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QUARTA PART  CROMATOGRAFIA DE LÍQUIDS

Capítol 9  Cromatografia de líquids d'alta resolució

9.1  Introducció

La cromatografia de líquids d'alta resolució (coneguda com HPLC, acrònim de l'anglès "High
Perfomance Liquid Chromatography") és una de les tècniques analítiques de separació més utilitzades
actualment. Sota aquest nom es disposa d'una sèrie de tècniques que tenen molts punts en comú, però
que tenen camps d'aplicació analítica molt diversos. 

Els precedents d'aquesta tècnica es troben en la cromatografia de columna clàssica que s'havia utilitzat
originàriament per a la separació i la purificació de substàncies químiques.

El desenvolupament de la cromatografia de gasos a partir dels anys 50 ha permès disposar de detectors
molt sensibles i de resposta molt lineal que aconsegueixen nivells elevats d'exactitud i precisió en els
resultats analítics. A partir dels anys 70, i després dels grans éxits obtinguts en la instrumentació de
la cromatografia de gasos, es crea una tecnologia anàloga de qualitat elevada aplicada a la
cromatografia en fase líquida, i que dóna lloc a la moderna HPLC, tècnica àmpliament utilitzada
actualment en molts camps científics i tècnics.

A partir de la utilització de bombes d'alta pressió que permeten impulsar la fase mòbil líquida a través
de columnes de rebliment relativament curtes (entre 10 i 50 cm) que presenten elevades pèrdues de
càrrega a causa del diàmetre petit de les partícules de suport de la fase estacionària, s'han aconseguit
eficàcies en la separació molt elevades (entre 20.000 i 70.000 plats teòrics/metre) en uns temps
d'anàlisi relativament petits. Això fa que la resolució que s'aconsegueix amb aquesta tècnica sigui molt
elevada.

En general, la tècnica no és excessivament costosa, és relativament senzilla de manipular, no requereix
treballar a temperatures elevades i la mostra s'introdueix a l'instrument en dissolució de forma molt
senzilla.
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Amb les diverses modalitats de la cromatografia de líquids d'alta resolució es poden analitzar
substàncies de pes molecular mitjà-elevat (productes farmacèutics i biològics, polímers, colorants,
productes derivats del petroli, compostos contaminants, etc.).

9.2  Mecanismes de separació

Els mecanismes físico-químics que poden tenir lloc en cromatografia de líquids poden ser diversos,
segons les característiques de la fase mòbil i de la fase estacionària amb què es treballi, i les condicions
en què es realitzi (temperatura, velocitat de la fase mòbil, dimensions, etc).

La forma d'utilitzar aquests diferents mecanismes físico-químics defineixen diferents mètodes de
separació, els quals donen lloc a diferents tipus de cromatografia de líquids, amb aplicacions
analítiques en camps molt diversos. A la taula 9.1 s'indiquen els mecanismes de separació més
emprats, i també els noms de les tècniques a què donen lloc.

Taula 9.1  Mecanismes de separació en cromatografia de líquids i les tècniques corresponents a què donen lloc

Mecanisme de separació Técnica de separació

Adsorció Cromatografia d'adsorció

Partició Cromatografia de partició:
                  Fase normal
                  Fase reversa
                  Fases lligades químicament

Bescanvi iònic Cromatografia iònica

Afinitat química Cromatografia d'afinitat

Mida molecular Cromatografia d'exclusió

Un dels mecanismes per considerar és el d'adsorció, gràcies al qual es pot governar la separació
cromatogràfica segons la major o menor capacitat d'adsorció que puguin tenir els soluts sobre la
superfície d'un sòlid que actua com a fase estacionària. Aquest mecanisme dóna lloc a la cromatografia
d'adsorció. En ella, en general, s'utilitzen com a fases estacionàries materials sòlids relativament
polars amb elevada superfície específica (per exemple, gels de sílice, òxids d'alumini o de magnesi).
Com a fase mòbil s'utilitzen líquids no polars, com l'hexà o el tetrahidrofuran. Els compostos polars,
que presentaran una major adsorció superficial sobre la fase estacionària, seran eluïts més tard que els
compostos no polars.
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Un altre dels mecanismes de separació utilitzats en cromatografia de líquids és el de partició. Aquí les
molècules per separar es distribueixen entre dues fases líquides, una d'elles és la fase mòbil que es
desplaça per la segona, la fase estacionària, la qual està dipositada sobre la superfície d'un sòlid porós
que es troba a l'interior de la columna cromatogràfica. Aquest mecanisme es pot utilitzar de dues
formes ben diferenciades. En una primera, que dóna lloc a la denominada cromatografia de líquids en
fase normal, el líquid que actua com a fase estacionària té una certa polaritat, mentre que la fase mòbil
és un líquid apolar. Així, els compostos més solubles a la fase estacionària tardaran més a ser eluïts
per la columna. En el cas contrari, quan la fase estacionària és un líquid apolar, i la fase mòbil és un
líquid relativament polar, això dóna lloc a la cromatografia de líquids en fase reversa. Aquí els
compostos no polars són els qui eluiran més tard, ja que presentaran una interacció major amb la fase
estacionària.

Una modificació àmpliament utilitzada en aquest tipus de cromatografia és la cromatografia amb fases
lligades químicament. En aquest cas també intervenen dues fases líquides, però la fase estacionària no
està dipositada sobre un suport sòlid, sinó que hi està enllaçada químicament mitjançant una reacció
química. Aquests tipus de fases, generalment s'utilitzen en forma de fase reversa (fase estacionària amb
caràcter no polar i fase mòbil amb certa polaritat).

