får effektivitet som en funktion av kolonnlängd, u som påverkar k, men 

också som en funktion av dp, alla de påverkar tryckfallet. Men, om vi antar att CSF = 0, blir de 

reducerade parametrarna (h) som följer följande ekvation: 

 

Då ser man hur parametrarna (ex. packningsgrad) påverkar bottenhöjden, oberoende av hur övriga 

parametrar kan påverka bottenhöjden: 

 (dp kan ersättas med df i kapillärkolonner) 

 

Slide #8 (a) 

 

Hur använder man kurvorna som man får? Låt oss plotta H mot det reducerade flödeshastigheten h 

och se hur kurvan beter sig: 

A-termen: om A-termen är stor beror det på att de parametrar (reducerade) som påverkar A-termen 

är höga, t.ex packningen eftersom det påverkar homogeniteten. Välpackad kolonn: 0,5 < A < 1 

B-termen: om man ser att kurvan har en stor lutning är det B-termen som är mycket stor och då 

tittar man på dess parametrar (reducerade eftersom alla andra är konstanta) som kan tänkas påverka 

B-termen, t.ex. hur mycket analyternas hindras i kolonnen, av obstruktionsfaktorn, 1 < B < 4 (2 för 

små molekyler). Men även av geometrin på kolonnen. (i LC är A-term och C-term viktigast) 

C-termen: om C-termen är hög säger det, vilket man ser om lutningen i slutet av kurvan är mycket 

hög, säger det att masstransporteffektiviteten är dålig, dvs. att man kanske ska välja att ha en annan 

typ av packningsmaterial, t.ex. pellicular packade istället för helt porösa porer. C bör optimalt vara 

0,05 för porös packningsmaterial packningsmaterial, och 0,003 för pelliculart material (har ju lägre H). 



§ Det här gör man inte varje gång man kör en kolonn, men vi vill förstå vad som kan påverka ens 

kromatogram.  

 

(b) Bandbreddning pga. andra effekter än kolonnens effekter  

Hittills har vi talat om bandbreddningseffekter som sker i kolonnen, T, P, kolonndimensioner, 

packningsfaktorer… men bandbreddning sker även utanför kolonnen. I LC finns även en pump, och för 

att MF skall kunna gå igenom kolonnen krävs en pump samt detektor för att detektera analyterna 

(och en slask), man behöver även en injektor för att kunna injicera provet till kolonnen. Man behöver 

även kopplingar för att koppla samman de olika delarna till LC:n, och det är just i de regionerna som 

extern bandbreddning kan ske. När man injicerar sitt prov om kanske 10 μL, då kan man inte ha för 

tjocka slangar till kolonnen eller för långa, för då kommer provet att spädas ut på vägen till kolonnen 

innan det hunnit fram.  

 

Den totala bandbreddningen är bandbreddningen som sker både i kolonn, detektor (dock är dagens 

detektorer så pass bra att man inte behöver tänka på denna term), injektor, slangar (connections): 

 
 

Tre huvudsakliga saker man kan optimera extrabandbreddningsmekanismer: 

 

Ett annat krav är att den extrabandbreddningen bör vara mindre än 10 % av kolonnbandbreddningen. 

Vad kan hända i injektorn? Storleken på det injicerade provet (1.), en liten volym ger en smalare zon, 

men injicerar man ett större prov får man en större zon (motsatsen till FIA i flow injection analysis, se 

KEM B06). 

 

§ Större injektionsvolymer (eller mer koncentrerade prov) ger högre toppar och de blir även mindre 

separerade. 

 

Elueringsstykran hos lösningsmedlet (2.) är bra om man vill minska den externa bandbreddningen, det 

är viktigt att kontrollera att vätskorna i MF och det provet är upplöst i är lösliga i varandra, t.ex. om 

MF är H2O/MeOH, då måste det man löst upp provet i vara något polärt, men man kan inte lösa upp 

provet i hexan. Varför? Retentionen, ändras eftersom fördelningskonstanten(koefficienten) ändras. 

Man optimerar systemet med avseende på MF-kompositionen.  

 

Löslighet av injicerad vätska i MF (3.) 

Om vi har vår analyt upplöst i MeOH, då kommer den vid början av injektionen att föreligga med det 

lösningsmedlet också, och fördelningskoefficienten blir mellan MeOH och den stationära fasen, och inte 

mellan H2O och SF.  

SF

MF

V
k K

V
  

 



Vilken fördelningskoefficient är de största? Den om bara vatten är närvarande, då blir skillnaden 

störst. Om man har den upplöst i MeOH/H2O blir den mitt emellan, och den minsta 

fördelningskonstanten kommer att vara om vi har provet upplöst i MeOH, alltså ska vi inte lösa upp 

vårt prov i MeOH: 

2 2 /

SF SF SF

H O H O MeOH MeOH

A A A
K K K

A A A

              
          

 

 

OKLART!:!!!!!!!!!!!!!!!!! (c) 

Om vi injicerar analyt i ett lsg-medel av MeOH: då kommer K att vara mindre och k vara mindre, och 

bandet kommer att breddas, det fastnar ej till SF, bara när det injicerade provet mixats med 

lösningsmedlet, vilket kommer att leda till en bredare band, framförallt för analyter med korta 

retentionstider. 

 
 

Men om man har det omvänt, om man har ett lösningsmedel som är svagare än MF, ett 

fokuseringstryck, ett K som är större, som kommer att öka k, då kommer analyterna direkt gå in i SF, 

för att man har en stor skillnad i K, då fokuseras bandet och man får det smalare än ursprungligt, 

sedan elueras analyterna när lösningsmedlet är uppblandat. 

 

§ Bra med analytfokusering där det upplösta provet är upplöst i ett lösningsmedel som är svagare än i 

den mobila fasen, (men inte så svag att man inte kan lösa upp analyten). Om analyten är löslig i 20 % 

MeOH, men ej alls i H2O, då är det bättre att det som lösningsmedlet åtminstone, inte bara MeOH. 

 

(d) I de olika kopplande slangarna 

Längden på slangarna, flödet, diffusionskoefficienterna och radien på de. Så smala och korta slangar 

som möjligt, vidden är betydligt viktigare än längden på slangarna. Försök att undvika blandade 

kammare, dvs. olika större gränsvolymer i kolonnerna. Slangarna måste stoppas direkt och kopplas 

direkt till kolonnen, annars fås dödvolymer.  

 

Till sist är detektorn, om man köper en detektor idag, ni ska veta att: 

Analytiska kolonner – detektorn har små dimensioner 

Preparativa kolonner – stora detektorer  

 

#9 – (a) 

 

Exempel på olika kromatogram för bra och dåliga kolonner: 

 



 
 

§ Om alla kromatogram ger dubbeltoppar, vilket gör att man ska kasta kolonnen. Om dödvolymer 

finns kommer retentionstiden att bli kortare för de analyterna. 
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slide #9 (b) Avslutande på kapitel 1, innan vi kommer in på GC. 

 

Bandbreddning pga. isoterma effekter 

Vi talade igår om bandbreddningsmekanismer i kolonnen och utanför kolonnen 

(extrakolonnbandbreddning). Vad är bandbreddning pga. isoterma effekter? Rent generellt kallar vi 

detta överladdningseffekter, dvs. om man injicerade för koncentrerade prov, varför? Vad händer? Som 

vi tidigare sagt vet vi att retentionsfaktorn uppkommer pga. fördelningskoefficienten och volymerna av 

SF och MF, fördelningskoefficienten förhåller sig som ett förhållande: 

  
 

 
 

§ Se tidigare härledning av retentionsfaktorn. 

 

Till vänster har man koncentration av analyt i SF och MF, om man ökar koncentrationen i MF ökar 

den lika mycket i SF. Fördelningskoefficienten är en egenskap hos analyten. Från grundläggande 

kurser (se KEM A02, A00, alt. KEM B09) är fördelningskoefficienten inte förhållandet mellan 

koncentrationerna i SF och MF utan aktiviteterna. Aktivitetskoefficienten (gamma) gäller bara och är 

1 vid låga koncentrationer, sedan börjar den avvika och då gäller inte koncentrationer längre, samma 

gäller i kromatografiska sammanhang: 

1vid låga koncentrationer 

SF SF

MF MF

SF SF

MF MF

a A

a A

a A

a A






   
   

 
   
   

 

Se figur ovan, distrubutionen av analyterna är ok, och man får en Gaussisk distributionskurva.  

 

(c)/ (d) Vad händer man har för hög koncentration? 



 
 

I fördelningskromatografi – fördelning mellan två faser, antingen två vätskor eller mellan en gas och en 

vätska, tredimensionellt system. Exempel om K = 2 ger att dubbelt så mycket analyt är distribuerad i 

den stationära fasen än den mobila fasen. När vi ökar koncentrationen av ämnet i den mobila fasen, 

om K är konstant ser man ovanstående.  

 

Fördelningskromatografi (nedre av figurerna) 

Men om man har överladdning, varför och hur kan fördelningskonstanten K ändras? Fyller man SF 

med analytmolekyler komer SF egenskaper att ändras och då få egenskaper mer lika analyternas, 

dessutom kommer då att analyterna komma för nära varandra och intermolekylära växelverkningar 

kan ske mellan analyterna, då attraherar analyterna varandra och retentionstiden kommer att vara 

stor, här i fördelningskromatografi kommer retentionstiden först att vara lång, sedan blir den kortare 

när analytkoncentrationen i SF har avtagit. 

 
 

§ Längre retentionstid 

 

Adsorptionskromatografi (övre av figurerna) 

Den övre av de två kurvorna visar adsorptionskromatografi, där om man har överladdning, kommer 

inte all analyt att kunna pga. platsbrist interagera till SF, och då kommer retentionstiden att bli kort i 

början och sedan längre. Analyterna interagerar med den fasta ytan, dvs. mellan analyter och en fast 

fas. Exempel om K = 2, gör att man har analyter i högre utsträckning i den stationära fasen, som i 

den MF. Men, här ger överladdning, att SF inte kan ta hand om mer analyt, och K kommer att bli 

mindre. Formen på kurvan ser ut som Lengmoin isoton … (fysikalisk kemi).  

Men analyterna här är väl inte lösta i SF som hur benämner man [A]SF ? 

 
§ Kortare retentionstid 

 



Ju mindre volymen av MF är, desto lättare kan överladdning ske, och som man då kan tänka in sig i 

gör det problemet svårare i adsorptionskromatografi lättare att överladdning sker i, än i 

fördelningskromatografi. I GC har man en ganska tjock film vilket gör att överladdning inte är ett 

stort problem i GC, men i LC där lagret är 18-kol långt, kan överladdning bli ett problem. Om man 

gör referenslösning i GC och man ska ha 6 olika prov, måste man späda dem, man kan inte bara 

blanda dem. 

 

Lösning till problemet för koncentrerade prov? Späd dem 

 

Slide #10 (a) 

 

Effektivitet i kromatografi är alltid kopplade till H och N 

En kolonn med god effektivitet har en bättre toppkapacitet än en sämre kolonn, dvs. antalet toppar 

som man kan fylla en viss tid med. Kom alltid ihåg att effektiviteten alltid är tid versus 

breddförhållande, inte enbart bandbreddning, utan bandbreddning i förhållande till hur lång tid 

analyten har vandrat. Om man inte har ökat viden så mycket som man ökat tiden, då har man ökat 

antalet teoretiska bottnar N, minskat H. Följande ekvation används för att få effektiviteten på 

kolonnen: 

 
 

Med följande nummer som vi redan innan nämnt, beroende på om vi väljer bredden på toppen nere 

vid baslinjen (16), halva höjden (wh
 / w1/2 = 5,54) som kommer från den normalfördelningskurvan, se 

nedan. Dessutom ersätts σt i ekvationen ovan med w: 

 
 

 
 

(b) Ett annat mått på kolonneffektivitet är det effektiva bottentalet Neff där tr ersätts med tr’ och man 

anser att den ekvationen anser man vara viktigare, mått på bandbreddning som resulteras när 

analyter interagerar med SF: 

   
 

Glöm inte wh är samma sak som bredden vid halva höjden för toppen, det vi normalt skrev w1/2! 

Retentionstiden i den stationära fasen är använd och inte den hela retentionstiden, men varför är det 

något positivt? Vilken av nedanstående kromatogram är det bäst att vi väljer?  

 



 

Effektiviteten (N) är en kolonnparameter, det ger oss information om hur bra kolonnen är, i teorin 

spelar det inte någon roll vilken tid vi tar. Ty väljer vi en topp med kort retentionstid kommer den att 

ha en kort bredd (w), och väljer men en topp med lång retentionstid blir den bredare (w), (om man ej 

väljer en gradient). 

 

§ Om man kör isotermt i GC och om man kör isokratiskt i LC (samma MF-system) så borde N i 

teorin vara konstant.  

 

I praktiken, och ej i teorin, så får man ett bättre värde på N ju längre retentionstid man har eftersom 

man i början får mycket smala toppar, vilka kan vara svåra att mäta. Därför blir Neff bättre att mäta, 

eftersom två toppar kommer att vara ganska lika ju längre retentionstid man använder. Varför är det 

så? För om man har för korta retentionstider, då innebär det att analyten i princip bara är i en fas, 

den mobila fasen, och det innebär i sin tur att begreppet kromatografi – som innebär fördelning av 

analyter i två faser inte appliceras speciellt väl.  

 

Man uppskattar N genom att använda ett medelvärde. … ANTECKNINGAR FATTAS HÄR, BE 

OM ATT FÅ SKRIVA AV…Antal signifikanta siffror för Neff eller N? N finns ju egentligen inte, en 

teoretisk teori, … ta ett medelvärde, ca 2500, aldrig mer signifikant än så, ex. 2542,3. 

 

Hur skiljer man mellan en effektiv kolonn eller en dålig kolonn? 

Tillverkaren ger en effektiviteten, och i fall där man har problem med separation, titta på N på den 

man köper.  

 

§ Allt om teorierna rent generellt för kromatografi är avslutat 

 

(c) Låt oss nu titta på kapitel 2 i boken – GC = gaskromatografi, kapitel 3 är mer tekniska aspekter 

av GC. 



GC 
Låt oss börja titta i kolonnen:  

Begränsningar/krav, 4 st: analyten måste vara flyktig, dvs. kokpunkter över 100C är ej ok för 

analyterna, t.ex. går inte protein att köra i GC, vilket även ger begränsning på storlek för analyterna. 

Det är bra om analyterna är opolära eftersom polära analyter ger svansning på kromatogramet, t.ex. 

fettsyror. Fettsyror är långa hydrofoba kedjor med karboxylsyrafunktionalitet i slutet, vilka är för 

polära för att köra i GC, därför derivatiserar man dem till estrar vilka är mindre polära. Ett annat 

krav är termostabilitet, analyterna måste klara av höga temperaturer i GC:n, så att de inte sönderfaller.  

  

 

Om kraven möts upp, vilken teknik av teknikerna GC eller LC vill man använda sig av, varför?  

GC eftersom gaskromatografi har ett högre bottental. En WCOT (kapillärkolonner) är den stationära 

fasen som bekläder innerväggen i GC skapar ett bottental på ca 50 000 – 100 000 bottnar. 

En LC kolonn är packad med små partiklar som består av SF och deras bottental är ca 10 000 hos en 

bra LC.  

 

§ Använd GC om det är möjligt 

 

Varför har GC mycket fler bottental än LC? 

Eddiediffusion är mycket viktig förklaring till varför N minskar i LC, det finns inte i GC. 

Kapillärkolonner medför ingen Eddiediffusion. Dessutom finns ingen pacad fas som gör att 

permeabiliteten begränsar kolonnerna, vilket gör att kapillärkolonner kan göras mycket lång, och som 

ni kommer ihåg beror även N på L: 

L
N

H
  

 

L i LC: N fler per längdenhet 

L i GC: N färre per längdenhet 

 

Men vi kan i GC göra kolonnerna mycket längre, ca 60 m medan LC kan göras kanske 30 cm långa 

bara, det är huvudskälet till varför man väljer GC framför LC. 

 

Del 2 

 

(d) Val av olika kolonnparametrar 

GC: gamla var packade 



GC: nya är kapillärkolonner: kan skilja WCOT WCOT PLOT kan skiljas åt och vilka kriterier man 

skall välja mellan när man väljer de tre olika kolonnerna… 

 

Fasvolymen har en effekt, vilket är viktigt att använda i GC, om vi tar ett exempel där vi t.ex. tänker 

på flyktighet, om analyten är mycket flyktig, vad kommer hända i ett gaskromatografiskt system? 

Analyter som är mycket flyktiga och som är i MF, de kommer att ha låga retentionsegenskaper, de har 

en mycket låg fördelningskoefficient. K påverkas till stor del för temperaturen.  

 

§ Flyktiga ämnen kommer få en låg retentionstid vilket innebär att analyten kommer när t0 

 

Vad kan vi göra för att ändra K, öka den? 

Vi kan sänka temperaturen, men om vi har en låg temperatur, vad gör vi? Det finns en begränsning. 

Vi kan istället öka fraktionen av faserna, dvs. öka volymen av stationär fas. 

 

Hur görs det? 

Man ökar VSF 

Man minskar VMF 

 

§ Man kan alltså minska diametern hos kolonnen som minskar VMF, då blir även tjockleken på SF 

konstant. Man kan även göra det genom att öka tjockleken på filmen, SF. 

 

För flyktiga ämnen kan det vara bra att använda tjockare SF på bekostnad av effektivitet då C-

termen ökar, CSF, men för flyktiga ämnen är även Dm stor och C-termen är proportionell mot 

förhållandet av df/Dm och flyktiga ämnen diffunderar lätt, vilket gör att detta förhållande kanske inte 

ändras så mycket. 

 

! Notera att i boken skrivs i början av kapitel 2 skrivs förhållandet av faserna tvärtom, VMF/VSF, den 

är inte speciellt pedagogisk! 

 

Vid konstant temperatur beror fördelningskoefficienten på stationärfasegenskaper, vilka är viktiga för 

att återhålla analyten, vilken kan återhållas mer om temperaturen minskas, eller genom att öka 

VSF/VMF. 

 

Om vi tittar på kapillärkolonner specifikt vet vi att effektiviteten är ganska väl, om vi jämför packade 

kolonner, men provkapaciteten är dålig.  

 

Provkapacitet = så mycket prov som kolonnen kan ta upp, dvs. dessa kolonner kan överladdas mycket 

lättare, även retention.  

 

Upplösning (Rs) påverkas både av effektivitet (N/H) och retention (tr), men även temperaturområdet: 

t.ex. om man använder kolonner med tjockare film, då ökar man provkapaciteten, kanske minskas 



effektiviteten (N/H), men retention (tr) ökas också och man kanske kan öka upplösningen pga. det. 

Man spelar ett spel när man optimerar detta. 

 

-> Samspel mellan retention och effektivitet för Rs (se ekv. för Rs) 

 

Också genom att öka filmtjockleken kan man även använda en bredare temperaturgradient, man kan 

påkosta sig att öka temperaturen utan att analyterna kommer ut alltför snabbt eftersom om vi har ett 

tjockare filmskikt kommer den stationära fasen att återhålla analyterna i en högre utsträckning.  

 

Analyter som är mycket flyktiga, t.ex. oorganiska gaser, de återhålls inte alls i kapillärkolonner, då 

måste man öka volymen av stationär fas, och det gör man genom att använda packade kolonner, de 

använder man för mycket, mycket flyktiga ämnen. 

 

§ För ämnen som är mindre flyktiga än EtOH och mindre, används kapillärkolonner, för mer flyktiga 

ämnen som t.ex. oorganiska gaser använder man packade kolonner. 

 

Slide #11 

(a) Olika representativa egenskaper för olika kolonntyper i GC. Man har ett större lineärt 

flödesområde i kapillärkolonner än packade kolonner pga. permeabiliteten är större i kapillärkolonner. 

Packade kolonner kan vara maximalt 5 meter. N är höga för kapillärkolonner men sämre i packade 

kolonner. 

 
 

Dessutom kan vi finna en optimal bottenhöjd, som är så liten så möjligt för ett optimalt flöde, tagen 

ur van Deemters ekvation: 

 
 

Är det alltid van Deemters ekvation man använder när man vill plotta H mot u, eller kan t.ex. 

Giddings användas? Eller van deemters ekv. gäller bara för packade kolonner där radiell diff. Bortses, 

vilket vi aldrig har, utan egentligen borde man använda bara Golays ekvation eller Giddings ekvation 

(för packade kolonner men där man tar hänsyn till diffusion i radiell riktning?) 

 

(b) Optimering kan göras med K (som kan skrivas direkt som retentionsfaktorn k)och 

kolonndiametern dc  

Enligt Golay kan den lägsta H-värdet ges för kapillärkolonner enligt: 

 
 



Den minsta bottenhöjden beror på kolonnradien (r0) och analytegenskaperna (ju k-värdet som kommer 

ur K-värdet). Vi glömde dock att säga skillnaderna mellan de olika kapillärkolonnerna SCOT, WCOT 

och PLOT, se overhead: 

 
 

WCOT: Man har en kapillärvägg som oftast är silika beklädd med en plast på utsidan för flexibilitet, 

och en stationärfasfilm på insidan, man kan öka tjockleken för att öka provkapaciteten.  

SCOT: Fördelningskromatografi: som innan men man kan även bekläda den inre stationära fasen med 

ett poröst ämne för att sedan bekläda det med staionärfas, då ökar man volymen av SF ännu mer. 

PLOT: samma som ovanstående men här har vi en fast fas, vi har inte beklätt dessa med någon vätad 

fas, dvs. det här är adsorptionskromatografi. 

 

Uppvisande av två olika overheadbilder, en tabell som är tagen från Harris (kursboken till KEM B06) 

– vilka? 

 

Tabellen i kapitel 24, en summerande lista över olika kolonner med olika diametrar och olika 

filmtjocklekar, alla kolonner är kapillära: 

 

- Tunna filmtjocklekar och för små innerdiametrar: ger oss fördelar i hög upplösning, används i 

spåranalyser vid låga temperaturer, och då man eluerar ämnen med mycket låga kokpunkter. 

Nackdelen är dock att låga provkapaciteter finns, dessutom krävs mycket känsliga detektorer eftersom 

man pga. tunn kolonn och liten stationärfas måste injicera mycket liten volym med låg koncentration, 

därför är massan av ens ämne lite och då blir det samtidigt svårdetekterbart.  

- Narrow-bore kolonner är som ovan fast stationärfasfilmen är tjockare, ger en god kromatografi och 

moderat upplösning men det gör även större provkapaciteter.  

- Wide-bore kolonner (0,25 mm i diameter) har hög provkapaciteter, injektionstekniker är enkla, men 

här måste man splitta provet (som vi talar om senare vad det är), dock är upplösning och effektivitet 

lägre. 

 

§ Beroende på applikation, har man analyter som är svårseparerade, välj en kolonn med tunn film och 

liten innerdiameter, behöver man dock ladda ett större prov på kolonnen får man välja mer breda 

kolonner. 

 

Se figur 1.7 i kurslitteraturen (Poole) där mobilfasmasstransportresistansen (C-termen) plottas mot 

retentionsfaktorn k. Cm ökar när kolonndiametern är mycket stor. För smala kolonner har 



retentionsfaktorn liten effekt på bandbreddningen, men ju bredare kolonnen blir desto mer 

bandbreddning i början och sedan jämnas det ut. 

 

(c) Hur påverkar den stationärafasens filmtjocklek bandbreddningen?  

Låt oss titta på följande ekvation där vi kan se hur df-termen påverkar bottenhöjden, vi ser även hur 

retentionsfaktorn är involverad här, se figur 1.8 i boken: 

  
 

Kurvan A och B har inte så stor skillnad mellan sig, för i den ena har man större filmtjocklek, men å 

andra sidan har den ett ämne som diffunderar snabbare dvs. kvoten ovan i ekvationen df2/DS tar i 

princip ut varandra. Däremot om man bara ökar filmtjockleken men fortfarande som i A har rätt icke 

flyktiga föreningar, då kommer kurvan att skjuta i höjden och C-termen bli väldigt stor i början, och 

mindre med högre retentionstid. 

 

A: tunn film ej så flyktig 

B: tjock film mycket flyktig 

C: tjock film ej så flyktig 

 

§ Slutsatserna är det vi ser på sliden (c), tunn filmtjocklek till mindre flyktiga ämnen, tjockare 

filmtjocklek till mer flyktiga ämnen, annars kommer banden att bli mycket breda. 

 

Varför rse vi att den är stor i början men mindresenare? I figur 1.8 

 

(d) Giddings tabeller inkluderar också detta, ändringen av van Deemterkurvorna när filmtjockleken 

ändras, DS är konstanta här. De olika linjerna är olika retentionsfaktorer k. 
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Filmtjockleken ökar nedåt och DS diffusionskoefficienten ökar åt höger. 

 
 



(b) Ju mer flyktiga analyterna är, desto snabbare rör de sig och ju större blir DS och ju bättre blir C-

termen.  

 

Genom att påverka längden L på kolonnen kan man också påverka systemet. Hur lång kan kolonnen 

bli? 25 – 30 cm är vanligast. Att öka längden L ökar N till en viss gräns, man kan inte ha hur långa 

kolonner som helst då tryckgradienten blir mycket större (stort mottryck i början av kolonnen och 

lägre mottryck senare, vid ingång möter ju analyterna mycket packning, men ju längre in då är det 

mindre packning framför analyterna vilket minskar trycket). Trycket påverkar DMF, trycket som i 

början av en kolonn är stor, vilket innebär lägre DMF och lägre (mer visköst?) lineärt flödeshastighet 

och lägre uppehållstid, där finns lägre tryck och högre DMF i slutet av kolonnen finns det omvända, ger 

då högre lineärt flöde och längre uppehållstid. Vi ska undvika det sistnämnda, ändringen blir 

exponentiell beroende på längden L för kolonnen, detta tryckfall påverkar effektiviteten negativt.  

 

 

(c) Se hur längden på kolonnerna påverka van Deemterkurvorna. He är använt som bärgas: 

 
 

(d) 

Varför ser He kurvor ut på det sättet men H2 kurvor till höger ut på andra sättet? 

Vilken parameter är viktigast vid höga flöden (vi ser ju at kurvorna skiljer sig åt stort när vi har höga 

flöden u, som är till vänster i alla kurvor)? C-termen 

Vilken C-term, CM eller CS? CM eftersom mobilfasmolekylerna är olika stora pga. diffusion 

(storlekarna), CM är ju direkt proportionellt mot df2/DM, H2
 har högre DM för den är liten vilket gör att 

CM blir litet för vätgas. 

 
 

 

Tabell 2.2 i boken visar även vissa kromatografiska egenskaper som är karakteristiska för SCOT 

WCOT och packade kolonner. 
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Del 1 

De vanligaste bärgaserna i GC är He, N2 och H2, de kan inte interagera med SF eller analyter vilket 

gör att vi även kallar gaserna bärgaser eftersom deras enda syfte är att bära ut analyterna. Det här 

ideala tankesättet fungerar bara i fördelningskromatografi, för i adsorptionskromatografi (ej så vanlig) 

kan vilken typ av gas man har påverka retentionstiden – men det kommer vi ej ta upp hur det 

fungerar på den här kursen. De olika gaserna har olika diffusionkoefficienter2 i MF som påverkar både 

effektivitet och då även upplösning som vi talat om innan. Ju mindre tät gas vi använder, ju högre blir 

C-termen, men kurvan slutar även i lägre H. Se van Deemterkurvorna nedan för de olika gaserna: 

 
 

 

§ Den minst täta gasen vi använder, N2 tätaste ger en högre C-term, men den ger även lägst H vid det 

optimala flödet. 

 

§ DM är omvänt proportionellt mot C-termerna. Eftersom DM i kvävgas är lägre, pga. kväve är större 

än de övriga två, då får vi en mycket stor C-term men samtidigt en lägre B-term eftersom B är direkt 

proportionellt mot DM. Det omvända resonemanget gäller för He och H2.  

 

Om man behöver hög effektivitet, vill man ha en låg bottenhöjd vilket vi vinner för N2 vid låg 

flödeshastighet. Men, vätgas kommer ha lite högre bottental men lutningen är inte hög vilket gör att 

man kan använda ett större flödesintervall utan att H ändras. Fönstret för optimalt H är lägre för N2 

än för H2. Varför behöver man ett brett fönster, varför är det en fördel? 

När man använder en temperaturgradient kommer flödeshastigheten (u) att ändras, T ökar vilket gör 

att viskociteten minskar, minskar alltså DM. Man kan ha råd med ändringar i flödeshastighet om man 

har ett brett fönster för det lägsta bottenhöjden H, därför är H2 bättre val än N2.  

 

§ Val av bärgas är effektivitet, upplösning  

 

(d) 

                                                 
2 Ibland skrivs diffusionskonstanter och det menas samma sak. 



Detektorkompabilitet är också något viktigt vid val av bärgas, t.ex. FID (flammjonisationsdetektor) 

fungerar bäst med N2 eller He som bärgas, TCD (termiskkonduktivitetsdetektor) fungerar bäst med He. 

N2 är billig, och man måste även tänka på säkerhetsaspekten, H2
 är farligare än He och N2. 

 

Ibland kan man tillsätta vissa ämnen som organiska ångor, NH3, myrsyra etc. men det är ej vanligt 

men det kan göras så att gaserna kan interagera (mer) med analyterna.  

 

Varför vill man att gaserna ska interagera med analyterna och hur fungerar det? 

 

#13 (a) 

 

Kemiska egenskaperna hos faserna i gaskromatografi 

För att kunna använda filmer som bekläder kapillärerna, så finns vissa krav på den stationära filmen 

och vara: termostabila (då vi ökar T hela tiden, 60 – 400C), höga ångtryck (så att vi ej kokar ut dem), 

icke reaktiva, lösliga i organiska lösningsmedel, reproducerbarhet och jämnt täckande egenskaper  

(WCOT). 

(b) 

 

Det är viktigt att det finns olika SF med olika polaritet och hur vi väljer en kapillärkolonn bland dessa, 

här är några exempel:  

 

Kolväten – perfluorkol SF: höga molekylvikter (idag är det silikonoljebaserade – de allra vanligaste) 

Eter-esterbaserade SF: mer polära, svaga vätebindande egenskaper vilket är en viktig 

selektivitetsparameter. 

Carbowax = polyetylenglykol SF: denna tillsammans med den första är den vanligaste, goda täckande 

egenskaper (WCOT) 

 

 

Den vanligate av alla – polysiloxan. Om sidokedjorna består av metylgrupper har man en opolär 

silikonoljebaserad stationärfas, den icke polära silikonoljan, det används även i labben på 

organkemikurserna som man använder då man vill koka ämnen i t.ex. 230C (ex. KEM B01). Det är en 

mycket trögflytande vätska men den löser upp analyter, framförallt när man kör i höga temperaturer. 

Om metylgrupperna som sidogrupper ersätts med fenylgrupper fås en högre polaritet. Dessutom kan 

man ersätta och få R = CN (cyanopropyl), vilket är ännu mer polär (relativt, mindre opolär).  

   
 

Följande stationärfas är mycket vanlig, 95% metyl och 5% fenylgrupper vilken då kommersiellt kallas 

OV-5, det större numret är här (5), ju mer polär blir kolonnen. 



  
 

Hur vet vi vilken polaritet på kolonnen som vi vill ha? 

Vilka principer använder vi?  

 

Om analyterna är: hydrofoba  Lösning: SF = hydrofob   

Om analyterna är: hydrofila  Lösning: SF = hydrofil 

 

§ Vi följer regeln ”lika löser lika”, vilket då gör att vi ska försöka följa polariteten på SF som analyten 

har. 

 

Hur vet vi polariteten på analyten?  

Ju fler polära funktionaliteter, desto mer polärt blir ämnet  

Opolära: alkaner, alkener, arener 

Svagt polära: etrar, ketoner  

Starkt polära: alkoholer, karboxylsyror (ibland måste man undvika GC) 

 

§ Ofta är pga. starkt polära analyterna inte speciellt flyktiga, vilket gör att de har högre 

interaktionskemi med vatten vilket gör de mindre opolära och mindre flyktiga. Mycket polära ämnen 

separeras bäst i LC (oftast). 

 

(d) 

Vi väljer kolonnen efter vilken selektivitet som krävs för applikationen i fråga. 

 

Exempel  

Analyter: EtOH, Pr-OH, Bu-OH och Pn-OH. (polära) 

Se den homologa seriens kokpunkterna som ökar med ökat antal kolatomer. 

 

Vilken kolonn bör vi använda? 

En mer polär kolonn. 

 

Vilka polära stationära faser kan vi finna? 

Karbovaxkolonn (polyetylenglykol), eller en silikonoljebaserad kolonn med polära funktionella grupper. 

 

Elueringsordning? 

EtOH, Pr-OH, Bu-OH, Pn-OH i båda fallen. 

 

Vad händer i kolonnen när analyterna kommer in i den mobila fasen? 



Analyterna rör sig med ett flöde och de slår i den stationära fasen och interagerar där, EtOH 

interagerar mindre än Pn-OH vilket gör att EtOH kommer ut snabbare.  

 

Tiden analyterna är i den stationära fasen, vad beror den på? 

