
Problémy v kapalinové 
chromatografii

„Troubleshooting“ 
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Problémy v HPLC

Většinu problémů, které se vyskytují při separaci látek na 
chromatografické koloně můžeme vyčíst již z pouhého 
průběhu základní linie, tvaru chromatografického píku nebo 
celého chromatogramu. Podle těchto příznaků můžeme 
rozdělit problematiku do několika skupin:

 symptom základní linie

 symptom retenčního času

 symptom profilu chromatografického píku
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Necyklický průběh základní linie

Cyklický průběh základní linie

Tvorba spíků na základní linii

Šum na základní linii

Základní linie baseline
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1.1 Šum na základní linii (drift)
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Šum na základní linii Příčiny

Systém nebo chromatografická kolona není dostatečně ekvilibrována (zejména při

chromatografii iontových párů).

Kontaminovaná nebo degradována kolona nebo předkolona.

Netěsnost v systému (dávkování vzorku, cela detektoru, spoje kapilár).

Mobilní fáze je kontaminována, popřípadě je špatně odvzdušněna.

Kontaminovaný in-line filtr mobilní fáze nebo zásobník mobilní fáze.

Mobilní fáze obsahuje stabilizátor.

Kontaminovaná cela detektoru.

Nekorektní nastavení vlnové délky detektoru.

Teplotní změny v systému (na chromatografické koloně)
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1.2 Cyklický průběh základní linie

Normální průběh základní linie Cyklický průběh základní linie

HPLC pumpa pulsuje (krátké vlny).

Mobilní fáze není dokonale promíchaná (gradient).

Teplotní fluktuace na chromatografické koloně (dlouhé vlny).

Mobilní fáze je recyklována a vrácena zpět z detektoru na chromatografickou kolonu

(dlouhé vlny). NEDĚLAT!!!!
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1.3 Necyklický průběh základní linie

Normální průběh základní linie Vzduchová bublinka v cele detektoru

Vzduchová bublinka v cele detektoru

Netěsnost v cele detektoru.

Nastavení vysoké citlivosti detektoru.
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Necyklický průběh 

základní linie

Normální průběh základní linie Vysoká citlivost detektoru

Normální průběh základní linie Netěsnost v cele detektoru
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Kolísavý retenční čas

Zvyšující nebo snižující se retenční čas

Změna retenčního času o novou hodnotu

Retenční čas
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2.1 Kolísavý retenční čas (změna retenčního času nástřik 
od nástřiku)

HPLC pumpa pulsuje (krátké vlny).

Systém nebo chromatografická kolona není dostatečně ekvilibrována (zejména pro

chromatografii iontových párů).

Teplotní fluktuace na chromatografické koloně (dlouhé vlny).

Mobilní fáze není dokonale promíchaná (gradient).

Kontaminovaná nebo degradována kolona nebo předkolona.
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2.2 Zvyšující nebo snižující se retenční čas

HPLC pumpa pulsuje.

Teplotní fluktuace na chromatografické koloně.

Kontaminovaná nebo degradována kolona nebo předkolona.

Systém nebo chromatografická kolona není dostatečně ekvilibrována (zejména pro

chromatografii iontových párů).

Mobilní fáze je kontaminována, popřípadě je špatně odvzdušněna.

Netěsnost v systému (dávkování vzorku, cela detektoru, spoje kapilár).
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2.3 Změna retenčního času o novou hodnotu 
(konstantu)
Nesprávné nastavení průtoku mobilní fáze.

Špatná mobilní fáze.

Jiný typ kolony nebo velikost (délka, průměr).

Špatné nastavení teploty při temperaci chromatografické kolony.

Změna teplotních podmínek na koloně.

Kontaminovaná nebo degradována kolona nebo předkolona.

Změna průtoku mobilní fáze
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Žádný pík na chromatogramu, menší pík než očekáváme

Dvojitý pík (double pík)

Chvostující pík

Frontující pík

Uřezaný pík

Negativní pík(y)

Více píků než očekáváme

Abnormální profil píku / chromatogramu
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3.1 Dvojitý pík (Double peak)

Normální pík Dvojitý pík (double peak)
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Kontaminovaná nebo degradována kolona nebo předkolona nebo kontaminovaný in-

line filtr mobilní fáze.

Příliš vysoká nástřiková hmotnostní koncentrace (objem nástřiku /l/ nebo

koncentrace /g/ml).

Špatný výběr separačního systému.

Acidobazické rovnováhy v mobilní a stacionární fázi

Potlačení disociace
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Normální pík Frontující pík

3.2 Frontující pík (fronting peak)
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Kontaminovaná nebo degradována kolona nebo předkolona nebo kontaminovaný in-line

filtr mobilní fáze.

Příliš vysoká nástřiková hmotnostní koncentrace (objem nástřiku /l/ nebo koncentrace

/g/ml).

Práce v nelineární oblasti absorpční isotermy.