Un altre tipus de cromatografia de líquids consisteix a utilitzar una fase estacionària que contingui
grups iònics actius amb els quals poden interaccionar els grups iònics de les molècules d'una mostra,
i així es produeix un bescanvi iònic. Mitjançant aquest mecanisme es poden separar ions orgànics
(aminoàcids, per exemple) o ions inorgànics de bases o àcids forts, com Cl , NO , Na  o K .- - + +

3

En cromatografia d'afinitat la fase estacionària conté grups específics de molècules que només poden
interaccionar amb aquells compostos que satisfan unes determinades condicions estèriques. S'utilitza
per separar molècules que interaccionen de forma específica en el camp de la bioquímica, com els
antígens, els anticossos, les proteïnes, els lípids, etc.

Un altre mecanisme emprat en cromatografia de líquids consisteix a separar els components d'una
mescla segons la seva mida molecular. Aquest mecanisme dóna lloc a la cromatografia d'exclusió.
Quan la fase mòbil és un dissolvent orgànic es coneix com a cromatografia de gels permeables i quan
la separació es fa en medi aquós s'anomena cromatografia de filtració de gels. Aquests tipus de
cromatografia s'utilitzen principalment per a la caracterització de polímers i per a la separació de
productes bioquímics.

9.3  Cromatografia d'adsorció

En aquest tipus de cromatografia la separació dels components d'una mescla s'aconsegueix gràcies a
la major o menor tendència a l'adsorció que puguin mostrar en relació amb els punts actius de la fase
estacionària. 

L'adsorció sobre la superfície de la fase estacionària es pot considerar com una interacció de tipus
dèbil entre els seus punts actius i determinats grups funcionals de les molècules. Aquestes interaccions
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es produeixen quan una molècula o un grup funcional actua com a dipol, és a dir, es dóna una
distribució de càrrega no homogènia en tota la molècula o grup funcional. Això es pot donar quan la
molècula té diversos àtoms amb parells d'electrons lliures o dobles enllaços (electrons en enllaços ).
A la figura 9.1 es representa el fenómen d'adsorció sobre la superfície d'un adsorbent.

Fig. 9.1  Adsorció de grups funcionals sobre la superfície d'un adsorbent

L'adsorció molecular sobre una superfície de gel de sílice, la qual disposa de grups silanol (Si-OH),
incrementa en l'ordre següent:

hidrocarburs saturats < olefines < hidrocarburs aromàtics . compostos halogenats < sulfurs < èters
< nitroderivats < esters . aldehids . cetones < alcohols . amines <amides < àcids carboxílics.

Si una molècula té diversos grups funcionals, el més polar determina les propietats de retenció.

El gel de sílice és un dels adsorbents més utilitzats en aquest tipus de cromatografia. Consisteix en una
estructura polimèrica formada per àtoms de silici enllaçats de forma tridimensional amb àtoms d'oxigen
amb grups OH lliure (grups silanol). El gel de sílice s'obté per hidròlisi de compostos de silici com
el silicat sòdic, tetralcoxisilans o el tetraclorur de silici. A la figura 9.2 s'indica l'estructura d'aquest
adsorbent.

Fig. 9.2  Estructura química del gel de sílice
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Modificant les condicions de reacció, com el pH, les concentracions, la presència d'additius, es poden
obtenir diferents tipus de silicagel de diferents característiques que fan variar les seves propietats, com
la regularitat en la seva forma, l'amplada dels porus, la superfície específica, la distribució dels porus,
la densitat o la reactivitat de la superfície.

L'elució d'un mateix compost en aquests tipus de fases estacionàries dependrà naturalment de la fase
mòbil que s'utilitzi. Així, els dissolvents no polars desplaçaran amb gran dificultat les molècules per
separar ja que interaccionaran dèbilment amb els punts actius de la superfície de la fase estacionària.
Els dissolvents més polars, al contrari, desplaçaran més ràpidament els compostos, ja que competeixen
fortament pels llocs actius de la superfície sòlida i deixen menys temps perquè les molècules de mostra
puguin ser adsorbides. Per facilitar l'elecció del dissolvent en aquest tipus de cromatografia, s'ha
establert una classificació dels dissolvents més utilitzats com a fase mòbil formant les anomenades
sèries elutròpiques. La classificació en aquestes sèries es basa en la determinació d'un paràmetre
empíric (g ) que mesura la polaritat del dissolvent. A la taula 9.2 s'indiquen els dissolvents més0

utilitzats en cromatografia d'adsorció classificats segons la seva polaritat en silicagel com a fase
estacionària.

Taula 9.2  Propietats físiques de dissolvents utilitzats en cromatografia de líquids

Dissolvent Polaritat g Index de Punt d'ebullició0

(SiO ) refració (EC)2

n-Pentà 0 1.3575 36

n-Hexà 0 1.3749 69

Isoctà 0.01 1.3914 99

n-Decà 0.03 1.4119 174

Ciclohexà 0.03 1.4262 81

Ciclopentà 0.04 1.4064 49

1-Pentè 0.06 1.3715 30

Disulfur de carboni 0.12 1.6280 46

Tetraclorur de carboni 0.14 1.4652 77

1,1,1-Tricloretà 0.15 1.4379 74

Xilè 0.20 . 1.5000 138-144

Toluè 0.22 1.4969 111

Clorobenzè 0.23 1.5248 132

Benzè 0.25 1.5011 80

Dietil èter 0.29 1.3524 34.5
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Taula 9.2 (Cont.) Propietats físiques de dissolvents utilitzats en cromatografia de líquids