De intermolekylära krafterna mellan den stationära fasen och analyterna, storleken mellan dem. 

Pr-OH mindre molekyl ger en högre kokpunkt (högre ångtryck) vilket också är viktigt. EtOH stannar 

kortare tid än Pr-OH osv.  

 

Vad händer om vi inkluderar två 2-BuOH i mixen? 

Om 2-BuOH har samma kokpunkt som något annat men den är mindre polär än Pr-OH, gör det att 

den kommer ut långsammare om vi använder en kolonn som är …, men den kommer nära Pr-OH 

eftersom den har en mycket lik kokpunkt till 2-BuOH. 

 

Men om vi använder en kolonn med stationärfas som … - vad händer då? 

Vi har nu en kolonn som prefererar raka alkoholer än andra bättre. Kolonnen har en högre selektivitet 

för 1-alkoholer än … vilket är en skillnad i kemiska egenskaper som kan användas för att separera 

analyter som man använder för analyter som är nära varandra i kokpunkt.  

 

Vilken kolonn är mest selektiv för 2-alkoholer, och vilken är mest selektiv för 1-alkoholer?  

 

§ Stationärfasselektivitet är viktigt, om vi har små skillnader i kokpunkt mellan två analyter, måste 

man titta på deras kemi och stationärfasens kemi för hur den kan selektera en analyt mer än den 

andra pga. en viss kemisk struktur i stationärfasen – om svåra separationer. Stationärfasselektiviteten 

definieras som en relativ kapacitet för en specifik intermolekylär interaktion. 

 

Stationärfasselektivitet klassifiseras av hålmodellen (cavity model) 

GC: gas-analytinteraktioner förbises (i fördelningskromatografi), vätskevätske och analyt-vätske 

interaktioner är: 

Dispersion – icke selektiv kraft 

Dipolmoment (permanenta) och vätebindningsförmåga – selektiv kraft 

 

#15 (a) Separationsprocessen i gaskromatografi 

 

Analyten diffunderar genom gasen irreguljärt: 

 
Analyten diffunderar inom den stationära fasen: 

 
Analyten vid ytan av den stationära fasen drar analyten sig fri från SF eller går in i SF igen och 

process ovan sker igen: 



 
 

Pilarna ovan indikerar krafter som hindrar att förångning sker av analyten. 

 

(b) Retentionsmekanismen i den fasta fasen – där mekanism är ren ytadsorption: 

Används när det är svårt att separera analyter med fördelningsmekanismen, eftersom 

adsorptionsmekanismen är mycket starkare än fördelningsmekanismen, används främst när gaser och 

mycket flyktiga ämnen används. Koncentrationerna måste vara låga för att man inte ska få svansning, 

eller minska den. Ibland måste man tänka sig permanent adsorption, vilket inte är bra. Oorganiska 

oxider som silika eller alumina är bra stationärfasmaterial. 

 

(Langviere termen blir viktigare???  Vad är det) 

 

(c) Retention i gas-vätskekromatografi (GLC) 

Retention här finns en film av en viss tjocklek som drar till sig analyten. Analyten kan dras till den 

stationära fasen med adsorption, analyten kan återhållas genom löslighet i den stationära fasens vätska, 

och analyten kan adsorberas av kapilläret. Retentionsmekanismen är inte så enkel som man tror, men 

den beror främst på löslighet/fördelning i den stationära fasens vätska. Vilken mekanism som 

dominerar beror på vilka egenskaper analyten har. 

 

Exempel 

 

Analyt = polär 

SF = polär  VILKA BLIR STARKAST? (fördelning borde väl vara starkast eftersom lika löser lika) 

SF = opolär  VILKA BLIR STARKAST? (adsorption borde väl vara starkast eftersom de ej kan lösas 

i varandra nu) 

 

Polär analyt och opolär SF kommer de ej lösas i varandra, då kan de bara adsorberas till varandra väl! 

 

Hur ser det ut i retention? 

Ytan på stationära fasen), också ytan på kapillären  

Adsorptionskoefficienternas storlek påverkar retentionen: AGL (gas liquid adsorption) ALS (liquid solid) 

Fördelningskoefficienten mellan gasen och vätskan: KGLS 

 
 



Ekvationen som beskriver retentionen är summan av de olika koeficienterna är den totala retentionen 

är nedanstående. Den ekvationen kan separeras i flera bitar där VL = y, KL = m-värdet (b i vissa 

ekvationer), allt inom den första parantesen = k-värdet (lutningen, a ibland) och 1/VL = x-värdet. 

 
 

 

VN = nettoretentionsvolymen dvs. retentionsvolymen som är samma sak som tr F, 

nettoretentionsvolymen är samma sak som retentionsvolymen minus dödvolymen som är korrigerad av 

kompresibiliteten av gasen.  

 

VL = massan av den stationära fasen i det här fallet  

 

§ Ekvationen följer ett lineärt förhållande, eftersom den har parametriserats (se ex. MAT A01) 

 

 

 

Exempel 1  

 

Titta på kurvan som är en kurva likt 2.12 i Poole. 

Analyter: 1 = dodekan, 2 = nitrometan, 3 = undekan, 4 = dioktan, 5 = dekan, 6 = MeOH 

(ej i litteraturen: analyt 7 = tridekan, analyt 8 = tetradekan)  

 

Kolonn: karbovax vilket innebär att det är en polär kolonn 

 

Vilka analyter är polära om vi tittar på bilden? 

6, 2 och 4 är de polära analyterna i blandningen. 

Dodekan, undekan och dekan är de opolära analyterna i blandningen. 

 

§ Lutningen är stor för de opolära analyterna vilket säger oss att vi har adsorption på den stationära 

fasen. De andra (polära ämnena) har knappt någon lutning alls, vilket föreslår att de har den andra 

retentionsmekanismen, vilket anger att har lägre adsorptionsmekanismer och KL dvs. 

fördelningsmekanismen är större. Finns fördelningseffekt KL för de opolära analyterna? Ja eftersom vi 

ser att det finns ett m-värde, för det är ju inte 0.3 

 

Om SF = polär 

Analyt = Opolära ämnena: båda adsorptionsretentionsmekanism (främst) och 

fördelningsretentionsmekanismen (minst) 

Analyt = Polära ämnena: främst fördelningsretentionsmekanismen 

 

                                                 
3 Experimentet gjort av prof. Lennart Matiasson och prof. Jan-Åke Jönsson 



Exempel 2  

 

Om SF = polär 

 

Finns där analyter som inte har någon fördelningsretentionsmekanism? 

De opolära analyterna, 1, 7 och 8 har enbart adsorptionsretentionsmekanism. 

Analyt 6, 4 och 2 är polära och återhålls både av fördelningsretentionsmekanismen och till en liten 

grad av adsorptionsretentionsmekanism. Figur 2.12 i boken där alltså VL/VN = y avsatt mot x = 1/VL 

 

§ Antag aldrig att man bara har en typ av retentionsmekanism, dvs. antingen bara 

adsorptionsretentionsmekanism eller fördelningsretentionsmekanismen, utan ofta har man blandade 

retentionsmekanismer. Detsamma gäller faktiskt även för flytande kromatografi (LC, ibland HPLC) 

 

(d) Temperatur och flödesprogrammering 

Vi väljer oftast ett konstant ingående tryck och att flödet ändras med temperaturen eftersom vi nästan 

alltid använder temperaturprogrammering/gradient i gaskromatografi. Temperaturgradient är en 

nödvändighet, framförallt för lösningar med analyter där vi har vitt skiljda analyter och många 

analyter. 

 

§ Öka temperaturen när analyterna med lägst kokpunkt har eluerats, man kan göra det på ett lineärt 

sett eller på ett sekventiellt sätt, beroende på hur kokpunkterna för analyterna distribuerats.  

 

GC1 – här Grobs lösning används för att testa kolonnen och se om kolonnen har olika defekter, 

lösningen innehåller olika typer av analyter, även basiska analyter och då ser man om kolonnen har 

några defekter eftersom basiska analyter kan binda in till stationärfasfilmen och då ser man om 

stationärfasen är bra eller ej. Lösningen innehåller även sura och opolära analyter osv. Man kör den 

vid en temperaturgradient, med ett konstant tryck och vid konstant flöde. För att få konstant flöde 

med matematiken räknar datorn om beroende på temperatur och justerar trycket så att ett konstant 

flöde kan fås, vilket ofta är svårt att få till. Konstant flöde är viktigt att ha då man använder 

detektorer som är känsliga för flöde, dvs. när man har bulkkänsliga detektorer. 

 

Grubbs lösning? Z-sack gradient? 

 

När en analyt går in i detektorcellen beror detektorsignalen på koncentrationen av analyt och när man 

har man konstant flöde kommer signalen att öka till man kommer till mitten av den injicerade pluggen, 

zonen, och ämnet kommer när flödet kommer. Om flödet stannar får man en fortsatt signal vilket gör 

att storleken på signalen beror på flödet och har man inget konstant flöde får man ett problem. Vi 

talar mer om detta när vi talar om detektorer. 

 

Isoterm analys, konstant temperatur genom hela körningen, detta är inte vanligt idag utan är snarare 

ett undantag. 
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§ Man vill ha baslinjeseparation men inte mer baslinjeseparation än nödvändigt. 

 

Övning 

Vi har en blandning av analyter (kanske opolära) som är flyktiga ca 40C, men inte så flyktiga att 

adsorptionskromatografi måste användas, välj en kolonn för GC-separation i termer av dimensioner, 

stationärfasegenskaper och mobilfasegenskaper.  

 

Svar: Flyktigt ämne gör att vi måste öka retentionen för att återhålla analyterna, flyktiga ämnen 

innebär att K är litet, för att öka den kan vi öka VSF och minska VMF, ha tjocka filmer och trånga 

kolonner. Varför inte använda packade kolonner/support coated SCOT? För låga koncentrationer 

finns, effektiviteten blir för låg. Varför blir effektiviteten viktig här? Problemet med låga 

koncentrationer är att vi får små toppar och om man har breda toppar pga. dålig effektivitet, gör att 

vi inte ser något alls. Vi behöver hög effektivitet för att öka detektionsgränsen (LOD = limit of 

detection). Här ser vi att provkapacitet och retentionsfaktor inte är samma sak, vilket är varför vi vill 

undvika att kalla retentionsfaktor kapacitetsfaktor! Opolär stationärfas ty opolär analyt. He mobilfas 

ty vi får högre flöde vilket ger oss högre effektivitet (om svårseparerat använd N2)



Kromatografi (KF 6) 
Margareta Sandahl 

2009-11-07 

 

GC – idag instrumentella biten 

 

#16 (a) Att göra en kapillärkolonn 

Vi såg även på retentionsmekanismen och såg att det ofta var en blandning av 

adsorptionsretentionsmekanism och fördelningsretentionsmekanism som beror på SF och analyterna. 

 

Man köper kapillärkolonnerna men vissa saker är viktiga att veta när man gör kapillärkolonner och 

vilka problem som dyker upp när man använder kolonner.  

 

Omfången är fixa för en viss kolonn: 

 

 

Tuben består ofta av fused silika, som är ganska ren och på utsidan av den silikan (ytterhöljet) är 

beklätt med en polyamidpolymer som gör att silikan kan bli mobil, och svängas. Polyamiden gör 

materialet flexibelt, men man kan inte böja det hur mycket som helst, förstörbara men hanterbara. 

Polyamiden gör att silikan inte korroderar eftersom silika är upplösligt i basisk miljö.  

 

Innerväggarna av silikan modifieras innan stationärfilmfasen (ex. C-18…) sätts dit, det är viktigt att 

ytan är stor i kolonnen så att stationärfilmfasen kan kemiskt binda till innerväggen av kapillären???  

 

Silika är mycket polärt, och har sillanolgrupper på kanterna (Si-OH) och det är till sillanolerna med 

kovalenta bindningar som polymererna vidhäftas. Innan det görs är silikan polär och det attraherar 

vatten och därför är det viktigt att ta bort vattenmolekyler från silikan så att polymerisering. 

Beklädningen av kapillärerna är viktiga att de är välgjorda så att inga fickor med fria sillanolgrupper. 

Man vill inte få in vatten i sitt prov när man kör kolonnen eftersom det kan bryta bindningen mellan 

den stationära fasen, t.ex. Si-O-polymer för det kan skapa fickor i den stationära fasen. 

 

För att kunna bekläda materialet med en jämn film är det viktigt att man inte har vattenmolekyler 

där för då blir den inte jämt formad. 

 

Minska silikatensionen vid ytan genom vattenadsorption så att inte stationärfasdroppar skapas på 

ytan vilket senare leder till dålig kromatografi. 

SE FRÅGA PÅ POST-IT lapp 

 

 

 



(b) 

Etsning – ökar stabiliteten hos SF, men ger högre aktivitet 

Syrabehandling – yta med låg koncentration metalljoner, minskar risk för heterogen katalys 

Deaktivering – gör tunnare film SF,  

 

(c) 

Applicering av stationära fasen – vi har två huvudsätt som man sätter på stationärfas till en kolonn: 

Statisk applikation = kolonnen fylls med en lösning av stationär fas, sedan låtes lösningsmedlet 

evaporera och överskott av stationärfas tvättas ut. 

Dynamisk applikation = en plugg av koncentrerad stationär fas trycks genom ingången via tryck, för 

att skapa jämn film måste hastigheten vara mycket konstant 

 

Men det här är väl inget som vi gör, det kommer väl med när kolonnen köpes? 

 

(d) 

Korskoppling på två sätt: 

Korskoppling skapas också för att göra den stationära fasen mer stabil, och olika reaktioner kan göras 

beroende på vad den stationära fasen består av, t.ex. om den har sidokedjor med hydroxidgrupper, då 

kan man genom att värma dem vatten avspjälkas. 

 
Vad är det för en reaktion, OH + OH -> H2O och eter ?  

 

Korskoppling kan också skapas genom kemisk modifiering genom att använda tetraklorsilan i gasfas 

skapar också korskoppling mellan sidogrupperna till stationärfasfilmen. Genom att tillsätta ammoniak 

tas HCl bort och sillanisering har skett. Även väteperoxid kan användas för korskoppling. 

 
 

Varför behövs korskoppling? 

För att förhindra blödning av kolonnen, det gör även att temperaturområdet kan ökas, blödning 

innebär att en del av stationärfasen har lossnat och det kan man se om man ser en kontinuerlig ökning 

av baslinjen. 

 

Obs! Kontrollera alltid temperaturområdet som en kolonn klarar av innan man börjar laborera, och 

sätt igång temperaturvakten (samt tryckvakt!) vid installation av kromatografen. 

 

Låt oss nu lämna kapitel 2 och gå in i kapitel 3 som tar upp instrumentella aspekter av 

gaskromatografi. 



#17 (a) Instrumentella aspekter i gaskromatografi 

 
 

Vi ska titta på olika injektionstekniker och olika detektorer. Dagens GC är alltid kopplad till dator där 

man kan operera GC:n där man kan bestämma temperaturer osv.  

 

(b) 

Injektion 

(framförallt i kapillärkolonner eftersom dem är viktigast idag) 

 

Problemet med kolonnerna eftersom de har små dimensioner blir volymen i kolonnen mycket 

begränsad, och tar man upp en provvolym om 1μL och injicerar det till injektorn där vätskan 

evapoereras blir gasprovet mL, och det är mycket stor provvolym på kolonnen vilket skapar 

överladdning. 

 

Lösning? Vi kan inte ta upp mindre volymer än 1 μL är svårt att göra reproducerbart, för 1μL är lika 

mycket som en fluga kissar. Man har istället en splitteknik som man kan använda. 

 

(c) 

Splitinjektionstekniken 

Man har en injektionskammare som innehåller ett glas”liner” som är mycket enkelt ibland, men ibland 

är det en kammare som tillåter snabb evaporering, eller riktar flödet. Vilken typ av ”liner” man 

använder beror på vilka analyter man har, den vanligaste linern beror på applikationen men vi ska se 

lite huvuddrag; se sida overhead från en katalog varur man köper olika liners etc, där finns en del bra 

riktlinjer.  

 

Linerna innehåller ofta glasull för att göra evaporeringen snabb och när vätskan kommer in finfördelar 

den droppen till mindre. Men för splitless injektion vill man inte ha en snabb evaporering och där 

använder man oftast inte glasull. Injicerar man smutsiga prov fastnar det ofta på linerna, vilka kan 

ersättas eller tvättas, kom ihåg att tvättar man glas och det är deaktiverat, måste man se till att det 

glaset även är aktiverat. Linerna sitter på en metallbehållare som med elektricitet värms upp. Vid 

injektion använder man en spruta som skall stoppas in så långt som möjligt, så att analyten injiceras i 

mitten av kammaren, och alltid på samma ställe, annars blir inte injektionen reproducerbar, även 

hastigheten man trycker på pistongen skall vara samma. Det gör att vi använder autoinjektorer i 

moderna applikationer. 

 

§ Vi vill inte att analyterna fastnar på linerna 



 

I splitinjektion åker en del av provet ut med bärgasen, man delar helt enkelt provet i olika 

proportioner beroende på hur mycket man vill skall injiceras i kolonnen. Merparten av analyten 

injiceras inte, för att förhindra överladdning. 

 

Problem med splitinjektion: Problem med kvantifiering vilket ju kräver att splittingen måste vara  

mycket reproducerbar. Om ibland 1/100 ibland 2/100 injicerar man plötsligt dubbelt så mycket i 

kolonnen. Man gör sig dessutom av med mycket prov, vilket gör att man har problem vid spåranalyser.  

 

Fördelar med splitinjektion: Man får kromatogram med mycket smala toppar och bandbreddningen är 

mycket liten. 

 

§ Splitinjektion inte kvantitativ analys men om intern standard används kan det användas. 

 

Vid kvantitativ analys gör man en kalibrerkurva som även har intern standard: 

 

Vad är en intern standard? 

Det är ett ämne med egenskaper som verkligen liknar analyten för vi vill att den t.ex. evaporerar i 

samma hastighet som analyten, men den interna standarden är inte analyten, utan ett annat snarlik 

molekyl. Den interna standarden adderas till provet och med känd koncentration. 

 

Kalibrerkurva: 

 
 

Hur bestämmer vi storleken av signalen i kromatografi? 

Arean eller topphöjden, båda är direkt proportionell mot koncentrationen. Höjden är dålig om toppar 

varierar för samma koncentration. Area är ofta det bättre valet men ibland kan topphöjd vara bra om 

t.ex. dålig upplösning finns, då är det ju svårt att veta vilken topp har vilken yta. 

 

Topp 1 har koncentration C1 

Topp 2 har koncentration C2 

Topp 3 har koncentration C3 

 

Koncentrationen är: C3 > C2 > C1 

Topp: 3 > 2 > 1 

 

Adderar man dessutom en intern standard, så ser man att om: 

C2 = 2 

CIS = 2 

C3 =3 



CIS = 2 

C1 = 1 

CIS = 2 

 

Man använder sedan kalibreringskurvan fast en som är modifierad att man väljer ytan/ytan för intern 

standard (IS): 

 
 

Vad händer?  

Topparna ökar med ökad koncentration om man har en extern kalibrering. I en intern kalibrering 

adderar man en intern standard vid känd koncentration vilket gör att man får en till topp, och 

tilsätter man samma mängd IS vid varje gång får man samma koncentration, vilket ger samma IS yta. 

Istället för att bara använda ytan, använder man sig av ett förhållande. 

 

Exempel 

C1 = 2, CIS = 4, C2 = 2, CIS = 2, C3 = 3, CIS = 2 

 

A/AIS : 0,5 1 ; 1,5 

 

Varför använder vi intern standard?  

Tänk oss att vi har splittat ett prov men det ej blivit reproducerbart, då kommer topparna att vara 

större men även IS kommer att bli större, dock – förhållandet mellan provet och IS blir densamma. Se 

grafer i anteckningen för KF6. 

 

§ I extern kalibrering får man en stjärnhimmel men i intern standard får man reproducerbara punkter 

i kalibreringen. Använd splittless med intern standard om man gör kvantitativ analys. För provet 

gäller samma sak, blir area av analyt okänd men till provet tillsätts även känd intern standard. 

 

GC2: Vid nikotinbestämningen i GC2 med GC-MS används en intern standard, analyten är nikotin 

och interna standarden är deuturerad nikotin, tre väteatomer har bytts ut mot deuterium. Kan nikotin 

och dess deuturerade analog separeras? Nej, egenskaperna är för lika mellan ämnena. Det man får är 

en enda topp som innehåller båda ämnena. Hur kan man veta hur mycket nikotin vi har? GC-MS kan 

ju skilja, vi kan nämligen justera så att MS bara känner av de tyngre/lättare ämnena vilket gör att vi 

kan få värden för båda ämnena. Närmare i analytegenskaper kan man inte komma vilket innebär att 

den här interna standarden är mycket bra.   
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Del 2 

Först introduction av SciFinder® men vid tidpunkt 10 min efter fortsätter föreläsningarna: 

 

#17(d) 

Vad som händer i injektorn vid injektion är också viktigt, trycket i injektorn ändras när man trycker 

in sitt prov och det evaporeras. Ändringar i tryck påverkar flödeshastigheterna, först ökar det (vi 

trycker ju in mer gas i systemet), sedan går det in, flödesfluxuationen påverkar även splittingen av 

provet, vilket gör hur snabbt man trycker på pistongen som påverkar splittingen: 

 
 

Splitinjektion 

Fördelar: kromatogram med mycket fina toppar, hög effektivitet (N/H), lätt använt, kvalitativ analys, 

bra vid ”head-space”* analys och snabba GC-analyser.  

Nackdelar: variation i splitförhållande (lösning: gör IS), ger ej god kvantiativ analys, begränsning i 

spåranalys 

 

* Vad är head space analysis? 

Om ett kärl innehållande prov står stängt kan ångor av analyterna fylla volymen, så drar man in 

ångorna från provet, kallas det så, det är endast de flyktiga ämnena som man då gör en analys av. 

 

Repeterbarheten i analyser är: 

 
 

Vid spåranalys – vad använder vi då? 

Om vi injicerar för mycket av provet (om vi stänger splitventilen genom hela), då får vi enormt breda 

toppar. Se föreläsningsanteckningar. Man kan då stänga ventilen en viss tid, och sedan öppna det, man 

injicerar mer prov men man får inte överladdade svansar, man ventilerar ut stora delar av 

lösningsmedel.  

 

(är det ovanstående samma sak som splitless- dvs. att man inte gör det men efter en viss tid gör man 

det?) 

 

Splitinjektion – snabbt flöde 

Splitlessinjektion – långsamt flöde 

 

Hur görs det? 

Den här typen av injektioner genererar kromatogram med breda toppar i början men senare smala 

kromatogram.  



Splitless: bara breda och fula toppar 

Split: alla toppar fina och smala 

Splitless i början sen split: brett i början, senare smalt 

 

#18 (d)  

 

Hur gör man provfokusering (som också används i splitlessinjektion)? 

Man kör splitlessinjektion men man kör sedan provfokusering, man får smala toppar och signaler som 

är 3 gånger bättre. Det finns två olika tekniker: 

 

Provfokusering (sample focusing) 

Lösningsmedelseffekten (solvent effect) = 

Kylfångareffekt (cold trapping effect) = 

Retentionsgap (retention gap) = 

 

(c) 

Innan fortsätter vi med splitlesstekniken 

Man kan variera hur länge man ska ha splitless, vilka man måste optimeras, likaså flödeshastigheterna. 

 

Splitless 

Nackdel: optimisering till val av: provstorlek, MF-val, lösningsmedel, nålposition, flödeshastigheter, 

större total analystid, stora lösningsmedelstoppar får (dvs. analyterna måste separeras från denna topp 

vilket också tar längre tid), matriseffekter (icke flyktiga ämnen agerar som SF), minneseffekter 

(analyter kan fastna var??) 

Fördel:  

 

(d) 

Hur skapar vi provfokusering? 

Vad vi vill göra är att när vi injicerar vill vi fylla injektorn med ånga och leder in det till kolonnen. 

Det vi vill är att reducera bandbredden, när analytångorna går in i kolonnen och stannas direkt när de 

kommer in i kolonnen. Vi vet att: 

SF

MF

V
k K

V
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hur kan vi ändra dessa för att fokusera analyterna, dvs. återhålla analyterna mer? 

GC1: Det här görs i GC1,  man injicerar splitinjektion och sedan testar man splitless, tiderna, 

temperaturen och ser hur det påverkar bandbreddningen. 

Kylfångareffekt (cold trapping effect) = använder fördelningskonstanten, K minskas? och analyterna 

fastnar direkt till SF ty vi vet att minskande av temperaturen (som vi ju ändrar i GC) ökar K: 

 
Det här kan bara göras för icke flyktiga analyter eftersom det vi vill göra är att få analyterna att 

fastna på ett och samma ställe i kolonnen och då kan de inte vara för flyktiga, vi vill ha en stor 

kokpunktskillnad (differens) mellan analyterna och lösningsmedlet så att vi kan bli av med 

lösningsmedlet snabbt. Kokpunkten för analyterna måste vara större för analyten än lösningsmedlet 

och den bör vara 10 – 15C större än lösningsmedlet.  

 

Lösningsmedelseffekten (solvent effect) = det är en teknik där man ökar fasförhållandet för att 

återhålla analyterna, hur kan man öka fasförhållandet? Om man i toppen av kolonnen vid öppningen 

kondenserar lösningsmedlet och analyterna, och sedan snabbt ökar temperaturen försvinner 

lösningsmedelstoppen, vilket reducerar volymen av lösningsmedel VSF och då analyterna har högre 

kokpunkt försvinner de ej men de löser sig i mindre och mindre lösningsmedel, och man har fokuserat 

analyterna. Det som händer när lösningsmedlet vätar SF är att vi har en polymer SF och ett 

lösningsmedel med MF egenskaper som sväller SF, och eftersom vi ökar VSF ökar fasförhållandet. 

Tekniken används för flyktiga analyter, ty då kan man inte få stora skillnader i kokpunkt och man kan 

inte göra kokpunktsskillnader. 

 

Vad händer om man har blandningar mellan flyktiga och icke flyktiga analyter i vårt prov? Ett 

problem som löses med retentionsgapstekniken som vi tar upp nästa gång. 

 

Retentionsgap (retention gap) = 

L 
A 
B 
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Igår såg vi de viktigaste teknikerna i GC för injektion, splitinjektion eller splitlessinjektion. 

Splitinjektion ger bästa typerna av toppar men kräver höga koncentrationer.  

Splitlessinjektion är en nödvändighet när man håller på med spårämnesanalyser, man injicerar ett 

större prov vilket gör att man får breda toppar och för att få en bättre kvalité på topparna så behöver 

man fokuseringstekniker. 

 

Vi tittade även på olika fokuseringstekniker för våra prov, framförallt två, solvent effect och cold trap 

effect. Provfokusering görs med ökning av retention när provet kommer in i kolonnen och det kan göra 

om man ökar fasförhållandena (öka VSF) eller om man ökar K (ökar T).   

 

#19 (a) 

 

Kylfångareffekten (cold trapping effect) 

Enbart analyter kondenseras i början av kolonnen, lösningsmedlet fortsätter och kondenseras inte, 

vilket gör att man vill ha så låg temperatur som möjligt ner till så att inte lösningsmedlet kondenserat. 

Kylfångareffekten sker vid toppen av kolonnen. Man måste ha ca 10 – 15 C skillnad mellan 

lösningsmedlet och analyt i kokpunkt. 

 

 

 
 

 
(b) Analyterna är kvadrater och romber, lösningsmedlet är grått i bakgrunden. Kvadraterna har högre 

ångtryck än vad romberna har vilket gör att de inte kokar så lätt, dvs. evaporera och följer med MF 

så lätt. Optimering krävs i fråga om framförallt kolonntemperatur. 

1.  

2.  

3.  

4.  



(c) Solvent effect – för flyktiga analyter där vi ej har en temperatur som lösningsmedlet är i gasfas och 

analyten i kondenserat tillstånd. Här kondenserar vi både analyt och lösningsmedel. När 

lösningsmedelet kondenseras med analyten blir lösningsmedelets volym så stor att SF vättas av 

lösningsmedlet vilket gör att VSF ökar, från början är T låg, sedan ökas temperaturen och 

lösningsmedlet evaporeras först, analyter som är flyktiga följer lösningsmedelstoppen, men icke flyktiga 

analyter hålles tillbaka till stationärfasen vilket gör att de inte följer med lösningsmedlet, de fokuseras 

inte. ?? De fokuseras väl visst…. De fastnar ju på den stationär fasen 

Kolonntemperaturen ska vara lägre än kokpunkten av lösningsmedlet, ofta är opolära lösningsmedel 

att föredra, te.x. pentan, hexan… och inte vatten, metanol eller acetonitril (har ju högre kokpunkter). 

 

  
 

#20 (a) 

 

Retentionsgapstekniken (RG) 

GC1: Både flyktiga och icke flyktiga analyter, hur gör vi med sådana här kompositioner om vi ska 

fokusera en provlösning innehållande både flyktiga och icke flyktiga analyter? 

Man använder en del av kapilläret som inte innehåller någon stationärfas överhuvudtaget. Kapilläret 

limmas fast med kolonnen och det som sedan händer, är att lösningsmedelseffekten kan användas som 

fokuseringsteknik, men vi kommer inte få problem med att icke flyktiga ämnen som fastnar, eftersom 

de inte har någon stationärfas att fastna i. När analyterna kommer till kolonnens mynning, utsätts de 

för en andra fokuseringsomgång, för nu helt plötsligt finns en stationärfas som kommer att återhålla 

analyterna. När lösningsmedelseffekten används kommer lösningsmedlet att reduceras, och analyterna 

löses i mindre och mindre lösningsmedel vilket gör att analyterna fokuseras, de finns på en mindre yta, 

och då när analyterna kommer in i SF kommer de att återhållas av SF vilket gör att bandet blir ännu 

smalare (ty nu ökar ju VSF/VMF), och nu börjar temperaturen att öka. Allt det här testas på labbet. 

 

§ Flyktiga ämnen, använd lösningsmedelseffekten utan retentionsgap 

§ Flyktiga ämnen + icke flyktiga ämnen, använd lösningsmedelseffekten och retentionsgap 

§ Icke flyktiga ämen, använd kylfångareffekten 

 

Retentionsgapstekniken har andra fördelar, vad gäller flexibilitet i injektionsvolymen, beroende på 

längden för ytan där ingen SF finns, kan man injicera 100-tals μL (och sedan reducera bort 

lösningsmedlet), som man annars innan bara kunde injicera 1 μL. 

L 
A 
B 



 

§ Dessa användes för split/splitless injektion 

 

Nu ska vi diskutera en annan injektionsteknik, påkolonninjektion ”on-column” injection och sedan 

direkt injektion (direct injection), dvs. förutom split/splitless injektion har vi nu två till. 

 

(b) Påkolonninjektion 

Påkolonninjektionsteknik innebär att man använder en annan typ av injektor, där kolonnen nästan 

placeras vid toppen till injektorn, man har en annan tunn nål så att man sätter in nålen till kolonnen 

och man evaporerar inte provet först. Det är en bra teknik att använda för analyter som inte är 

termostabila, innan använde vi ju trots allt ca 250C och det är inte säkert att alla ämnena klarar det. 

Retentionsgapstekniken kan även användas för att öka provmängden. Injektionsvolymen är ca 0,2 – 

1,5 μL. 

 

Se overhead s. 193 Instrumental aspects of gas chromatography 

Här har man använt stora mängder prov tack vare påkolonninjektion, det gör att lösningsmedelbandet 

blivit brett, men för att undvika att få in all lösningsmedel i MS (masspektrometern) som GC:n var 

kopplad till, tillsatte man en lösningsmedelsutgång där, en kran öppnas när lösningsmedlet kommer 

och sedan stänger man kranen igen, en metod som var optimerad på det sättet. Den här metoden var 

rättså krånglig, försök att göra metoderna så enkla så möjligt, det finns en princip: 

 

KISS = keep it simple and stupid 

 

(c) Fördelar och nackdelar 

Fördelar: få mycket fina toppar, kvalitativ och kvantitativ analys ty vi splittar inte bort något prov 

alls, det vi injicerar detekterar man senare, repeterbarheten är mycket hög 

Nackdelar: långa analystider om man injicerar stora volymer, en provfokuseringsteknik som kräver 

optimering, lösningsmedelstopp kan vara stor vilket kan ge detektionsproblem som i och för sig beror 

lite på hur stora volymer man har injicerat. 

 

(d) Direkt injektion 

Först evaporeras provet och sedan injiceras allt av provet på kolonnen, ingen splitting, ej heller 

påkolonnteknik eftersom provet här evaporeras. Om man använder kapillärkolonner måste man ta 

hänsyn till att SF är tillräckligt stor på kapillärkolonnen eftersom vätskevolymen som injiceras efter 

evaporering blir en stor gasvolym. Den här tekniken använder man främst på ”Megabore”kolonner 

som har tjocka diametrar och tjocka filmer (som kapillärkolonner men de här är mycket större så att 

man undviker överladdningseffekter), eller på packade kolonner.  

Provfokusering kan även användas här, antingen lösningsmedelseffekten eller kylfångareffekten.  