Eluční síla solventu vzorku je příliš silná oproti eluční síle mobilní fáze.
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3.3 Chvostující  pík (tailing peak)

Kontaminovaná nebo degradována kolona nebo předkolona nebo kontaminovaný in-line

filtr mobilní fáze.

Zařízení pro dávkování vzorku.

Nesprávné nastavení časové konstanty detektoru.

Příliš dlouhá cesta mezi kolonou a detektorem.
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Absorpční isoterma a tvar
chromatografického píku

Normální pík Chvostující pík

Abnormální profil píku -
chvostující pík
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Jestliže všechny píky chromatogramu chvostují, nebo vykazují  dělení
- lze očekávat  že je ucpaná frita kolony
- nebo se vytvořil kanálek

Předcházení potížím s ucpanou fritou  kolony 
- on line filtr 0.5 µm, jestliže se zvedá tlak, pak dobrá indikace,  že je filtr ucpaný.
- předkolonka (výměna jednou týdně, nebo po 100 vzorcích, při  špatném 

chormatogramu, či dle zkušeností) 

Použití čisté mobilní fáze
Filtrace vzorku přes mikrofiltr (0,45 µm, 0,22 µm)
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3.4 Negativní  pík(y) (jeden nebo více)

Normální pík Negativní pík

Negativní pík

Normální pík Negativní píky (všechny)

Negativní píky
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Použití IPC (chromatografie iontových párů).

Práce v blízké oblasti UV cutoff mobilní fáze – mobilní fáze má příliš vysokou absorbci. 

Nesprávné nastavení změny vlnové délky u detektorů s programovatelnou vlnovou 

délkou.

Problém dávkování vzorku – nasátí vzduchové bublinky do jehly nebo dávkovací 

smyčky.

Programovatelná změna UV detektoru

325 nm – 292 nm

(časová prodleva změny označená šipkami při stanovení 

vitaminu A a vitaminu E) 
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3.5 Uřezaný pík (top-flat peak)

Příliš vysoká nástřiková hmotnostní koncentrace (objem nástřiku /l/ nebo koncentrace

/g/ml).

Na detektoru není elektronicky nastavena nula.

Na detektoru nastavena příliš vysoká citlivost.

Špatně nastavena časová konstanta detektoru.

Normální pík Uřezaný pík
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3.6 Více píků v chromatogramu než očekáváme

Mobilní fáze je kontaminovaná.

Vzorek degraduje nebo dochází ke kontaminaci vzorku nečistotami během přípravy.

Eluce látek z předchozího nástřiku.
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Normální chromatogram Více píků než očekáváme

Pík X z předchozího nástřiku je charakteristický tím, že jeho 
šířka YXV > Y1V.
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3.7 Méně píků v chromatogramu než očekáváme, žádné píky 
nebo menší píky než očekáváme

Vzorek degraduje

Ztráta účinnosti kolony – kolona degradována.

Použitá jiná mobilní fáze.

Problém nástřiku vzorku na chromatografickou kolonu (autosampler):

- nízký nástřikový objem

- defektní jehla

- náběr vzorku mimo vialku

- malý objem vzorku ve vialce

Problém nastavení detektoru

- citlivost

- vynulování základní linie

- nastavení vlnové délky

- tok mobilní fáze mimo celu detektoru

- elektronický problém (defektní lampa)

Solvent vzorku je příliš viskózní.

Autosampler – porucha oplachu jehly.

Kontaminovaná kolona.
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Použití pufrů
Pro HPLC systémy představuje velké riziko používání pufrů

1. Promytí kolony

Při práci s pufrem se doporučuje následující postupu pro promytí kolony:

* Nejprve promýt mobilní fází, kde pufr je nahrazen vodou ve stejném  poměru ( tj. 80:20 
acetonitril: pufr nahradit 80:20 acetonitril:voda)

 vyhnout se promytí nejprve přímo acetonitrilem, 

případně metanolem, pufr se může vysrážet

Promývá se asi 5 násobkem objemu kolony

* Promyjeme asi 10 násobkem silnějšího rozpouštědla, acetonitril,  methanol a 
ponecháme v něm. Silnější než acetonitril je methylen chlorid, ale pozor, je 
nemísitelný s vodou 

Pozn.  Pro kolonu 25 x 4.6 cm bude při průtoku 1 ml/min trvat promytí 10 násobkem 
mob. fáze asi 25 minut

2. Promytí celého systému

- pumpa - nebezpečí vysrážení pufru a zadření pístu

- frity - zvláště u zásobníku m.f. 

- systém kapilár
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Shrnutí
K problémům je nutno přistupovat komplexně - průvodní jevy

Předcházet příčinám !!