Cloroform 0.31 1.4457 61

Diclorometà 0.32 1.4242 40

Isobutil metil cetona 0.33 1.3957 116.5

Tetrahidrofuran 0.35 1.4072 66

1,2-Dicloroetà 0.38 1.4448 83

Etil metil cetona 0.39 1.3788 80

Acetona 0.43 1.3587 56

Dioxà 0.43 1.4224 101

Acetat d'etil 0.45 1.3724 77

Alcohol amílic 0.47 1.4100 138

Anilina 0.48 1.5863 184

Nitrometà 0.49 1.3819 101

Acetonitril 0.50 1.3441 82

Piridina 0.55 1.5102 115

n-Propanol 0.63 1.3856 97

Iso-Propanol 0.68 1.3772 82

Etanol 0.68 1.3614 78

Metanol 0.73 1.3284 65

Àcid acètic Alt 1.3719 118

Aigua Molt alt 1.3330 100

9.4  Cromatografia de partició

En cromatografia de líquids de partició els components de la mostra se separen perquè es distribueixen
entre dues fases líquides immiscibles. Un dels líquids correspon a la fase mòbil i l'altre, la fase
estacionària, es troba dipositat en forma de pel.lícula sobre la superfície porosa d'un suport granular
inert. Com major sigui la solubilitat d'un compost a la fase estacionària major serà el seu temps de
retenció.

Alguns dels sistemes clàssics de partició més utilitzats en aquest tipus de cromatografia s'indiquen a
la taula 9.3.
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Taula 9.3  Sistemes de partició utilitzats en cromatografia de líquids d'alta resolució

Fase mòbil Fase estacionària

Isoctà Dimetil sulfòxid

Hexà Etilendiamina

Acetinitril/aigua Dimetilpolisiloxà

Pentà, ciclopentà, hexà, isoctà o cloroform 3,3'-oxidipropionitril (ODPN)

El suport sòlid on es diposita la fase estacionària ha de ser un material rígid amb mida de porus
adequat per tal que no s'impedeixi la transferència de masses ni deixi de ser retinguda la fase
estacionària i, per tant, eliminada ràpidament pel flux de la fase mòbil.

A la pràctica, la fase mòbil ha de ser saturada prèviament amb fase estacionària per tal d'evitar la
pèrdua de la que es troba dipositada a la columna. S'aconsella, per això, utilitzar una pre-columna
fortament carregada amb fase estacionària i amb suport sòlid de mida de gra més gran, per tal de no
oferir una gran resistència al flux de la fase mòbil.

9.4.1  Cromatografia de partició sobre fases lligades químicament

En aquest tipus de cromatografia s'aprofiten els grups silanol (Si-OH) que es troben a la superfície de
les partícules de suport sòlid com a punts de partida per fixar químicament determinats radicals
orgànics (Si-R). Amb les reaccions químiques adequades s'aconsegueix un grau de funcionalització
de la superfície del suport sòlid suficient, de forma que el resultat és molt semblant al que
s'aconsegueix per simple impregnació amb una fase estacionària convencional, però amb una estabilitat
molt superior.

Per a la fixació d'un radical orgànic a la superfície de la sílice es poden seguir diferents tipus de
reacció. Les següents són algunes de les reaccions utilitzades:

- l'esterificació del grup silanol amb un àcid carboxílic o amb un alcohol:

- la silanització del grup Si-OH mitjançant unions de pont èter:
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- mitjançant la reacció de Grignard formant-se compostos organometàl.lics:

9.4.2  Cromatografia de partició en fase normal

Aquest tipus de cromatografia utilitza fases estacionàries amb caràcter polar i dissolvents apolars com
a fases mòbils.

Actualment s'utilitzen principalment fases estacionàries químicament lligades a un suport de gel de
sílice. Els grups radicals que més s'utilitzen són grups amino- (propil amines primàries), ciano- (propil
nitrils), glicol (diols) o nitro-.

Així, per exemple, per fixar grups amino- s'utilitza el clorur de tionil per obtenir un derivat intermedi
que pot reaccionar amb una amina per donar un enllaç Si-N:

Per fixar grups nitril s'utilitza la reacció següent:

Mitjançant aquests tipus de reaccions s'aconsegueixen columnes amb fases estacionàries molt estables
i homogènies que garanteixen un grau elevat de reproductibilitat en totes les anàlisis. En general, amb
elles s'obtenen separacions similars a les que s'obtenen en cromatografia d'adsorció amb gel de sílice,
encara que la selectivitat pot ser quasi sempre millor.
Amb les columnes amino- se separen mescles de sucres, mescles d'anions orgànics i inorgànics
(acetats, formiats, nitrits, nitrats, bromats i iodats, entre altres) utilitzant tampons de fosfats de pH=3,
i altres.

Les fases ciano- tenen polaritat baixa i amb elles s'obtenen separacions similars a les que s'obtenen
amb gel de sílice. Són particularment selectives amb compostos amb dobles enllaços.

Les fases nitro- són especialment selectives per a compostos aromàtics i les que contenen grups diol
s'utilitzen per separar esteroides, àcids orgànics o proteïnes.
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Com a fases mòbils s'utilitzen dissolvents orgànics de tipus no polar i de puresa elevada com l'hexà,
el ciclohexà, el cloroform, el tetrahidrofuran o el dioxà.

S'aconsegueix una major capacitat de separació de mescles de compostos amb caràcter polar com
major sigui la diferència de polaritat entre la fase mòbil i la fase estacionària químicament lligada, ja
que major serà la constant de partició dels components per separar.

Si es desitja reduir la retenció dels compostos per separar es modifica la polaritat de la fase mòbil
mitjançant la combinació de dos dissolvents de diferent polaritat. Aquesta forma de treballar es coneix
com a gradient de concentracions o d'eluents. Així, per exemple, es poden utilitzar mescles
d'hexà/isopropanol de proporció diferent.