 

För- och nackdelar: 

Tekniken är enkel och reproducerbarheten i kvantitativ analys är bättre än i splitlesstekniken, tyvärr 

är effektiviteten (H/N) sämre då vi injicerar större volymer och har större kolonndimensioner. 



#21 (a) 

 

Den moderna injektionstekniken – programmerad temperaturförångare, som kan fungera både 

split/less funktion, den förkortas ofta PTV-injektor. Skillnaden mellan vanliga splittare och PTV, kan 

man kontrollera och ändra temperatur mycket snabbt. Exempelvis kyler man injektorn och när 

injektionen är gjord, höjer man temperaturen snabbt och kan sedan splitta/splitless injicera provet till 

kolonnen.  

 

(d)  

§ Fördel: bättre kontroll över flödet vilket även gör att repeterbarheten i kvantitativa analysen blir 

bättre. Tryckvågen undviks alltså vilket ökar reproducerbarheten. Precisionen är när 

påkolonninjektion, men tyvärr tid för optimering måste göras. 

 

Skillnad mellan reproducerbarhet och repeterbarhet? 

 

#22 (a) Sammanfattning av injektionsteknikerna  

§ Påkolonninjektion – bäst för smutsiga prov, spädda prov, kvantitativ analys 

§ Programmerad temperatur förångare (PTV) – bra för smutsiga prov, kvantitativ analys (nästan som 

pokolonninjektion), bra för vatteninnehållande prov, kan dock ej injicera så stora volymer 

§ Splittlessinjektion (utan PTV) – kvantitativ analys om intern standard används 

§ Splitinjektion – den enklaste tekniken  

 

Enkelheten går nedåt, men ökad komplexitet och kvalité i teknikerna gå uppåt i listan ovan. 

 

(b) Generellt sett kan vi säga att injektion med minimal bandbreddning kan vi få om vi använder en 

adsorbent i linern, adsorbenten gör evaporeringen snabbare vilket minimerar bandet och hjälper 

injektorn att göra evaporation så snabbt som möjligt.  

Injektionshastighet, ju snabbare, desto mer komprimerat band kan injiceras till kolonnen och att ha 

konstanta injektionshastigheter vilket gör att autoinjektorer används. Använd retentionsgap om man 

använder stora analysvolymer i spårämnesanalys. 

 

§ Nu avslutar vi injektionsdelen av gaskromatografi (GC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Övning 

Provlösning A: icke flyktig analyt + hög koncentration 

Provlösning B: flyktig analyt + låg koncentration 

Provlösning C: flyktig analyt och icke flyktig analyt + spårämneskoncentration 

 

Del 2 

 

Vilken injektionsteknik är fördelaktig för provlösningarna A, B och C? 

A: kylfångareffekt + splitinjektion 

B: lösningsmedelseffekt + splitlessinjektion 

C: retentionsgap + påkolonn 

 

A kommentar: eftersom vi använder en splitinjektion kanske man inte måste använda en 

provfokuseringsteknik 

B kommentar: eftersom vi har liten koncentration har vi inte råd att splitta bort provet 

C kommentar: eftersom vi har spårämnen måste vi kunna injicera större volymer och då kan vi 

injicera allt direkt på kolonnen och för att fokusera använder vi retentionsgap.  

 

D: flyktiga analyter + hög koncentration 

E: flyktiga analyter och icke flyktiga analyter + hög koncentration 

 

Vilken injektionsteknik är fördelaktig för provlösningarna D och E? 

D: (lösningsmedelseffekten) + splitinjektion 

E: retentionsgap + splitinjektion 

 

D kommentar: man kan behöva starta på en lägre temperatur vid injektorn men 

lösningsmedelseffekten är ej nödvändig ty vi får fina kromatogram ändå 

E kommentar: man kan applicera direkt på kolonnen i påkolonninjektion om man vill ha, men en kort 

för att inte ta för lång tid. 

 

Intern standard kan och ska alltid användas, både för kvalitativ och kvantitativ analys, t.ex. beroende 

på flödesförändringar kan man veta detta, så det är inte enbart för kvantitativ analys. Tar man 

nämligen separationsfaktorn, då kan man få reda på i kvalitativ analys om vi har vårt ämne eller ej, ty: 
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Se animeringar på www.restek.com/info_animation_diect.asp 

 

Nu inget mer med injektorer, utan istället detektorer 

 

 

(c) 



Detektorer i gaskromatografi (GC) 

Detektorerna här i gaskromatografi delas in efter deras fysikaliska principer, eller efter deras 

detektorsignalkarakteristikum. Exempelvis om detektion sker enligt jonisering, finns t.ex. 

flamjonisationsdetektor. Efter deras detektorsignalkarakteristikum kan detektorerna delas in i två 

huvudgrupper: universella detektorer (bulkdetektorer) eller selektiva detektorer. 

 

Vad vill vi se om vi har ett okänt prov? 

Då bör vi använda en universell detektor eftersom en selektiv detektor bara ser en typ av prov.  

 

Exempel 

Universella detektorer är TCD (ser allt) för organiska ämnen (ser inte oorganiska ämnen), FID. 

Selektiva detektor är känsliga för en specifik grupp av ämne, t.ex. ECD, som känner ämnen som 

innehåller elektronegativa funktionaliteter. 

 

Detektorsignalflödesberoendet är mycket viktigt att ta i beaktning för detektorer! Vissa detektorer är 

beroende på flöde och ändrar toppstorlek på flödet, andra inte, det ska vi se på mer. De kan vara av 

massflödesberoende detektionstyp eller av koncentrationsberoende detektionstyp. 

 

(d)  

Bulkkänsliga (MF) detektorer = mäter en förändring av en parameter i MF, ex. värmekonduktivitet av 

en bärgas kan vara hög ex. He, H2, och allt annat som har lägre värmekonduktivitet kommer ha en 

lägre signal, dvs. den känner inte specifika analyter utan generella MF (bulk)egenskaper.  

 

Baslinjen på kromatogramet är mobilfasresonesen(signalen), analyten går in i detektorn och man får en 

ökad signal, eller egentligen en skillnad i signalen. Som man kan se, ändrar man flödet kommer 

signalen att ändras, om man stannar flödet känner detektorn bara den för tillfället närvarande 

koncentrationen. Om detektorn förstör provet kan den bara mäta provet en gång. 

 
 

 

Är en bulkkänslig detektor samma sak som en universal detektor? 

 

Selektiva detektorer = dessa ger å andra sidan en lägre bakgrundssignal eftersom de inte mäter på MF, 

och de ger bara en topp för en analyt som detektorn är selektiv för. 

 



Exempel om man använder en bulkkänslig detektor och man separerar alla topparna (5 toppar), 

använder man sedan en analytkänslig (selektiv) detektor, och den bara känner av två analyter kommer 

man att få ett kromatogram med endast 2 toppar (som den var känslig för) och få större toppar. 

Selektiva detektorer är bra val om man gör spårämnesanalyser eftersom man får en bättre 

signal/brussignalförhållande. Man kan alltså se mindre toppar, vilket man i bulkdetektorer inte kan. 

 

Hittills har vi talat om känslighet och selektivitet, men nu: 

 

Massflödesberoende detektor = känner av en massenhet per tid, dvs. dessa är destruktiva och förstör 

analyten när det når cellen. Arean under topparna för massflödesberoende detektorer alltid konstanta 

eftersom har detektorn en gång mätt analyten, har den förstört analyten vilket gör att analyten inte 

kan mätas om. 

 
 

Koncentrationsberoende detektor = denna mäter massa per volym. Arean under toppen beror på flödet, 

här kommer detektorn fortsätta att registrera signal om flödet t.ex. står stilla och där är analyt vid 

detektorn. 

 
 

Den matematiska förklaringen till varför massflödesberoende detektorer är oberoende av flöde och 

koncentrationsberoende detektorer är beroende av flödet. S = signal M = massa A = area under 

toppen F = flödet 

 

(b) 

Massflödes4beroende detektor:  

 ger  

Koncentrationsberoende detektor:  

   
                                       OBS! 

 

§ GC ? F ej konstant, vilket gör att man ska köra med massflödesberoende detektor 

§ LC ? F konstant vilket gör att man kan köra med massflödesberoende detektor eller 

koncentrationsberoende detektor 

                                                 
4 Roligt att flöde finns med i namnet där, för det är just det den inte är beroende av, men koncentrationsberoende 
detektorer är beroende av flödet. 



(c) Jonisationsdetektor – framförallt en flammjonisationsdetektor 

Vi håller oss här till flammjonisationsdetektorn (FID) och de är känsliga för organiska ämnen, men 

varför? Jo, när ett kolväte kommer in i kammaren kommer det att joniseras och följande reaktion 

händer då: . En mix av bärgas och luft där analyterna får komma in i 

detektorcellen när de bränns upp i flamman. 

 

Detta innebär att man får joner i gasvolymen och naturligtvis finns elektroder av olika slag i detektorn, 

som har en viss spänning på sig, när gasen blir elektriskt ledande kan elektroner strömma genom 

luften och, som är proportionell mot koncentrationen av analyt, och vilken analyt man har beroende 

på kolkedjelängden. Därför har olika analyter olika responsfaktorer. Därför kan man veta 

koncentrationen av de organiska analyterna. Se over-head.  

 

Vad är responsfaktor? 

Responsfaktorn ger lutningen på kalibrerkurvan, och ju högre lutning på kurvan, desto bättre för då 

ser man skillnaden på signalen starkare än för en lägre responsfaktor.  

 

Vad mäts i FID? 

Två elektroder sättes, en kollektor ovanför flamman, de två elektroderna är kopplad till en 

potentiostat som är satt till 200 V, en ström skapas när jonerna skapas, eftersom en sluten krets har 

skapat. Storleken på strömmen beror på responsfaktorn hos analyterna och koncentrationen av 

analyterna.  

 

Fördelar: 

- universal känslighet för kolväten 

- enkel att använda 

- låg LOD 

- stor koncentrationsområde (stort lineärt koncentrationsområde, det är bara den del av kurvan som är 

lineär, det är bara de koncentrationerna som kan användas för kvantitativ analys, om kurvan planar 

ut ser vi ingen skillnad i signal för olika koncentrationer) 

- icke känslig för: He Xe, N2 H2O (men används ju ej som lösningsmedel då det är korrosivt för 

kolonnen), CS2 vilket gör att koldisulfid är ett bra lösningsmedel ty det ger ingen topp 

- massflödesberoende (provet bränns ju upp) 

 

§ FID är massflödesberoende 

 

(d) Termisk jonisationsdetektor (TID) 

Liknar FID men istället för en flamma har man en keramisk rubidiumsilikatsfär. Sfären värms 

elektriskt till 800C och plasma skapas runt sfären, och när analyterna går in i plasman joniseras dem, 

och detektorn fungerar sedan som FID. 

 

Fördel: känslig mot N (100 x större detektion än C) och P (10 x större detektion än N), analyter som 

innehåller kväve och fosfor kommer att få mycket högre toppar än vanliga kolväten. Det är mycket 



viktigt i miljökemi eftersom dessa ämnen ofta innehåller dessa ämnen. Reaktionerna som sker i 

plasman är inte kända. 

 

Nackdel: litet lineärt koncentrationsområde 

 

#24 (a) 

 

Elektronfångardetektor (ECD) 

Elektronfångardetektorn innehåller en nickelkälla som avger betastrålning (elektroner) som då 

joniserar bärgasen (ofta kvävgas) och ett stort tal joner från bärgasen finns i detektorcellen, som då 

mäts och finns i detektorcellen, en hög bakgrund. Men när en analyt kommer in och absorberar 

elektronerna minskar signalen och man får en skillnad i signal. Den här typen av detektor är selektiv 

mot ämnen som innehåller elekronegativa funktionaliteter, men den är också intressant i studier för att 

se läkemedelskoncentrationer i blodplasma. 

 

Nackdel: flödeskänslig och har ett mindre lineärt område 
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Avslutandet av GC-detektorer (slide #24 (c)) 

TCD-detektorn – termisk konduktivitetsdetektor är en universal detektor i alla aspekter, detekterar 

både oorganiska och organiska analyter. Detta var en av de första detektorna som skapades. TCD har 

ett värmeblock, som flödet ut ur kolonnen kommer att passerar, och den termiska ledningsförmågan 

analyseras. När bärgas går förbi är ledningsförmågan hög, men när analyter kommer in i systemet 

kommer värmeledningsförmågan att minska. Det är en bulkdetektor vilket innebär att det inte spelar 

någon roll vilken analyt som kommer in, en minskning detekteras ändå. GC innehåller två sådana här 

celler, en som bara mäter MF och en där analyterna kan mätas, differensen ger signalen, och signalen 

går förbi en wetstone bridge ?? som förstärker signalen. Se bilden ur Harris (kurslitteraturen från 

KEM B06). 

 

Wetstone bridge??? Vad är det, på svenska?? 

 

Fördelar: Universal, icke destruktiv,  

Nackdelar: koncentrationsberoende detektor som då beror på flödet, högre LOD men mindre känslighet 

än FID.  

 

 

Detektoromfång, vilken detektor skall vi välja? 

Man behöver alltså högre koncentration av analyt i provet för att detektera det i TCD än vad man 

behöver i FID. I jämförelse, har MS har blivit en mycket viktig teknik i GC eftersom MS gör att vi får 

fördelar som t.ex. identifikation, bättre än resten, som annars bara ger oss retentionstid som man kan 

jämföra med en referens, men MS ger oss idéer om vad ens ämnen består av. MS-scan ger oss en dålig 

LOD, då ger FID lägre LOD, men istället får man information om egenskaperna hos analyterna. Vet 

man nu istället vad man har och vill veta hur mycket man har, dvs. kvantitativ analys, då bör man 

och kan man använda MS-SIM selective ion mode, man väljer detektorn att bara välja en massa, då 

kan man detektera mycket låga koncentrationer av analyter. 

 

Uppfriskning av termerna som vi använder i metodkarakteristikarisering: 

LOD = limit of detection = detektionsgräns = minsta mängd av analyten som metoden kan detektera, 

den signalen måste ha sitt ursprung ur provet, ej blanken eftersom ibland kan även blanken ge oss en 

signal. 

 

Hur kan vi bestämma LOD? 



Vid låg koncentration kan vi se brus, men vid högre analytkoncentration kan vi får mindre brus. Först 

och främst måste man köra en blank, och se till att där inte är en topp där analyten elueras ut, sedan 

kan signalen mätas för blanken. När vi vet den, brukar man säga att LOD är 2 – 3 ggr bruset. Det får 

man själv bestämma, hur väl man kan bestämma signalen som har sitt ursprung ur provet, det beror 

på metoden hur väldefinierad metoden är, ibland är bruset mycket värre och då är det svårt att säga 

om ens signal är brus eller ej, detta måste kemisten utvärdera bestämma. LOD bestäms genom att 

man köra en koncentration nära blanken, om koncentrationen är 9, och bruset 3 då vet vi att LOD är 

6, vi antar en lineäritet. 

 

Lite oklart ovan! 

 

LOL = limit of linearity = linearitetsgränsen = om man har koncentrationer för höga måste man 

späda ens lösning för att hamna närmare i området kring centroiden. Har man inte testat området kan 

man inte säga om metoden är lineär där eller ej, man måste alltid testa området. Varför något inte är 

lineärt i ett visst intervall kan bero på flera saker, t.ex. för många molekyler vilket t.ex. gör att ljus 

inte kan nå detektorn i ett absorptionsförsök t.ex. 

 
 

LOQ = limit of quantitation = kvantitetsgräns = vad är problemet med analyser som körs i en region 

i en mycket låg koncentration, dvs. till vänster i den här omfånget. Vid låga koncentrationen, om man 

försöker att göra flera försök, analyser, av samma prov ser man att spridningen av resultaten kommer 

att vara mycket stor. Ju lägre omfånget man har, ju svårare är det att få reproducerbarhet. 

Det är koncentrationen/mängden av analyt som kommer att ge oss en signal av acceptabel 

repeterbarhet/reproducerbarhet. Hur vet vi LOQ? Det är kemisten som sätter analysen, vad är 

acceptabelt för mig. LOQ brukar vara ca 10 ggr brusnivån. 

 

Vad är repeterbarhet/ reproducerbarhet? Förmågan hos metoden att vara precis, en 

precisionsmätning (dvs. spridningen för en viss mätning, se KEM B06 på JÅJ och räkneuppgifterna).  

 

Dynamiska området = det området där man kan göra kvantitativ analys (mindre än det lineära) 

Lineärt området = det område där man kan göra kvalitativ analys 

 

När vi späder våra prov är det bra att vi hamnar i mitten av kalibrerkurvan, men varför? 

Det är en fråga om precision för linjen, och vi använder oftast minstakvadratmetoden, då använder 

man residualerna och försöker göra de så små som möjliga, då antager man att man inte har några fel 

i y-värdena, bara i x-värdena. Vi antager också att linjen alltid måste passera centroiden av punkterna, 



dvs. medelvärdet av x-värdena och medelvärdet av y-värdena av punkterna. När linjen ritas ser man 

att de störta felen med minstakvadratmetoden blir i slutet och i början av analysen. 

Residual = avvikelsen för en mätpunkt till den förväntade lineära kurvan (kan liknas 

standardavvikelsen eller?) 

 

Lutningarna i kalibrerkurvan är mycket viktig, vilken av nedanstående lineära kurvor föredrages, och 

varför? 

 
 

Den med störst lutning eftersom den ger en större skillnad i y-värde för en liten ändring i x-värde. 

Olika signaler ger stora skillnader i koncentrationer vilket ju är bra. 

 

Metodkänslighet = är ändringen av detektorsignal med ändring i koncentration av analyt, det är 

lutningen i en kalibrerkurva, och det är inte samma sak som LOD. Det är viktigt att optimera detta 

för det kan ändras om man har olika flöden när man använder detektorer i t.ex. en FID, 

blandningarna av gaser påverkar metodkänsligheten, man har funnit att 1:1:6 med N2:H2:luft ger den 

optimala känsligheten.  

 

Selektivitet = förmågan hos en metod att skilja ut mellan olika analyter, t.ex. om man har en topp i 

kromatografi. En bra selektivitet ger att en topp har sitt ursprung ur ett ämne, inte två eller flera, 

men om man inte ser att man har två toppar, då får man dålig selektivitet, se nedan: 

 
 

Hur kan man förbättra selektivitet?  

Man kan göra det genom kromatografiska metoder, t.ex. genom att bandbredden mindre, eller genom 

att förflytta topparna från varandra. Men man kan även använda detektion för att förbättra 

selektivitet, det kallar vi detektorselektivitet.  

En selektiv detektor, låt oss säga att en av topparna i dubbeltoppen ovan är innehåller elektronegativa 

funktionaliteter, och den andra inte. Genom att byta från en FID till en ECD, gör att signalen 

kommer att bli större för ämnet med elektronegativa funktionaliteter. Vi kan separera analyterna 

genom att ändra detektionen vilket t.ex. görs i MS-SIM. Igår talade vi om nikotin och deuturerad 

nikotin, där vi såg att de var omöjliga med kromatografi att separera, men vi kan separera de genom 

att vi använder en MS som bara tittar på den tyngre massan eller den lättare massan.  

 

Specificitet = om en metod är specifik innebär den att den är 100 % selektiv för en viss analyt. Det är 

oftast mycket svårt att få, inte många metoder uppfyller det kravet, MS med kromatografi uppfyller 



det och vissa immunoteknologiska metoder ger en det. Andra metoder ger oss mer eller mindre 

selektiva metoder. Universella metoder är absolut inte specifika, de är inte selektiva alls.  

 

Innan vi börjar med LC, ska vi titta på fyra stycken kromatogram som är körda i labben med GC där 

on-column injektion har gjorts och man har haft en FID, analyterna är dekan, undekan och dodekan:  

C10 (174°C) C11 (196°C) C12 (216°C), en homolog serie av alkanerna. Analyterna var upplösta i 

heptan (lösningsmedlet) och 1μL. 100C på kolonner, 110C, 120C och 130C. 

 

Vad kan vi dra för slutsatser? 

Retentionstiden minskar när vi ökar temperaturen, ångrycket hos analyterna ökar vilket gör att även 

intermolekylar interaktionerna ökar (ej minskar???) mellan analyter och SF, vilket gör att analyterna 

lösgörs och mer uppkommer ut i MF vilket gör att de kommer ut snabbare. Som vi här att även om vi 

kör vid temperaturer lägre än kokpunkterna för analyterna, så kommer de att elueras ut (varför 

egentligen???).  

 

Heptan med lägre kokpunkt kommer elueras vid t0 (dödtiden) och återhålls inte av SF alls. Toppen är 

ganska bred eftersom den största volymen av det injicierade provet ju är lösningsmedlet (heptan). 

 

Vi kan vid höga temperaturer se splittade toppar vid höga temperaturer. Varför kan vi se det, om vi 

har hög temperatur kommer ämnet att delas upp i mindre delar. Det samma som när vi tar en droppe 

vatten på en spis, man kan inte applicera en jämn droppe av analyt på filmen i kolonnen när den är 

för varm, då kommer den att ”splashas”. Då kommer vätskan att spridas ut på olika ställen och därför 

fås dubbla toppar (tips till LABB på GC1 eller GC2). Det är därför man först evaporerar analyterna i 

en injektor först, och sedan låter de gå in i kolonnen, eller injicerar de som vätskor men får ha en låg 

temperatur i kolonnen. 

 

LC 
 

Del 2 

LC = flytande kromatografi 

 

SF = stationärfas = vätska, eller fast 

MF = mobil fas = vätska 

 

Stationärfasen är placerad på partiklar som packas i kolonnen, som: 



 
 

Partiklarna är oftast porösa och den stationära fasen hålls på ytan av porerna, partiklarna. Om vi 

tittar närmare i sfärerna ser vi att den stationära fasen är den precis utanför partikeln. Partikeln i sig 

är fast, stationra fasen på partikeln kan vara både fast eller flytande. Mellan partiklarna finns mobil 

fas, dessutom finns stagnant mobilfas i partiklarnas porer. Mobilfa faserna är vätskor.  

 

HPLC = high performance liquid chromatograhpy 

 

Vad är det för ”performance” som är högt?  

Hög kromatografisk effektivitet, dvs. LC ger oss kromatogram som är svaga och HPLC ger oss 

kromatogram med bättre separation och högre upplösning: 

LC:    

HPLC:  

 

Varför får vi bättre kromatografi i HPLC som är bättre än i LC? 

Antalet teoretiska bottnar är högre i HPLC än i LC eftersom partikelstorleken är mindre i HPLC än i 

LC. Eftersom partikelstorleken är mycket mindre i HPLC skapar det ett högre mottryck, vilket gör att 

vi måste ha effektiva pumpar för att trycka igenom MF. 

 

Varför ger effektivitet (H/N) oss bättre om vi har mindre partikelstorlek? 

Låt oss erinra oss om att:  

 
 

De två största bandbreddningsmekanismerna(termerna) (A och C) är direkt proportionella mot 

partikelstorleken, vi kom även ihåg att bottenhöjden beror på längden på kolonnen och antalet bottnar. 

Vi vill alltså att N ska vara så hög så möjlig och H vara så låg som möjligt (höjden av en botten ska 

vara så låg som möjligt eftersom den definierar höjd av kolonn som krävs för en jämvikt, är antalet 

jämvikter många, finns många N och det innebär att kolonnen är mer effektiva). 

 

§ Partikelstorleken är det viktigaste som skiljer HPLC från LC.  

 

Vad händer om vi packar kolonnen med små partiklar?  

Mottrycket ökar, eftersom resistansen från flödet ökar, försöker vi pressa igenom MF genom 

packningsmaterial med litet material kommer det ta mer tryck att få igenom MF än om 

packningsmateiralet vore sämre packat. Om flödet blir konstant kommer trycket att öka, vilket gör att 

de ofta körs vid högre. Pumpen måste klara mottryck på ca 100 bar, medan LC har bara ca 5 bars 

tryck. 



Den tredje typen av LC är UPLC = ultra high performance liquid kromatografi = vi har extremt små 

partikelstorlekar och vi har mycket korta kolonner. Det är den nyaste typen av kromatografi. I boken 

finns en klassificering av LC, se figur 4.1 s. 270 i kapitel 4 i Poole.  

 

Beroende på vilken metod som används kan LC kallas jonbyteskromatografi, 

storleksutbyteskromatografi, affinitetskromatografi osv.  

 

Adsorptionskromatografi: den stationära fasen SF måste vara fast, och därför fås namnet LSC = 

liquid solid kromatografi. 

Fördelningskromatografi: den stationära fasen SF är en vätska, och en fördelningskromatografi finns, 

och de kan vara två varianter: 

 
 

1. Bundenfaskromatografi (BPC) = SF (flytande) binds till partikeln, kovalent bundna 

2. Flytande-flytande kromatografi (LLC) = äldre typ av fördelningskromatografi, vätskan är 

adsorberade till partiklen och utgör då den stationära fasen SF (ej alltså kemiskt bundet till partiklen, 

kovalent bunden som i BPC). Denna är knappt använd idag, använder man en komponent som kan 

eluera ut SF, då följer den med ut, det kan dock inte ske lika lätt i BPC eftersom den där är kemiskt 

bunden. 

 
 

Vad är skillnaden mellan LLC och BPC? 

 

BPC – 70 % 

LLC – 30 % 

 

Beroende på om man har korta kedjor som SF, får man antingen adsorptionskromatografi eller 

fördelningskromatografi. Vill man ha fördelningskromatografimekanism måste SF molekylerna vara 

långa nog för att de ska kunna lösa en vätska. 

 

Jonutbyteskromatografi (IEC) är när man använder en laddad stationärfas för att separera analyter 

med avseende på skillnader i laddning och laddningstäthet.  

Affinitetskromatografi (AC), ofta i biokemin men är annars inte använd i analytisk kemi 

Storlekseklusionskromatografi (SEC) innebär att vi använder porer av packningsmaterialet och 

analyterna separeras med avseende på storlek, de största analyterna kan inte gå in i porerna men det 

kan de stora. Det är inte egentligen en retentionsmekanism, de hindras, de uppehålles inte av en 



stationärfas. Stationärfasen består av polymerer. Den här tekniken kan inte användas i HPLC då 

polymererna inte är trycktåliga. 

 

§ Alla de här teknikerna kan användas som HPLC (eller LC). 

 

Omvänd kromatografi är ytterligare en teknik som vi kommer att titta mycket mer närmare på, men 

som vi också innan har tittat på. 

 

#24 slide (d) 

 

Vilka kriterier använder man för att välja rätt metod och hur optimerar vi metoderna? 

Låt oss börja med kolonnmaterial, så här ser en kolonn ut: 

 
 

Den består av ett rostfritt rör och i detta placeras packningsmaterialet, antingen med en patron (köper 

en plasttub som man placerar i det rostfria röret vilket gör att man inte köper rostfria rör hela tiden), 

eller utan patroner, så att man köper det med de rostfria rören.  

 

Rostfria ”nötter” som gör att man kan vidhäfta adaptrarna, dvs. jämför med ”slipningar i 

glasutrusning i labbet” så att man kan koppla samman injektorn till kolonnen och från kolonnen till 

detektorn.  

 

Vad menar du med ”nuts” i det sammanhanget, alltså sfärer av något slag? Vad kallas det på svenska? 

 

Standardkolonn: 

Kolonnen innehåller metallfilter i vardera ände som håller packningen på plats, om inte kommer 

partiklarna att elueras ur tuberna. Ofta blir det inkommande filtret som sitter vid kolonnens mynning 

mycket smutsig, framförallt om man har smutsiga prov, vilket gör att man får högre mottryck och då 

kan man inte använda kolonnen. Rostfritt stål är bra att använda och det ger korrosionskydd mot det 

mesta, dock inte klorinnehållande ämnen eftersom det är lite korrosivt mot rostfritt stål. Det är 

standardtypen av kolonner. 

 

Specialkolonner: 

Axialt komprimerade kolonner = samma som nedanstående men i axiell ledd 

 



Radiellt komprimerade kolonner = När kolonnen är packad fås dödvolymer vid packning, det man då 

gör att man har en radiellt komprimerad kolonn, och då använder man ett patronsystem där 

patronens väggar är gjorda av formbarplast, och när kolonnen är packad, gör man att väggen pressas 

in mot partiklarna vilket gör att dödvolymerna minskas och det minskar H (man får väggarna att gå 

in eftersom MF som flyter mellan plastväggen på patronen och det rostfria stålet kommer att trycka in 

väggarna). Ett problem är att efter man köpt kolonnen, och man köper en till, likadan, så är det svårt 

att få resultatet reproducerbart i avseende på effektivitet, vilket är nackdelen. 

 

 
 

Egenskaperna hos stödmaterialet, partiklarna (#25 (a)) 

Det kan variera i soliditet, geler är mjuka vilket inte är bra för använda i HPLC, då är fasta partiklar 

bättre som silika, alumina eller zirkonia. Förr användes dessutom irreguljära former på de fasta 

materialet, idag är det sfäriska partiklar. För irreguljära partiklar använde man för att minska 

dödvolymen men samtidigt ökade då mottrycket, för att MF-permeabiliteten minskade. Partiklarna 

kan variera i porösitet, denna grad kan variera. Pellikulära partiklar, ytporösa men med fast inre, 

porösa partiklar, eller den nyaste typen, perfusionspartiklar. 

 

 
1. Porösa partiklar 

2. Icke porösa partiklar 

3. Pellikulära partiklar 

4. Perfusionspartiklar 

 

 
 

Borde inte irreguljära partiklar skapa en högre Eddiediffusion? 

 

 

Porösa partiklar har flöde av MF runt partikeln, och MF i porerna är stagnanta. 

Perfusionspartiklarna har de vissa större porer, och där finns även mindre porstrukturer. Det gör att 

man tillåter MF att flöda genom de större porerna i partiklarna.  

 

 

 



Varför är det en fördel att låta MF flöda genom porerna? 

1.  

2. Det minskar mottrycket 

 

Exempel 

Kolonn 1: fullständigt porösa partiklar 10 μm 

Kolonn 2: perfusionspartiklar 10 μm 

 

Kolonn 2 får ett mindre mottryck och det ger samma Eddiediffusion (ju lika stora partiklar), 

Eddiediffusion sker utanför partiklarna.  

 

Vad sker partiklarna, vilken bandbreddningsmekanism påverkas där? C-termen 

 

Revision, låt oss antaga att vi har två faser: 

SF och MF  

 

Rent godtyckligt kan vi definiera och säga att C-termen är direkt proportionell mot avståndet (r) i 

kvadrat och diffusionshastigheten D.  
2avstånd

C
diffusion

  

 

Hur definierar vi diffusionsavståndet för C-termen i LC? 
2

2
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 Filmtjocklek (ex. C18-kedjan eller C-8 kedjans längd)

 Partikeltjocklek (avstånd mellan partiklarna viktigt)

 Partikeltjocklek (avstånd från mitten av där partikeln har p
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 orer till kanten)

 

 

Det som sker inuti partiklarna är om vi har samma SF, kommer CSF vara detsamma, t.ex. om vi har 

C-18-kedjor, även CMF är detsamma om vi har lika stora partiklar i båda och samma MF. Den enda 

skillnaden är CSMF, stagnant MF sker ända in i porösa partiklar, men perfusionspartiklar ger mindre 

CSMF, vilket ger lägre H och större antal N.  

 

§ Man kan inte säga att effektivitet i LC enbart beror på partikelstorlek utan det beror även på vad 

det är för partiklar vi använder, CSMF-termen blir viktig i perfusionspartiklar men oviktig i porösa 

partiklar. 

 

 

 

 

 

 

 



Uppgift – diskutera följande för och nackdelar, vilken är bäst och varför? 

 
 

Se figur från Harris 25.5, där vi ser oorganisk silika jämfört med xerogel. 

 
 

De oorganiska är goda vid användning vid tryck men det är inte polymerer, eftersom polymererna 

sväller om man använder olika MF, vilket leder till sämre upplösning. 

 

Monolithkolonner är tillgängliga idag, vilket gör att en enda stav av oorganisk oxid används som 

packningsmaterial, så det är egentligen inte packat.  

 

Vad partikelstorlek anbelangar, se s. 38, figur 1.3 i Poole där man plottat teoretiska bottenhöjden (μm) 

som funktion av flödet (mm/s) vilket ger att olika partikelstorlekar, ökad partikelstorlek ger högre C-

term. Även minskad partikelstorlek ger en mindre Eddiediffusion (A-term). 



Kromatografi (KF 9) 
Margareta Sandahl 

2009-11-1? 

Del 1 

A och C kan minskas om man har HPLC ty vi minskar partikelstorleken, dock får man pga. den tätare 

packningen får man ett högt mottryck och det gör att man inte kan använda mjuk packning som geler.  

