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  HPLC ستون معرفی
 

تش پایٍ ی ػملکشد آن َا تٍ چشم می خًسد . آن َا سا می شوًد دس دػوتٍ َوای     HPLC چىذیه شکل اص ػتًن

صیش دػتٍ تىذی کشد. مؼمًال ، ػتًن َای تجضیٍ ای تا یک ػتًن محافظتی تحت محافظت قشاس می گیشوذ . ایه 

.ػیلیکا تٍ يػیلٍ ی  ػتًن محافظتی َم یک صافی شیمیایی ي َم یک صافی مکاویکی خًب محؼًب می شًد

تقشیثا َش وًع فاص متحشک تالقًٌ ای خیغ می شًد کٍ تشای تؼذاد غالة تشکیثوا  خىیوی موی تاشوذ ي فؼالیوت      

ػطحی تاالیی دس اختیاس داسد کٍ می تًان تٍ ػًُلت تا آب ي ػایش ػامل َا تغییش دادٌ شًد . ػیلیکا سا می شًد 

یمیایی اػتفادٌ کشد ي سفتاس کشيماتًگشافی آن مؼمًال قاتل پیش تٍ مىظًس جذا ػاصی طیف يػیؼی اص تشکیثا  ش

 . تیىی تا امکان ایجاد مجذد می تاشذ

  

 
  

می تاشذ توٍ ایوه ػلوت کوٍ جوذا       HPLC ستون ، HPLCیکی اص مُم تشیه تخش َای دػتگاٌ کشيماتًگشافی

ػاصی اجضای ومًوٍ َىگامی کٍ ایه اجضا اص تیه ػتًن ػثًس دادٌ شًوذ تٍ دػت می آیذ . تٍ شکل مؼمًل ػتًن 

چىیه يیظگی َای ػطحی ي ػاختاس متخلخلش ، تا آن پش موی شوًوذ    َا تٍ خاطش شکل اجضای طل ػیلیکا ي َم

 . کٍ کمک تٍ جذا ػاصی ػالی می کىذ

تٍ ػاليٌ تٍ مىظًس حزف اثشا  تاقی ماوذٌ ، قادس تٍ ایه اػت کٍ َم چىیه تشکیثا  غیش مطلًب ومًوٍ سا جوزب  

َای مُیا ػواصی ي آووالیضی سا    کىذ کٍ ممکه اػت ػثة اتصال تغییش واپزیشی شًوذ ي احتمال فاص ػاکه ػتًن

تغییش دَىذ . گشچٍ مؼائل اقتصادی تٍ تىُایی یک تحث متقاػذ کىىذٌ تٍ مىظوًس توٍ کواس گیوشی ػوتًن َوای       

حفاظتی تٍ شماس ومی سيوذ ، ویاص تٍ داشته یک ػتًن آوالیضيسی کٍ ػمش پایذاتش ي طًالوی توش داشوتٍ تاشوذ توٍ     

 .جاد مجذد شایذ حتی مُم تش تٍ شماس آیذمىظًس کؼة وتایج قاتل اػتماد ي فایل ای

  

 HPLC اوًاع ػتًن

  

 فاص وشمال

  



 
 واحد تحقیق و توسعه

 

، تاصداسوذگی تحت کىتشل تؼامل تخش َای قطثی فاص ػاکه ي جؼوم حول شوذٌ     HPLC دس ایه شکل اص ػتًن

ثی قشاس داسد . تٍ مىظًس يقًع ػمل تاصداسوذگی دس فاص وشمال ، تشکیة فاص ػاکه تایؼتی تٍ وؼثت فاص متحشک قط

 . تش تاشذ

  

 فاص مؼکًع

  

مادٌ ی قشاس گشفتٍ دس ػتًن وؼثتا خاصیت غیش قطثی داسد ي حالل توا تًجوٍ توٍ     HPLC دس ایه شکل اص ػتًن

ومًوٍ قطثی می تاشذ . تاصداسوذگی دس وتیجٍ ی تؼامل تشکیثا  غیش قطثی جؼم َای حل شذٌ ي فاص ػاکه غیش 

 . قطثی اتفاق می افتذ

 تش اػاع اوذاصٌ

، جذا ػاصی مًلکًل َا تش پایٍ ی اوذاصٌ ای کٍ داسوذ صًس  می گیوشد . مًلکوًل    HPLC ایه شکل اص ػتًندس 

َای کًچک تٍ داخل حفشٌ ای صافی وفًر کشدٌ دس حالی کٍ مًلکًل َای تضسگتش تىُا تٍ اوذاصٌ ای تٍ داخول آن  

 . ل شؼتشً قشاس می گیشوذَا ياسد می شًوذ . مًلکًل َای تضسگ پیش اص مًلکًل َای کًچکتش تحت ػم

  

 تثادل یًوی

، تشکیثا  ومًوٍ تش پایٍ ی ویشي َای یًوی جارب تیه مًلکًل َای حامول گوشيٌ    HPLC دس ایه شکل اص ػتًن

 . َای تاسداس تا تاس مخالف وؼثت تٍ تاس َای مًجًد دس فاص ػاکه ، جذا می شًوذ

جذا ػاصی تیه مایغ متحشک قطثی ، مؼمًال آب حايی ومک َا یا مقادیش کمی اص الکل َا اتفاق می افتذ ، ي فواص  

 . ػاکه داسای وًاحی تیثیت شذٌ ی اػیذی یا تاصی می تاشذ

 