Quan es treballa amb un sol dissolvent com a fase mòbil, la tècnica es coneix com a cromatografia
isocràtica.

En cromatografia en fase normal l'ordre d'elució dels components d'una mescla serà de menor a major
polaritat. L'augment de polaritat de la fase mòbil provocarà una reducció dels temps de retenció dels
compostos eluïts.

9.4.3  Cromatografia de partició en fase reversa

En aquest tipus de cromatografia s'utilitzen fases estacionàries químicament lligades de tipus apolar
i fases mòbils polars. Actualment, aquest tipus de cromatografia representa aproximadament el 80 %
de les separacions que es fan en cromatografia de líquids a causa de la seva versatilitat i gran
selectivitat.

El radical més utilitzat de la fase lligada químicament és l'octadecilsilà (ODS), un alcà de 18 àtoms
de carboni. Altres radicals utilitzats són l'octilsilà (C-8), el trimetilsilà (RP-2). Per algunes aplicacions
específiques, s'utilitzen radicals de polaritat intermèdia  com els radicals fenil, ciclohexil, fluorèter,
al.lil fenil, etc.

Les reaccions per obtenir les fases lligades químicament al suport de gel de sílice s'aconsegueixen de
forma anàloga a com es fa en l'obtenció de fases normals utilitzant un mono- o di- clorosilà.

Per obtenir aquest tipus de fases es mesclan una quantitat de gel de sílice assecada, toluè i piridina i
es fa reaccionar amb un excés del compost silà (RSi(CH ) Cl) a una temperatura 10 C per sota del punt3 2

d'ebullició del compost més volàtil (això depèn del grup R) de 50 a 100 hores. El gel obtingut es filtra,
es renta i s'asseca. Posteriorment es tracta amb trimetilclorosilà per reduir el nombre de grups silanol
que han restat sense reaccionar per raons estèriques.
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Un altre tipus de fases estacionàries utilitzades en cromatografia de fase reversa són les resines
d'estirè-divinilbenzè, conjuntament amb fases mòbils aquoses, perquê resisteixen d'una manera
excel.lent amplis marges de pH.

Com a eluents s'utilitzen dissolvents polars com l'aigua, el metanol, l'acetonitril o altres. Generalment
es treballa amb gradients de concentració per tal de modificar la polaritat de la fase mòbil mitjançant
mescles d'aigua o tampons aquosos i altres dissolvents solubles en aigua.

També s'utilitzen mescles ternàries a base d'aigua, metanol i una petita quantitat d'un tercer dissolvent
(entre el 5 i el 20 %), amb el qual s'aconsegueix separar determinats grups funcionals de forma
adequada. 

Per exemple, si s'utilitza l'acetonitril com a tercer component, s'accelera l'elució dels compostos que
tenen grups ester, o si s'utilitza el diclorometà s'elueixen selectivament els compostos clorats.

En aquest tipus de cromatografia, com a criteri general, els temps de retenció disminueixen en l'ordre
següent:

hidrocarburs alifàtics > hidrocarburs halogenats > èters, aldehids i cetones >amines >
alcohols i fenols > àcids carboxílics

També, com a regla general, els temps de retenció augmenten com major és el nombre d'àtoms de
carboni del compost. L'ordre d'elució dels components d'una mescla serà, en general, de major a
menor polaritat. 

D'altra banda, s'ha de tenir en compte que l'augment de polaritat de la fase mòbil augmenta els temps
de retenció dels compostos eluïts.

Quant a l'efecte de la fase estacionària en els temps de retenció es pot considerar que com major
nombre d'àtoms de carboni tingui el radical de la fase lligada químicament, més gran seran els temps
de retenció d'un mateix compost eluït amb la mateixa fase mòbil. Això és degut al fet que els radicals
més grans ocupen major volum que les cadenes curtes i que el factor de capacitat k' és directament
proporcional a la relació de volums entre la fase estacionària i la fase mòbil.

Naturalment, l'elecció de la fase estacionària té efectes en la selectivitat. Així els radicals més curts
separen millor mescles de compostos polars i els més llargs les de no polars.

En aquest tipus de cromatografia, l'equilibri entre la fase mòbil i la fase estacionària s'estableix més
ràpidament que en cromatografia d'adsorció.

D'altra banda, les condicions d'estabilització i de reproductibilitat de la columna quan es canvia
d'eluent s'estableixen molt ràpidament.
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9.5  Camps d'aplicació de la cromatografia de líquids d'alta resolució

La cromatografia de líquids d'alta resolució s'utilitza en molts camps científics i tècnics, tant en control
de qualitat com en investigació.

En el camp del control de qualitat s'utilitza principalment en les indústries farmacèutica, d'olis,
detergents, adhesius, pintures, polímers, alimentació i petroquímica, entre altres. S'utilitza també
àmpliament en el control de la contaminació ambiental.

En el camp farmacèutic i de determinació de productes bioquímics, s'utilitza per analitzar mescles de
barbitúrics, alcaloides, analgèsics, antibiòtics, vitamines, esteroides, etc.

Fig. 9.3  Cromatograma corresponent a la separació de pesticides organoclorats. Columna: ciano-, 250 mm x 4
mm. Fase mòbil: isoctà, 0.75 ml/min, 750 psi. Detector UV 254 nm.1) aldrina, 2) heptaclor, 3) DDT, 4) endrina
5) dieldrina

A la taula 9.4 s'indiquen les classes principals de compostos químics que es poden separar amb les
tècniques de cromatografia de líquids d'alta resolució.

En les indústries petroquímiques es determinen olis lubricants, additius, mescles d'hidrocarburs, etc.