 

Irreguljär packningsmaterial – inte använt pga. högt mottryck, flöde utanför partikel 

Sfärisk packningsmaterial – vanlig idag, flöde utanför partikel 

Porös packningsmaterial – har stagnant MF, flöde utanför partikel 

Icke porös packningsmaterial – flöde utanför partikel 

Pellikulär packningsmaterial – flöde utanför partikel 

Perfusion packningsmaterial -  flöde genom partikel och utanför partikeln, CSF minskar pga. avståndet 

i diffusion minskar (den mest moderna) 

 
 

§ Perfusionspartiklar innehåller vissa porer däri MF kan genomflöda, det gör att CSMF minskar vilket 

ger ett lägre H vilket ger ett högre N och då alltså en mer effektiv partiklar. Packningsmaterialet kan 

vara oorganiska eller polymerer, eller monolith dvs. en enda stav som är porös som används som 

stationär fas, och är packningsmaterialet, det är alltså en enda stav. 

 

 
Ovan ser vi två foton av HPLC packningsmaterial. De är skapade på lite olika sätt: 

Porös partikel: Till vänster ser vi små aggregat som skapar den totala partikeln, solgel. Skapade ur 

aggregation av silika ”sols”. 

Porös partikel: Till höger, partikeln här bildas ur fällningar, silgel (mer porösa, mindre pH-resistenta) 

 

Vad är silika sols? 

 

§ Dessa två ovan får då två olika egenskaper och stora skillnaden mellan dessa är porösiteten. 

Porösiteten är den stora skillnaden, partiklarna har 70 % porösitet till höger, då blir den mer utsatt 

för den mobila fasen, den andra har 50 % porösitet (till vänster). Porösiteten kan reflekteras av 

ytarean där analyterna kan interagera, den till höger har mer interaktion till analyterna, men även 

eftersom den är mer utsatt för MF, blir den mer känslig för pH. 

 

 



 

 

Det är viktigt att komma ihåg att silika kan handhavas i pH-områden kring pH 2 – 8.  

- Över pH 8 kommer solvatiering av silikan att ske, den löses alltså upp vilket inte är bra, ju mindre 

yta som används, desto mer stabil är kolonnen, och formen hur aggregationen skapas på, påverkar 

stabilitet 

- Under pH 2 kommer Si – O – R bindningen att hydrolyseras (rödmarkerad bindning).  

 

# 25 (c) 

Nu ska vi se hur viktigt porösiteten är och vad olika typer av silika används för, vilka applikationer. 

Det är viktigt att vi använder olika typer av silika för olika storlekar av analyter. Exempelvis om vi 

separerar små molekyler eller stora molekyler som protein. Om vi separerar proteiner eller liknande 

måste man välja en silika med stora porer, annars kan inte de stora molekylerna penetrera porerna på 

silikan och då blir enbart ytan för interaktion ytterytan av partiklarna.  

 

Stora molekyler: dp > 15 μm 

Små molekyler: dp < 5 μm 

 

Porstorleken påverkar även area för interaktion, ytinteraktionen, ju mindre porerna är, desto större 

blir porösiteten, eftersom mer SF-yta blir tillgänglig för interaktion. ??????? vad????? 

Mikroporösa porerna gäller dessa resonomang för, 3 μm – 10 μm i storlek för diametern som gäller för 

dessa.  

 

Vad är mikroporösa porer? 

Pelliculära partiklar gör att vi kan få mycket små sådana, dessa varierar i storlk mellan 1.5 – 2.5 μm.  

 

Vad använder vi för att se hur partikeltyp påverkar applikation som man ska använda? 

Standardseparationer har 5 μm packade material (se nedan i tabellen), börja att använda denna. 

Mindre partikelstorlekar används för snabba separationer, men varför kallar man det snabbare 

separationer? Ju mindre partiklar man använder, desto kortare kolonner använder man samtidigt (L 

minskas), även om diametern på kolonnen i princip är densamma. Varför måste kolonnens längd (L) 

minskas? För att minska mottrycket, för att packa en lång kolonn med 3 μm kolonn skulle inte bli bra. 

Vilken kolonn skulle ge bättre effektivitet av de tre kolonnerna nedan? Kolonnen längst till höger blir 

mest effektiv.  

 

Se nedan: 

 



(c) 

 
 

Vi vill ha ett stort antal teoretiska bottnar N, låt oss jämföra två kromatogram. En god effektivitet 

respektive en sämre effektivitet, se kromatogrammen nedan: 

 
 

Längre kolonn ger bättre effektivitet enligt N = H / L. Men H beror även på 

bandbreddningsmekanismerna. Den högra av ekvationerna nedan är en viktigare sådan. H är en 

viktigare faktor än L. Vad gör vi när vi minskar partikelstorleken till kostnad av L? Vi minskar A och 

C, som båda är direkt proportionella mot partikelstorleken, och den effekten är mycket stor.  

 

Dessutom vet vi att följande ekvationer är gällande: 

 
 

(d) En bottenhöjd är längden av en kolonn som krävs för att en jämvikt skall kunna ställa in sig i 

kolonnen. Antalet teoretiska bottnar är antalet jämvikter som sker, dvs. ökning av L skulle ge oss 

större N. Men, dessutom vet vi även att A och C-termen påverkas av partikelstorleken (dp), och 

eftersom den är i kvadrat, ser vi att H-delen i ekvationen till höger spelar en viktigare roll för N än 

vad L gör. Det vi gör när vi minskar partikelstorleken med bekostnad av kolonnens längd L, är att vi 

minskar Eddiediffusionen (A-termen) och masstransportresistansen (C-termen), och de två diffusionen 

har en stor effekt, relationen är att:  

 
  

Varför säger det att mindre partikelstorlek och mindre L går snabbare?  

En kortare kolonn, från vänster till höger, deras kromatogramm blir:  

 
 

Analystiden blir kortare med kortare kolonn eftersom analyterna inte måste passera långa avstånd i 

kolonnen (förutsatt att samma SF och MF förhållande finns). 

 



 Exempelvis blir retentionstiden för första toppen tr är 2 x t0, om det är 2 min och 4 min i första 

exemplet blir det i andra kolonnen 1 min och 2 min exempelvis, dvs. k (retentionsfaktorn) blir 

oförändrad. 

 

Borde inte fasförhållandet ändras? 

Det är approximativt detsamma om man inte gör mycket stora ändringar.  

Låt oss jämföra en kvadrat av fyra stora partiklar och en lika stor kvadrat med mindre partiklar, då 

ser vi att dödvolymen är större där man har större partiklar. Det gör att fasförhållande i princip är 

samma, undantaget om man inte göra extrema skillnader.  

 
 

Vad är en stor ändring?  

 

Men vadå, om man i den vänstra bilden där man har stora partiklar, och säger att man får stora 

dödvolymer, då blir väl fasförhållandet annorlunda, då blir väl VSF/VMF kvoten mindre, eftersom VMF 

blir större, det det gör ju att k blir mindre, retentionsfaktorn (tiden också då) blir mindre, dvs. för 

större partiklar kommer det ut snabbare? Hur kan man få samma retentionsfaktorer om man har 

samma faskomposition, för vi har ju inte samma faskomposition. 

 

Provgenomströmning (sample throughput)= antal analyser per dag 

 

§ Trenden idag har varit att man minskar längden på kolonnerna och minskar partikelstorleken, då 

konsekvensen blir att vi ökar provgenomströmningen, dvs. antalet analyser per dag. Minskar man 

retentionsfaktorn med hälften, kan man köra dubbelt så många prov per dag (t.ex. om man ökar 

provgenomströmningsfaktorn med x2). 

 

Varför använder vi pellikulärt packningsmaterial istället för helt porösa? 

 
 

Om de två olika är lika stora, ser vi att vi har en ändring i fasförhållandet VSF/VMF för de pellikulära, 

dvs. det förhållandet minskar nu för pellikulära (eftersom VMF ökar) och det gör att vi påverkar 

retentionsfaktorn, även om vi använder samma SF och MF, får man olika retentionsfaktorer bara 

genom att använda sådana olika packningsmaterial. Vill man ha snabb separation, och man har 

analyter som återhålls mycket väl, t.ex. makromolekyler (protein, peptider som återhålls väl), då kan 

man använda pellikulärt packningsmaterial, för att helt enkelt minska retentionen. Stora analyter 

diffunderar i en mindre hastighet till mitten av partikeln och ut, vilket också dröjer och förlänger 

retentionen och förstorar bandbreddningen. Ett trick är att komma runt detta är att använda 

pellikulära partiklar.  



Är det inte så att VSF är större för pellikulära än för porösa partiklar vilket gör att deras VSF/VMF är 

större för pellikulära än för porösa. Dessutom kan jag tycka att VSMF som borde bidraga till en ökad 

VMF för porösa! Oklart! 

§ Även om samma SF och MF används kommer man få en ändring i k 

 

De olika porösiteterna som skall väljas har vi redan sagt. Vad vi även vill säga är att om vi jämför 

pellikulära och porösa partiklar och har samma storlek och flödeshastighet. Så ser vi att pellikulära ger 

högre N, pga. mindre CMSF (stagnant masstransportresistans) och pga. permeabilitet. Permeabiliteten i 

en pellikulär är inte så stor, vilket ger att VM blir mindre. Därför kan vi tillverka dessa mycket mindre 

än porösa partiklar. Som vi även sa är både provkapaciteten och retentionen lägre. Vad är skillnaden 

mellan retention och provkapacitet? Koncentrationen på vår analyt som man kan injicera till kolonnen 

är provkapaciteten som ökar med ökad volym av stationärfas. Retention är hur mycket analyterna 

återhålls av kolonnen, ju mer de återhålls, desto högre retention.  

 

Överladdning kan även ske om man har för lite stationärfas som kan ta hand om analyten. 

Överladdning kommer även att påverka retentionsfaktorn k och det är därför retention tr och 

provkapacitet inte är samma sak. Därför att om vi tittar på frontning kommer toppen senare, men för 

tailing ”svansning” kommer retentionstiden att minska, t.ex. pga. absorption.  

 
 

Hur jämför vi en liten porös och en stor pellikulär? 

 
Det är en svår fråga och vi ska titta på det. Vi vet att H är en funktion av dp och Dm och en funktion 

av dp2/Dm. 

 
 

Vad händer med Eddiediffusion (A)? 

A blir lägre i den vänstra ty vi har en mindre innerdiameter, dvs. i den porösa. 

 

Vad händer med longitudinell diffusion (B)?  

Ingen ändring eftersom B beror på den mobila fasen, och den är densamma.  

 

Vad händer med masstransportresistansen (C)?  

Låt oss dela in det i tre delar: 

1. CMF – det sker mellan partiklarna och det är proportionellt mot partikelstorleken 

( )
MF

C dp partikelstorlek för partikelstorleken ger oss volymen mellan partiklarna. CMF är mindre för 



den lilla partikeln, dvs. den porösa i detta fallet. Diffusionen i radiell led kommer att minska om vi 

minskar avståndet mellan partiklarna.  

2. CMSF – stagnant mobilfasresistant. Det kommer att vara ungefär likastora, inte speciellt stor 

skillnad. Det är inte en fråga om volym utan om avståndet.  

3. CSF – det är det avståndet (se nedan) stationärfaskedjan och som inte är speciellt stor, om vi har 

C18 partiklar i båda fall kommer de att bli ungefär likadana.  

 
 

§ Den lilla porösa ger bättre prestanda än den större pellikulära partikeln och det är därför vi återigen 

kommer tillbaka till den grova ekvationen i van Deemter.  

 

Hur kan pellikulär ha högre N vid samma storlek? Om vi jämför med samma storlekar för porösa 

partiklar (låt oss fortfarande ha kvar A, dvs. den mindre porösa).  

 
 

Vad händer med Eddiediffusion (A)? 

Lika stor 

 

Vad händer med longitudinell diffusion (B)?  

Samma (ty samma MF)  

 

Vad händer med masstransportresistansen (C)?  

4. CMF – samma.  

5. CMSF – lägre i B eftersom här har vi inte det genom hela partikeln.  

6. CSF – ungefär likadana.  

 
 

§ B blir den bästa kolonnen om vi jämför B och C (alltså B och C här är beteckningar på olika 

kolonner, inte B-term och C-term i van Deemterekvationen). 

 

Effektiviteten (N) blir alltså följande ordning med bästa först för kolonn A – C: NA > NB > NC 

 

# 25 (d) Partikelstorlek har en stor bidragande faktor, ju mindre, desto bättre kromatografisk 

effektivitet, men även ju sämre permeabilitet (högre kolonnmotstånd). Vi ser här effekten av 

bottenhöjd med avseende på flöde om vi varierar olika partikelstorlekar (se även tabell 25.1 i Harris). 

 



Vad kan vi få ut av detta?  

C-termen är direkt proportionell mot flödet u, C-termen minskar när vi ökar partikelstorleken.  

A-termen är minskar även med minskad partikelstorleken.  

B-termen däremot ser vi inte ens då vi har stora partiklar, den är så liten att den täcks av A-termen.  

 

Men låga A-termer och vid låga flöden u kan vi särskilja och se B-termen.  

 

Dock kan man för B-termen en obstruktionsfaktor som påverkar bandbreddningen (gamma eller 

lambda?) innebär att longitudinella flödet hindras av packningen. Om man har en packning eller inte, 

får man den största skillnaden men om man har olika typer av packningar blir ändringen mindre 

betydande. 

 

Se två kromatograms med samma prov som injicerat på samma SF och MF, den enda skillnaden är 

packningsmaterialets storlek. Man har alltså till och med hjälp av mindre partiklar i den packade LC 

kolonnen nedan kunnat urskilja två analyter istället för enbart en: 

    
 

# 26 (a) 

Det är dock här en kapillärkolonn som värdena gäller för i följande tabell 25.1. från Harris. Det som 

även sker nu när vi ändrar stationärfastjockleken är fasförhållandet, till skillnad från innan. 

 
 

Fasändring sker pga. för att vi har en kapillär som är tunn spelar det nu roll i LC om vi har den 

packad eftersom vi har så oerhört små volymer som beror på att dimensionerna på kolonnen är mycket 

mindre. Det ville vi främst inte visa utan snarare att: 

- trycket ökar enormt när partikelstorleken minskar 

- effektiviteten (bottentalen N) ökar enormt när partikelstorleken minskar 

 

Det här är UPLC och inte HPLC, ultra high performance liquid chromatography.  

 

Hur kan man kalla det ”performance as a function of particle diameter” om vi har en kapillärkolonn? 

Så det vi ville säga är att ändring i partikelstorlek inte ändrar fasförhållandet speciellt mycket i LC 

men att fasförhållandet ändras väldigt mycket i en kapillärkolonn om man ändrar filmtjockleken? 

 



Del 2 

 

Förtydligande av ovanstående tabell från Del 1. Det är en packad kapillär vi talar om, dvs. bara 

kapillärdimensioner finns men insidan av kolonnen är packad.  

 

Varför använder vi inte öppen tubulära kolonner i LC? 

Diffusionen i vätskor är alldeles för liten i jämförelse med gaser vilket innebär att om vi har en öppen 

tubulär kolonn, kan inte analyten diffundera i radiell riktning från mitten av tuben till den stationära 

fasen, och det skulle kräva extremt små sådana kolonner, mycket mindre än kapillärkolonner för GC. 

Det har gjorts men enbart på forskningsnivå och det är inget som är direkt använt. Kolonnerna är 

sköra och flödet måste pumpas med en pump, inte bara en regulator för att pumpa en vätska genom 

systemet, dessutom är det extremt små flöden vi pratar om, nL per minut, och det kräver extrema  

och precisa pumpar. Även för detektorncellen för att inte få extrabandreddningsmekanismer måste 

dessa detektionsceller vara extremt små.  

 

§ LC använder inte speciellt ofta öppen tubulära kolonner och det kommer de förmodligen aldrig att 

bli heller pga. dålig robusthet.  

 

Se tabell 5.9 från Poole som visar ändringen i effektivitet beroende på partikelstorlek och längd. Vi ser 

att ökar vi L kommer N att öka om partikelstorleken är konstant. Jämför vi kolonn av samma L men 

olika partikelstorlek kan vi påverka ändringen i bottentalet N. Vi ser här att ändringen är viktigare i 

dp (partikelstorlek) än vad det är att ändra längden på kolonnen L. 

 

(b) Låt oss nu titta på kemin bakom packningsmaterialet. Packningsmaterialet kan bestå av flera olika 

typer. Ofta är oorganiska oxider och silika är vanligast. Mest vanlig är silikagel, den som skapades 

genom utfällning av silika. 

 

Silikater 

 

Silika se ut som följande: 

 
 

 

 

 

 

 



(c) Ibland kan silikaytan innehålla siloxangrupper som ovanstående, geminala silanoler eller 

associerade sillanoler som gör att man får vätebindningsförmåga mellan dem som nedan: 

 
 

Fri silanoler innebär att de är frilagda från andra silanoler och inte interagera med andra sådana.  

 

Hela denna silikaytan används för att få på den stationära fasen, och den vidhäftas via kovalenta 

bindningar. Det här kallas då bonded phase liquid chromatography (BPD). Exempel kan C18kedjor 

utgöra den stationära fasen, och C18 kedjorna kan vätas av den mobila fasen och då ge oss 

fördelningsjämvikt. Dock, om vi har en amingrupp istället på ytan, kommer den inte kunna vätas av 

den mobila fasen och istället kommer bara interaktioner kunna ske mellan analyter och aminerna 

vilket gör att adsorptionskromatografi är det som gäller. Man kan även använda silika i sig själv som 

adsorptionskromatografi. 

 

(c) Varför är silikater bra? 

Silika är mekaniskt stabil, vilket gör att packningen blir konstant, den ändras inte om vi ändrar MF 

och dessutom blir den tryckresistent. Är man rädd om silikan (är mellan pH 2 och 8) blir livstiden för 

silika mycket lång. Jämför man livstiden för silika med MF, har man hög bufferkoncentration eller vid 

höga vattenkoncentrationer (ökar K) och vid höga temperaturer, då kommer silikalivstiden att bli 

förkortad. 

 

Problem med silika? pH, Adsorption av vissa analyter som ger dålig kromatografi 

C18-silika hindrar silanolerna att även de täckas av stationärfas, pga. sterisk hindring vilket gör att de 

ändas täcks till 40 % med stationärfas (SF, C18 i detta fall) 

 
 

Vad vill är att få en neutral analyt att interagera med den mobila fasen och den stationära fasens som 

är vätad. Om analyterna är joniserbar, t.ex. om den innehåller en amin, då kommer de att interagera 

pga. hydrofobisk interaktion. Men silanolerna är sura, vilket gör att hälften av silanolerna vid pH 6 

kommer att vara laddade, pKa för Si-OH kommer att vara kring 5. Basiska analyterna (som en amin 

som blir positivt laddat vid rätt lågt pH) analyter kommer därför att attraheras inte enbart av 

fördelning till SF, utan kan även attraheras till med laddning till de laddade silanolgrupperna. Det 

kallas mixad retentionsmekanism som innebär både hydrofob interaktion, fördelningsmekanism 

(dominerande) samt adsorptionsmekanism. Det här är ett av silikas problem. 

 

 

 



Lösningar? 

En första silanisering sker och sedan en mindre silanisering (dvs. molekyler sätts på till silanolen) och 

vid den andra gången använder man mindre molekyler som lättare tränger in. Fenomenet kallas ”end-

capping”. End-capping kan göras i olika grader, det kan stå att kolonner kan vara dubbelt endcappad, 

då har det gjorts två gånger. End-capping förebygger det här problemet med adsorptionsinteraktioner.  

 

En annan lösning är monomer syntes (enklaste) dvs. där silanolen reagerar med klorosilan som då 

silaniserar stationärfasen. Figur 4.5. i Poole. s. 282. 

 

Polymerisering kan även göras genom att triklorosillanisering och vatten används för att sätta på 

många grupper på silanolerna, och då kan en större del av silikan täckas pga. sterisk hindring.  

 

§ Olika typer av silika kan köpas och de olika typerna fungerar på olika sätt och polymeriseringen är 

mer effektiv än den monomera syntesen. 

 

För att förhindra adsorption av analyter till silika och för att skydda silikan mot korrosion är om man 

på s. 286 i Poole gör silika med starkt alkylerade bindentata faser omkring silikan, t.ex. t-Bu kommer 

en mer hydrofob struktur fås kring silikan. Ju mer specialiserad kolonn är, desto dyrare är de. Om det 

står att kolonnen är resistent i pH upp till pH 10, vilket vi har lärt oss att då löser det upp sig, då är 

det ofta som i B-fallet på s. 286 att man har täckt silikan för att skydda den. 

 

C18-silika kolonn av typ A, B eller C finns tillgängliga, A och B är vanligast. Siloxangrupper kan finnas 

på ytan, associerade grupper, men även metaller och vara mer eller mindre ren. Silika A är den äldre 

versionen av silika som innehåller ganska mycket metaller och mer av grupper som silaniler och 

siloxaner medan silika B innehåller mindre metall och mer geminala silanoler samt associerade 

silanoler, den har blivit fullt hydroxylerad. Silika B är mindre sur pga. detta än silika A och mindre 

sur innebär att man kan göra basiska och anjoniska ämnen utan att man får omfattande svansning. 

Om analyterna är basiska, köp aldrig en silika A kolonn, använd B istället.  

 

Exempel på Silika A och Silika B kolonn med samma analyter (basiska): 

  
 

Vi har två applikationer som innehåller exakt samma MF och samma partikelstorlek och andra 

dimensioner, bara silikan är annorlunda. Både retention och toppstorlek påverkas, det beror på att 

silikan är sur och kan då adsorbera aminer och man får blandad mekanism, vilket även gör att 

retentionstiden ökar. Användning av silika B istället förhindras denna interaktion vilket minskar 



retentionstiden rent generellt och man får ingen svansning pga. retentionen främst beror på 

fördelningen i C18 kedjorna.  

 

Man kan naturligtvis även ändra den mobila fasen. När vi har joniserbara analyter kan man ändra den 

mobila fasens pH. Man måste ha en mobil fas som är buffrad. Är analyten en svag syra, beroende på 

syrans pKa värde kommer man att få en fördelning mellan följande former. Ex. pKa = 5, MF pH = 3, 

vilken form av ämnena kommer att domineras, den protonerade formen dominerar (99 %). Om MF pH 

= 5, kommer man ha 50 % av den deprotonerade och den protonerade formen. MF pH = 7 ger att 

man har 99 % av den deprotonerade formen.  

 
 

Hur kommer retentionen att påverkas? 

MF pH = 5 

Vad händer med kromatogrammet vid olika MF pH? 

 
 

Eftersom karboxylsyran är protonerad kommer den att vara neutral och då interagerar den mer 

hydrofobt vilket kommer att förlänga dess retentionstid. Däremot när den är laddad kommer den att 

åka ut snabbare.  

 

Formen på topparna, distortion? 

Ingen distortion för syror eftersom vi inte får någon adsorption mellan den deprotonerade syran och 

silanolen, ty silika är också surt.  

 

Om vi istället använder basiska analyter. En svag amin, som har pKa 8.  

 

MF pH = 8 

Du sa här att svaga baser har pKa kring 7 – 10, men ännu högre pKa som 16 där vatten ligger eller 

för alkoholer är ju basiskt, och ännu mer egentligen, t.ex. aminer som ligger runt 30…. Väl?  

 

MF pH = 6 

Nu kommer den laddade formen att föreligga och då kommer (positivt) kan den nu interagera med fria 

silanolgrupper via adsorption (den mekanismen som vi inte vill ha) och då får analyten (aminen) en 

högre retentionstid, den kommer dessutom att distorteras eftersom den interagerar med flera olika 

retentionsmekanismer.   MEN VI HAR SAGT PÅ FÖRELÄSNINGEN OCH I ANTECKNINGEN 

TVÄRTOM; MEN DET ÄR VÄL INTE REALISTISKT; BORDE DET INTE VARA SOM JAG 

SKRIVIT??? 



 
 

Eller ska man tänka att fördelningsmekanismen alltid är den prioriterade (eftersom den är störst) och 

att bara adsorptionsmekanismen påverkar lite grann? 

 

§ Man måste använda en buffer för att få ett visst pH. 

 

Vad är problemet med aminer? 

1. Svansning 

2. pH 8 (10 är inte bra, även om god end-cappad, det minskar livstiden ändå), för silika bryts ned 

 

Även vid optimering kan silika A aldrig för basiska analyter bli lika bra som silika B. Dessutom är det 

ett problem om man har omvänd kromatografi måste den hydrofoba delen vara hydrofob, annars 

återhålls inte analyten alls.  

 

Man kan använda andra typer av oxider och andra möjligheter. 
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# 27 (a) 

Silikaproblem vid upplösning vid höga pH och sin svårighet att separera basiska ämnen kan man 

använda andra stabila oorganiska oxider, t.ex. alumina, zirkonia. Fördelarna är att de är mer stabila 

vid högre pH, men vid lägre pH hydrolyseras även deras bindningar så den instabiliteten påverkas inte. 

En annan sak är att typen av dessa materialen finns i flera olika kristallina strukturer (men silika är 

amorft). Heterogena porstrukturer är en nackdel med dessa material, och annan ytkemi förväntas när 

vi använder dessa då dessa ämnen kan fungera som Lewissyror. Dock är organiska syror mer 

problematiska i de här kolonnerna, dessutom är de dyra. De används för basiska ämnen vilket ger 

bättre toppar. 

 

§ Silika är fortfarande bättre vad gäller effektivitet för alla andra ämnen än aminer. 

 

Dessa oorganiska oxider är därför inte så vanliga, och därför gör man olika saker med silikakolonnen 

hellre, t.ex. att man buffrar till pH 4 eller genom att tillsätta ämnen, när man kör en silikakolonn med 

aminer. När man har den protonerade versionen kommer retentionen vara ett problem om R inte är 

hydrofob nog, då kommer k vara liten pga. liten KD (ämnet är alltså för hydrofilt i ens omvänd 

kromatografisystem (opolärt)). När detta är protonerat är även silika protonerat och man får inga 

interaktionsproblem med adsorption. Man kan även använda en ammoniumbaserad buffer som man 

tillsätter i den mobila fasen. Exempel kan ammoniumjonen (ex. ammoniumacetat) att blockera eller 

snarare att tävla med den protonerade formen av aminen om att adsorbera till silanolgrupperna. 

 
 

För att öka retentionen av analyten kan man även addera ett jonparsreagens. Exempelvis om man har 

en sulfonerad alkylkedja som alltid kommer att vara laddad vid normala pH (eftersom den är så 

jädrarns sur, pKa mycket lågt), och eftersom den är laddad kan vi använda ett pH för att få aminen 

laddad och då kan få ett jonpar mellan analyten och den tillsatta jonen vilket gör att tack vare den 

långa kolkedjan på sulfoniden, kommer en ökad interaktion att fås.  

 
 

Det är mycket enkla strategier man använder, man behöver inte köpa en ny kolonn utan kan använda 

kemi och bara tillsätta olika ämnen för att optimera olika kromatografiska system. 



Att köpa en zirkoniakolonn är ett annat alternativ eftersom analyterna kan köras i sin basiska form 

och då får man en ökad retention av aminer (eller andra basiska ämnen). Men med ett silikabaserat 

system kan man addera ett jonpar samt sänka pH för att öka retentionen av aminer. 

 

(b) Låt oss nu gå till modifiering av silika 

Silikaytan kan ändras med olika polära och opolära funktionella grupper. C18 är den vanligaste 

modifieraren, och då kallas systemet omvänd kromatografi (relativt till en mer polär mobil fas). C8 

kedjor kan även användas, det är fortfarande omvänd kromatografi men skillnaden i polaritet kommer 

att minska och retentionstiderna kommer att minska ty om vi minskar polaritetsskillnaden 

(lösningsmedlet är relativt till SF polärt, om vi gör SF mer polär genom att minska längden på kedjan) 

borde analyten interagera mer med den mobila fasen och komma ut snabbare.  

 

Exempel 

Opolär stationär fas 

Polär mobil fas (50 % H2O 50 % MeOH) 

 

C18 retentionstiden blir större 

C8 retentionstiden blir mindre (mindre polaritetsskillnad) 

 

MF hålls konstant och dessa jämförs för samma analyt.  

 

Hur ska vi ändra kompositionen på mobilfas för C8 kolonnen (om vi har två olika stationära faser) om 

vi ska få samma retentionstid för analyterna som i C18 kolonnen, och enbart genom att variera MF?  

Låt oss då öka koncentrationen av det mer polära lösningsmedlet för att öka polaritetsskillnaden 

mellan SF och MF. 

 

Ytan kan också modifieras med fenylgrupper, de är mer polära men ger också en högre selektivitet till 

analyter med pisystem (t.ex. aromater och alkener). Exempelvis om vi har svårt att separera två 

analtyter där den ena har en dubbelbindning och den andra inte har det. Det beror på de starka pi-pi-

interaktionerna.  

 

Kolonnen kan även modifieras med amino, cyano, diolgrupper. Cyanogruppen kan vara både normalfas 

och omvänd kromatografi medan de två andra är strikt normalfaskromatografi. 

 

Exempel 1 SF = CN MF = H2Oinnehållande – omvänd kromatografi 

Exempel 2 SF = CN MF = enbart organiskt lösningsmedel – normal kromatografi 

 

Använder vi ett aminobaserat system kommer analyter med H-bindning att attraheras i större 

utsträckning. Används cyanogrupper kommer analyter med dipolmoment att attraheras i större 

usträckning. Naken silika attraherar även analyter med avseende på H-bindning, men vi har sett att vi 

har olika typer av grupper i silikan vilket gör att vi får en annan adsorptionsmekanism, kallas 



heterogen separation, det ger en breda band, därför modifierar man silikan för att få en mer homogen 

separationsmekanism. 

 

Ju mindre kedjorna är, desto mindre täcker de silikan, men man täcker ändå aldrig silikan till 100 %, 

det finns alltid fria silanolgrupper. Det gör att man alltid bör förvänta sig blandad 

retentionsmekanismer.  

 

(c) Hur sker silaniseringsreaktionen? 

            Funktionell grupp 

 

En kovalent bindning till silanolgruppen (även i denna bild fattas syret), beroende på vilken 

funktionell grupp som binder till stationära fasen fås olika separationer. 

 

(d) Denna slide går vi inte igenom, bara repetition från innan. Fullt hydroxylerad silika föredras, (vad 

menar vi här, hydroxylerad, menar vi inte att vi ska täcka alla sillanolgrupper till så hög grad som 

möjligt??? Hydroxylerad??), andra oorganiska material finns, och syntes av olika silika (t.ex. 

polymerisering som vi såg innan).  

 

# 28 (a) Detta har vi även redan talat om. Bidentat silika etc. Rekommenderingar på olika mobilfas 

pH och vilken silika som skall användas.  

 

Hur kan vi öka livstiden hos silika? Figur 5.15 i pärmen som är tagen från Schnyeder och Curtmans 

bok (rättstavade?). Här ser vi retentionskraften hos en amin versus mobilfasvolymen som passserar 

kolonnen, man jämför end-capped silika och icke end-capped silika. Om en amin tillsättes kan man 

förvänta sig retention till naken silika (adsorption) och fördelning. Ökar adsorptionskraften indikerar 

det att mindre och mindre av … är tilgängligt. Om man inte har någon end-capped silika som inte 

innehåller någon metylgrupp kan man se att upplösningen av silika ökar och att retentionskraften pga. 

adsorption ökar, den bilden visar silikas livstid.   

 

Figur 5.16 i pärmen är en mycket viktig bild, vi talade innan om buffersystem när vi separerade 

joniserbara analyter för att man måste ha konstant pH och annars ändrar analyten och bestämmer pH, 

vilket kan flukturera vilket leder till breda toppar och dålig kromatografi. 

Vi kan se mängden upplöst silika som funktion av volym av mobilfas som elueras av kolonnen. (allts 

åflödet eller???) Karbonatbuffer är något man bör använda i silikabaserade system eftersom det löser 

upp silika snabbare än boratbuffrar, fosfatbuffrar bör man undvika lika så. I publikationer används de 

dock men man bör se om man kan använda andra typer av buffrar som är snällare mot silikan.  

 

Bufferkoncentrationen är också viktig och bör som högst vara 10 mM för bufferkapaciteten är 

tillräcklig eftersom det rör sig om små mängder analyt, det är ju analyten som bestämmer pH och 

eftersom vi i princip knappt injicerar någon analyt alls behöver vi en mycket låg koncentration av 

bufferten. 



 

Temperatur 

Här har vi en annan parameter på silikasolvatisering. Ju högre temperatur man använder, desto 

lättare löses silikan upp i den mobila fasen.  

 

Varför vill vi ändra temperaturen? 

# 28 (b) Diffusionen ökar om vi ökar temperaturen. Vi vet att C-termen är direkt proportionellt mot 

partikelstorleken och indirekt proportionellt mot diffusionen i mobil fas. Alltså, ökar vi temperaturen 

ökar Dm och då får man en lägre lutning på C-termen och då får vi ju lägre H. Vi går alltså från 

rumstemperatur (varierande) till 40 – 60C max. Men det finns en gräns för hur varmt man kan gå. 

För värmer man för mycket kommer silikan att börja lösa upp sig. Man kan göra andra saker för att 

ändra diffusionen i den mobila fasen, DMF (DM), vilka? Att öka flöde är ett annat och att minska 

viskociteten av den mobila fasen.  

 
 

Varför 

Alkoholblandningar med vatten ger högre viskocitet pga. H-bindning. Dvs. adderar man 50 mL vatten 

och 50 mL MeOH får man inte 100 mL av blandningen pga. H-bindningar.  

