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Genom att tillämpa vätskekromatografi, så kan man enkelt ta reda på vilka substanser som
kan finnas i en provberedning. Ett vätskekromatografiskt system består av två faser: en mobil
fas, som bär med sig provet genom systemet, samt en stationär fas, som är packat i en kolonn.
Genom att låta den mobila fasen, med ditt prov, vandra över den stationära fasen, så kan man
separera de olika substanserna i provet med avseende på vilken affinitet de har till den
stationära fasen. Det finns olika typer av kromatografiska utvärderingar. Den som tillämpades
under projektet var:
Reversed phase chromatography. Det som är speciellt för den metoden är att den mobila
fasen är hydrofil och den stationära fasen i kolonnen är hydrofob. På så sätt kan man separera
olika substanser med avseende på deras polariteter, dvs huruvida de är vattenlösliga
(hydrofila) eller fettlösliga (hydrofoba). De mer hydrofila substanserna kommer att fördelas
till den mobila fasen, och vandra snabbt genom systemet, medan de mer hydrofoba
substanserna kommer att fördelas till den stationära fasen, och därmed ta längre tid på sig
genom systemet. Målet med projektet var att utreda vilka faktorer som påverkar denna
separation, och samtidigt få ett svar på hur de påverkar resultatet. För att få ett svar på de
frågorna så kontrollerades dels instrumentet, HPLC, samt dels provberednings förfarandet.
Faktorer som flödeshastighet, egenskaper på mobil fas, kolonnval samt de faktorer som
påverkar upplösningen undersöktes. För provberedningen så kontrollerades bl.a.
injektionsvariationer, filtrering, urluftning, lösningsmedlet, interferens mm.

Denna undersökning låg i företagets intresse, eftersom de ibland erhåller högre värden än de
teoretiska, vid utvärderingen av halten konserveringsmedel i deras livsmedels produkter.
Objektet för denna studie var alltså konserveringsmedel. Konserveringsmedel tillsätts en
livsmedelsprodukt för att dels öka hållbarheten, men även för att bibehålla färg, konsistens
och smak. Verkningsmekanismen tros vara att de bryter ner mikroorganismer, såsom jäst och
mögel, genom att binda till enzymer som är nödvändiga för deras tillväxt. Genom denna
bindning så inaktiveras enzymet. Dessa enzymer kan dessutom själv verka nedbrytande för
produkten.

Resultaten visade att upplösningen, dvs hur väl separerade två substanser är, påverkas av
retention, selektivitet och effektivitet. En analys visade att selektiviteten är den faktor som
påverkar upplösningen mest. Uppkomsten av höga värden beror inte bara på en faktor, utan
det finns flera faktorer som bidrar. Men resultaten visade att man, genom att använda rätt
filterpapper, förhindra urluftning vid vakuum filtrering samt att byta den mobila fasen med
jämna mellanrum, kunde minimera felkällorna. Manuell injektion visade sig också bidraga
lite till uppkomsten av höga värden. Gammal mobil fas var förklaringen till många avvikelser.
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