En el control ambiental es poden analitzar mescles d'hidrocarburs aromàtics, pesticides organoclorats,
i molts d'altres.
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Taula 9.4  Classes de compostos que es poden analitzar per HPLC

COMPOSTOS

Àcids carboxílics
Àcids grasos
Àcids nucleics
Alcaloides
Alcohols
Amines
Aminoàcids
Analgèsics
Antiestamínics
Antibiòtics
Antiepilèptics
Benzoadiazepines
Carbohidrats
Carotenoides
Catecolamines
Esteroides
Flavonoides
Hormones
Hidrocarburs alifàtics
Hidrocarburs halogenats
Hidrocarburs poliaromàtics
Lípids
Micotoxines
Nucleòsids
Nucleòtids
Organometàl.lics
Pèptids
Porfirines
Proteïnes
Salicilats
Terpens
Triglicèrids
Vitamines
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Fig. 9.4  Cromatograma corresponent a la separació d'esters ftàlics. Columna: ODS-2, 250 mm x 4 mm. Fase
mòbil: aigua/acetonitril (1:9), 0.75 ml/min, 800 psi. Detector UV 254 nm. 1) dimetil-, 2) dietil-, 3) dipropil-, 4)
dibutil-, 5) dipentil-, 6) dihexil-, 7) diheptil-

Fig. 9.5  Cromatograma corresponent a la separació d'una mescla d'hidrocarburs poliaromàtics. Columna: ODS-2,
250 mm x 4.6 mm. Fase mòbil: acetonitril, 1 ml/min, 750 psi. Detector UV 254 nm. 1) naftalè, 2) acenaftè, 3)
fluorè, 4) antracè, 5) pirè, 6) crisè, 7) benzo(b)fluorantè, 8) benzo(k)fluorantè, 9) dibenzo(a,h)antracè
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Figura 9.6  Cromatograma corresponent a la separació d'una mescla d'aminoàcids obtingut amb una columna
ciano- de 250 mm x 4.6 mm. Fase mòbil: NaOAc (0.2 M, pH=5.43) CH CN/MeOH, 1 ml/min, 750 psi. Detector3

UV 254 nm. 1) àcid aspàrtic, 2) àcid glutàmic, 3) serina, 4) asparginina, 5)glutamina, 6) glicina, 7) alanina, 8)
histidina, 9) tirosina, 10) prolina, 11) metionina, 12) isoleucina, 13) leucina, 14) nor-leucina, 15) fenilalanina,
16) arginina, 17) triptòfan

Figura 9.7  Cromatograma corresponent a la separació de sacarina (1), aspartam (2) i benzoat sòdic (3). Columna:
ODS-2, 250 mm x 4.6 mm. Fase mòbil: metanol/aigua/àcid perclòric (40:59:1), 1.5 ml/min. Detector UV 254 nm
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Capítol 10  Instrumentació en cromatografia de líquids

10.1  Esquema general d'un cromatògraf de líquids

A la figura 10.1 es mostra un esquema dels elements principals que constitueixen un cromatògraf de
líquids modern. Els aparells disposen d'un o més dipòsits de dissolvent que constituiran la fase mòbil.
Generalment, aquests dipòsits estan equipats amb un sistema de desgasificació per tal d'eliminar l'aire
dissolt en el dissolvent. Si es treballa en gradients, els diferents dissolvents es mesclen mitjançant una
vàlvula mescladora. Aquesta vàlvula es pot comandar amb un motor de velocitats, de forma que si es
desitja es poden variar les proporcions dels dissolvents durant el procés de separació.

Fig. 10.1  Diagrama esquemàtic d'un cromatògraf de líquids

El líquid que constitueix la fase mòbil, un cop mesclat, es bomba a alta pressió cap a la columna
cromatogràfica. En cromatografia de fase estacionària no lligada químicament al suport sòlid es fa
imprescindible utilitzar una pre-columna que està carregada amb la mateixa fase estacionària que la
columna analítica, per tal de saturar la fase mòbil i evitar així l'eliminació constant de fase estacionària
posteriorment.
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La mostra s'introdueix a l'entrada de la columna mitjançant una xeringa o una vàlvula d'injecció
especial. La fase mòbil arrossega les molècules de la mostra introduïda cap a la columna, a l'interior
de la qual es produeix la separació cromatogràfica. A la sortida la fase mòbil travessa un detector, el
qual mesura contínuament una propietat física de la mateixa. El senyal produït pel detector és
enregistrat o manipulat per un ordinador per tal de poder ser processat i així obtenir la informació
analítica.

10.2  Preparació de la fase mòbil

Els líquids dissolvents que han de constituir la fase mòbil se situen en recipients adequats, fabricats
amb materials inerts (vidre o acer inoxidable) i generalment d'un litre de capacitat. Els eluents en els
quals l'oxigen és soluble, és necessari que es desgasifiquin abans de ser utilitzats per tal d'evitar els
problemes que poden presentar petites bombolles d'aire en el detector. Els mètodes més utilitzats per
desgasificar són la destil.lació, l'escalfament amb una lleugera agitació o per difusió lenta d'un corrent
de gas heli en el mateix contenidor de dissolvent. A la figura 10.2 es descriu un sistema de
desgasificació ideat per Hewlett-Packard que utilitza una cambra de buit per on circula la fase mòbil
per un tub de membrana de plàstic porós especial. L'acció del buit elimina lentament les molècules
d'oxigen del dissolvent.

Fig. 10.2  Sistema de desgasificació de la fase mòbil mitjançant el buit (Hewlett-Packard)

10.3  Sistemes de gradients d'eluents

Per millorar la separació de mescles complexes és convenient utilitzar dispositius que permeten
modificar contínuament la composició de la fase mòbil mentre s'està desenvolupant la separació. Això
es coneix com a sistemes de gradients d'eluents, els quals causen un canvi en els coeficients de partició
dels components entre les dues fases i s'obté així una major resolució.

