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Chromatographic phases with silica immobilized cyanopropyl fragments (CN-phases) are a modern alternative 
to the common octadecyl phases. They permit reduce separation time of lipophilic compounds when mobile 
phases with a high content of water is used and thus improve the efficiency of the chromatographic analysis and 
reduce its cost. However, the reproducibility of analytical techniques for separation of lipophilic compounds on the 
columns from different manufacturers can be problematic. Using model compounds containing phenolic, carboxyl 
and alkyl fragments (methyl- and propyl parabens), six chromatographic columns of different manufacturers were 
compared. It has been shown that the retention factors of parabens can vary up to seven times, and the value of 
hydrophobic selectivity of some columns is abnormally high. This indicates the non-equivalence of the columns of 
different manufacturers, which may be due to changing in partition mechanisms of the analytes on different CN-
columns, which in turn is determined by the peculiarities of the structure of the immobilized layer.
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Нерухомі хроматографічні фази на основі силікагелю з іммобілізованими ціанопропільними 
фрагментами (CN-фази) є сучасною альтернативою октадецильних фаз. Вони дозволяють 
зменшити час утримування ліпофільних сполук при використанні рухомих фаз із високим вмістом 
води і, таким чином, підвищити ефективність хроматографічного аналізу та зменшити його 
вартість. Проте, відтворюваність аналітичних методик розділення ліпофільних сполук на колонках 
різних виробників проблематична. Із використанням модельних сполук що містять фенольні, 
карбоксильні та алкільні фрагменти (метил- та пропілпарабенів) було проведено порівняння 
шести хроматографічних колонок різних виробників. Продемонстровано, що фактори утримування 
парабенів можуть змінюватися у сім разів, а значення гідрофобної селективності деяких колонок 
аномально завищені. Це вказує на нееквівалентність колонок різних виробників, яка, може бути 
пов’язана із зміною механізмів утримування аналітів на різних CN-колонках, що у свою чергу 
визначається особливостями будови іммобілізованого шару.
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В обернено-фазовому режимі (ОФ) високо-
ефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ), 
час утримування сполук на хроматографічних 
колонках із гідрофобною нерухомою фазою 

визначається, в основному, рівнем дисперсійних 
взаємодій між адсорбатом та адсорбентом 
[1–3]. З метою зменшення впливу специфічної 
взаємодії (наприклад, за рахунок утворення 


