
       Přehled a specifikace kolon firmy  QUADREX Corporation 

Označení fáze Složení fáze Polarita 
Teplotní rozsah              

(°C) 
Příklady aplikací 

007-1 dimethylpolysiloxan nepolární 40 až 210/320 
uhlovodíky, vosky, farmaka, pesticidy, vonné 

esence,... 

400-1HT dimethylpolysiloxan-HT nepolární 60 až 400 
vysokomolekulárních sloučeniny   

(C80 a výše) 

007-5 5% fenyl, 95% dimethylpolysiloxan nepolární 40 až 210/320 aromatické uhlovodíky, rozpouštědla, farmaka,... 

400-5HT 5% fenyl, 95% dimethylpolysiloxan nepolární 60 až 450 
vysokomolekulárních sloučeniny   

(C80 a výše), ropné produkty 

007-5MS Silfenylene Polysiloxan nepolární až 300 
aromatické uhlovodíky, vosky, rozpouštědla, 

farmaka 

007-10 10% fenyl, 90% dimethylpolysiloxan mírně polární 40 až 225 těkavé látky (VOC) 

007-20 20% fenyl, 80% dimethylpolysiloxan mírně polární 40 až 225 těkavé látky (VOC) 

007-502 

007-608 

007-624 

kyanopropylfenyl, dimethylpolysiloxan mírně polární 40 až 225 
analýzy dle EPA - těkavé látky ve vodách, pesticidy, 

herbicidy 

007-1301 
6% kyanoprophylfenyl,  

94% dimethylpolysiloxan 
mírně polární 60 až 250 PCB, pesticidy, herbicidy 

007-35 35% fenyl, 65% dimethylpolysiloxan stř. polární 60 až 280 PCB, pesticidy, herbicidy, aminy 

007-1701 
14% kyanopropylfenyl,  

86% dimethylpolysiloxan 
stř. polární 40 až 270 PCB, pesticidy, alkoholy, farmaka 

007-17 50% fenyl, 50% dimethylpolysiloxan stř. polární 40 až 280 pesticidy, alkoholy, farmaka, FAME 

007-65HT 65% fenyl, 35% dimethylpolysiloxan stř. polární 50 až 220 triglyceridy, biodiesel 

400-65HT 65% fenyl, 35% dimethylpolysiloxan stř. polární 50 až 220 triglyceridy, biodiesel 

007-225 
50% kyanopropylfenyl,  

50% dimethylpolysiloxan 
polární 40 až 250 karbohydráty, FAME 

007-CW Polyethylenglykol polární 40 až 250 
alkoholy, volné mastné kyseliny, esenciální oleje, 

BTEX, vonné esence 

BTR-CW 
Polyethylenglykol  

(vysoká odolnost proti kyslíku) 
polární 40 až 250 

alkoholy, volné mastné kyseliny, esenciální oleje, 

BTEX, vonné esence 
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007-FFAP 
nitrotereftalovou kyselinou modifikovaný 

polyethylenglykol 
polární 40 až 220 alkoholy, aldehydy, ketony, kyseliny 

007-23 
78% kyanopropylfenyl, 22% 

dimethylpolysiloxan 
polární 40 až 250 cis a trans FAME isomery, dioxiny 

PLOT kolony 

PLT-5A molekulární síto  35 až 100 permanentní plyny (kyslík, dusík, CO, CH4) 

Speciální kolony - Ultra Alloys 

UAC-1MS 100% dimethylpolysiloxan-HT nepolární -60 až 400/420 
uhlovodíky, vosky, rozpouštědla, farmaka,  vonné 

esence 

UAC-1 100% dimethylpolysiloxan nepolární -60 až 370/380 
uhlovodíky, vosky, rozpouštědla, farmaka,  vonné 

esence 

UAC-5MS 5% fenyl, 95 % dimethylpolysiloxan-HT nepolární -60 až 430 
uhlovodíky, vosky, rozpouštědla, farmaka,  vonné 

esence 

UAC-5 5% fenyl, 95 % dimethylpolysiloxan nepolární -60 až 360/380 
uhlovodíky, vosky, rozpouštědla, farmaka,  vonné 

esence 

UAC-DX30 Carborane siloxan (jako Dexsil 300) nepolární 40 až 450 
vysokoteplotní kolona se separační schopností 

podobné fázi Dexsil 300 

UAC-624 kyanopropylfenyl, dimethylpolysiloxan mírně polární -20 až 270 
analýzy dle EPA - těkavé látky  ve vodách, půdách, 

pesticidy, herbicidy 

UAC-65HT 65 % fenyl, 35 % dimethylpolysiloxan-HT stř. polární 40 až 370/380 triglyceridy, biodiesel 

UAC-CW Polyethylenglykol polární 20 až 260 
alkoholy, volné mastné kyseliny, aromáty, BTEX, 

vonné esence 

Chirální kolony 

forte  CYDEX-B permethylovaný beta cyklodextrin  30 až 220/240 separace chirálních sloučenin 

 