La composició de la fase mòbil canvia gradualment durant el procés de separació mitjançant una
vàlvula o cambra de mescla programable.
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Els líquids que es mesclen poden ser dissolvents miscibles de polaritat diferent o també dissolucions
de força iònica diferent.

Es poden distingir dos tipus de sistemes de gradients d'eluents: de baixa i d'alta pressió, depenent de
si els diferents dissolvents es mesclen abans o després de la bomba de pressió.

La figura 10.3 descriu un sistema de gradients de baixa pressió. Els dos dipòsits que contenen els
dissolvents per mesclar estan connectats a una cambra de mescla mitjançant vàlvules o bombes de baixa
pressió. Programant el temps que cada vàlvula està oberta es pot modificar la composició a la cambra
de mescla. Posteriorment una bomba d'alta pressió impulsa la mescla cap a la columna.

Fig. 10.3  Sistema de gradients d'eluents de baixa pressió

També hi ha sistemes de baixa pressió sense cambra de mescla que disposen d'una vàlvula d'alta
precisió controlada per un microprocessador i una bomba de succió que, programada convenientment,
permet obtenir la composició de la mescla líquida desitjada. Si els controls electrònic i mecànic són
correctes, amb aquest sistema s'obtenen resultats més precisos que amb el sistema descrit anteriorment.

Els sistemes de gradients d'alta pressió necessiten tantes bombes d'alta pressió com dissolvents es
vulguin mesclar per formar la fase mòbil de composició variant. Mitjançant el control electrònic del
flux de cada bomba s'obté el gradient d'eluents necessari. Tots els dissolvents van a parar a una
cambra de mescla de petit volum on es produeix la mescla de dissolvents abans d'entrar a la columna.

10.4  Bomba impulsora

La bomba impulsora és l'element del cromatògraf de líquids d'alta resolució que permet que la fase
mòbil flueixi per la columna. Les bombes apropiades han de tenir la capacitat d'arribar a donar fins
a fluxos de 10 ml/min i pressions de 400 bar, i alliberar eluent a una velocitat constant i sense
pulsacions.
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Hi ha diversos tipus de bombes impulsores. En primer lloc, es poden utilitzar bombes de desplaçament
gasós o dipòsit pressuritzat, que utilitzen un gas que en estar directament en contacte amb el dissolvent
o a través d'una membrana, el desplaça cap a la columna, i s'aconsegueixen així fluxos de fase mòbil
completament lliures de pulsacions a pressions de fins a 200 bar.

Les bombes de membrana utilitzen un pistó que es desplaça quan gira un disc excèntric i que mou
ràpidament endavant i enrere un líquid hidràulic que està en contacte amb la membrana. El moviment
constant de la membrana desplaça el dissolvent des del contenidor fins a la columna. Aquest tipus de
bomba opera discontínuament, fins i tot si els desplaçaments del pistó són curts, i per tant es produeix
una certa pulsació en el flux de la fase mòbil. Aquesta pulsació es pot suavitzar si s'introdueix un
segon pistó. En general, aquest tipus de bomba necessita utilitzar un sistema d'amortiment de les
pulsacions.

Fig. 10.4  Sistema de gradients d'eluents amb dos pistons en sèrie (Hewlett-Packard)

Altres bombes desplacen el dissolvent directament sense membrana ni líquid hidràulic mitjançant
pistons moguts amb discs excèntrics amb les qual s'aconsegueixen fluxos constants amb petites
pulsacions.

La figura 10.4 mostra un esquema del sistema de bombeig amb gradients d'eluents que utilitza dos
pistons disposats en sèrie i un amortidor de pulsacions (Hewlett-Packard).

10.5  Sistemes d'injecció de la mostra

La injecció de la mostra en la columna cromatogràfica és un punt crític per tal d'aconseguir una bona
separació en aquest tipus de cromatografia.

Hi ha diversos mètodes per injectar la mostra a la columna cromatogràfica. Els més utilitzats són els
que introdueixen la mostra punxant una membrana elàstica amb una xeringa de líquids, o els que la
introdueixen amb un bucle i una vàlvula.



Columna

Fase
mòbil

Septum

10  Instrumentació en cromatografia de líquids 185

A la figura 10.5 hi ha un esquema d'un injector de membrana elàstica (septum) tal com s'utilitza en
cromatografia de líquids. Aquest és el sistema més simple, encara que presenta algunes dificultats a
causa de la pressió elevada que hi ha a l'entrada de la columna, i que obliga a utilitzar xeringues
especials que suporten la pressió elevada. El septum és una membrana en forma de disc fabricada de
goma de silicona o neoprè que permet ser travessada per l'agulla d'una xeringa sense deformar-la
permanentment. L'agulla ha de ser prou llarga per arribar al cap de la columna, sense fer malbé el
rebliment. La injecció ha de fer-se ràpidament. El problema principal d'aquest tipus d'injector és que
la pròpia membrana pot embussar l'agulla. Una alternativa per evitar aquests problemes és parar el flux
en el moment de realitzar la injecció i posteriorment restablir de nou la pressió i el flux anteriors.

