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HPLC_UPLC_PLC

Aparatura  / problemy z aparaturą / sposoby ich 

eliminacji, minimalizacji 
(bez detekcji)

M. Kaminski

Wiedzieć jaka jest przyczyna problemu, to najczęściej

–- potrafić samemu sobie poradzić – bez wzywania „serwisu” i

zbędnych wydatków

Układy pompowania i 
programowania  
składu eluentu

-„wysokociśnieniowy”   

(równolegle pracujące 
pompy „podają” do 
kolumny poszczególne 
składniki eluentu, mikser 
o małej objętości);

-„niskociśnieniowy”

(zawory / zawór 
proporcjujące  / 
proporcjonujące po 
stronie ssania jednej 
pompy  otwierają 
poszczególne drogi 
przepływu eluentu –
mikser o znacznej 
objętości)
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Szczególnie w przypadku 
stosowania tzw. 
niskociśnieniowych 
systemów gradientowych 
ma miejsce poważne 
opóźnienie transportowe i 
zniekształcenie przebiegu 
programu elucji

HPLC HPLC -- Problemy  w HPLC i sposoby ich rozwi ązywaniaProblemy  w HPLC i sposoby ich rozwi ązywania

---- lepko ść woda lepko ść woda –– polarny rozpuszczalnik organiczny polarny rozpuszczalnik organiczny ––

ma miejsce maksimum   !!!ma miejsce maksimum   !!!



2/9/2014

3

HPLC - Problemy i sposoby ich rozwiązywania: mieszalność cieczy
HPLC - Problemy i sposoby ich rozwiązywania – rodzaje i zasady działania pomp 

do HPLC / PLC, problem pulsacyjnego przepływu cieczy po stronie ssania i 

tłoczenia pompy 
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HPLC - Problemy i sposoby ich rozwiązywania – zawór ssący

Jeżeli ma miejsce 
pulsacyjna praca 
pompy, a pompa nie 
cieknie przez uszczelkę 
tłoka, to najczęściej 
problem leży w 
„przylepianiu się” kulki 
do gniazda w zaworze 
ssącym.
Najczęściej wystarczy 
wymontować cały 
zawór zwrotny, bez jego  
demontażu na części 
(uwaga łatwo zagubić 
kulkę rubinową, jeżeli 
spadnie na podłogę!)
Wstawić zawór do łaźni 
ultradźwiękowej i 
poddać go ich działaniu 
przez ok. 1- - 15 min. 
Ponownie zamontować. 

Zasada budowy i 
działania uszczelki 
tłoka. Konieczno ść 
płukania wod ą gdy 
eluent zawiera 
bufor
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Budowa i zasada działania najcz ęściej 
stosowanego w HPLC zaworu dozuj ącego

Należy wprowadzać co najmniej 2.5, albo poniżej 0.5 objętości pętli by dozowanie 
było powtarzalne (przyczyna – laminarny profil przepływu jest paraboloidą)
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W warunkach elucji gradientowej, zwłaszcza, gdy do
mieszania komponentów eluentu stosuje się zawory
proporcjujące („proporcjonujące” (?) – tzw. „gradient
niskociśnieniowy”), bardzo ważne jest „odpowietrzanie”
(głównie „odtlenianie”) składników eluentu, które podlegają
mieszaniu. W przeciwnym razie dochodzi do wydzielania się
gazu w pompie, a następnie także na wylocie z kolumny i w
naczyniu przepływowym detektora. W konsekwencji aparat
niestabilnie pracuje, lub pompa zawodzi. Może też mieć
miejsce nieprawidłowa i niestabilna praca detektora w
postaci dryfu linii bazowej / „impulsów”, wysokiego poziomu
szumów, a nawet brak sygnału pomiarowego detektora.

Przyczyny konieczno ści odpowietrzania eluentu /
składników do wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Techniki odpowietrzania cieczy - składników eluentu

- Systemy membranowe (obecnie najczęstsze, najprostsze i 
najbardziej skuteczne);

- Podgrzanie do wrzenia i ochłodzenie w kontakcie z 
gazem nierozpuszczalnym (He, N2) (bardzo skuteczne, ale 

niewygodne;

- Stosowanie wibracji ultradźwiękowych - łaźnia / 
wzbudnik ultradźwiękowy (mało skuteczne);

- Wykorzystanie próżni (w pełni skuteczne tylko gdy doprowadzi się 
ciecze do wrzenia)
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Wyniki bada ń efektywno ści  odpowietrzania ró żnych cieczy

AcCN

n- Heksan

Woda
Metanol
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Układ chromatografu z sze ściodro żnym  
(trzydrogowym, dwupoło żeniowym) zaworem 
dozuj ącym

DOZOWANIE
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KOLUMNA
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UKŁADY KOLUMN, PRZEŁĄCZANIE KOLUMN, 
PRZEPŁYW ZWROTNY ELUENTU w KOLUMNACH

WSAD

PROGRAM 
ELUCJI

DETEKCJA

korzystnie
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Problemy związane ze stosowaniem 
elucji gradientowej – problem 

poprawnego odwzorowania przebiegu 
programu elucji
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Efektywna korekta 
przebiegu programu 
elucji w celu 
zapewnienia 
żądanego „profilu” na 
wlocie do kolumny 
HPLC –

- Szczególnie ważne i 
wykorzystywane w 
UPC – tylko korekta 
opóźnienia 
transportowego -
najważniejsza !!!