 
 

Tittar vi istället på acetonitril och vattenblandning inser vi att vi får en annan komposition. 

Acetonitril kan inte vätebinda med vatten vilket gör att viskociteten kommer att minska med ökad 

acetonitrilkoncentration. 

 
 

§ Byt ut MeOH till acetonitril för att minska viskociteten och därmed öka Dm vilket i sin tur leder till 

at C-termen minskar och effektiviteten (N) ökar (bottenhöjden H minskar). 

 

(c) Nu lämnar vi oorganiska oxider som stationärfas och tittar istället på polymerer. 

Dinivnylpolystyren kommer att öka rigidheten på partikeln men porösiteten minskar samtidigt. 

Nackdelar med polymerer är att de inte är så stabila som oorganiska oxider och de sväller om man 

tillsätter organiska lösningsmedels. Och om partikelstorleken inte är konstant kan man ju tänka sig 

vad som händer med effektiviteten. Dock kan man använda polymererna vid vilket pH som helst, 

biomolekyler, storleksexklusion, basiska analyter i omvänd, joner i jonkromatografi. Vi kommer 

tillbaka till polymerer senare när vi talar om jonkromatografi och exklusionskromatografi. 



 

(d) Vi har fått en ny typ av kolonner och är silikastavar, monolit. Tittar vi på porstrukturen 

innehåller den stora porer där den mobila fasen kan flöda igenom, de är 2 μm i storlek sedan består 

skelettet av 13 nm porer, vari det finns stagnant mobil fas och mellan detta skelett rinner mobilfasen. 

Eftersom staven kan gjutas i sin helhet blir packningen mycket homogen vilket minskar 

Eddiediffusionen (A-termen).  

 

 
 

# 29 (a) Unitär porös struktur och en liten CMF. Typsika storlekar är 10 cm L och 4.6 mm i diameter. 

Makroporerna (skelettet) och diffusionsporerna har vi redan tagit upp. Låt oss jämför en 

monolitkolonn med en 5 μm packad kolonn kan vi få ungefär samma H, men vi kommer att kunna 

köra vid mycket högre flöde, och man får mycket lägre mottryck. Om båda kolonner ger samma H 

men den ena (monolit) har mycket högre flöde (pga. permeabiliteten är bättre) ger oss en snabbare 

analys vid approximativt samma effektivitet som en packad kolonn (5 μm).  

    
 

Del 2 

Nu hoppar vi några slides framåt då vi redan har tagit upp det. 

 

Det andra viktiga när vi har att göra med LC är att veta vilken teknik som är applicerbar med vilka 

analyter. Man måste veta analytegenskaper. Är mekanism för separation fördelning och adsorption  

 

# 30 (a) För att vi ska kunna välja tekniken måste man veta analytegenskaperna för att är 

mekanismen dördelning eller adsorption separeras analyterna med skillnad för polaritet, kan de 

separeras beroende på stationärfaspolariteten. Är SF polär kommer den mest polära analyten att 

återhållas längst. Jonbyteskromatografi kan användas för att separera analyter som har olika laddning 

eller laddningstäthet (se labben med anjonerna). En divalent anjon kommer att återhållas mer än en 

monovalent anjon och har man två monovalenta anjoner kommer skillnad i laddningstäthet att göra 

det möjligt för t.ex. Na+ att separera den och K+. Man kan även separera analyteer med avseende på 



storlek, små analyter kommer att återhållas mer än större analyter ty små analyter penetrerar porerna 

mer än de stora (obs fel i bilden).  

 
 

Låt oss nu titta på små analyter, dvs. analyter som har en molekylvikt mindre än 1000 Dalton (Da) 

och att vi har en skillnad i hydrofobicitet, t.ex. opolära analyter till polära analyter, låt oss göra upp 

ett schematiskt bild över detta. 

 
 

Löslighet är en analytegenskap som lätt kan hittas i litteraturen, likaså storlek.  

 

Är analyten vattenlöslig i vilket område här skall vi sätta de till de polära analyterna.  

Analyter som är lösliga i hexan eller kloroform (hydrofobiska även dem) tillhör de opolära analyterna. 

Är analyterna lösliga i etrar är medelpolära tillsammans med alkoholer. 

 

Buffertar fungerar från alkoholer och uppåt i polaritet kan man säga.  

 

Man ska finna en metod att separera analyterna och det testar man lite grovt genom att lösa upp sitt 

ämne i olika lösningsmedel. Exempel om analyten är upplösningsbar i kloroform är analyten ganska 

hydrofob… se figuren i sin helhet och studera 

 



Låt oss säga opolära och neutrala analyter kan lösas upp i området av alkoholerna. Sedan har vi joner 

och joniserbara analyter. Som ett exempel är stereoider ganska hydrofoba, fettlösliga vitaminer är 

ganska hydrofoba, fenoler, alkoholer.   

 

Om vi nu tittar på fördelningskromatografi och adsorptionskromatografi, om vi nu ska separera våra 

ämnen med avseende på polaritet. Lösningheten säger oss vilka mobilfaskompositioner vi kan använda. 

Vilka tekniker använder vi i det opolära området längst till vänster? 

Vilka tekniker använder vi i det mer medelpolära till polära området mer till höger? 

 

SF = naken silika 

MF = hydrofobt 

Analyter är stereoider 

 

Hydroxidgrupper på stereoiderna kan interagera med den stationära fasen. Det här är 

normalfaskromatografi. 

 

Exempel 1 Vi kan inte köra omvändfaskromatografi (reverse phase kromatografi dvs. SF = opolär MF 

= polär) eftersom mobilfasen är polär och kan då inte lösa upp de fettlösliga stereoiderna. 

 

Exempel 2 Fenoler kan återhållas rätt starkt av den stationära fasen i omvänd kromatografi vilket gör 

att man behöver höga koncentrationer av organisk fas. 

 

C8 används i polär normalfaskromatografi (mindre vid) 

C18 används i opolär omvändfaskromatografi (större omfång) 

 

§ Analyterna återhålls beroende på sin hydrofobicitet, inte med avseende på laddning i LC.  

 

C18 kommer att återhålla organiska joner men inte oorganiska joner, ty de opolära delarna i de 

organiska jonerna är tillräckliga för att interagera med den opolära stationära fasen. Vad använder vi 

då istället? Jonbyteskromatografi.  

 

Storleksexklusionskromatografi används när vi har molekyler som är större än 1000 Da.  

 

Snart: Vi ska se snart individuellt de olika teknikerna och gå igenom de djupt 

 

Omvänd kromatografi kan användas för ett bredare analytspektrum istället för normal kromatografi 

och det är därför 70 – 80 % av all av dagens kromatografi görs med omvändfaskromatografi. 

 

Labbarna: (normalfaskromatografi är gjort på KEM B01 och extrajobb med Flashkromatografi) 

LC 2 – aminer separeras i labbet 

LC 1 – omvändfaskromatografi görs 

LC 3 – jonbyteskromatografi 
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Del 1 

# 30 (c) 

 

Från tidigare lektion: Tidigare tittade vi på analytegenskaper och kopplade de till olika 

kromatografiska metoder. Vi såg att den mest användbara var omvändfaskromatografi tack vare dess 

breda selektivitet, för att köra olika medelpolära analyter till opolära ämnen. Men även för mycket 

opolära ämnen som inte är lösliga i polär mobilfas, då är normalfaskromatografi ett bättre alternativ. 

För joner som inte har en organisk struktur är jonutbyteskromatografi bäst. Storleksexklusion är en 

bra metod för molekyler större än 1000 Da, alla de andra är användbara för ämnen mindre än 1000 Da 

(porerna i SF packningen i storleksexklusion är avgörande). 

 

Omvändfaskromatografi (reverse phase chromatography) definieras ha en opolär stationär fas och en 

relativt polär mobilfas till den stationära fasen. Kraven är att analyterna måste vara lösliga i den 

mobila fasen och kunna återhållas av den stationära fasen.  

 

Exempel på ämnen kan vara joniserbara organiska ämnen för att deras polära funktionaliteter (ex. 

karboxylsyror) gör de lösliga i den polära MF, sedan har de ändå en organisk bas som gör att de kan 

attraheras och återhållas av den stationära fasen.  

 

Mer opolära ämnen som steroider kan lätt riskera att återhållas för länge av den stationära fasen 

varför man bör göra polaritetsskillnaden mellan SF och MF mindre (då kan MF bättre än SF tävla om 

analyten och analyten följer lättare med MF och retentionstiden minskar), vilket gör att 

retentionstiden kan minskas, C8 kolonn blir då bättre (mer opolär i förhållande till om amino hade 

använts som SF?) och om MeOH används som MF. Normalfas har vi mer opolär MF, och en mer 

polära SF och stereoider innehåller polära funktionella grupper som då kan interagera med den 

stationära fasen! 

 

§ Obs! Viktigt koncept, det viktigaste är att se om analyten i fråga har funktionella grupper eller delar 

i sig som kan interagera med den stationära fasen, så att den kan återhållas av SF (be retained), och 

inte t.ex. tänka att bara för molekylen har en karboxylsyra och vi har polärt lösningsmedel, att vi då 

inte kommer att få någon separation, bara få ut analyterna mycket snabbt. Många metoder finns 

tillgängliga för en och samma analyt. 

 

Hur kommer retentionen av analyter att ske i omvändfaskromatografi? 

Exempel om vi tittar på ämnena nedan: 



 
 

MF = MeOH/H2O (ganska hög koncentration av org. lsg. för att analyterna är hydrofoba), t.ex. 80:20. 

SF = C18 

 

Vilken av analyterna är vilka? 

Den första fenolen är tr1 den andra är tr2 med etylgruppen. För analyter i en homolog serie fås alltid 

en ökning i retentionstiden i omvändfaskromatografi om vi ökar serien (antal kol någonstans). 

 

För en viss koncentration av det organiska lösningsmedlet i MF, kommer vi få en retention av tre 

analyter t.ex. så här: 

 
 

Vi ser ovan att ju mer opolär vår analyt är, desto högre retentionsfaktor (k) kommer vi att få i 

omvändfaskromatografi (SF = opolär), pga. den mer opolära analyten interagerar mer med den 

opolära SF. Vi kan även se att om vi ökar andelen av organiskt lösningsmedel (det opolära) kommer 

retentionsfaktorn att minska, det beror ju på att ämnena kommer att föreligga mindre del i den 

stationära fasen (opolär) och mer i den mobila fasen (eftersom den nu blir mer opolär). 

Retentionsfaktorn är ju förhållandet av hur mycket ett ämne uppehåller sig i den stationära fasen i 

förhållande till den mobila fasen. 

 

Se s. 303 ifrån pärmen och figur 4.10 i boken. Vi kan även se att det är ett ganska lineärt förhållande 

här i omvändfaskromatografi för när vi ökar andelen (phi) av organiskt lösningsmedel i vatten och hur 

då log k ändras med ökad org. lsgmedel. 

 

Varför är det icke-lineärt i vissa regioner?  

Det beror på hur mobilfasen agerar, tar man bort MeOH får man en annan fas. Både MeOH och H2O 

interagerar med analyten och tar man bort den ena kan man få en annan interaktionskemi mellan 

analyter och lösningsmedel vilket gör att man t.ex. kan få en ändrad elueringsordning. Selektiviteten 

ändras inte mycket som vi ser här, ty linjerna är ganska parallella, man ändrar främst retentionen, 

utom för en liten region, men det är för man tagit bort ett lösningsmedel där. 

 

Alltså, lutningen i kurvan är ett mått på fri energi som krävs att för flytta en metylgrupp (metanol) 

från mobila fasen till den stationära fasen. ???????? VAD ???   

 



(d) Omvändfaskromatografi – vatteninnehållande MF vilket kommer att ge starka interaktioner 

mellanvattenmolekyler. Därför kommer det ske en mindre interaktion mellan vatten och analyterna i 

lösningen, vilket påverkar retention. Men när man blandar vatten med lösningsmedlet kommer även 

lösningsmedlet (det andra) att ansvara för interaktion med analyter. Beroende på vilket lösnignsmedel 

man använder, kommer man få olika typer v mobilfasstrukturer. Man får en kompakt mobilfas när 

man blandar alkoholer med vatten för att vätebindningarna blir starka.  

 

 
 

# 31 (a) Se figur 4.11 s. 306 i Poole. Den bilden visar relative koncentration av vilken molekylstruktur 

av mobilfas man har, vid olika koncentrationer av metanol i vatten – dvs. olika kluster i binära 

MeOH-vatten blandningar. 1 = H2O, 2 = binärt kluster av båda, 3 = MeOH. Som vi kan se är även 

detta som ansvarar för viskositeten som är hög, den figuren korrelerar mycket väl till följande relation: 

  
 

Den högsta viskositeten är vid ca 50:50 av vatten och metanol, och det är även där man får störst 

baktryck, dessutom får man sämst effektivitet eftersom hög viskocitet leder till lägre DMF vilket i sin 

tur leder till slöare kinetik (rörelse, masstransfer) som i sin tur leder till bredare toppar. 

 
 

(b) Stationärfasen i omvändfaskromatografi består ofta av alkankedjor som främst C18 och C8 kedjor. 

När MF adderas vätas kedjorna och då skapas en vätska där som är mer opolär än mobilfasen ute som 

rör sig därute. Vätningen av SF är viktig för om man tänker sig att ytan av kedjorna vill vi ska se ut 

så här till vänster (inte som till höger som kan ske om organiskt lösningsmedel är för lågt): 

          
  



LC 1 - Har man enbart 100 % vatten som mobilfas kommer inte C18 kedjorna att vätas och kommer 

att täppas igen och minska volymen av SF, vilket i sin tur kommer att leda till sämre kromatografi. 

Därför bör man undvika att enbart använda vatten, man behöver bara göra det vid t.ex. en pH 

optimering i början av en sådan optimering, när man har gjort det, då tillsätter man organiskt 

lösningsmedel.  

 

Kedjorna har en selektiv mobilfasadsorption, vilket gör att de vill interagera mer med vissa organiska 

lösningsmedel än andra. Till exempel är selektiviteten högre för THF än för MeOH, dvs. THF kommer 

att väta SF mer än MeOH och SF innehålla mer THF-molekyler än om MeOH används.  

 

Sedan som vi även sa innan bidrar silanolgrupperna till retention pga. adsorption till analyter, främst 

basiska analyter. Som vi har sagt är deras pKa värden (silanolerna) kring 6 vilket gör de ganska sura.  

 

(c) Vad händer när analyterna extraheras till SF, det finns flera olika teorier som beskriver 

retentionsmekanismen ”Lattice theory …” och boken går grundligt in på dessa modeller. Solvation 

parametre tool är den vanligaste modellen som använder sig av storleken av interaktionen mellan 

stationärfasen och analyterna som vi dessutom introducerade i början av kursen. Lattice theory 

beskriver det hela som analytfördelningen mellan den stationära och mobila fasen, som vi även tagit 

upp.  

 

(d) Sammanfattningsvis kan vi säga att retentionsmodellen beror på retention om vi bara anävnder 

vatten som en fas och en viss volymfraktion av ett lösningsmedel (organiskt). 

Om analyten är joniserbar, dvs. analyten har egenskaper som kan ändras i den mobila fasen, då gäller 

följande retentionsmodell, ty en jämvikt kommer även att förekomma i den mobila fasen. Hursomhelst, 

gäller det att en fasövergående jämvikten (mellan SF och MF) alltid är långsammare än t.ex. en syra-

basjämvikt vilket gör att man inte kan separera typ toppar av ett och samma ämne (joniserbart), t.ex. 

den protonerade och den deprotonerade formen. 

 

 

 
 

Exempel R-COOH med pKa = 5, och då kommer retentionen med pH se ut som följande:  

  
 

pH 7 = kortare retention 

pH 3 = längre retention 

 

L 
A 
B 



Dessa jämvikter är även viktiga om vi t.ex. använder ett jonparsreagens: 

 
 

 

X = en organisk molekyl 

 
 

Det kommer att se motsatt ut. Vid lågt pH kommer R-COOH vara protonerad och reaktionen kommer 

ej att ske, då kommer den att komma ut snabbt i förhållande till komplexet där X+ har bundit till den 

deprotonerade karboxylsyran, som då får en längre retentionstid. 

 
 

Exempel på jonparsreagens är följande komplex: 

 
 

Vi ser här att omvändfaskromatografi kan med olika modifikationer täcka en hel rad olika analyter, 

allt från neutrala och opolära som toluen, till joniserbara analyter som bensoesyra (kan bli jon) till 

permanenta joner som t.ex. aniliniumjonen (stabil vid ett visst pH) 

 

Men jag menar, vad skiljer joniserbara och permanenta, den permanenta här är ju samtidigt joniserbar, 

och den joniserbara är som en permanent, det är ju bara pH som påverkar de båda. Borde inte en 

Permenent jon vara t.ex. tritylkatjonen ? (för det är ju ingen jämvikt i den??)   

 

Sammanfattningsvis (omvändfaskromatografi) 

A. Neutrala analyter  SF = C18, C8  MF = H2O + org. 

B. Joniserbara analyter  SF = C18
7 MF = H2O + org. + buffer5 + jonundertryckare  

C. Joniska analyter SF = C18 MF = H2O + org. + buffer + jonparsreagens (IPR)6 

                                                 
5 Buffer måste användas för att kunna kontrolleras pH.   7 C18 krävs för att kunna återhålla dessa mer polära analyter. 
6 Ion pair reagent (IPR) kan tillsättas för att göra analyterna mer hydrofob (organiskt oftast men kan vara en liten jon). 



Del 2 

 

A. Retentionen ökar med minskad polaritet på SF. 

 
 

B. För låg retention om C8 används för de här ganska hydrofila och polära ämnena, även om vi har en 

låg koncentration av organiskt lösningsmedel. 

 
 

C. pH över 5 ger deprotonerad form vilket ger en alldeles för låg retentionstid. Dock kan vi sänka pH 

för att öka retentionen (ämnet blir då mer opolärt), ett annat alternativ är att höja pH för att sedan 

tillsätta ett jonparsreagens som då bildar ett komplex (jonpar) som är mer opolärt än den protonerade 

formen och retentionstiden blir hög.  

 
 

Vi ska nu titta på den matematiska beskrivningen av jonundertryckarkromatografi vilket innebär att 

vi undertrycker jonisering av joniserbara ämnen genom att tillsätta. Sedan ska vi titta på 

jonparsreagens. 

 

Suppresion av syror är att ha låga MF pH 

Suppression av baser är att ha höga MF pH 

 

Små ändringar i pH kommer att ge stora skillnader i retention. Se over head med svensk text. Den 

säger att om man har en monoprotisk svag syra kommer retentionen att beror av pH som följer. De 

beräknade retentionsfaktorerna är något annorlunda nu.  

 

Har man en syra nu med ett visst pKa värde och man stoppar in det i ekvationerna får man en 

observerad retentionsfaktor kobs som beror av pKa och pH enligt: 

 
 

Ändring av pH nära pKa värdet för syran (eller basen), ger en stor ändring i retentionstid. 

Ändring av pH två enheter utanför pKa värdet för syran (eller basen), ger en liten ändring i 

retentionstid. 

 



> Glöm ej att silika upplöses över pH 8 och under pH 2. 

 

Många syror är ofta kring pH 3 och detta är skälet. pH i den mobila fasen kan även användas som en 

selektivitetsfaktor. För har man olika pKa för analyter i ens kolonn kommer olika pH ändra 

separationsfaktorn för ämnena, inte enbart retentionsfaktorn. 

 

Exempel 

pKa1 = 5  

pKa2 = 4 

 

Hos två analyter 1 och 2. SF = C18 MF = 10 % org. Buffer med: 

pH = 5 

 

Inte tillräcklig separation mellan de två analyterna. Hur kan pH ändras för att öka selektiviteten? 

 
 

Vi kommer att ha två liknande kurvor men de är lite förskjutna. Om vi har pH 5 kommer den andra 

kurvan att vara deprotonerad vid pH 5. Om vi ändrar pH värdet till t.ex. pH 4 kommer den ena nu 

att vara mer protonerad och interagera mer med den fasta fasen, men även den andra. Det finns en 

stor skillnad att båda kommer att återhållas mer vid pH 4 och det kanske leder till längre retention 

och bättre separation. Separationsfaktorn påverkas alltså! 

 
 

Vore det inte bättre om man hade pH 3? Jo 

 

Om vi istället vid pH 5 nu hade använt en jonparsreagens som i den andra tekniken (den sista C som 

vi innan talade om), det hade gett en ännu större effekt och det ska vi titta på sen. 

 

# 32 (a) Den här ekvationen visar hur retentionsfaktorn påverkas av mobilfasens pH och pKa:  

 
 

Anledningen till varför det är så är det som vi hittills förklarat. När vi använder den här teorin 

åsidosätter vi aktivitetskoefficienter, vi ersätter de med koncentrationer istället. Som vi vet har vi 

bortsett från att vi är i ett organiskt lösningsmedel och blandar pH innan vi tillsätter något organiskt 

lösningsmedel. Fördelningskoefficienten definieras som aktiviteten i SF över aktiviteten i MF, men 

istället använder vi koncentrationer istället för aktivitet. Det kan vi göra om vi har låga 

koncentrationer av analyt och det är vad som görs. I omvändfaskromatografi används även ett 

organiskt lösningsmedel, och hur mäts pH i dessa, det görs för H+ joner vid låg koncentration, men för 



vattenlösningar endast. Nu har vi organiska lösnignsmedel som kommer att ändra dessa relationer, och 

detta förbiser vi även. I praktien gör vi en buffer, sätter pH, sedan blandar man det med organiskt 

lösningsmedel.  

 

Jonstyrka är också en parameter att titta på i omvändfaskromatografi, vad menas med jonstyrka? 

Icke joniserbara ämnen, vad händer till MF om man tillsätter natriumklorid, kommer det att påverka 

retentionen av analyterna? Ja, hur och varför? Tillsätts natriumklorid ökar polariteten på den mobila 

fasen vilket leder till mindre löslighet för neutrala ämnen (opolära) i den mobila fasen vilket leder till 

längre retentionstid.  

 

Vad händer om vi har joniserbara ämnen (om de är i sin joniska form) eller joniska ämnen och om vi 

tillsätter natriumklorid kommer det att ha den motsatta effekten. De joniska ämnena kommer då att 

ha högre löslighet i den mobila fasen med tillsatt natriumklorid och då kommer de joniska ämnena att 

elueras ut snabbare och få kortare retentionstid vid tillsatts av natriumklorid till kolonnen. Det är 

samma sak som biokemisterna använder för salta in och salta ut olika ämnen, eftersom det påverkar 

retentionen. 

 

(c) Nu ska vi titta på ytterligare en till parameter vi kan ändra på i systemet, inte bara SF, MF, 

buffer utan även jonparsreagenset. Se bild från Harris (slide c) där man har tillsatt ett jonparsreagens 

till den mobila fasen, i det här fallet är det en alkylsulfonyl, ett hydrofobt ämne. Vad händer när det 

adderas? 

 
 

Vad som händer är att den stationära fasen vätas så att det sker en fördelning av jonparsreagenset 

mellan mobila fasen och den stationära fasen. Sedan när analyten injiceras, i det här fallet måste det 

vara ett basiskt ämne (positivt ämne) kommer ämnet att interagera med elektrostatisk interaktion till 

analyten och dessutom kommer analyten att interagera med hydrofob interaktion till den stationära 

fasen (C18 kedjorna).   

 

Vad vi kan se är att koncentration av IPR kommer att påverka jämvikten vilket i sin tur kommer att 

påverka retentionen av analyt, och genom att använda omvändfaskromatografi kan man alltså 

separera både neutrala analyter, joniserbara analyter, och permanenta joniska analyter med en enda 

metod.  

 

(d) Hur fungerar det? Några exempel kan skådas. För separation av svaga syror är kvartenära 

ammoniumsalter vanligen använda.  

För separation av starka syror är protonerade tertiära aminer bättre. För katjoner fungerar 

alkylsulfonater bra och detta såg vi ju nyss. Även storleken på analyten spelar roll. 

 

 



Om man har stora analyter, använd mindre jonparsreagens (IPR) 

Om man har små analyter, använd större jonparsreagens (IPR) 

 

Alltså kan IPR även användas till större ämnen som t.ex. proteiner och då räcker det med att addera 

små jonpar. 

 

# 33 (a) Hur påverkas retention och separationsfaktorer av IPR? 

Illustration med koncentration av IPR ([X]), ju högre mängd IPR, desto mer jonpar kommer att fås 

och då återhålls analyten mer (dvs. k kommer att öka). 

 
 

 

Den blå linjen är helt rak och den indikerar en neutral analyt, för den kommer inte att påverkas av 

IPR. Den gråa återhålls minst, sedan den gröna och sedan den röda. 

 
 

Vid en viss IPR koncentration ser vi att vi kommer att få koeluering av två analyter (röd och grön) 

och vid en annan koncentration, lite lite lägre ser vi att blå och grå linjen kommer att koeluera.  

 

Vid ännu högre koncentration av IPR ändras elueringsordningen till: 

 
 

Ändringen här beror på hur laddade analyterna är, den gråa och den röda har en lika stor laddning 

vilket gör att (ser man på lutningen) ändring i separationsfaktor kommer att vara densamma. Men 

den gröna är mindre laddad än den gråa och den röda, vilket ger den en lite mindre lutning. Den blåa 

ändras inte alls.  

 

§ Den slutsats vi kan dra här är att både retentionsfaktor och separationsfaktor påverkas av 

koncentrationen av IPR. 

 



Vilken koncentration av IPR skulle föredras? 

I den högre färgade bilden ovan på föregående sidan, där pilen indikerar skulle Maggan föredra att 

välja koncentrationen ty alla har mer eller mindre samma separationsfaktor. Då blir det lätt att sedan 

bara öka koncentrationen av organiskt lösningsmedel för att få ihop topparna.  

 
 

Då får vi detta kromatogram: 

 
 

§ Målet är att få så lika separationsfaktorer som möjligt 

§ Vi har en enorm kraft med IPR, att ändra elueringsordning och olika retentionstider vilket gör att 

kan vi detta kan vi separera allt utom stereoisomerer. Det är inte ofta använt och det beror på att folk 

inte använder sina kunskaper i kemi. 

 

(b) Alltså bra verktyg, 

- påverka MF pH 

- jonstyrkan genom att ändra koncentration av salt 

- ändra koncentration av organiskt lösningsmedel (ändra retentionsfaktorer) 

 

Om man har organiska joner är det bättre att använda IPR än t.ex. jonbyteskromatografi tack vare 

den enorma inneboende kraft silika har, som polymerpackningar saknar. 

 

Övning 

Tre syror finns och de har olika pKa värden. Det vi ser är hur log k värden över kmax där kmax är för 

det fullt joniserade ämnet, ändras med olika pH.  

 
 

A pKa = 2 

B pKa = 4 

C pKa = 6 

 

1. Varför k ökar med pH upp till pH 8? 

2. Varför k minskar efter pH 10? 

 

SF = C18 

MF = buffer + lösningsmedel + IPR 
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Svar 1 

Retentionsfaktorn kommer hela tiden att öka för de olika ämnena eftersom de är syror och höjer vi pH 

kommer de att deprotoneras och då bilda ett jonpar med IPR, vilket då får en högre retentionstid.  

 
 

Svar 2 

Det sker dock bara upp till en viss gräns, en gräns där om man har för högt pH kommer OH- att tävla 

med IPR och bilda ett jonpar istället. Om det är ett silikabaserat system kommer silikan att förstöras 

men även om vi inte har ett silikasystem kommer ovanstående att ske ändå, det beror på meningen vi 

sa nyss. Pga. XOH kommer mindre IPR att vara tillgängligt och det kommer att vara samma som om 

man minskar koncentrationen av IPR.  

 
 

I princip föreligger dessa vid de två olika pH (men även en form till ska dit, och ett till pH där alla är 

deprotonerade): 

 
 

För baser gäller det omvända. Vid lågt pH finns överskott av H+ som kommer att interagera med X-, 

och dessutom kommer laddningen av analyten att öka för basiska ämnen, och det ger högre 

jonparsbildning. 

??Kommer det inte att se exkat likadant ut för baser, bara att vi har X- istället och en positiv 

analyt??? dVs. exakt samma kurva som innan? 

 
 

# 33 (c) Normalfaskromatografi 

Låt oss nu enbart titta på normalfaskromatografi för opolära ämnen. Retentionsmekanismen nu här är 

enbart adsorptionskromatografi, inte fördelningskromatografi. Nu finns istället en polär SF och 

analyterna attraheras till en polär yta, inte till en vätska, en vätad stationärfas som i 

omvändfaskromatografi. 



 

De oorganiska nakna oxiderna kan användas som SF. Modifierad silika med CN, aminogrupper eller 

dioler. 

 

MF är relativ till SF opolär. Separationssättet är gällande för analyter som är lösliga i organiska 

opolära lösningsmedel. 

 

Obs! Applikationer där det är bättre att använda normalfaskromatografi är vid separation av 

diastereomerer eftersom separationsmekanismen är starkare för att separera sådana än 

fördelningsmekanismen.  

 

(b) Vad beror retentionen på? 

MF löser upp analyterna och analyterna adsorberas till SF beroende på olika analytegenskaper, och 

det viktigaste konceptet är analyternas funktionaliteter och antal av dessa. Exempel kommer alkaner 

inte att återhållas speciellt väl, men om analyten innehåller en aromatisk del, alkohol, eller annan 

polär funktionalitet och antalet av de ger längre och längre retention.  

 
  

Men om man har analyter med funktionaliteter av typen som är längst ned, då är de ganska 

vattenlösliga och då kanske inte normalfaskromatografi är det bästa, pga. för hög retentionstid eller 

om de inte kan lösa sig i den mobila fasen. Man ser här hur retentionen påverkas av olika 

funktionaliteter och elueringsordning.  

 

§ Löslighet är det första man tittar på när man ska välja ut vilken kromatografisk metod man skall 

använda för att separera några ämnen. 

 

Så man skulle generellt kunna säga att innehåller ens analyt enbart funktionaliteter från den övre 

halvan här av funktionella grupper, från etrar och uppåt kanske, då bör man använda 

normalfaskromatografi? 

 

# 34 (a)Vad består MF av? 

Hexan är vanligt men pga. dess toxicitet är heptan, trots sin högre vikocitet. Pentan vill man inte 

använda pga. sin risk för bubbelbildning. Man mixar heptan med ett mer polärt lösningsmedel. 

 

Exempel MF = 100 % heptan SF = naken silika, lång retentionstid för en analyt med vissa 

funktionella grupper men som är hydrofob. 

MF = innehåller lite vatten, t.ex. icke torkad heptan, då ser kromatogrammen ut såhär: 



 
 

 

Här ser vi även att en enormt liten skillnad i MF-komposition ger ett enormt utslag på 

retentionstiderna i adsorptionskromatografi. Det är inte som omvändfaskromatografi där man kan ha 

ändra 10-tals olika %. Normalfaskromatografi är vanlig i Flashkromatografi som ofta används i 

organisk syntes.  

 

Isohydrat lösningsmedel 

En liten skillnad i polaritet kommer att påverka ett silikabaserat system oerhört, t.ex. om vi jämför 

torkad heptan och icke torkad heptan när man använder naken silika. Lösningen blir att man måste 

hålla koll på det polära lösningsmedlet i den mobila fasen. Använd isohydrat (”isohydric”) 

lösningsmedel, dvs. lösningsmedel som har samma mängd vatten löst i sig. Även exempelvis heptan 

kan lösa små mängder vatten och vad gör man då? Hur gör man ett isohydratiskt lösningsmedel? Man 

tar sin heptan som man torkar, sedan tar man en del av lösningsmedlet som man mättar med vatten 

och sedan blandar man det med det torra lösningsmedlet, då har man fått ett 50 % isohydratiskt 

lösningsmedel. Tar man istället bara 20 % mättad heptanlösning med vatten och blandar till 80 % torr 

heptan, då får man 20 % isohydratiskt lösningsmedel. 

 

Varför använder vi inte fullständigt torrt lösningsmedel?  

Det är känsligt eftersom det löser lite vatten med tiden men en isohydratisk lösning påverkas inte av 

luftfuktigheten. 

 

(b) Adderande ämnen 

En annan lösning är att använda modifierad silika, då blir problemet mindre. Eftersom silika består av 

silanolgrupper, siloxaner, geminal silanoler, associerade sillanoler osv. som alla har olika 

adsorptionsattraktion till analyten.  

 

Heterogen adsorption innebär att om vi tittar på nedanstående illustration där x-axeln är sätesstyrkan, 

de som har stark adsorption och de som har låg styrka (vit), svart (medel) och grå (hög) styrka. Finns 

det få med stark adsorption, om resten av analytmolekyler attraheras till andra säten med mindre 

styrkor, men vissa dras till starka säten kommer man få svansande toppar.. Kurvan nedan är en 

normalfördelning av de olika sätena. 

 

                   



Lösningen blir att vi adderar ämnen som blockerar de starka silikasäten. 

 

Vad attraheras starkt till silanoler som interagerar starkt (ingen klorosilan då vi inte kan göra end-

capping för då blir silikan opolär, nu håller vi på med normalfaskromatografi)?  

