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nyheter kemi

 Diduco är ett mycket litet 
bolag, tre anställda, som tillver-
kar högteknologiska produkter 
till en världsmarknad.

– Det skulle vara väldigt svårt 
utan 30 års erfarenhet, säger To-
bias Jonsson.

I jonkromatografi använder 
man en s k suppressor efter se-
parationskolonnen för att för-
bättra signal-till-brusförhållan-
det genom att öka signalen från 
analyten och sänka bakgrunds-
konduktiviteten från eluenten . 
Därmed kan man mäta betyd-
ligt lägre halter av joner än utan 
suppressor.

Diducos suppressor är en 
membransuppressor men det 
finns andra typer.

– Den första membrans-
uppressorn levererades från 
umeåprofessorn Knut Irgums 
bolag SciTech för 30 år sedan. 
Bolaget ombildades till SeQuant 
som 2008 köptes av den tyska 
koncernen Merck som flyttade 
produktionen till Tyskland.

Membransuppressorn ingick 
i SeQuants sortiment men det 
tyska bolaget var främst ute efter 
umeåbolagets huvudprodukt, de 

zwitterjoniska hilic-kolonnerna, 
och efter några år valde de att läg-
ga ned suppressortillverkningen.

– De kom fram till att suppres-
sorerna inte passade in i deras 
sortiment. Förra året tog vi till-
baka dem till Umeå och nu är 

tillverkningen 
i full gång igen 
med några 
hundra per år.

–  H o s 
Merck blev de 
lite styvmoder-
ligt behandla-
de vilket gick 

ut över produktutvecklingen, 
men det kommer att ändras nu, 
berättar Tobias Jonsson.

Diducos membransuppressor är 
inte bunden till något specifikt 
märke, vilket är bolagets nisch 
som liten tillverkare bland stora. 
Livslängden på suppressorn be-
ror på vilken typ av analyser den 
används till.

– För rena vattenprover, 
dricksvattenanalyser, kan den 
hålla i många år. Om det är 
prover med mycket annat i, t ex 
höga halter flervärda katjoner 

som Fe(III), kanske de bara hål-
ler i ett halvår. Dessa ämnen kan 
binda väldigt starkt och förgifta 
suppressorn.

Jonkromatografi är stort inom 
vattenanalyser, vissa läkemedels-
analyser och kärnkraftverk samt 
elektronikindustrin. Allt är områ-
den där förekomst av små anjoner 
i låga halter kan ställa till problem.

Dessutom driver det lilla bo-
laget ett tvåårigt Vinnovafinan-
sierat projekt för att utveckla nya 
polymera kromatografimaterial, 
bl a för nya kolonner i jonkro-
matografi.

– Projektet upphör vid årsskif-
tet och vi hoppas kunna släppa 
produkter mot slutet av nästa år, 
2018, men jag kan inte berätta så 
mycket kring det ännu.

Att göra om succén med t ex 
Sephadex och skapa en stor pro-
dukt kräver att många faktorer 
faller på plats, men det är inte 
omöjligt.

– Jag tror inte på omöjligt, sä-
ger Tobias Jonsson.

Kan ni bli uppköpta igen?
– Vi har lärt oss mycket på den 
här resan och det finns alternativ 
till att sälja hela bolaget, i så fall. 
Man kan sälja en viss produkt, 
eller licensiera ut den.

Pengarna som kom in när Se-
Quant såldes har bland annat 
använts för att starta Diduco och 
SpinChem, ett annat företag i 
Umeå som tillverkar patentera-
de roterande bäddreaktorer för 
heterogena reaktioner och som 
det går bra för.

Trots försäljningen till till den 
stora tyska koncernen stanna-
de nyckelpersoner kvar i Umeå 
och med dem kompetensen och 
drivet.

– Man lär sig mycket av att bli 
uppköpt att ett stort bolag och 
jobba för dem ett par år, säger 
Tobias Jonsson som var produkt-
chef för SeQuants produkter hos 
Merck och reste världen runt.

– Vi har redan fördubblat om-
sättningen mot fjolåret. BJ

KROMATOGRAFI

Kromatografibolag satsar på fler produkter
I år är det 30 år sedan den första membransupressorn för jonkromatografi  
såldes från Umeå. Efter ett kortare uppehåll är nu produktionen igång igen.

Tobias  
Jonsson

Dagens membransuppressor  
tillsammans med en slangliknande suppressor  
av den typ som Knut Irgum konstruerade för 30 år sedan.
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POTATISMJÖLK. Lundafors-
karen Eva Tornberg har löst 
problemet med att göra en 
emulsion av växtproteiner och 
utvecklat ett vegetabiliskt al-
ternativ till mjölk som också 
innehåller omega-3. Den lik-
nar soja- och havrebaserad 
dryck, men är mer neutral i 
smaken. På sikt är förhopp-
ningen att produkten också 
kan användas istället för yog-
hurt, glass och grädde. Den 
har testats i labb och i fabrik 
och förhoppningen är att den 
kan finnas i affärerna nästa 
år. Metoden är patenterad un-
der företagsnamnet Vegof-
Lund.

DOKTORSAVHANDLING.  
Stipendium på 25 000 kronor 
för bästa doktorsavhandling 
inom läkemedelsanalys  
framlagd vid ett svenskt  
universitet, går till Dennis 
Åsberg, doktorand vid Karl-
stads universitet. Priset, The 
Phabian Award, delas ut av 
Apotekarsocieteten. Dennis 
Åsberg tog i sitt doktorsar-
bete fram ett helt koncept 
för snabbare och säkrare 
metod för analytisk kvali-
tetskontroll av läkemedel 
vilket nu börjat användas  
av AstraZeneca. Nu jobbar 
han på läkemedelsbolaget 
Novo Nordisk. Kemivärlden 
nr 2/17 sid 30.

FRAMTIDSJOBB. Kemis-
ter kommer att ha lätt att få 
jobb om fem år, visar Sacos 
årliga prognos av framtidens 
arbetsmarknad för akademi-
ker. Naturvetarna bedömer 
att det blir liten konkurrens 
om jobben för både nyexa-
minerade och erfarna ke-
mister. Fler går i pension än 
som examineras, samtidigt 
som behovet av kompeten-
sen sannolikt kommer att 
öka med kemiska genom-
brott att vänta på material- 
och energiområdet. Progno-
sen är rätt osäker eftersom 
kemister finns i många 
branscher och kan speciali-
sera sig inom så många  
olika områden.

BORTBLÅST. Kvicksilverpro-
blemet i Sveriges insjöar och 
vattendrag kan vara på väg att 
blåsa bort, enligt en ny stu-
die av en svensk-kinesisk-
schweizisk forskargrupp.
I drygt hälften av Sveriges  
insjöar och vattendrag  
innehåller fisken så mycket 