Fig. 10.5  Esquema d'un injector de membrana elàstica

La figura 10.6 mostra un injector de bucle i vàlvula. Aquest sistema d'injecció disposa d'una vàlvula
d'injecció de 6 vies, on la mostra s'introdueix en un bucle mitjançant una xeringa a través de la porta
corresponent en el rotor de la vàlvula. La porta per a l'agulla de la xeringa és paral.lela a l'eix de la
vàlvula, i permet carregar la mostra en el bucle directament des de la porta davantera de l'injector
(figura 10.7). Les portes estan dissenyades per tal que sigui possible la introducció de mostres sense
que es provoquin pèrdues.
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Fig. 10.6  Esquema d'un injector de bucle i vàlvula de sis vies

Fig. 10.7  Vàlvula de sis vies per injectar mostres en HPLC

En aquest tipus d'injector les mostres s'introdueixen en dissolució mitjançant xeringes de líquids
convencionals de baixa pressió (figura 10.8), i es pot utilitzar de dues maneres diferents:

a) omplint completament el bucle amb mostra. Així el volum del bucle correspon al volum
de mostra injectada.

b) omplint parcialment el bucle. El volum de mostra injectat és determinat pel volum de la
microxeringa calibrada que s'ha utilitzat.

El primer mètode és el més precís dels dos. La capacitat dels bucles que s'utilitzen varian entre 5 ml
i 2 ml. Es connecten fàcilment a la vàlvula i es poden intercanviar molt ràpidament.
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Fig. 10.8  Xeringues de líquids utilitzades en HPLC

A la figura 10.9 s'observa un esquema de la vàlvula injectora quan s'efectua la commutació de fluxos
en les operacions de càrrega i d'injecció. En la primera posició de càrrega la fase mòbil flueix
directament a alta pressió cap a la columna (figura 10.9a). En aquesta posició el bucle s'omple
parcialment o completament a pressió atmosfèrica amb una xeringa a través de l'entrada per l'agulla.
L'excés de dissolvent o mostra sortirà per la porta corresponent. Girant la palanca de la vàlvula 60
en el sentit de les agulles del rellotge s'arriba a la posició d'injecció (figura 10.9b). Ara la fase mòbil
es dirigeix cap a la columna arrossegant amb ella ràpidament la mostra.

Fig. 10.9  Injecció d'una mostra amb el sistema bucle i vàlvula. a) càrrega del bucle amb mostra, b) injecció de
la mostra cap a la columna

10.6  Columna cromatogràfica

La majoria de columnes que s'utilitzen en HPLC són d'acer inoxidable, resistents a les pressions en
què es treballa i inerts a la corrosió química. Les columnes són rectes i les seves parets internes han
de ser llises si es volen aconseguir eficàcies millors. Les connexions amb l'injector i els conductes que
van al detector han de ser del volum més petit possible i han d'estar dissenyades especialment per tal
que s'eliminin al màxim els volums morts, els quals perjudiquen el procés cromatogràfic.
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Els diàmetres interns normalment oscil.len entre 2 i 5 mm i les llargades entre 5 i 50 cm. A la figura
10.10 hi ha un esquema d'una columna cromatogràfica d'acer inoxidable amb les connexions
corresponents.

Com alternativa, també es poden utilitzar columnes de vidre químicament inert (vidre Duran o Pyrex)
que suporten fins a pressions de 100 bar, o de polietilè comprimides radialment per un fluid hidràulic
en tota la seva superfície exterior. La pressió radial fa que el rebliment s'adapti a l'interior de la
columna i així s'evita la formació de canals que podrien provocar pèrdues d'eficàcia.

La majoria d'anàlisis es realitzen a temperatura ambient. En determinats casos cal treballar amb
temperatures superiors a l'ambient al qual cal introduir la columna en un forn termostatitzat a la
temperatura desitjada.

Fig. 10.10  Esquema d'una columna cromatogràfica en HPLC

Quan es treballa amb fases estacionàries líquides no lligades químicament al suport sòlid és convenient
situar abans de l'injector de mostres una pre-columna reblerta amb la mateixa fase estacionària que la
columna analítica per tal de condicionar la fase mòbil saturant-la de fase eatacionària. Així s'evita que
la columna es vagi degradant ràpidament amb el pas de la fase mòbil que provoca la pèrdua de fase
estacionària. Les pre-columnes són més petites que les columnes analítiques i el seu suport sòlid té un
diàmetre major per no provocar pèrdues de càrrega massa elevades.

10.7  Sistemes de detecció

Un cop són eluïts els compostos de la columna cromatogràfica han de ser reconeguts i mesurats per
tal que es puguin obtenir els corresponents resultats analítics. Això es fa mitjançant el detector,
dispositiu que mesura constantment una propietat física de la fase mòbil. Quan a aquesta l'acompanya
un compost eluït el canvi que es produeix en la propietat que es mesura es converteix en un senyal
elèctric que posteriorment s'enregistra o visualitza.

El detector ha de ser capaç de mesurar petites quantitats de compostos i no contribuir a l'eixamplement
de les bandes cromatogràfiques, no veure's afectat per canvis de temperatura o per la composició de
la fase mòbil (en el cas de treballar en gradients d'eluents) i respondre d'una manera igual a tots els
compostos (igual sensibilitat).

El senyal dels detectors que s'utilitzen en HPLC pot ser proporcional a la concentració o al flux
màssic.
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Tots els detectors tenen un rang de linealitat determinat, és a dir, els valors de concentració o quantitat
de compost pels quals la seva resposta és lineal. A partir d'un valor determinat s'observa una corbatura
en la relació senyal/concentració o quantitat. El detector ha de donar el marge de linealitat més gran
possible.

El soroll és el senyal que ens dóna el detector quan per ell no passa cap component i pot ser degut a
la presència d'impureses a la fase mòbil, de partícules de fase estacionària, de canvis en el flux, de
canvis de temperatura o a la pròpia amplificació electrònica del senyal.

Una característica que cal considerar en un detector és el límit de detecció, que es defineix com la
quantitat o concentració de compost a què li correspon un senyal més gran del doble o triple del soroll.