Adderar vi basiska analyter i mycket små koncentrationer (så att inte retentionen påverkas 

alltförmycket) till våra mer sura (starka) säten på silkan, då kommer de att attraheras till starka säten 

och endast svagare säten på silikan kommer att vara tillgänglig för analyten. 

 

§ De svaga sätena är mycket fler än de starka sätena nu, vi får en lite kortare retention men mycket 

finare topp när vi modifierar silikan genom att addera ämnen som t.ex. etylaminer. 

 

Modifierad silika 

Därför är ofta heller inte naken silika använd idag utan den flesta är modifierad, så att den är polär, 

t.ex. aminer. Då blir SF mindre känslig för vatten, snabbare MF jämvikter fås (snabbare 

retentionsmekanism) och retentionsmekanismen blir mer homogen eftersom adsorptionen blir mer 

homogen. Även fler silanolgrupper blir deaktiverade vilket i sin tur leder till bättre kromatografi. 

Denna är vanligast idag. 

 

(c) Elueringsstyrka (samma sak som lösningsmedelsstyrka) och elutropa serier används för att 

bestämma hur starkt lösningsmedlet är. Lösningsmedelsstyrkan är alltid relaterad till retentionsfaktorn 

för analyten. Lösningmedelsfaktorn (normalfaskromatografi) är definerad som epsilon ε°: 

Fri energin som krävs för att adsorbera ett lösningsmedel per ytenhet. Lösningsmedelsstyrka ε° = 0 är 

pentan.  

 

Lösningsmedelsstyrkanparametern beskriver hur stark lösningmedlet är. Tre huvudområden finns: 

 
 

Till skillnad från omvändfaskromatografi där en stor ändring i lösningsmedelskomposition i princip 

inte påverkar så mycket, påverkar nu en liten ändring i början av normalfaskromatografi mycket stort, 

det ser vi av figuren nedan. Ändringen är störst i början, t.ex. kan 99,9 % MeOH 0,01 % H2O till 

skillnad från 99,8 % MeOH 0,02 % H2O göra en enorm skillnad medan skillnaden blir mindre om man 

jämför 30,3 : 70,7 jämfört med 30,4 : 70,6. Det är inget lineärt förhållande. 

 
 

Vi har en stor skillnad i början av retentionen och en mindre ändring med högre koncentrationer av 

polärt ämne i den opolära ämne.  



Hur väljer man mixarna om man t.ex. ska ha pentan och klororganiskt lösningsmedel eller pentan med 

en eter? Det beror på analytmixturens egenskaper. Är det ett stort spann av polaritet, då måste man 

kunna ha ett stort spektrum av lösningsmedel.  

Innehåller analyten en liten mängd av polära funktionella grupper och polariteten inte är stor, då kan 

man inte använda den tredje och högra området i kurvan ovan (alkoholer). 

 

§ Ju högre lösningsmedelsstyrka desto mer polära blir lösningsmedlet och desto mindre blir 

polaritetsskillnaden mellan den stationära fasen och mobila fasen vilket gör att ämnena kommer ut 

snabbt.  

 

! Elueringsstyrka och lösningsmedelsstyrka är samma sak ! 

 

§ Omvändfaskromatografi – ett starkt lösningsmedel (hög lösningsmedelsstyrka) här är ett opolärt 

lösningsmedel. 

 

§ Normalfaskromatografi – ett starkt lösningsmedel (hög lösningsmedelsstyrka) här är ett polärt 

lösningsmedel. 

 

Exempel 

Bild från Sneyder och Curtlands bok (?) som visar olika kolonnpackningar för HPLC och kommentarer 

där de ska användas. Nu har vi tittat på omvändfaskromatografi och normalfaskromatografi. C4 och C3 

används för stora molekyler som proteiner så att de inte återhålls alldeles för länge. Det här är en bra 

smmanfattning. CN moderat retentiv, fungerar i både omvänd och normalfaskromatografi. Amino, 

svag retention för kolhydrater men kraftig attraktion till polära funktionella grupper 

(normalfaskromatografi). Fenylgrupper som interagerar bra med analyter som har pisystem som vi 

tidigare sagt. Polystyren, polymerpackning ger fördelar ty stabilt i många pH, dock är nackdelen att 

effektiviteten mycket dålig.  

 

Övning 1 

1. Acetylsalicylsyra (ex. i Aspirin) 

2. Koffein 

3. Paracetamol (ex. i Alvedon) 
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De här vill vi kvantifiera eftersom de tre analyterna är mycket väl använda i läkemedel 

huvudvärkstabletter. (se utdelat material i pärmen där ämnena jämförs) 

 

Vilken metod skulle vi välja för att separera ämnen 1 till 3? Omvändfaskromatografi för att de är 

vattenlösliga. Joniserbara ämnen vilket gör att buffer behövs i mobilfasen för att kontrollera pH. 



Dessutom kan mobilfasen vara MeOH/H2O. L = 3 cm, 4.6 mm diameter (vilket ger högre flöden), 3 

μm partikelstorlek. Ättiksyra för att kontrollera pH och analyterna kommer att vara protonerade och 

neutrala utom en av dem (karboxylsyran). De separeras under tiden av mindre än 1 minut.  

 

Varför så kort analystid? Kort kolonn (L) och snabbt flöde (u).  

 

Övning 2 

Här har vi analyter som är mycket mer opolära (olika dopaminer) och eftersom alkylsvansar finns 

kommer polariteten att minska rätt dramatiskt, även om laddningsbara analyter finns. Det är basiska 

analyter, vi kan se på olika typer av kromatografi som kan användas här.  

 
 

Vilken kromatografi ska användas? 

C18 kolonn med 7 μm partiklar L = 15 cm, 15 % MeOH, 87 % av fosfatbuffert + 1 mm natriumheptan 

sulfonat pH = 3. Vilken LC är detta? Jonparkromatografi 

 

Varför lång kedja om det nu redan finns starka och långa kedjor på analyterna? 

Varför används en fosfatbuffert (som vi ju innan sa att vi inte skulle använda)? 

 

Naken silika normalfaskromatografi, 98 % EtOH, 2 % CH3CN L = 25 cm, tertbutylamin. Analyten 

innehåller en amin och vi tillsätter en amin för att vi ska få konkurrens om inbindningen till de starka 

sätena på den nakna silikan, så att svagare säten bara attraherar analyten och vi inte får en svansning 

av analyten. Vi behöver ett starkt lösningsmedel för att få ut vår analyt snabbare. 

 

C8 kolonn är använd, mindre innerdiameter vilket leder till mindre flöde. L = 22 cm, gradienteluering. 

MF = 90 % fosforsyra i vatten, 10 % acetonitril (ökas), omvändfaskromatografi. pH = 2, gör aminerna 

laddade. Dietylamin är även en tillsats i mobilfasen som finns även i lösningen här och trots att de 

även protoneras för att de ska tävla med aminen i analyten för att minska svansningen som kan ske 

annars om aminerna i analyten binder in starkt till de starka sätena i kolonnen (finns ändå några 

kvar).  

 

§ För primära aminer finns alltid ett problem med svansning
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# 34 (d) Jonutbyteskromatografi 

Igår talade vi om omvändfaskromatografi med suppressorjoner eller med jonpars (IPR), samt om 

normalfaskromatografi.  

 

Se s. 336 i Poole. Det var en bild som vi missade igår när vi talade om hur liten ändring i början av 

normalfaskromatografi som behövdes för att ändra retentionen. Figuren visar elueringsstyrkan 

(lösningsmedelsstyrkan) för binära lösningar, t.ex. hexan med diklormetan vid olika andelar, en liten 

ändring av organiskt lösningsmedel ger en stor skillnad i elueringsstyrka än när man gör stora 

ändringar i slutet. Beroende på lösningsmedel är dessa skillnaderna olika stora i figuren blir en ändring 

större mellan hexan och THF, än mellan hexan och diklormetan. 

 

Låt oss nu titta på jonutbyteskromatografi där vi vill separera oorganiska joner framförallt. Separation 

sker på grund av laddningsstorlek(skillnad) och skillnad i laddningstäthet(densitet). 

 

Hur separerar vi analyter med skillnad i laddning? 

Om vi har en laddad stationärfas och en mobilfas medsaltsyra. Då innebär det att kloridjonerna fyller 

positiva stationärfasen. Eller kan vi ha en natriumhydroxidmobilfas då hydroxidjoner fyller katjoner. 

Protonen respektive natriumjonen ovan kallas för en motjon, medan kloridjonen respektive 

hydroxidjonen ovan kallas för en tävlingsjon. Tävlsingsjonenra finns i mobilfasen för att man ska 

kunna få ut sina laddade analyter, annars binder de för starkt till stationärfasen. 

 

Sedan kan man variera och ha stationärfasen antingen som positiv eller som negativ. 

  
 

En mer laddad analyt kommer att elueras långsammare än en mindre laddad analyt 

Analyter med samma laddning kan elueras olika om de har olika laddningstäthet ty,  

 

Vad menar vi med laddningstäthet? 

Låt oss titta på monovalenta envärda (monovalent) anjoner. En laddning på en mindre jon blir mindre 

spridd än en samma laddning på en större jon. Därför blir laddningstätheten med en och samma 

laddning lägre ju större jonen är. 

 
 



 

§ Om jonen är stor kommer den ha stor laddningstäthet och då kommer den att attrahera färre 

vattenmolekyler som i sin tur skärmar av laddningen från jonen, och den kommer då komma ut 

långsammare än sin motsvarande mindre (sammaladdade) jon. 

 

Exempel 1 

Cl- (större) kommer ut långsammare än F- (mindre) även om man kan tycka att F- har en större 

punktladdning (laddning spridd på mindre yta. 

 

Exempel 2 

Elueringsordningen är följande: 

 
 

Tänk på att det är viktigt att välja en mobilfas där man har en motjon som har mindre affinitet till 

stationärfasen än våra analyter. T.ex. kan man inte välja NaI i lösningsmedlet för att försöka separera 

och separera Br och Cl, eftersom I är störst av alla och då kommer den att ha minst hydratiserat skikt 

runt sig vilket gör att dess laddning blir mer exponerad, vilket i sin tur gör att den binder in starkast 

till den stationära fasen, och då kan inte Br och Cl separeras speciellt väl.   

 

Tävlingsjon = jonen i lösningsmedlet med samma laddning som analyten 

 

Anledningen till att det heter jonutbyteskromatografi är att lösningsmedlets tävlingsjon först sitter på 

den stationära fasen och sedan ska analyten (med samma typ av laddning) binda in till stationärfasen 

och då byts jonen ut där med tävlingsjonen.  

 

Katjonbytare = separera katjoner som analyt 

Anjonbytare = separera anjoner som analyt 

 

Tänk också på att använda en motjon som är svag och inte interagerar mycket med analyterna. 

 

# 35 (a) Den stationära fasen består av polymerer som t.ex. polystyren. Divinylbensen används för 

korskoppling. % av divinylbensen gör även packningsmaterialet mindre poröst och mer rigidt (mer 

trycktåligt), det finns en balans här som man kan använda. Polymeren behöver sedan modifieras med 

t.ex. en sulfunylgrupper som då är starkt sura vilket gör att de förblir laddade även vid lägre pH. 

Även andra packningsmaterial kan användas som t.ex. karboxylsyror men det man måste tänka på då 

är att ha pH tillräckligt högt så att de förblir laddade och inte minskar sin attraktionskraft till 

analytjonen. Ammoniumjoner används när man vill ha det motsatt och är starkt basiskt vilket gör att 

vid lägre pH är de positivt laddade. Jonbytarna kan göras mer eller mindre svaga för att öka eller 

minska retentionen. 

 

 



Vilka andra metoder har vi för att ändra retentionen? 

Tävlande jonen, om den blir starkare kommer elueringen att gå snabbare. Dessutom använder vi 

koncentrationen av den tävlande jonen, för om koncentrationen av tävlande jonen är hög (kallas 

jonstyrkan) kommer vi att få en snabbare eluering eftersom vår analytjon inte kan säga lika mycket i 

tävlandet med den tävlande jonen om platsen att binda till den stationära fasen.  

Mobilfasens pH är viktig, framförallt i svaga utbyten då kan man ändra laddningen hos den stationära 

fasen.  

 

Mjuka geler är andra stationärfaser som kan användas men de ska inte användas för HPLC.  

 

Retentionsmekanismen 

I mobilfasen adderar vi H+ och motjonen är Cl-, dvs. systemet är fyllt med väteklorid, och när vi 

tillsätter analyten A+ kommer analyten att tävla om platsen på stationärfasen med protonen.  

 

(b) Varför är inte detta en permanent attraktion? 

Koncentration av tävlande jon och eftersom vi har överskott av denna kommer vi att driva jämvikten 

till vänster, separering fås enligt de två sätt vi har talat om innan. 

 
 

Interaktionsytan syns tydligare i bilden nedan: 

 
 

Hur vet vi affiniteten av anjonen på polymeren? 

Se s. 349? i Poole. Om vi vill separera positiva joner, selektivitetskoefficienter finns tabellerade. 

Separation av anjoner görs i LC3. 

 

(c) Den matematiska modellen för retentionsmekanismen 

Vad säger detta oss? Det är en anjonutbytesmekanism där A är analyten i MF = M, S = SF. X, Y = 

om monovalent eller divalent. E = tävlande jonen. Analyten sitter på stationärfasen efter en 

anjonutbyte som kan beskrivas som en jämvikt, och det kan beskrivas med en ekvation, 

jämviktskonstant och alla koncentrationer därefter: 

 

 
 

Dessutom finns en fördelningsjämvikt som i kromatografi, KD motsvaras av koncentration av analyt i 

SF respektive MF, men här kallar vi det för DA för att särskilja det i övrig kromatografi. 

 

L 
A 
B 



Vi vet även att retentionsfaktorn är detsamma som DA multiplicerat med fasförhållandet. Istället för 

volymer har vi w som indikerar vikten av stationära fasen. Fasförhållandet uttrycks som 

jonutbyteskapacitet och har ersatts med Q i senare delar. 

 
 

Ekvationerna kan kombineras vilket då ger följande ekvation: 

 
 

Den här ekvationen kan ytterligare göras om och parametriseras så att den följer en rät linje, det gör 

vi genom logaritmering: 

 
 

Förenkling som gör att allt i cirkeln döps till konstanten C ger ty fasförhållandet w är konstant, 

volymen mobilfas är konstant, jämviktskonstanten är konstant, laddningarna är konstanta och Q som 

ju var kA är också en konstant (retentionsfaktorn), därför kan förenklingen göras. 

 
 

Slutsatser 

Retentionen påverkas av laddningsförhållande mellan analyt och tävlande jonen, samt av tävlande 

jonens koncentration, för ökas [EM] så minskas retentionstiden vilket verkar förnuftigt: 

 
 

Dessutom följer det ett lineärt förhållande för om vi avsätter log[EM] på x-axeln och log kA får man en 

linje med negativ lutning. Lutningen på linjen beror på laddningen på analyt och tävlande jon.  

 
 

§ Har man låg koncentration av tävlande jon EM, får man hög retentionstid. Det är också detta som 

används i HPLC i jonutbyteskromatografi när man kör gradientelueringar, genom att jonstyrkan 

ändras (men då får inga geler användas, bara modifierad silika, t.ex. med sulfonylgrupper på).  

 

Vilken kurva är den monovalenta och vilken är den divalenta kurvan? 

 



Kurvan med högre lutning är den divalenta (divärda) jonen. 

Kurvan med lägre lutning är den monovalenta (envärda) jonen. 

 

Det finns ett till skäl, inte bara på x/y kvoten, utan även om vi tittar på retentionen av analyterna. 

Tittar vi på retentionsfaktorn vid låga koncentration ska ju den monovalenta jonen elueras ut 

snabbare än den divalenta jonen. I interceptet sker dock koeluering, och sedan vid högre koncentration 

sker ett skifte av elueringsordning.  

 

Inte enbart retention påverkas av laddning och laddningstäthet utan även separationsfaktor (eftersom 

vi har överkorsade linjer). Både retentionsfaktor och separationsfaktor påverkas av koncentrationen av 

tävlande jonen (jonstyrkan, elueringsstyrkan).  

 

För analyter av samma laddning påverkas inte separationsfaktorn (linjerna är parallella)! 

 

Om vi har en mobilfasbuffer istället för natriumhydroxid t.ex., om vi använder natriumkarbonat 

istället, beroende på pH kommer både monovalent och divalent anjon hos den tävlande jonen. Hur 

påverkar det retentionen? Det kommer att studeras i LC3, där kommer olika pH att användas och 

även olika koncentrationer av bufferten kommer att finnas vid de olika pH för att se hur de olika 

parametrarna ändras. 

 

Det finns två olika teorier som beskriver vad som kommer att hända: 

Effektiv laddningsteorin (effective charge) – båda tävlande joner är ansvariga för retention 

Dominanta jämviktsteorin (Dominant equlibrium) – om divalent jonen finns är den enbart ansvarig för 

retentionen. 

 

Det innebär att man kan plotta och få lutningar, sedan kan man jämföra sin experimentella data och 

se hur väl den stämmer in på respektive teori.  

 

# 36 (a)  

 

§ Sammanfattning 

 

Vad kan vi göra när vi optimerar separation i jonutbyteskromatografi? 

Jonstyrka som påverkar både retentionsfaktorn k men även separationfaktorn om man har joner av 

olika valens (t.ex. envärda och tvåvärda). I alla fall minskar retentionstiden när man ökar 

koncentration av tävlande jon. Val av mobilfaskomponent är viktig, envärda, tvåvärda eller andra 

parametrar men även jämvikten och separationsfaktorn kommer att påverkas av valet av 

mobilfaskomponenter. Även pH kommer att ha dramatisk påverkan på separationen av analyter, för 

om tar exempel med organiska analyter kan IC användas och pH kommer att påverka koncentrationer 

av de olika syra-basformerna av ämnet, och då enligt ekvationerna ovan ändras DA som i sin tur 

påverkar retentionsfaktorn C (kA)… Temperatur är även viktig för att IC är en relativt slö process och 



för att öka fasutbytet gör man genom att öka temperaturen, det gör man genom att öka C-termen 

genom snabbare jämvikt. 

 

Ökad T minskar även minskad k (retentionsfaktor), varför? 

Varför minskar retentionen i LC om vi ökar temperatur. Viskociteten påverkar i sin tur 

diffusionskoefficienterna, retentionen påverkas av hastigheten för adsorption och desorption, och hur 

snabbt analyterna rör sig. När analyterna väl sitter på SF, kan den attraktionskraften att minska 

genom att öka T, hur? Ökar temperaturen kommer polära intermolekylära interaktioner att minska i 

alla fall, mellan analyter och SF. 

 

Exempel 

Vatten är ganska polärt men om vi jämför varmt vatten med kallt vatten är varmt vatten mycket mer 

opolärt eftersom de intermolekylär växelverkningarna som sker i vatten är mycket svagare i varmt 

vatten (ty alla polära växelverkningar minskar med ökad temperatur), än kallt vatten. Det är också 

därför varmt vatten löser smuts högre än kallare vatten. 

 

 Om man separerar organiska analyter kan man addera en del organiskt lösningsmedel i IC och varför 

vill man göra det? För att den hydrofoba delen av det organiska ämnet kan attraheras till polymeren, 

man vill ju bara ha elektrostatisk interaktion, inte hydrofob interaktion. 

 

Del 2 

 

(b) Om vi vill detektera oorganiska ämnen vilken detektionstyp vore lämplig? 

Konduktometer som mäter jonkonduktiviteten. Detta innebär att detektorn är bulkkänslig, dvs. den 

detekterar vilken jon som helst som kommer in i cellen, dvs. även mobilfasjonerna.  

 

Alltså måste man i det här fallet få ett kromatogram med en hög bakgrundssignal och man ser endast 

analyterna som små toppar, det är ett problem. Vad man vill göra att minska bakgrunden och öka 

intensiteten av analyterna, hur gör man det? 

 

Man göra MF mindre konduktiv genom att ta hand om motjonerna, det gör man i ett andra steg med 

en andra enhet som kallas för en supressorkolonn, efter den analytiska kolonnen. 

 
 

Hur kan R+ i ovanstående bild fungera, karbokatjoner är ju intermediärer som knappast överlever i en 

vattenlösning? 

 

 

 



(c) Följande bild (26.4 i Harris) förklarar hur supressorenheten i IC:n fungerar: 

 
 

Vi ser här ovan att vi har två typer av suppressorer. Den vänstra är anjonselektiv vilket gör att den 

låter negativa joner passera den men inte positiva. På den andra sidan av membranet finns en annan 

typ av negativa joner i överskott så att kloridjonerna i det här fallet att hyroxidjoner kan ersättas och 

vatten kan bildas, vatten är mycket mindre ledande än saltsyra. 

HAR DU INTE SAGT FEL I OVANSTÅENDE, det är vel en katjonsupressor?!!) 

 

I katjonsupressorenheten går katjonerna förbi men deras anjoner tas upp och där byts kloridjoner mot 

hydroxidjoner som bildar tillsammans med H+ i lösningen vatten. På motsvarande sätt bildas 

vätekarbonat i anjonseparatorn, eller? 

 

 
 

Följande ordning finns i IC:n: 

 
 

Och vi ser att separationen redan skett så den påverkas inte av suppressorenheten. Vi ska snart titta 

djupare i hur jonerna återvinns och det är i lambdasteget i bilden och (d) i sliden. Suppressorkolonnen 

består av ett membran och man har en kammare med mobilfasvätska, kring det andra membranet 

finns sedan en annan vätska, det är ingen packad kolonn utan en kolonn som består av två membraner.  

 



Katjonsupressor: 

 
 

Anjonsupressor: 

 
 

Tidigare var man tvungen att återfylla supressorn med t.ex. koncentrerad svavelsyra, det är något 

man idag slipper tack vare ny teknologi, se slide (d). 

 

Kolonnregenerering 

Kolonnregenering sker genom elektrolys, analyten är en anjon i det här fallet och vår tävlande jon är 

hydroxidjonen i detta fall. Natriumjoner tas hand om genom att protoner adderas och samtidigt bildas 

då vatten i mitten av enheten vilket inte leder så bra. Men protonerna måste komma in, på gammalt 

vis genom att pumpa in syror. Istället sker det genom autosuppresion när man elektrolyserar vatten 

istället, ses på bilden till höger.  

        
 

Här ser vi alltså att vatten både oxideras och reduceras på olika sidor för att ge ett inflöde av protoner 

till kanalen som då bildar vatten och för att skapa hydroxidjoner på andra sidan som då drar till sig 

natriumjonerna och få ett utflöde av sådana. De två reaktionerna är kopplade så att vattnet kan 

pumpas in i suppressorn och går sedan in till slasken. Det enda som behövs här är vatten, mycket 

renare lösning på problemet. För att se om supressorn fungerar bör man titta och se om bubblor finns 

i slangen som går ut från supressorn. Lägg inte slangens mynning för långt in i rörsystemet så att 

avloppet fylls med vätgas och syrgas (= knallgas) som riskerar att explodera. 

 

Min fråga! När vatten reduceras till hydroxidjoner, hur ser det här ut i ett katjonsystem?? Kommer då 

inte katjonerna i lösnigen även att dras till hydroxidjonerna i sidan och då förverkas?? Selektiviteten? ? 

 



Låt oss nu lämna jonkromatografi (IC) och titta på en specifik typ av IC, nämligen 

jonexklusionskromatografi.  

 

# 37 (b) Jonexklusionskromatografi (IEC) 

Man använder något som kallas Donnanjämvikten för att förklara jämvikten mellan analyten i lösning 

och joner i resinet (polymeret). Är polymeren positivt laddad kommer porerna att inkludera negativa 

joner, allt av negativa laddningar eller av neutrala laddning, inget positivt kommer att gå in i porerna 

vilket gör att vi kan separera positiva joner från negativa joner.  

  
 

Är det så att ”resin” är en polymer, eller är det något silikabaserat packningsmaterial? 

 

Neutrala och negativa joner kommer att inkluderas i polymeren men neutrala analyter kommer inte 

överhuvudtaget att påverkas av stationärfasen, vilket gör att de bara diffunderar och sedan elueras 

efter de positiva jonerna. Sist kommer de negativa jonerna som attraheras mer än neutrala joner för de 

har en stark attraktionskraft (eller inte ??? ) till stationärfasen, det är egentligen inte retention, det är 

bara längre residenstid där 

 

§ Separation av positiva och negativa joner 

 

(c) Retentionen av svaga syror kommer att bero på syradissociationen, och elueringsordningen kommer 

i ordningen av pKa värdena. Retentionsmodellen är följande (bara vattenlösliga): Porvolymen 

(stagnantmobilfas), attraktionskrafterna mellan analyterna till SF, pKa värdena på analyten, pH hos 

mobilfasen och på attraktionskraften på den laddade kraften till polymeren (resin). 

 

 
 

(d) Storleksexklusionskromatografi (SEC) är egentligen inte retention, och det är därför man inte 

använder retentionsfaktor k, utan det vi kallar elueringsvolym av mobilfas, hur stor sådan volym som 

krävs för att eluera ut det. Nu ska vi se en bild vad som händer, tittar vi på packnignsmaterialet 

består det av väldefinierade porer och beroende på analytegenskaperna kan de röra sig och använda 

olika stagnatn volym beroende på storlek och konformation.  

 

 



# 38 (a) Modellen för storlek och eluering är denna:  

 
 

Elueringsvolymen som krävs för att eluera ut analyten beror på interpartikulära volymen, dvs. den 

volym som finns utanför partiklarna (mellan dessa) och porvolymen, volymen som finns inuti 

partiklarna samt storleksexklusionskonstanten (SEC) som beror på hur djupt analyten tränger in i 

stationärfasen (resin7). Molekyler som är stora och inte kan gå in i porerna kan endast spendera tid i 

den interpartikulära volymen. Alltså blir elueringsvolymen samma volym som dödvolymen. Analyter 

som är större än en viss storlek kommer att exkluderas från porerna, när den koefficienten är 0, då går 

inte analyterna in i porerna alls. Mycket små molekyler däremot, de påverkas inte alls av porerna utan 

diffunderar till mitten av porerna och sedan ut igen, de använder den totala intrapartikulära volymen. 

I det fallet om de använder den hela porvolymen definieras storleksexklusionskoefficienten som 1, det 

innebär att elueringsvolymen innebär dödvolymen samt volymen av intrapartikulär volym (porvolym). 

Analyter som är mindre än en viss storlek och som inte påverkas av porerna, de har en K-faktor av 1, 

dvs. deras permeabilitetsgräns. 

 
 

I kromatografiska termer ska vi nu se vad som händer. Om vi får ett kromatogram. 

 

Exklusionsgränsen är den första för stora analyter kommer att elueras först, spenderar bara tid utanför 

porerna. 

Väldigt små analyter kommer att elueras ut sist, de kommer att spendera tid både i partiklarna och 

utanför. Allt här emellan kommer att ha ett K-värde mellan 0 < K < 1, och de kan då separeras i 

SEC. 

 

Bara ämnen med K-värde mellan 0 och 1 kan separeras eller, för om vi har flera ämnen mindre än 0 så 

åker de väl bara rakt igenom ? 

 

 
  

                                                 
7 Resin =  



Som vi kan se om vi har partiklen ovan till vänster, går analyten in och använder mer eller mindre av 

porvolymen men analyten interagerar ej med stationärfasytan. SEC är strikt en fraktioneringsmodell 

och ingen retentiv modell. 

 

Vad menar vi strikt med retentiv modell och fraktionell modell? Kanvi då säga att SEC inte är en 

kromatografisk metod (även om vi har två faser eftersom analyterna inte använder den andra 

fasen?)???  

 

Så vad gör vi för att förhindra det? VAD??????? 

Om analyterna är hydrofila betyder det att mobilfasen måste vara vattenbestående och det betyder 

även att stationärfasen måste vara hydrofil (för att ingen hydrofib interaktion skall skE??). 

Polaritetsskillnaden mellan stationärfas och MF måste vara 0 för att undvika att vi får någon 

hydrofob interaktion.  

 

- När molekyler är hydrofila är det oftast proteiner och biokemister kallar dessa gelfiltreringar, då är 

både packningsmaterialet och MF hydrofil. 

- När molekyler är hydrofoba används gelpeermering, som ofta polymerer används för filtrering av.  

 

Klassiskt använder biokemisterna den övre och polymerkemisterna den senare. 

 

Exempel 

Se tabell 26.4 från pärmen. Dextranbaserade geler (se jobbet från Amersham Biosciences i 8:an) men ej 

för HPLC. Om vi vill separera 1000 Da köp då Sephadex. När man kalibrerar systemet skapar man en 

kalibrerkurva där man ser log MW över elueringsvolymen, köper man packningsmaterial som består av 

5 nm porstorlekar kan man separera allt från 1000 – 3000 Da. Sedan när man kör sin analyt kan man 

se vilken storlek ens analyt har. Vill man har en vidare spektra av molekyler kör man 

packningsmaterial med större porer och då separera från 4000 – 8000 Da, och då börjar 

permeeringsgränsen att finnas.  

 

 
 

Se även s. 339 i boken (figur 4.17 från Poole), ett IC kromatogram där både organiska och oorganiska 

anjoner separerats. En god separation, på 15 minuter kan 34 ämnen separeras, även om enorm 

metodoptimering krävs för att få ett så bra kromatogram. Även kvantitativa bedömningar kan göras 

från dessa kromatogram. 

 

Se även biokemiskt försök med trypsinogen och tabell 26.1 från pärmen. 

Att välja olika kolonner i IC, IEC, Amberlite … namnen berättar oss inget, måste finna i katalogen.
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# 38 (b) Metodutveckling 

 

- Hur väljer vi mellan de olika metoderna vi nu lärt oss? 

- Hur gör vi metodpoptimering?  

 

Vad behöver vi veta innan vi startar? Definition av problemet exempelvis hur låg koncentration vill vi 

detektera, om låg ta metoder med låg LOD, eller kanske hur mycket prov har vi, 

koncentrationsomfång, kvantitativ, kvalitativ, helt enkelt finna vad man vill veta ), titta sen på analyt 

egenskaper, matris egenskaper (ex. PCB mätningar i material och materialet är sediment, sediment 

kan innehålla sådana ämnen och det kan vara svårt med extraktion). 

 
Är provupparbetning behövd? Förrening, förkoncentrera det, måste det renas innan vi kör det?  

Metodoptimering? Metod val, metodförbättring, validering 

 

Analysgången 

 
På den här kursen håller vi mest på med slutlig analys och optimering (inringat i rött). 

 

Vid provtagning är det tämligen lätt om provet är homogent men om man har ett heterogent prov, då 

blir det genast svårt att välja ett representativt snitt ur detta för analys. Exempelvis om man har ett 

socker som fraktas från ett ställe till ett annat och man vill se om man har sett om det har 

kontaminerats från avgaserna från fartyget. Hur skall man då ta provet? Ska man ta ett prov närmast 

den kontaminerade källan eller inte? Det är svåra frågor för det blir vägledande och kommer att 

bestämma halten av ens ämne i provet. Vätske vätske extraktion och fast fast extraktion är två 

tekniker man använder. 

 

Vad gäller analysen i slutet finns det flera olika tekniker, kromatografi, spektrometri (kvantiativ), 

spektroskopi (om kvalitativ) och exempel på tekniker är LC, GC, superkritiskt kromatografi är mitt 

emellan LC och GC, här är MF en superkritisk vätska, dvs. en fas som är mellan en vätska och en gas, 

den har löslighetsegenskaper som en vätska men hög diffusionskoefficient som en gas men det är svårt 

att köra på ett robust sätt. Andra separationstekniker som MS finns, CE (kapillärelektrofores) och 

kapillärelektroforeskromatografi (mix av CE och HPLC, ej inkluderad i kursen pga. den inte heller 

idag är stor eller viktig), främst för kvantiativ. För kvalitativ analys finns även UV-VIS spektrometri, 

NMR, IR… 



Hur väljer vi en metod? 

Hur förbättrar vi en metod? 

Hur gör vi en metodvalidering? (ex. för att kunna säga att vi kan köra den här metoden med en viss 

säkerhet, kommer mer på de applicerade kurserna) 

 

(c) Analytegenskaper har vi även talat om. Om stora molekyler över 1000 Da, kör 

storleksexklusionskromatografi (SEC), har man mindre än det tittar vi på löslighet och om analyterna 

är neutrala, joniserbara eller joniska. Finna pKa-värden. När man väl känner detta kan man välja en 

av teknikerna, t.ex. omvändfaskromatografi, normalfaskromatografi IC. 

 

Exempel 

Nikotinanalys är viktig om man t.ex. vill kunna ersätta nikotin i cigaretter i andra produktersom 

tugummi och dylikt.  

 

Nikotin har flera pKa-värden samt vilka detektioner kan användas, och om vi ska använda LC kan 

UV-absorption användas. UV-detektion är alltid den viktigaste eftersom UV är den mest breda och 

billiga metoden och λmax värden är då även bra att veta. Fungerar inte UV-detektion, då bör man söka 

andra detektionsmöjligheter. Myosmin är en metabolit av nikotin i kroppen. 