Příprava mobilní fáze
 výhradně rozpouštědla čistoty HPLC
 filtrovat přes porézní filtry 0,45 m
 zásobníky mobilní fáze a in-line filtry (kovový, teflon) udržovat v čistotě a zabránit 

tak možné kontaminaci
 důkladně odplynit (off-line vakuově nebo in-line za použití vakuového degaseru

nebo on-line probublávání heliem)

Výhody odvzdušnění mobilní fáze:
 reprodukovatelné retenční časy
 stabilní průtok mobilní fáze
 nízký šum základní linie a vysokou citlivost detektorů 
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Shrnutí

Analytická kolona
Uchovávání:  reverzní fáze - methanol, acetonitril

normální fáze – hexan/acetonitril

Doporučení:
nikdy nenechávat kolonu vyschnout
uchovávat naplněnou doporučenou mobilní fází, zásadně ne pufrem
uchovávat uzavřenou originálními uzávěrkami a na suchém, ale ne příliš teplém místě
chránit kolonu před vibracemi a nárazy

Deník kolony
název, typ, rozměry  a výrobní číslo kolony 
zpětný tlak na koloně (back pressure) – stárnutí kolony
Mrtvý objem kolony ??
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PROBLÉMY V LC

Vliv složení mobilní fáze na separaci analytů

90 % 

MeCN

80 % 

MeCN

70 % 

MeCN

60 % 

MeCN

50 % 

MeCN

40 % 

MeCN

Kolona: 150 mm  4,6 mm, 5 µm C18

Mobilní fáze: voda–MeCN

Průtok: 2 mL/min; teplota: 35 °C
Zdroj: J.W. Dolan, LC GC 

Europe 19(7) 396-400
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PROBLÉMY V LC

Carryover

Zdroj: J.W. Dolan, LC GC Europe 19(10) 522-529

Jednoduchý 

zřeďovací 

carryover

Zřeďovací–

adsorpční 

carryover
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PROBLÉMY V LC

Stáří LC kolony

Nová kolona

Kolona po 500 

nástřicích reálných 

vzorků

Zdroj: R.D. 

Morrison, J.W. 

Dolan, LC GC 

Europe 18(7) 

386-389
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PROBLÉMY V LC

Čistoty vody použité pro mobilní fázi

Vliv organických 

látek (TOC) 

přítomných ve vodě 

na základnu (214 nm)

Zdroj: R.D. Morrison, J.W. Dolan, LC GC Europe 18(7) 386-389
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PROBLÉMY V LC

Nástřik vzorku

Nástřik 30 µL v mobilní fázi
RP separace

Mobilní fáze: 18 % MeCN–

voda

Nástřik 30 µL v MeCN

Zdroj: J.W. Dolan, 

LC GC Europe

18(10) 514-519
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LC-MS method development
Gradient optimization

 Injection of strong sample diluent causes serious band broadening of less 
retained compounds:

Time
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Acetonitrile 

(strong diluent)

Injection: 5µl
Water

(weak diluent)

Injection: 5µl

Time
1.00 1.50 2.00

%

0
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Acetonitrile 

(strong diluent)

Injection: 2µl

Time
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%
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(strong diluent)

Injection: 3µl
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1.00 1.50 2.00

%
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Acetonitrile 

(strong diluent)

Injection: 4µl

Change of dilluent
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Gradient optimization

 Gradient tuning for injection of strong solvent in 
multi-analyte method with.

LC-MS method development

0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8

time (min)

m
e
th

a
n

o
l 
(%

)

Optimized 

gradient

Linear 

gradient

Focusing of the 

polar analytes

Separation of non-polar 

compounds

Time
1.50 2.00 2.50

%

0

100

2010-02-03 pest 20 1: TOF MS ES+ 

184.019 20PPM

372

Time
1.00 1.50 2.00

%

0

100

2010-02-03 pest 15 1: TOF MS ES+ 

184.02 20PPM

826

2.5× higher 

intensity

Optimized 

gradient

Linear 

gradient



37

LC-MS method development
Gradient optimization

 Possible solution is dillution of extract by water and increasing of the 
injection volume.

 The concentration of organic in the sample have to be lower than in inital 
mobile phase.

 Risk of matrix precipitation or analyte hydrolysis in water.
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100% MeCN, Injection 2µl

50% MeCN, Injection 4µl

25% MeCN, Injection 8µl

10% MeCN, Injection 20µl
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PROBLÉMY V LC

Přítomnost „cizích“ píků

Zdroj: J.W. Dolan, 

LC GC Europe

18(10) 514-519
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Integrace 1 Integrace 2Standard

Diference mezi výsledky 

–42 % (koncentrační hladina ppb)
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Zdroj: M. Jánská, VŠCHT Praha



40

Gradient optimization

 Chromatographic profile of the matrix (UHPLC-Time-of-flight MS detector, 
m/z 50-1000)

LC-MS method development

STD 10 - 100% MeCN

Time
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00

%

0

100

2008-09-12 46 1: TOF MS ES+ 
BPI

2.05e5

Analytes elution

Non-polar co-extracts, elution in 100% organic.Small amount of polar co-

extracts near to void volume.