Tots els detectors que s'utilitzen en HPLC mesuren el senyal que produeix un component quan travessa
una petita cel.la. Aquesta cel.la ha d'estar dissenyada per tal que no tingui pràcticament influència en
l'eixamplement dels pics. Les cel.les estàndards tenen un volum de 8 µl.

Un altre paràmetre que cal tenir en compte com a característica general d'un detector és el temps de
resposta o constant de temps J, el qual mesura la rapidesa amb què el detector pot enregistrar un pic.
Es defineix com el temps necessari perquè el sistema arribi al 63 % del màxim de la seva escala. Les
constants de temps adequades en els detectors moderns no han de ser més grans de 0.2 segons per tal
de poder detectar pics estrets.

10.7.1  Detector fotomètric

Aquest tipus de detector mesura l'absorció de radiació ultraviolada i visible i és el més utilitzat, perquè
és molt sensible, té un rang de linealitat molt gran i la seva resposta és universal. De fet, permet
mesurar tots els compostos que absorbeixen radiació ultraviolada i visible.

El detector té dues cel.les de flux, una de referència i l'altra per on passa la mostra amb la fase mòbil.
Generalment les cel.les són cilindres situats en un bloc d'acer inoxidable o de teflon. Les cel.les estan
segellades amb finestres de sílice fosa. La radiació UV-Vis passa a través de les dues cel.les
simultàniament. S'utilitzen fonts de deuteri (190-340 nm), de mercuri (253.7 nm) o de wolfram (340-
850 nm) i filtres per seleccionar determinades longituds d'ona de treball, o un monocromador per fer-
ho contínuament i obtenir una selectivitat molt més gran. En aquest últim cas, l'espectrofotòmetre es
pot ajustar per tal de seleccionar una longitud d'ona determinada, modificar-la durant l'anàlisi, o es
pot parar el flux temporalment mentre es fa un espectre complet.

El límit de detecció que s'obté amb aquests detectors és de l'ordre de 5 10  g/ml.-10

Aquests detectors poden utilitzar gradients d'eluents sempre que els dissolvents emprats siguin
transparents a la longitud d'ona seleccionada per a la detecció.
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Hi ha detectors fotomètrics (figura 10.11) que permeten obtenir molt ràpidament i contínuament
espectres UV dels components i de la fase mòbil eluïda. Aquests detectors es coneixen com a detectors
UV multicanal (diode array). Utilitzen una xarxa de difracció que descompon la radiació UV que
prové de la font de radiació i que ha passat per la cel.la de flux i la fa arribar a una matriu de
fotodíodes. D'aquesta manera s'obtenen periòdicament, a una freqüència elevada, espectres discontinus
complets de la mostra. El control mitjançant microprocessador de la informació que ens dóna el
detector permet fer anàlisis qualitatives, per comparació amb llibreries d'espectres, i també anàlisis
quantitatives.

Fig. 10.11  Detector espectrofotomètric Uv multicanal

10.7.2  Detector d'índex de refracció

Aquest és un detector no selectiu que permet quantificar els compostos eluïts d'una columna
cromatogràfica sempre que provoquin un canvi en l'índex de refracció de la fase mòbil pura. Per tant,
aquest detector mesura constantment les diferències d'índex de refracció de la fase mòbil pura i de la
fase mòbil amb el compost eluït. Aquesta mesura es basa en el desplaçament angular d'un feix de llum
que passa a través de dos prismes plens de líquids. Si els dos líquids són idèntics (fase mòbil pura)
aquest desplaçament serà nul. Amb la presència en el detector d'un compost que tingui un índex de
refracció prou diferent es produirà una diferència detectable en l'angle del raig.

Amb aquest tipus de detector no es pot treballar amb gradients d'eluents, perquè hi hauria dos índexs
de refracció variables en cada moment.

El detector d'índex de refracció és aproximadament 1000 vegades menys sensible que el detector
fotomètric (5 10  g/ml).-7
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10.7.3  Detector de fluorescència

Aquest detector s'utilitza per mesurar compostos que presenten fenòmens de fluorescència. Consisteix
en un espectrofluorímetre dissenyat especialment per mesurar la intensitat de fluorescència dels
compostos eluïts per la columna cromatogràfica en una cel.la de flux (figura 10.12).

Fig. 10.12  Esquema d'un detector de fluorescència

La sensibilitat d'aquests detectors és aproximadament 1000 vegades més gran que la dels detectors
fotomètrics. A més, ens ofereixen una selectivitat major. Per tant, és un bon detector per a l'anàlisi
de traces de mostres complexes que continguin compostos que presenten fenòmens de fluorescència.

10.7.4  Detector electroquímic

Aquest detector permet mesurar traces de compostos orgànics fàcilment oxidables o reduïbles de forma
selectiva.

La cel.la del detector on es produeix la reacció electroquímica té tres elèctrodes: un de treball, un de
referència i un auxiliar. La disposició i combinació adequada dels tres elèctrodes permet obtenir un
senyal elèctric proporcional a la concentració del compost eluït.

Poden treball de dues formes diferents:

- detecció oxidativa, per determinar compostos amb potencial positiu. Amb aquesta dispersió
es poden determinar, per exemple, compostos com alcohols aromàtics, amines aromàtiques
o mercaptans.
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- detecció reductiva, mètode contrari a l'anterior, que no s'utilitza tant, però permet
quantificar metalls pesants, nitrosamines i molts compostos contaminants.

La fase mòbil ha de ser conductora, encara que no necessàriament aquosa. Per tant, no es poden
utilitzar dissolvents no polars ni en cromatografia d'adsorció. La fase mòbil tampoc no ha de contenir
compostos clorats ni àcids hidroxicarboxílics.
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