 
 

(d) Strukturen hos nikotin är vid surt pH 

 

 

 
 

# 39 (a) Om vi går tillbaka till titreringskunskaper som vi har. Om vi ska titrera nikotin med saltsyra 

och ser hur pH ändras. När ser vi en ändring? Första elueringsvolymen är 10 mL (man behöver lika 

stor mängd saltsyra för att neutralisera denna), och sedan den andra är vid 20 mL saltsyra. Vi vet 

attnikotin har två pKa-värden, varför ser vi inte två värden (böjar) även för den, precis som vi ser för 

myosmin( väl??). Om vi tänker oss att det finns överskott av protoner från 20 och frammåt, och vi 

kan inte få ett lägre pH, därför ser vi inte den andra ekvivalenspunkten. Om nikotin vore mer basiskt 

skulle kurvan vara lite högre och då skulle man se den andra kullen. 

 
 

 



(b) Vad betyder detta? Låt oss studera Hendersson-Hasselbach relationen som visar hur pH och pKa 

värden påverkar protonering för olika ämnen, är detta vad vi ser. 

  
 

Vi ser här nikotin i dess olika (de)protonerade former, t.ex. att vid mycket högt pH är nikotin helt 

deprotonerat men att vid lägre pH börjar BH+ formen att ta över och vid ännu lägre pH, under 1 i 

princip börjar BH2+ formen att dominera. 

 

Övning 

Vilken metod (LC-metod) skall väljas för att separera nikotin och myosmin, välj även SF och MF? 

Antag att metaboliterna har snarlika egenskaper. 

 

Förslag A 

SF = silika endcappad, C18 

MF = MeOH/H2O, pH = 10, buffer 

 

Enkel metod, billig kolonn 

 

Förslag B 

SF = zirkonia (ej silika!), C18 

MF = MeOH/H2O, pH = 10, buffer 

 

Enkel metod, dyr kolonn 

 

Förslag C 

SF = C18 

MF = MeOH/H2O, pH 5.5 + addera alkylsulfonyl (IPR) + (ammoniumbuffer) 

 

Problem 1 = svansning (ammoniumbuffer löser det) 

Problem 2 = inte tillräcklig retention och för att lösa det tillsätter vi IPR 

 

Enkel metod, dyr kolonn  

 
§ Alltså nu både elektrostatisk och hydrofob interaktion som retentionen beror på 

Varför är förslag C dyrt, är det pga. tillsatserna vi har i MF? 

Fördelarna som ges är optimeringsmöjligheterna i de två sista metoderna.  

Starta med enkla metoder och öka komplexiteten! Dessutom se vad du har i lådan och bara ta den enklaste metoden och kör ditt ämne så man får en uppfattning hur det ligger till. 

Myosmin är reducerat? Så den är mer vattenlöslig? Borde den om den är en nedbrytningsprodukt inte vara oxiderad och då vara mer vattenlöslig? 



(c) Metodoptimering och metodutveckling 

1. När man valt metod ska man optimera metoden och man börjar genom att se retentionsomfånget, 

var den första analyten kommer ut och var den sista analyten kommer ut, man kör sedan två sätt: 

 

1. Retentionsoptimering med elueringsstyrkan (lösningsmedelsstyrkan) 

- Kör isokratisk eluering som man kör om man har enkla blandningar, t.ex. 5 analyter. 

- Kör gradienteluering om man har komplicerade blandningar, t.ex. 20 analyter. (se figur nedan) 

 
 

Man får då reda på vilka lösningsmedel som är acceptabla för sin körning. Sedan kontrollerar man och 

ser att retentionsfaktorn k inte är större än 5, har man fortfarande inte god separation kör man steg 2. 

dvs. man ändrar selektiviteten.  

 

2. Selektivitetsoptimering – man flyttar en av topparna för att öka upplösning (Rs) 

- Man använder selektivitetstriangeln och lösningsmedelstriangeln (som vi snart återkommer till hur vi 

gör dessa).  

 

3. Systemoptimering – man ser om man kan ändra kolonndimensioner och parametrar om man 

fortfarande inte har god separation.  

 

§ Det man vill uppnå i metodoptimering är tillräcklig upplösning vid så kort retentionstid så möjligt. 

 

(d) Upplösning vet vi definieras som skillnad i tid delat med medeltoppbredden, och vi vet att för nära 

eluerade toppar är toppbredden (w) lika stor (antar vi), då ser vi att upplösningen är en funktion av 

följande kromatografiska parametrar. Man kan även antaga att två nära eluerade toppar har samma 

bottental och då kan följande ekvationer erhållas. 

 
 

N beror på kinetiska effekter, kolonnegenskaper medan alfa beror bara på analytegenskaper och k 

beror på både kolonn och analytegenskaper. Detta skall vi dock veta: 

 
 

§ Separationsfaktorn är samma sak som förhållandet för två analyter, förhållandet mellan två 

fördelningskonstanter för två analyter. Finns det en skillnad i fördelningskoefficienter mellan två 



analyter, då finns det möjlighet att separera analyterna. När man göra alfaoptimering försöker man att 

utbyta MF och SF! 

 

§ Retentionsfaktorn beror på både kolonn och analytegenskaper.  

 

Hur mycket kan vi ändra k och alfa och N? 

Tittar vi på makromodellen och vi gör Rs som funktion av retentionsfaktorparametrarna som roten ur 

N, bara  

 

# 40 (a) Vilka slutsatser kan vi dra? 

Om N och alfa är konstant och vi bara kunde ändra k, då skulle Rs att ändra enligt analyterna som 

följer: x = upplösning, Om upplösning bara beror på k. 

  
Figuren visar den övre är k och den undre är alfa. 

 

Upplösningen måste minst vara 1.5. Det här innebär att vill vi ha ändring i upplösning om en enhet, 

kommer Rs att ändras med retentionen som detta, vilket gör att vi kan ändra upplösningen upp till 

ungefär 5, för att ändra Rs, sedan kommer inte Rs att ändras om vi försöker ändra retentionen mer. 

 

§ Om vi har ett problem med separation, man kan öka retentionen vilket man kan göra till en viss 

punkt med retentionsfaktor k av 5 men sedan kommer det inte öka upplösningen. Det är därför k bör 

ligga 1 < k < 5. Det betyder ju då bara att vi ökar analystiden om vi ökar k större än 5 och vi får 

ingen bättre upplösning. 

 

Varför vill vi inte att upplösningen ska bli mindre än 1? 

Om retentionsfaktorn k är mindre än 1 interagerar inte analyten med den stationära fasen och då blir 

det problematiskt. 

 

VAD MENAR VI HÄR OVAN MED RETENTIONEN, k eller alfa? Eller båda? Och vilken av 

kurvorna är vilken och vad är skillnaden mellan dom? 

 

 

DENNA MENING OVANSTÅENDE FÖRSTÅR JAG INTE!!! 

 

 

 

 



 

! VIKTIGT ! 

 

§ (b) Alfaoptimering är den viktigaste optimeringen man kan göra för att öka upplösningen 

Om vi tittar på Rs bara som en funktion av alfa, då kommer vi få en liknande kurva. 

Separationsfaktorn är förhållande mellan två retentionsfaktorer dvs. skapar vi en skillnad på 1, är det 

en rätt stor skillnad i toppsplitting, och går man från 1 till 2 ger det en stor skillnad i upplösning pga. 

analytegenskapernas ändring. 

 

N kan även ändras om vi t.ex. ökar L men det är inte speciellt bra att göra, det vore bättre om vi t.ex. 

minskar partikelstorleken. Vi använder aldrig L som en parameter utan det bästa sättet är att minska 

partikelstorleken i HPLC, dvs. köpa en ny kolonn.  

 

Vad gör vi när vi optimerar separationsfaktorn (alfa) (som ju är det billigare sättet att arbeta på)? 

Exempel vill vi separera två analyter som har en lång retention, så att öka retentionsfaktorn k 

kommer inte att hjälpa något för separationen. Analyterna är H-bindande egenskaper och den andra är 

mer av en dipol. Allting är relativt, det är inte så att den ena bara är H-bindande och den andra inget. 

C18 = SF,  MeOH/H2O = MF. Hur kan vi ändra separationsfaktorn? Vi kan ersätta en av faserna med 

acetonitril då den är mer av en dipol och mindre vätebindande.  

 

Obs! På samma sätt kan man ändra C18 till fenylgrupper om den ena har dubbelbindningar men den 

andra inte har det! 

 

Om vi hade haft två mycket lika analyter där båda är vätebindande och båda knappt har något alls 

stort dipolmoment, hade man fortfarande kunnat göra den ändringen av lösningsmedel?  

 

Se tabell 1.10 i Poole. Här ser vi att om vill ha en Rs av 1.0 om vi håller retentionsfaktorn konstant, 

om separationsfaktorn är mycket liten, då behöver man mer än 1 miljon N. För k = 3, om topparna är 

långt ifrån varandra, då kan topparna var ganska vida och man kan ändå separera dem.  

 

Om vi håller alfa konstant, och vi ökar retentionsfaktorn ser vi hur många N man behöver för Rs av 1. 

Man har en stor ändring i början av k för att öka Rs men sedan påverkar det inte så mycket dvs. det 

är bättre att använda separationsfaktorn för att välja faser som ger en den bästa separationen, det är 

kontentan av detta. 

 

(c) Selektion av MF-komponenter 

Vi börjar med den mobila fasen, vilka mobilfaskomponenter väljer vi? 

Lösningsmedelstriangeln innehåller alla vätskor som idag används, men en del vätskor kan vi 

åsidosätta då de har fel fysikaliska egenskaper, t.ex. reaktionsbenägenhet eller viskocitet, vi vill ju ha 

en låg viskocitet för vår mobilfas. Flyktigheten skall vara låg den får inte evaporera lätt för då kan 

fasförhållande ändras eller så kan bubblor lätt bildas.  

 



Detektorkompabilitet, vad menas med det? 

Låg bakgrund, vi kan inte använda lösningsmedel som har höga lambda maximum. 

 

När man köper lösningsmedel ska man alltid köpa lösningsmedel som har HPLC grad för att vara 

tillräckligt ren. De ger alldeles för hög bakgrund. 

 

Miljö och hälsoaspekter är även viktiga och det är t.ex. därför vi väljer heptan istället för hexan, och 

omvändfaskromatografi är alltid bättre än normalfaskromatigrafi eftersom vi använder mer vatten och 

mindre organiska lösningsmedel. Varför kasta iväg klorerade lösningsmedel istället för vattenbaserade 

lösningsmedel?!  

 

Hur vet vi lösningsmedelsegenskaperna då? 

Se tabell 4.13 i Poole där vi kan finna: 

Kokpunkt – 

Viskocitet – trögheten 

Refraktivt index – hur den bryter ljus 

Dielektricitetskonstanter – 

UV-cutoff värden – vad vi vill se är låg bakgrund från MF och hög selektivitet, alltså måste mobilfasen 

ha en acceptabel transmittans (signal avsatt mot våglängd). Ex. ACN har 190 och då kan vi använda 

ACN vid alla våglängder högre än 190. 
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# 40 (d) Elueringsstyrka (för metodoptimering) 

Upplösning är skillnaden i tid och tar hänsyn till toppbreddarna. För två närliggande 

toppar antar vi att de har samma bredd (w), och då kan följande ekvationer fås: 

 
 

Det denna ekvation säger oss är att vid metodoptimering vill vi ha baslinjeseparation 

vid så låg tid som möjligt. Vi kan få det antingen genom att öka N (bara kinetiska 

effekter, van Deemter kurvor osv.), separationsfaktor (alfa) dvs. ju större skillnad i 

fördelning är mellan faser (KD) ju större chans har vi att separera två analyter. 

Dessutom den tredje sista delen är retentionsfaktorn k som vi kan ändra genom att, 

ju längre retentionstid systemet är, desto mer sannolikt är det att vi kan separera två 

analyter (t.ex. om vi återhåller analyterna längre) men det här går bara till en viss 

gräns och idealt bör k vara 1 < k < 5 (om litet antal toppar, annars upp till 20), inte 

större än 5 för då blir inte upplösningen Rs högre, vi kan alltså återhålla analyterna i 

oändligheten men separationen kommer i princip inte bli bättre. Det som vi såg igår 

var att det var mycket mer effektivt att ändra separationsfaktorn för att öka 

separationen och den kunde vi ändra genom att ändra MF och SF, så att KD blir 

annorlunda för analyterna, en liten ändring här har en stor inverkan (det är ju 

förhållandet mellan två retentionsfaktorer). Separationsfaktorn vill vara större än 1 

för annars är det koeluering.  

 

Lösningsmedelstriangeln innefattar en massa lösningsmedel och vissa kan vi ta bort 

pga. fel fysikaliska egenskaper, sedan kan vi välja bland några färre. Vissa har inte 

rätt elueringsstyrka (lösningsmedelsstyrka), hur vet vi detta? 

 

Exempel om vi har ett omväntfaskromatografisk system använder vi ett relativt 

polärt system, vattenlösligt system. Det innebär att för omvändfassystem kan vi ta 

bort de mest hydrofoba lösningsmedelna som de klorerade, och nu har vi ännu färre 

lösningsmedel. Elueringsstyrkan är ett mått på retentionsfaktorn. De lösningsmedel 



som är kvar i t.ex. omvändfaskromatografi just nu, vi kallar de som är kvar 

selektivitetstriangeln. Nu väljer vi ett lösningsmedel som ger oss optimal separation. 

 
 

Först börjar vi med elueringsstyrkan (inte selektivitetstriangeln). Som vi har sett i 

omvändfaskromatografi beror den på vilken typ av system vi använder och hur gör vi 

metodoptimering? 

 

Se overhead 6.2  

Man börjar med att eluera med det starkaste lösningsmedlet först för att se till att 

ens analyter kommer ut och sedan lägger man på det svagare lösningsmedlet som 

optimering. Retentionsfaktorn k för den som återhålls minst bör vara minst 1 och den 

analyt som återhålls mest bör vara återhållen som mest med ett k på 5. 

 

Vi har även tidigare sett följande och det gäller enbart för omvändfaskromatografi (ej 

normalfaskromtografi där det är exponentiellt) där log k är avsatt som funktion mot 

det starka lösningsmedlet (organiskt i detta fall): 

 
 

§ Ofta ändras inte elueringsordningen här (vi ser rätt parallella linjer) men det sker 

oftare i normalfaskromatografi. Det kan ske i omvändfaskromatografi men det sker 

mycket sällan. 

 

Om A B C och D är olika analyter, för 30 % av organiskt lösningsmedel, kanske 40 %, 

har vi mer eller mindre samma avstånd vilket är bra. 

 

När vi optimerat systemet i fråga om retentionsfaktor (k) och vi vill göra utbyte till 

andra mobilfaser, för att optimera separationsfaktorn istället. Vilken koncentration 

skall vi då använda? Det är viktigt att använda en lösningsmedelskomposition nu 

som håller mer eller mindre samma k, men bara sedan varierar alfa, hur vet vi det? 

# 41 (b) Jo man tittar i speciella tabeller som översätter olika blandningar, de kallas 

nomogram. Man vill alltså ha isoelutropiska blandningar. 



 
 

Vi ser ovan här från nomogramet att t.ex. vid 50 % Acetonitril och vatten har sin 

isoelutropa lösning av MeOH och vatten vid 60 % av MeOH osv. 

 

(a) I omvändfaskromatografi kommer vi ihåg nu att följande ekvation gäller: 

 
 

Lutningen på linjen beror på lösningsmedelsstyrkan, beror på vilket lösningsmedel vi 

använder, S är ett mått på lösningsmedelsstyrkan. 

 

Hur hittar vi isoelutropiska blandningar i normalfaskromatografi? 

Se sidan 336 i Poole. Där har vi andra nomogram men som är annorlunda, de går 

inte i jämna steg utan är mer exponentiella, det påverkar enormt mycket i början och 

i slutet blir påverkan mindre. 

 

§ Två olika typer av nomogram används för normalfaskromatografi respektive för 

omvändfaskromatografi. 

 

Omvändfaskromatografi åter, har olika modeller som förklarar och beskriver 

lösningsmedelsstyrkan. Nomogramet är ett sätt som är det enklaste att använda, men 

en annan äldre modell kan användas som användes förr: 

 

Polaritetsindex används och det förkortas som P’, och använder man denna modell 

kan man beräkna elueringsstyrkan av mobila fasen. Polariteten på en mixture mellan 

två lösningsmedel kan beräknas genom att ta polariteten av endera lösningsmedel 

(kan hittas i tabeller) och multiplicera det med volymfraktioner (Φ). 

 
 

Denna metod används enbart för omvändfaskromatografi. 

I tabell 4.14 kan man se vanliga lösningsmedel och deras lösnignsmedelsstyrkor och 

polariteten. Om vi övar att räkna på detta, polaritetsindexet med H2O och MeOH 

50:50 blir det: 10.2 0.5  5.1 0.5  7.65     



Den här modellen till skillnad från den andra säger att acetonitril är mer polärt än 

metanol, så är inte fallet i nomogramen och det är mer korrekt än 

polaritetsindexmodellen. Blandningen får ett polaritetsindex mellan de ursprungliga 

om de är i lika mängder vilket vi ser. 

 

Vi kan dessutom med polaritetsindexmodellen beräkna hur mycket av ett 

lösningsmedel som kan behövas för att justera och ändra retentions faktorn ett visst 

mått, så att vi får den retention vi vill ha: 

 
 

Exempel retentionsfaktor 10, vi vill få den till 5 åtminstone, då kommer k2 vara 5 

och man kan knappa in det i ekvationen och då få ut. P1 är vad man har och P2 är 

vad man vill ha. A = lösningsmedel A och B = lösningsmedel B.8 
 ' 7,65 /2

5 / 10 10

,  beroende om omvändfaskromatografi eller norm.

s P

s


  

  

 

§ Alltså, Man gör en körning först för att få retentionsfaktorn k, och då vet man en 

viss polaritet, vilken polaritet sedan ger X som retentionsfaktor? 

 

När man väljer lösningsmedel i toppen på lösningsmedelstriangeln, vilka skall man 

välja vid optimeringen? Då behöver vi veta vilka interaktioner som är ansvariga för 

ändringar.  

 

Om vi vill separera toppar som ser ut som nedanstående som är extremt nära: 

 
 

(d) Om vi vill separera dessa, vilka interaktioner är viktiga? De två viktigaste är: 

– Dipolmoment  

– Vätebindningsförmåga: 

     - Donator 

     - Acceptor 

 

                                                 
8 Vad MSa vet är den här modellen ej speciellt lämplig i normalfaskromatografi. 



Vi ska nu sätta dessa tre delar i varsin hörna på en triangel och se vilka 

lösningsmedel vi kan hitta i den här triangeln. 

 

 
 

Har vi till exempel MeOH och ersätter det med EtOH blir det inte ett bra sätt att 

arbeta på, för att interaktionskemin för de är i princip samma. Vi vill försöka 

gruppera lösingsmedlet som vi har kvar för att uppfylla de tre egenskaperna de har 

här i triangeln ovan.  

 

Snyders selektivitetstriangel är en metod för att göra detta, han är en av guru inom 

kromatografin. Om vi antar att lösningsmedelsselektiviteten beror på de tre 

interaktionerna till den största delen, om summan av H-donation, H-acception och 

dipolmoment vara lika med 1, då kan vi klassificera lösningsmedeln enligt de 

termerna. 

 

Det är vad Snyder och Curcland(??) skapade, selektivitetstriangeln.  

 
 

På triangeln kommer man se graden av interaktionerna för de olika lösningsmedlena, 

beroende på var de ligger i triangeln. Det finns ett finit antal grupper (9 st. se figur 

6.4 i Poole) i den här triangeln. Man bör vid optimering försöka köra lösningsmedel 

från olika delar, t.ex. en från grupp 1, 4 och 8. Se sidan 369 i Poole där ser man vilka 

som tillhör de olika grupperna.  

 

Så vatten tillhör samma grupp som kloroform, det verkar ju helt tokigt??? 

 



Alkoholerna hamnar i samma selektivitetsgrupp II till exempel, de är till vänster i 

triangeln som gör de H-donatorer och inte så mycket dipolmoment. Tittar vi på ACN 

är den i grupp VI, är det en mer dipolmoment och mer H-donatorer än H-acceptor. 

 

Vad vi gör är att vi använder skillnader i interaktionskemi och applicerar det när vi 

kör våra kromatografiska metoder, och det är därför vi väljer just de här tre 

lösningsmedlen MeOH, ACN och THF. I normalfaskromatografi använder man 

ungefär samma metoder dock kan vi inte använda samma lösningsmedel, utan 

lösningsmedel som är mer hydrofoba.   

 

# 42 (a) Selektivitets optimering 

Man väljer lösningsmedel från olika selektivitetsgrupper.  

 

Omvändfaskromatografi: Vatten blandas med organiska lösningsmedel som kan vara 

ACN, MeOH och THF. 

Normalfaskromatografi: Heptan blandas med polära lösningsmedel som kan vara … 

 

Blandningarna måste vara isoelutropa och för att göra det tittar man på 

nomogramen! Det här appliceras i LC 2. 

 

Först optimerar man elueringsstyrkan (lösningsmedelsstyrkan) genom att titta på pH 

beroendet för retentionsfaktorn k, sedan adderar man ett organiskt lösningsmedel och 

gör sedan lösningsmedelstriangelsoptimeringen för att se vilken 

lösningsmedelskomposition som är mest optimal. Om t.ex. att 30 % ACN 

lösningsmedel i H2O (buffer) är bäst, då ska man ha den punkten och använda 

nomogramet för att kunna ändra från ACN till THF och MeOH. Sedan gör man 

mittpunkterna på trianglarna och därefter gör man mittpunkten på triangeln, där 

man då har en kvarär blandning (inte binär), man blandar alla 33,33 % av alla. 

När vi är på linjerna i triangelns sida har vi både buffer och två organiska 

lösningsmedel (= tertiär komposition), tre sådana skall göras. Sedan skall som sagt 

den kvartära kompositionen också göras där THF, MeOH, ACN och buffer finns med, 

som är mittpunkten på triangeln. 

 

L 
A 
B 



§ Gör 7 injektion och ta informationen från kromatogramen hur analyterna beter sig i 

de miljöerna och se vilken MF-kompositon som är mest optimal (man kan även räkna 

på det)  

 

Del 2 

 

# 42 (b) Man kan köra både isokratiska och gradienteluering 

 

När ska/bör vi köra den ena eller andra? 

 
 

Isokrat = är den när man väljer en viss elueringsstyrka som är konstant hela tiden. 

Gradienteluering = är när man väljer att köra med en låg lösningsmedelsstyrka först 

och sedan ökar denna (t.ex. ökar org. i omvändfaskromatografi).  

Separationstiden = tiden det tar när man separerar de olika analyterna 

Ekvilibreringstid = att återgå till den ursprungliga elueringstyrkan för att åter kunna 

köra isokrat eluering, tar minst 15 minuter. 

Total analystid = separationstid + ekvilibreringstid och därför måste man fråga sig 

om det är lönt att köra en gradienteluering eftersom denna kommer att ta mycket 

längre tid än en isokratisk körning (oftast) pga. ekvilibreringstiden.  

 

Hur vet vi vilken vi ska använda, gradient eller isokrat? 

Det finns en modell som man kan använda, börja göra en lineär 

lösningsmedelsgradient (öka starkt lösningsmedel i jämna steg med tiden) och en vid 

gradient, dvs. börja med låg koncentreaiton av starkt lösningsmedel och öka till en 

hög koncentration av starkt lösningsmedel.  

 

Varför bör man undvika en låg koncentration av lösningsmedel (0 %)? 

Vi kommer aldrig att kunna lösa upp vårt ämne, och för att väta kedjorna samt för 

att minska retentionstiden så att man får följande: 



 
 

(b) När man vet när första toppen och sista toppen elueras kan man beräkna en 

faktor. Är gradient bäst eller inte? Från gradienten vet man tgn n = ett nummer, tg1. 

tG = totala tiden. 

 

Gradient om: 

 
Isokrat om: 

 
 

(c)  

I GC är det här inget problem för vad gör vi för att öka lösningsmedelsstyrkan i GC?  

Vi ökar ugnstemperaturen som lätt och snabbt kan återgå till mindre temperatur, tar 

kanske en halv minut. Att byta mellan isotermt eller gradient i GC är inte ett 

problem, bara här i LC. 

 

När man har gradient har man en pump som blandar lösningsmedlen och A är 

lösningsmedel A och B är lösningsmedel B. Blandningen måste gå en visst avstånd 

innan det når kolonnen (VD), tD beror på den här dödvolymen och flödet.  

 
 

Exempelvis om vi tittar på toppen, elueras inte toppen vi ser vid toppen, en topp 

elueras vid en lägre komposition (styrka) än vad man tror eftersom lösningsmedlet 

har färdats en bit innan kolonnen nås. 

 

 

 



(d) Optimering av isokratisk eluering 

När vi gjort optimering av separation eller retentionsfaktorer gör man annorlunda i 

isokratisk eller gradienteluering, låt oss därför börja att titta på isokratisk eluering.  

 

Börja med hög styrka på lösningsmedlet och minska den sedan för att hitta rätt 

styrka. Använd sedan selektivitetstriangeln för att optimera separationsfaktorn, det 

kan göras på flera olika sätt.  

 

Direkt metoder – testar varje punkt av triangeln (många injektioner = lång tid) 

Tolkningsmetoder - ett annat sätt är att testa 7 punkter, titta på kromatogrammet 

och tolka det visuellt 

 

Se sidan 385 i Poole figur 4.28. Vi kan se att topp 6 och 7 eller 3 och 4 ej är 

separarede. Om THF används blir 3 och 4 ej separerade eller 8 och 9 och om ACN 

blir 3 och 4 ej separerade, ej heller 6 eller 7. Har vi tur från 7 experiment kan vi se 

vilken vi bör välja, om inte annars får man en hint om vilket område som ger oss 

bäst separation. 

 

Retentionsytmodeller 

Det finns även matematiska modeller som kan räkna ut var i lösningsmedelstriangeln 

är optimal separation. Det finns datorprogram som kan användas för att beräkna 

detta. Vi ska se ett exempel, från selektivitetstriangeln får man data, t.ex. 

retentionstider etc. som man stoppar in i datorn och som då beräknar den bästa mest 

optimala lösningsmedelskompositionen. 

 

Jämför man LC 1 som finns i originalet och LC 1 som finns i den nya versionen kan 

man se vad man ska göra, där kommer beräkningarna in, varför det togs bort var för 

att separationsfaktorn definierades som något annat – ej så väldefinierat för att inte 

röra till det. 

 

Se figur 4.29 har man en selektivitetstriangel från topp 1 och 2, och den bästa 

regionen är i det vita området, en karta skaps, även med andra ämnen. Ju större 

infärgad yta, ju större problem med separation för två toppar, t.ex. i detta fall 6 – 7 

vilket man ser i upplösningskartan.  



Om man inte ser någon vit yta vad gör man? Då får man ändra stationärfasen, dvs. 

kolonnen för det här är lösningsmedelsoptimering. Lösningsmedel köps lätt in och 

man kommer långt innan man måste köpa en ny och dyr kolonn. 

 

Den här upplösningskartan är en del av lösningsmedeltriangeln, längst upp. Om man 

väljer omvändfaskromatografi måste man ha vattenlösliga lösningsmedel, och när 

man väljer tre lösningsmedel får man en selektivitetstriangel (som vi nu ser ovan), 

men den triangel på Snyders selektivitetstriangel är hela alltet av allt som stämmer 

 

Vad exakt är Snyders triangel om man jämför den triangeln med en triangel som 

innehåller alla tänkbara lösningsmedel. 

 
 

# 43 (b) Gradienteluering – optimering 

Hur gör vi när vi optimerar gradienter? 

Det enklaste sättet att arbeta på är att börja på en bred gradient. Från den får man 

ett kromatogram och från det får man informtion om polaritet från ens analyter.  

 
 

När vi ser topparna och de har redan utsätts för gradienten vilket betyder att mindre 

koncentration … förklara detta!!!!! 

 

Nästa gradient är att ändra initialkoncentrationen och för att göra det, försök att 

hålla lutningen på gradienten densamma, vad händer då? 

Jo, elueringen kommer att gå snabbare.  

 

 



Hela kromatogramet kommer att skiftas till vänster, och det koncentreras i omfång. 

Vad gör vi nu för att separera vissa av topparna?  

Vi ska ändra lutningen på kurvan, men hur? 

Vi gör den mindre brant för att vi ser ju att topparna går in i varandra och därför får 

vi för stark löningsmedelsstyrka (= elueringsstyrka) för snabbt. Det här görs i LC 2. 

 

§ Lutningen här påverkar de högåterhållna analyterna mer än de lågåterhållna 

analyterna. (VARFÖR???) 

 

Hur ändrar vi lutningen?  

Vi slutar vid en punkt men hamnar på en mindre slutkoncentration vid samma tid. 

 

För att spara tid kan man göra steg 2 och 3 simultant och både öka 

initialkoncentrationen samt lutningen på samma gång, men det är mer pedagogiskt 

att göra det i ett steg. 

 

Binära gradienter är vanligast men även mer komplicerade som tertiära och kvartära 

gradienter finns. Det finns även segmenterade och icke lineära gradienter. 

 

Segmenterad gradient = om man i ett system har en grupp av dålig upplösning i 

början men mycket bra upplösning i slutet. Då kan man ha låg initialkoncentration 

och sedan öka lutningen mycket snabbare i slutet. 

 

  
Eller det omvända 
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Konkav gradient = ”svårare” i början vilket gör att vi har högre radient i slutet 

 
Konvex gradient = ”svårare” i slutet, högre gradient i början 

 
 

Lutningen på gradienten beror på lösningsmedelstyrkan, dödvolymen, flödet och 

valda gradienttiden, precis vad vi har talat om nyss. Ju längre gradienttiden är desto 

mindre lutning har gradienten. Fi är hur stor ändring man gör i y.  

 
 

 
 

NÅGOT OKLART HÄR! 

 

 
 

(c) De här får ni läsa mer själva om i boken (den matematiska modellen)! (d) den här 

ska vi hoppa över, bättre att vi förstår den andra.
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# 44 (a) Metodvalidering 

Den sista dagen med teori och avsluta sessionen med metodvalidering och 

instrumentaspekter av LC. 

 

Det finns några nyckelord i metodvalidering, vi har talat om vissa, nu tar vi alla: 

Optimerar en metod efter uppstarta men metoden behövs även valideras för att man 

kan se riktigheten och precisionen av resultaten, samt känslighet, robusthet, lineäritet 

etc. 

 

Kvalitativ analys 

Kvalitativ analys intern standard (IS) eller referenser jämför man sina retentionstider 

med för att se om man har ett visst ämne eller inte. Hur använder man en IS här? 

Hur säkra är vi att identifiera analyter bara med hjälp av retentionstid? Inte speciellt 

 

Det finns olika parametrar som kan påverka retentionstider, tiden i mobilfas och 

tiden i stationärfas. Ibland kan saker och ting hända, t.ex. flödet och då ändras även 

retentionstiden. När vi använder en IS, vad gör vi? Vad vi gör när vi tillsätter en IS 

till vårt prov gör vi även det till vårt referensprov. Istället för att använda bara 

retentionstid så använder vi ett förhållande mellan retentionstiden för topparna vi ser 

och vår IS. Förhållandet även om det finns ändringar i flödet kommer att vara mer 

eller mindre detsamma. Det här är ett sätt att identifikation men fortfarande kan vi 

inte vara helt säkra på att vi har vår analyt i fråga.  

 

 
Identifiering med retentionstid är inte speciellt bra (men det beror ju på provet). 

Exempelvis om man separerar fettsyror i smör förväntar man sig inte så mycket där 

kanske det räcker med retentionstidsbestämning. Men är provet å andra sidan urin 



från en atlet och man försöker finna steroider, då vill man vara mer säker och varje 

människa är unik. 

 

Kvantiativ analys 

Vilken information vill vi veta i kvantitativ analys? Hur genomför vi kvantiativ 

analys? Först och främst gör man en kalibrerkurva med olika koncentrationer och 

ökar koncentration av analyt som då ger oss större toppar, sedan gör vi injektion. 

Hur många punkter är nödvändiga för en kalibrering? Magkänslan säger att vi 

åtminstone behöver tre toppar, minst 5 toppar skulle jag vilja påstå. Ju längre man 

ska använda metoden, desto fler punkter kan löna sig att använda för vi ökar 

säkerheten i resultaten. Vi använder minstakvadratmetoden (Method of list squares), 

det är enkelt om linjen går genom punkterna, men hur drar man den annars? 

 
 

Med minstakvadratmetoden gör man två antaganden: 

1. Att det inte finns några felkällor i x-värdena bara i y-värdena 

2. Vi antar även att linjen måste gå genom centroiden 

 

Minstakvadratmetoden försöker finna de minsta residualerna, dvs. avvikelserna från 

varje punkt i y-axeln i förhållande till var punkterna är. Centroiden beräknar man 

(som linjen måste passera) genom att beräkna medelvärdet av alla värden i x-axeln 

och alla y-värden. Man finner även att felregionerna (streckade) kommer att vara 

minst närmast centroiden och störst i extremiteterna (kanterna) av kurvan. Viktad 

kalibrering kan även göras men minstakvadratmetoden är ofta duglig.  

 

När vi kör vårt prov, var vill vi sluta med vårt prov? 

Nära centroiden 

 

 

 

 



Vi bör försöka hitta ett koncentrationsområde som är nära området där centroiden 

finns. Dessutom är det inte enbart spridningen som är viktig, när man gör detektion 

av mindre koncentration måste man ta hänsyn till Horwatz trumpet: 

 
 

Vad den säger är att avvikelsen i analys är stor vid små koncentrationer och mindre 

vid högre koncentrationer. + avvikelse och – avvikelse. Låg koncentration har alltid 

stora fel.  

 

När man kör provet, hur många gånger bör (behöver) man köra det?  

 
 

Någonstans kring n körningar och högre bör man köra det: När man validerar en 

metod bör man nog köra åtminstone 5 prov, sedan bör man inte köra mer än dubbla 

prov vid rutinanalys (dvs. när man kör alla prover under dagen). Det man även kan 

göra är att börja dagen med att köra en referens och att avsluta dagen med att köra 

en referens. För att veta vad som är okej måste man testa det och det gör man i 

validering. 

 

När allt sådant är gjort vet man och kan besvara frågor om metodselektivitet, LOD, 

LOQ, metodkänslighet etc. Men först ska vi titta på en sak till, 

När vi gör kalibrering kan topparean användas mot koncentrationen, men ännu 

bättre kan vi använda en IS, något som vi adderar till provet i samma koncentration 

i alla kalibrerlösningar och till våra prov. Vad vi sedan gör är att vi tar förhållandet 

med analytarean och arean av IS, avsatt mot koncentrationen. Man gör en 

stocklösning av IS som man sedan noggrant pippeterar ner i alla prov (samma volym 

i alla).  

 



Vad man kan göra är att när man kör GC-MC labben (kvantifieringen), då kan man 

försöka göra en kalibrerkurva med eller utan IS, DET GJORDE VI ÄVEN, men vi 

hade tur och såg knappt någon skillnad. Det görs i GC 1. 

 
 

Vi vill veta det dynamiska omfånget, lineära området, LOD, LOQ och LOL nu! 

LOQ = limit of quantitation = där man kan göra kvantitativ analys vid den lägst 

och mest acceptabla nivån 

LOD = limit of detection =  

LOL = limit of linearity =  

Dynamiskt område = 

Lineärt område =  

 

Alla dessa måste valideras för metoden, och dessutom mätosäkerheten (measurement 

uncertainty). 

 

Vad inkluderar mätosäkerhet? Det är mycket viktigt att vi vet vad det är. Det 

inkluderar precision (vilket vi utvärdera genom att använda konfidensintervall, 

genom upprepade mätningar, 5 mätningar gör att vi kan säga ett medelvärde och se 

en viss avvikelse, standardavvikelse SDAD, och t students t som vi tar från en tabell, 

95 % konfidens) och då kan vi säga med 95 % att vårt prov kommer att hamna i den 

här regionen, ren statistik. Men det räcker inte för att bestämma mätosäkerheten, det 

vi även behöver är hur sant är vårt medelvärde. Kan vi hitta det sanna värdet i 

provet eller ej genom vår metod. Vi har tre olika felkällor: 

- grova fel (Gross errors): det här vet man ofta om man ska eller inte ska göra, något 

som aldrig ska aldrig göras. 

- slumpmässiga fel: de blir både positiva och negativa och följer den Gaussiska 

fördelningskurvan, det sker framförallt när man kör i låga koncentrationer (Horwatz 

trumpet), ofta instrumentellt brus, man blir aldrig av med dem men man bör 

minimera dem. 

- systematiska fel: fördelningen av våra resultat kommer att vara i en riktning om 

sidan av det korrekta värdet (antingen minus eller plus). Varför sker systematiska fel? 
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Vågar och pipetter etc. ger oftast systematiska fel. För att minimera dessa är det 

viktigt att vara rädd om vågar, det är det viktigaste i ett analytiskt labb. Vi håller 

vågarna rena, spiller aldrig kemikalier på vågarna och det är ofta det som är skälet 

till varför universitetets laboratorier ej är ackrediterade. Hur undviker man spill på 

vågen? Tillsätt aldrig kemikalier i en våg, ta ut vågskeppet in och ut överallt. 

Pipetter är även mycket viktiga att man inte vänder upp och ned, eller förstör de på 

annat sätt. Det är viktigt att inte fylla automatpipetterna med prov, dock 

förekommer det att vissa studenter använder automatpipetter utan plastpipetter. 

Mätkolvar kan även vara sönder, volumetriska flaskor som har värmts för att man får 

aldrig värma volumetriska flaskor eftersom efter värmning expanderar glaset och det 

är irreversibelt.  

 

Men hur gör man då i organisk kemi där det är viktigt att man har just 15 mg och 

inte 17 ??????? ska man ändå stoppa in vågskeppet in och ut hela tiden? 

 

§ Se här även KEM B06 och statistikdelen samt övningsuppgifterna på den delen. 

 

Och förvara inte volumetriska flaskor att förvara i kylarna för att det kan också 

ändra volymen och de är inte täta nog (korkarna) vilket gör att volymerna 

evaporerar. 

 

Man kontrollerar om man har systematiska fel eller ej genom att köpa 

referensmaterial som har den analyten man har och i samma matris som man själv 

har. Exempel om man vill mäta fettsyror i mjölk, så när man köper freferensmaterial 

köper man en bestämd mängd fettsyra i mjölk, sedan kör man sina analyser och man 

ser om sina analyser ger ett visst fel eller ej. Tyvärr finns inte alla analyter i olika 

matriser alltid, utan man måste skicka sina prov till andra labb och då jämföra det 

med t-tester med andra labb. Ibland finns också en standardmetod för att göra 

någonting på olch man kan utveckla andra metoder och jämföra resultaten på. I 

dessa fallen utvärderas riktigheten (alltså systematiska fel). Referensprovet använder 

man varje dag för att kontrollera att allt är som det ska. 

 

Repeterbarhet = när man kör ett antal mätningar ”right here and right now”, och 

man mäter då precisionen (slumpmässiga felen). 



Reproducerbarhet = gör man samma test imorgon och jämför de kallas det så, t.ex. 

eller om en annan person gör det osv. det är en mycket vid term, ett annat 

instrument, ett annat labb, fortfarande precision. Det är mycket diffust, för man vet 

inte vad som hänt, man måste tala om exakt vad som gjort. 

 

Vad är båda precision, är inte bara det övre precision?  Det nedre kan väl vara andra 

saker t.ex. riktighet? 

 

Del 2 

 

Känslighet (metodkänslighet) = beskrivs av lutningen på kalibrerkurvan, förmågan 

av metoden att finna små skillnader i koncentration, ju större lutning, desto mer 

känslig är metoden. 

 

Selektivitet = förmågan av metoden att detektera varje analyt, en topp från en annan, 

kromatografiskt dvs. att man ser en tillräckligt stor skillnad i separationsfaktor eller 

upplösning. Dålig selektivitet innebär att två analyter inte separeras. 

Separationsfaktorn refereras ibland som selektivitetsfaktor (men IUPAC har bestämt 

att α heter antingen separationsfaktor eller relativ retention och inte 

selektivitetsfaktor) observera det i äldre litteratur. Man kan öka selektivitet genom 

detektion, dvs. att man bara ser en av topparna.  

 

Specificitet = 100 % selektiv metod 

 

Metoder har olika grader av selektivitet men endast en metod kan enbart vara 

specifik om den bara ser en analyt till 100 %.  

 

Exempel 

Kromatogram från ett kromatogram ur Harris (figur 22.20 a, b och c), med ett 

miljöprov, detektorn är en UV-spektrometer, 240 nm. Matrisen ger även en stor topp, 

och bara andra ämnen i provet kommer ovanför matristoppen. b är samma prov men 

en MS har satts till SCAN mode, vilket gör att alla producerade joner deteketeras, 

det är ett total ion chromatogram. c är en bild som visar detektion MS i SIM mode, 

dvs. i en enskild jon som detekteras, single ion monitoring. Detektorn känner bara av 

en m/z förhållande som är specifik, dvs. att enbart topp #6 kan synas av alla andra 



toppar, vi har nu ökat selektiviteten. Om inget annat i provet ger en topp vid den 

storlek kan man kalla den metoden specifik för det här provet.  

 

Man ser även att topparna är signifikant större när man närmar sig specifika metoder, 

dvs. LOD blir då mindre vilket gör att dessa metoder kan användas för att detektera 

ämnen vid mycket mindre koncentrationer. 

 

Robustheten för metoden måste även valideras, att inte metoden ändras genom att vi 

ändrar deexperimentella metodern så mycket. Vad menas? 

 

Exempel  

En robust metod ger samma retentionstid för en och samma analyt.  

En icke robust metod ger olika retentionstid för en och samma analyt, exempelvis 

olika toppstorlekar kan även fås. 

 

Vilka experimentella parametrar är känsliga för förändringar?  

Om vi har en joniserbar analyt som vi ska detektera kan pH vara en faktor som är 

viktiga att hålla konstant. När vi väljer pH vet vi att retentionen kommer att ändras 

med pH enligt ett visst förhållande:  

 
 

Så väljer vi ett pH kring pKa värdet och ibland när vi blandar en mobilfas får vi en 

retention, när vi sen gör mobilfas igen kanske vi inte kommer exakt i samma pH utan 

bara precis lite högre. Men om vi håller oss i buffertregionerna blir det mer robust 

arbetssätt där.  

 

§ Vi bör detektera experimentella delar av en analys som är känslig för förändringar.  

 

Ett annat exempel i fråga om toppstorlek. Vi vill ha att topparna skall vara så 

konstanta i storlek som möjligt, en icke robust metod ger oss att topparna helt 

varierar. Vilka experimentella metoder kan skapa detta? Om vi har UV-detektion 

mäter vi absorbans och hur vi väljer våglängd är mycket viktigt. Vi tittar på spektrat.  



Vilken våglängd bör väljas? 

 
 

Det högsta värdet, men även lamba där det är mycket lågt kan även väljas. DET 

SITA FÖRSTÅR JAG INTE ? 

 

Varför vill vi inte välja det lilla lambda? 

För att vi kommer att få en för låg känslighet, lambda2 är bättre för det ger en högre 

känslighet. 

 

Hur mycket metodvalidering bör vi göra? Vi bör inte validera oss till döds. 

LOD behövs inte valideras om proven aldrig närmar sig låga regioner 

 

ALLT ANNAT DÅ ? ? ? LOQ, lineäritet. … 

 

# 43 (b) Nu lämnar vi allt med validering och går vidare med HPLC instrument,  

 
 

Pump – pumpar MF som klarar höga tryck 

Flödeskontroll 

Kran vari vi kan injicera vår analyt till kolonnen (valve) 

Detektor – för att detektera analyterna 

Degassing – avgasa mobila fasen så att inte bubblor skapas i LC, vi vill inte ha ett 

trekomponentsystem. Alla vätskor löser upp luft och när pumpen slår in mobilfas in i 

kolonnen kan bubblor upkomma, samma som händer när man har en plastspruta och 

drar upp varmt vatten så ser man en massa bubblor i sprutan (ultraljud, membran, 



eller överskölja lösningsmedlen med He (g)). Obs! Idag är ofta detektor och 

pumparna kontrollerade av datorerna. 

 

Syrgas kan skapa detektionsproblem och det är därför även man inte vill ha luft i 

lösningsmedlet. 

 

(c) Pumpsystemet 

Pulsfritt flöde är det viktigaste vi vill ha, men varför? Inte för att få konstant flöde, 

den andra pumpområdet är mindre än det första så att när den ena pistongen skjuts 

in, skjuts den andra ut, se från KEM B06. Det är viktigt att två backventiler finns, 

så kan inte vätskan rinna tillbaka pga. kolonnens återtryck. Där finns en möjlighet 

att koppla kylande vatten till pumphuvudena för att undvika värmeuppbyggnad.  

# 45 (a) 

 
 

Ibland finns läckor till de små rören, när packningsmaterialen från vätska går igenom 

inte är tät. Minskas pulsen kan man detektera lägre LOD och det är varför man vill 

ha så pulsfria pumpar som möjligt, de kan man endast få genom att använda 

displacements pumps. När man kör gradienter blir det mycket mer komplicerat och 

de tar slut efter ett tag och då måste man återfylla dom varför de ofta inte är så 

vanliga.  

 

Enkelhuvudpumpar -  

Dubbelhuvudpumpar – kan parallellkopplas och dämpas, och dessa finns i äldre 

pumpar, de är i 180 grader fas mot varandra. Pulsen här är mersignifikant än de 

andrapumparna för att vi alltid här har en effluent av mobilfas. 



 
 

(c) Hur skapas gradienter? 

Det finns olika typer av sätt som en gradient kan skapas på.  

 
 

Lösningsmedlen blandas innan de kommer till pumpen, vid lågt flödeshastighet och 

går sedan genom injektorn och sen till kolonnen, men pump och förblandning är i en 

och samma enhet. Proportioneringsventilerna är helt enkelt öppna olika mycket 

beroende på vilka proportioner av lösningsmedel A, B och C man vill ha. Gradienten 

bildas vid lågt tryck. Samma sak här med tryckfall sker som nedanstående procedur. 

 

Ett annat sätt att skapa gradienten är att skapa den vid högt tryck genom att 

använda flera pumpar. Om man använder tvåpumpsenhet, den ena pumpen pumpar 

A och den andra pumpen pumpar B. Sedan får man ett tryckfall i kolonnen och efter 

kolonnen får man ambient tryck. Trycket som man ser i HPLC fås över 

pumphuvudena, innan kolonnen. Trycket som man ser där förändras på grund av 

packningsmaterial, storlek på kolonn, viskocitet av mobilfas, flödet enligt Dorsys lag. 

 
 

Dorcys lag: 

 
 

Tryckfallet beror ju naturligtvis på hur mycket trycket är i början, ju större det är, 

desto större blir tryckfallet.  



 

Men varför får vi ett tryckfall vi får ju ett stort mottryck när vi går in i kolonnen? 

Trycket påverkas av längden på kolonnen och ju längre vi går in i kolonnen, desto 

mindre motstånd får vi (baktryck) därför sker det fallet. 

 

I den här pumpen får vi olika gradienter genom att ändra flödeshastigheten för de 

olika pumparna A och B i exemplet och det gör att pumparna måste kopplas till en 

mikroprocessor och det totala flödet bör vara det flöde man vill ha i kolonnen. 

 

§ Vi får fler ändringar i retentionsfaktorer när vi mixar vid högt tryck än lägre tryck 

för att gradientmixen beror på precisionen av pumpen. Men fördelar vid högre tryck 

är att vi inte får bubbelbildning, så vid de lägre trycket måste man vara mer 

noggrann med när man kör det här systemet. 

 

§ Minskat tryck ger lägre viskocitet men tvärtom i gaskromatografi. 
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Del 1 

 

#45 (d) Injektioner 

För att kunna injiciera små volymer av prov till flöde av mobilfas där det är högt 

tryck behöver man ha en anordning som tillåter detta, ett sexportsinjektor där porten 

är sex anslutningar. Tvåvägsinjektor är det vilket betyder att flödet kan gå på två 

håll.  

 

Hur ser de ut? 

 
 

I två av formerna är där en slinga till vilken pumpen är kopplad till, till den andra är 

kolonnen kopplad till, sedan har vi sprutan med vårt prov kopplat till den samt ett 

avfallsslinga. Vad vi vill är att på samma gång som MF är punpad till kolonnen 

(högt tryck ritat rödmarkerat i bilden ovan) och vid lågt tryck kan vi fylla slingan 

med prov och den kan vara av olika volymer, överskott går direkt till avfall, 10 – 20 

μL är vanlig volym. När vi injicerar sedan loopvolymen byter man rotorn på kranen 

och då går volymen med prov. Det finns två lägen på kranen (injektorn): 

- injektion 

- laddning 

 

Man får inte ta bort nålen i laddning förrän man injicerat. Det man gör med nålen är 

att ladda loopen, inte injektion, det gör man genom att vrida på kranen. 



 

Injektion 

 
 

Laddning 

 
 

Det finns olika typer av injektorer, bl.a. Valco® som är cylindrisk, när man vrider 

rotorn föråldras den. Man har bara två moder på den typen. 

 
 

# 46 (a) Sedan finns Rheodyne® konstruktionen som har en platt rotor och den har  

också sex positioner med en nålport, w nedan = avfall (waste). Den har en central 

injektionsport, så man placerar nålen in i en nålport. 

  
 

 

 

Förstår inte skillnaderna mellan Valco och Rheodyne ????  

 

Fasta online-fasta fas-extraktionen kan även göras här, dvs. man kan ha en liten 

förkolonn härvid. Det som händer är att en pump istället för en nål används för att 

pumpa prov till kolonnen och kolonnen består ofta av samma material som den 

analytiska kolonnen. Skulle det vara vattenbaserat material, och det är en C18 kolonn 



kommer hydrofobt smuts att fastna i förkolonnen och genom att gör att vi kan 

pumpa flera liter av prov så att man förstärker ens prov, sedan eluerar man de från 

förkolonnen så att analyterna går vidare men att smutset stannar kvar. Då har man 

gjort en provfokusering och provupprening samtidigt.  

 

Passningarna som behövs för att kunna koppla injektorn med t.ex. kolonnen. Det 

finns olika typer av passningar och det är viktigt att man väljer rätt. 

  

 
 

Valcopassningen placeras på en plats som är 2 mm bort från tubens kant. Rheodynes 

är mycket tjockare men lite kortare vilket gör att de inte passar i varandra, dessutom 

finns andra märken. När man köper en kolonn ser man på ”nut” vilken passning man 

skall använda, dvs. på insidan av kolonnen är förberedd så att en av passningarna 

passar. Man kan få på andra stycken i en kolonn även om det inte är rätt men de 

kommer aldrig att vara täta, dessutom riskerar man att förstöra kolonnen. Det går 

dessutom att få passningarna i plast eller i stål, eftersom plasten är mjukare kan man 

använda de i många olika applikationer. Man kan lätt få de mycket tätare, dock är 

de inte alls så trycktåliga som rostfritt stål, så när dessa används, sätt igång 

tryckvakten på 200 bar, annars kan kolonnen förstöras. När dödvolymer fås in i 

kolonnen blir kromatogrammet helt galna.  

  
 

Det är också viktigt att man vrider rotorn på injektorn hårt och snabbt för annars 

om den hamnar i ett mittläge kan trycket blir högt då flödet inte har någonstans att 

gå och kopplingarna kan brista. 

 

§ Höj trycket långsamt och sänk trycket långsamt, kontrollera alltid att trycket är 

lågt när man ska arbeta med den, öppna aldrig den när trycket är högt (man måste 

se det, kan dröja ett tag efter man stängt av pumparna). 



(b) Detektorer 

I gaskromatografi har vi idealdetektorer som ska ha låga LOD, små volymer hos 

detektorcellerna för att det minskar extrakolonnbandbreddningen men även 

volymerna på passningarna så de är mycket små och därför är det viktigt att proven 

är rena så att de inte kloggar igen systemen. Snabb respons vill vi ha. Vi har 

bulkkänsliga detektorer och mer känsliga detektorer. Olika detektorer är olika mycket 

selektiva, t.ex. kan en UV-detektors våglängdsområde för detektion justeras men en 

fluorescensedetektor är mer selektiv för där väljer man både excitationsvåglängden 

och emissionsvåglängden. MS är inte speciellt selektiva i SCAN men i SIM är de 

väldigt selektiva, nästan specifika.  

 

Universella detektorer – ex. Rf som känner refraktivt index av hela mobilfasen och 

den är bulkkänslig eftersom den detekterar även hela bulken, dvs. även allt annat än 

analyten.  

Selektiva detektorer – ex. MS i SIM, som enbart känner vissa analyter och inte någon 

mobilfas eller bulk. 

 

Hur väljer vi en detektor? 

Analyternas egenskaper och metodens egenskaper som LOD, har vi definierat 

problemet? Exempelvis om vi vill mäta och detektera ämnen i låg koncentration som 

man vill göra i miljöanalyser, då är LOD mycket viktigt, ex. MS i SIM, fluorescens, 

elektrokemiska detektorer ger oss alla LOD.  

 

Behöver man köra en gradient? Då måste man veta om detektorn är bulkkänslig, för 

är detektorn det kan man inte köra en sådan körning eftersom mobilfasen inte 

kommer att vara konstant utan ändras hela tiden. Universella detektorer generellt 

fungerar inte för gradientelueringar. 

 

(d) De flesta HPLC system kommer med en UV-detektor när man köper de. Vill man 

göra något annat vilka kriterier är dem? 

Om analyterna inte kan absorbera UV, dvs. deras epsilonvärde är 0. Om man har 

låga koncentrationer då kan inte den heller användas. Om selektiviteten är för dålig 

dvs. man har ämnen som absorberar vid närliggande våglängd.  

 



Detektorkänslighet och selektivitet och LOD samt brus är tre saker som är mycket 

viktigt. 

 

Se figur 4.14 i Poole om vad som finns i hundmat samt ”determination of vitamine A 

and E…” men bilden i Poole stämmer inte med den utdelade. 

 

UV-detektor samt fluorescens för bestämning av vitamin A och E halter. Vitaminer 

kan faktiskt detektera fluorescens. Selektiviteten är bättre i fluroescens men även 

känsligheten, topparna är högre för samma MF SF och koncentration, enda 

skillnaden är valet av detektor.  

 

När hundmat extraheras från hundmat fås även annat med och har man en detektor 

som inte är så selektiv ser man allt annat, ex. om man vill detektera riboflavin ser 

man att man inte har så god selektiv här, både kromatografiskt (= toppar går ihopa) 

och detektionsmässigt. Används fluorescens istället blir riboflavintoppen betydligt 

tydligare. 

 

Ett tredje exempel av en medicin antihistamintablett och det aktiva ämnet topp #1, 

tabletterna innehåller annat som håller det aktiva ämnet på plats, t.ex. 

polyetylenglykol, sorbitol, glycerol. Används en universell detektor kommer alla 

ämnen att detetketeras och topphöjden kommer att vara som koncentrationen av 

analyterna. Medan om man använder en mer selektiv detektor (UV här) är det 

endast topp #1 som kommer att absorberas men koncentrationen som visas här beror 

på detektorutslaget. 

 

När vi gör kalibrering tar vi topparea mot koncentration. Lutningen på toppen beror 

på detektorinställningarna (känsligheten). Exempelvis om man har ett spektrum som 

ser ut såhär:  

 
 

Detektorutslaget beror på analyternas egenskaper och om detektorn är selektiv eller 

inte. Men närman använder enljusspridningsdetektor mäter den massan för varje 

analyt och ger inte ett speciellt utslag för ett visst analyt. Ex om man har en analyt 

som innehåller en cirkel, kvadrat och kryss, producerar den detektorn ett 



kromatogram som kommer att vara bero på innehållet. Areanormalisering kan göras 

vilket kan göra att när vi använder en universell detektor som inte ger oss speciell 

repons, då kan vi använda det, dvs. om vi adderar arean av topparna och om vi har 

tillräcklig separation, då kommer alla ytorna att vara lika med 1. Koncentrationen av 

en av de kommer att vara 1/7, osv. Det kan användas för universella detektorer. 

 
 

OKLART! 

 
Men om en av analyterna skulle absorbera ljus vid 254 nm men inte de andra skulle 

man kunna använda UV-detektion och då kommer man få ett kromatogram som ser 

ut som nedan, där en mer selektiv metod valts.  

 
 

Del 2 

# 46 (a) Brus 

Se overhead med dessa olika kromatogram 

Korttidsbrus – 

Långtidsbrus – om baslinjen går upp och ned 

Drift – när baslinjen lutar 

Totalt brus – vad vi ser, en summa av de tre ovanstående 

 

Vad vi vill är att ha en parallell baslinje och kortidsbrus kan man aldrig bli av med, 

det får man genom detektionsfluktuationer. Långtidsbrus beror på smuts som håller 

på att elueras från kolonnen. Drift skapas oftast från detektionsproblem, t.ex. om 

UV-lampan inte värms upp tillräckligt. Drift kan även vara om man har eluerat en 

mycket stor topp, och man inte har sett allt, men egentligen kan det vara en svans av 

en mycket stor topp. Det beror alltid på vad man har injicerat såtillvida det inte är 

ett instrumentellt problem.  



Brus vill vi mäta då vi vill ta reda på LOD.  

 

(b) Detektorer 

Vi kommer att titta både på spektrofotometrar, UV och flurorescens, Rf, 

elektrokemiskt och ljusspridande metoder.  

 
Spektrofotometri 

Vi använder Lambert-Beers lag och istället för kyvetter används en lampa som 

skapas och har en viss intensitet, sedan har vi en monokromator som väljer ut en av 

dessa celler. Ljus absorberas av analyterna och resten av ljuset passeras fotocellen och 

skillnaden mäts vilket ger oss ett direkt mått på koncentrationen. Beroende på vilka 

våglängder man använder använderman olika lampor. Deuteriumlamp sänder ut ett 

visst ljus i UV-området, väljer man en wolfram eller xenonlampa får man mer av det 

synliga ljuset. Sedan har man en monokromator som väljer ut endast ett ljus.  

 
 

(c) Hur väljer man våglängd? 

Vi väljer våglängderav lambda max för att få hög känslighet och robustness. 

 
 

Ibland ser spektrum ut såhär, låt säga första regionen är 200 nm och andra är 250 nm 

osv. Vilken våglängd skulle ni välja? Det beror på var man har den 

mobilfasabsorbansen. Vid 200 nm absorberar många lösningsmedel ljus så där kanske 

inte är bra att välja utan istället 250 nm hade varit ett optimalt val på den här 

platsen.  



 
 

Etrar, alkoholer, karboxylsyragrupper absorberar vid 200 nm. Därför behöver man 

välja en våglängd där mobilfastransmittansen är god och analytabsorbansen är så hög 

som möjligt, man använder UV-cutoff värden i tabeller, för MeOH 205 nm, ACN 190 

nm.  

 

Vi kan även se att aromatiska ämnen ofta har epsilonvärden (molära absorptiviteter) 

på mer än 1000 (enhet?), men att de har sitt absorptionsmaximum vid våglängder 

över än 210 nm och dessa är bra att använda för UV, men inte andra ämnen som 

socker, de har låga molära absorptivitetsvärden. 

 

Övning 1 

# 47 (d) Vilken våglängd skulle vi välja, X är vår analyt och Y är en interfererande 

ämne? λ’ 

MF = 50% MeOH I vatten 

X = analyt 

Y = interferens 

 

 
 

Övning 2 

X = analyt 

Y = analyt 

ACN i vatten 



Vilken vågländ skulle vi välja? 200 nm för att där finns god selektivitet av båda, men 

en får man välja med sämre robusthet. ACN har UV-cutoff värde vid 190 nm vilket 

gör vårt val ok. 

 

 

  # 48 (a) UV-detektorer finns både med fixa våglängder, filterfotometrar och med 

kromatorer. 

 
 

En mer specifik lampa används här i filterfotometrar där en mer specifik lampa som 

Hg lampa används som utsänder ut 254 nm. Endast enkla filter används för att 

minska våglängden som i bilden ovan. De här enklare lamporna ger oftast bättre 

selektivitet för ämnen som har absorptionsmaxima nära det ljuset lampan sänder ut 

för att man har inga rörliga delar och de är ganska robusta.  

 

De vanligaste detektorerna idag är variabla detektorer som har rörliga delar, och de 

innehåller monokromatorer och ljuskällor är deuterium eller wolfram. Diod-array 

detektor (DAD) är även mycket bra och användbar här. Vad är det för en detektor?  

Man har ett system som ser ut som en lampa, provcell och monokromatorn finns 

efter cellen och inte innan, det är inte en monokromator utan en polykromator. Alla 

våglängder går in i provet och alla analyter kommer absorberas ljus, förändringarna 

når spalten som sedan sprider det olika ljuset på en hel rad av fotodioder, dvs. många 

våglängder kan deteketeras simultant. Varför är det en fördel? Precis som i 

masspektrometri kan vi skapa 3D kromatogram, aborbans mot tid är ett 

kromatogram, man får en topp, en zon av analyten, men också för varje tid där kan 

man få ett spektrum. För varje topp kan man producera tre spektra vilket gör att 

man får ut 3D kromatogram som blir som kartor. Genom att använda DAD behöver 

man inte enbart tita i kromatogramet, utan även ett spektrum, dvs. man ser vilka 

våglängder som analyten absorberar mest av och inte, det är i y-led så att säga.   

 



 

(b) Vad kan vi använda det till? 

Om vi har ett (se s. 459, 460, 461 och figure 6 i utdelat material). För varje punkt 

kan man ta upp ett spektra, t.ex. om vi tittar på topp A, är spektrat i den punkten 

en av linjerna, nästa en andra linje osv. om varje topp bara skulle bestå av ett ämne 

skulle topparna överbrygga varandra men det är inte fallet här, spektrat överlappar 

inte vilket innebär att toppen består av minst 2 ämnen. DAD används för att ta reda 

topprenheten är god dvs. om en topp består av ett eller flera ämnen. Varför kan det 

inte användas för identifikation som i MS? Där används ju m/z istället för våglängd, 

men inte här? Selektiviteten i UV-spektrofotometri är dålig dvs. banden är breda och 

många ämnen får överlappande spektra. 

 

§ För information om kromatografisk selektivitet är DAD bra, se om en topp bara är 

ett ämne eller ej. 

 

(c) Fluorescens 

Den sista detektionstekniken, vi ska bara se hur den fungerar och varför istället för 

UV. Vad gäller specificitet etc. gäller samma principer. Fluorescens fungerar ljus som 

utsänds av lampa absorberas av molekylerna och den skillnaden kan ses, men det är 

ju absorption. När ljus absorberas kommer även elektroner att exciteras vilket gör att 

i de flesta fall när elektroner relaxeras (faller tillbaka från ett högenergetiskt tillstånd) 

utsänder de ljus av mycket låg energi, ofta av värme. Men är det utsätnda 

(emitterade) ljuset som sänds ut av synligt ljus, är det antingen fosforescens eller 

fluorescens beroende på hur snabbt det avges.  

 

Fosforescens = emitterat ljus som avges långsamt ex. självlysande nödutgångsskyltar. 

Fluorescens = emitterat ljus som avges snabbt. 

 

Det innebär att man använder en andra inställning. Först sätter man monokromatorn 

till att selektera det exciterande ljuset, och sedan det emitterade ljuset, det ökar 

selektiviteten mycket. Kravet är att man får konstant ljusintensitet i 

excitationstillståndet, konstant längd och att koncentrationen är låg för att LOL är 

mycket lågt, exempel med vitamin A och E i hundmat etc. 

 



§ Fluorescens kan bara användas för analyter i låga koncentrationer. Man kan inte ha 

för starkt fluorescens för då riskerar man att det emitterade ljuset åter kan 

absorberas av molekylerna.  

 
(d) Refraktivt indexdetektor känner ändringar i hur ljusets bryts. Provcellen måste 

bestå av två rum, en för referens där bara MF passerar, och en annan cell där både 

analyt och MF cell går igenom. Det är en universal detektor. Det som är dåligt är att 

man måste ha stringent temperaturkontroll, för annars ändras viskositeten av MF 

och då blir även brytande egenskaperna ändrade. Dessutom måste man avgasa 

mobilfasen så att inga bubblor fås. Areanormalisering kan appliceras här, och man 

kan använda den här tekniken på prov där man inte vet någonting. 

 
 

 

# 50 (b) Ljusspridande metoder 

Ljusspridande detektor är även en universell detektor. Kolonnflödet kommer 

ovanifrån och nebulisatorn gör MF blir en spray och det värms sedan vilket gör att 

MF evaporeras, analyterna är dock inte så flyktiga vilket gör att tyngre analyter åker 

längre ner och där nere finns laser, beroende på hur mycket analyt som kommer ner 

dit, då blir det mer eller mindre spridning. Det är även en bulkkänslig detektor alltså 

(för att den är universell). Topparean beror strikt på massan av analyterna. MF 

måste bestå av flyktiga ämnen. 



 
 

(d) Elektrokemisk detektion 

Det här kan ske på flera olika sätt, t.ex. IC, kan ske, där detekteras alla joner. 

Amperometrisk detektion är mer analytspecifik. Man har en kolonn, detektorn och 

mobilfasen går in i en av elektroderna (koppar) som är arbetselektroden, sedan finns 

en referenselektrod (AgCl elektrod), sedan finns ytterligare en elektrod. 

Arbetselektroden, där sker reaktionen av analyten, oxidationen/reduktion som beror 

på potentialen som man tillsätter. Hur väljer man potentialen? Man väljer det på 

samma sätt som man väljer våglängd i spektrofotometrar. Storleken på signalen som 

funktion över potentialen. Se figur med följande analyt och figure 6 i utdelat material: 

 
 

  
 

Det mest negativa är att det finns en risk att klogga igen ytarean på arbetselektroden, 

man måste därför rengöra den relativt ofta. Fördelarna är att man kan göra väldigt 

selektiv detektion genom att använda dessa.  


