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Elválasztástechnika – komponensek térbeli elkülönítése 
 
Réteg kromatográfia: 1930-tól. 
Gázkromatográfia: 1959-től. 
Ioncserés oszlopkromatográfia, folyadékkromatográfia 1960-tól. 
Modern gázkromatográfia:  1970-től. Hatékony töltetek, kapilláris oszlopok, érzékeny 
detektorok. 

A gázkromatográfia célja: hasonló kémiai szerkezetű vegyületek térbeli 
elválasztása és mennyiségi, valamint minőségi jellemzése a retenciós idő és a 
csúcsterület (magasság)  ̶- koncentráció összefüggés alapján. 
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Egy Shimadzu GC 2010 gázkromatográf 
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Egy Shimadzu 
GCMS-QP 2010 Plus 

gázkromatográf 
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Adszorbensek 
Nagy fajlagos felületű, szemcsés szerkezetű vagy porszerű hidrofil, illetve hidrofób 
jellegű anyagok. 
Minőségüket meghatározza:  

szelektivitás, 
kapacitás, 
aktivitás. 

Szelektív: képes az analízisben felhasznált anyagkeverékek egyes komponenseinek 
elkülönített adszorpciójára. 
Az adszorbens kapacitása: a tömegegysége által  adszorbeált mennyiség. 
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Adszorpció szilárd – gáz-halmazállapotú határfelületen 
Gáz halmazállapotú anyagok adszorbeálására: 
 faszenet, aktív szénfajtákat (csont-, vér-, cukor-, benzoesav-, mogyoró-, és 
 dióhéjszén),  alumínium-hidroxidot és  természetes derítőszereket alkalmazunk. 
 
Az adszorbeált gáz mennyisége annál nagyobb, minél nagyobb az adszorptívum 
koncentrációja, gázoknál, minél nagyobb a gáz nyomása. Az adszorbeált 
gázmennyiség annál kisebb, minél magasabb a rendszer hőmérséklete → a rendszer 
kellő hőmérsékletre való hevítésével az adszorpció megszüntethető → alkalmas az 
adszorpcióra alkalmatlan adszorbensek felújítására. 
Egy rendszer adszorpciós viszonyai az adszorpciós izotermával jellemezhető: 
 Diagram abszcisszáján a gázfázis nyomása, 
 ordinátáján az egységnyi tömegű adszorbens által megkötött normál állapotú gáz 
  térfogata (fajlagos adszorpció). 
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Adszorpciós izoterma:  

 Adott hőmérsékleten az adszorptívum nyomása és az adszorbeált mennyiség 
 közötti összefüggést mutatja. 

 Kis nyomásokon a nyomás fokozásának hatására az adszorbeált gázmennyiség 
 rohamosan növekedik → lineáris a nyomás és a megkötött mennyiség közötti  
 összefüggés. 

 Nagyobb nyomásértékeken a görbék az abszcissza felé hajlanak, később majdnem 
 párhuzamosak lesznek vele →  a gáznyomással az adszorbeált mennyiség nem nő 
 tovább. 

 Nagy nyomásokon az adszorbens felülete telítődik adszorptívummal → az 
 adszorbeált molekulák az adszorbens felületét molekula vastagságú 
 monomolekuláris réteggel teljesen bevonják. 
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Egy adszorbens különböző összetételű légnemű anyagokat különböző mértékben 
adszorbeál: 

 Nagyobb molekulatömegű anyagok jobban adszorbeálódnak. 

 Minél magasabb egy légnemű anyag normális forráspontja, annál  könnyebben 
 kötődik meg szilárd testek felületén. 

A folyadékadszorpció a szilárd és folyékony fázis anyagi természetétől függ: 

 A folyadékok amelyek nedvesítik az adszorbens felületét jól,  

 amelyek nem nedvesítik rosszul, vagy egyáltalán nem adszorbeálódnak a szilárd 
 fázison.  

A folyadékok nedvesítőképessége a határfelületi feszültségtől függ → minél nagyobb 
a határfelületi feszültség, annál kevésbé nedvesedik az adszorbens. 
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Szenek és a víz között: 
 Az adszorbens hidrofób, apoláris (apoláros) jellegű. A víz nem nedvesíti a szenet. 

 Az oldott anyagok adszorbeálódnak jól a szilárd test felületén. 

Az adszorbenst rosszul nedvesítő oldószerekben oldott anyagok adszorpciója 
izotermákkal jellemezhető. 

       ↓  

Az oldott anyagok adszorpciójának mértéke fordítottan arányos a rendszer 
hőmérsékletével, egyenesen arányos az oldat koncentrációjával. 

 Nagy molekulatömegű anyagok jobban adszorbeálódnak. 

 Az oldószer kisebb-nagyobb mértékben adszorbeálódik az adszorbens felületén, 
kiszorítja az oldott anyag molekuláit. 

 Az adszorbens telítődik, ha felületét monomolekuláris adszorptívumréteg fedi be. 
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Aktivitás: 

Az adszorbens visszatartó képessége, retenciós sajátsága, amely a kötőképesség 
erősségét jellemzi. 
A nagyon aktív adszorbensekből adszorbeált anyagokat nehéz visszanyerni, a 
kromatogram kifejlesztése is nehéz. 
A kevéssé aktív adszorbensen nem következik be szeparáció. 
Az adszorbensek aktivitása kémiai szerkezetüktől és felületük morfológiájától függ. 
Ideális adszorbens szelektivitása és szelektív adszorpciós kapacitása nagy, aktivitása 
közepes. 
Szemcsenagyság: 

Az elválasztás sikerét nagymértékben befolyásolja. 
Kisebb részecskék esetén gyorsabban áll be az egyensúly, kevésbé zavar a diffúzió 
hatása. 
Túl finom részecskék esetén nagyon megnő az oszlop ellenállása a mozgó fázis 
áramlásával szemben. 
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Legmegfelelőbb szemcsenagyság 2–15 µm. 

Fontos követelmény, hogy az adszorbensek ne reagáljanak az oldószerekkel, a 
kromatografálandó elegy alkotóival. 

Az adszorbensek a vízhez való viszonyuk alapján: 

Hidrofil (poláris) → nagy az affinitásuk a vízhez. 

Hidrofób (apoláris) → nagyon kicsi az affinitásuk a vízhez. 
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Megoszlás 
Valamely anyag egyidejűleg, két egymással érintkező, de nem elegyedő oldószerben 
oldódik: 
       ↓ 
az egyensúly beálltával, a két oldatban észlelt koncentráció viszonya állandó, független 
a koncentráció abszolút értékétől. 
 
Ha az egyik oldószerben  az oldott anyag koncentrációja c1, a vele egyensúlyban lévő 
másik oldószerben c2, akkor a megoszlási hányados (K): 
 
     K =  
 
függetlenül a c1, illetve a c2 abszolút értékétől. 

2

1

c
c
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A megoszlási hányados: 
Híg oldatokban  csak a résztvevők anyagi minőségétől és a hőmérséklettől függ,  
 független a koncentrációtól. 
A megoszlási törvény érvényes, 
Ha az adott anyag molekuláris állapota mindkét oldószerben ugyanaz, sem 
disszociációs, sem az asszociációs viszonyok nem  változnak. 
A molekuláris állapot változása módosítja az összefüggést: 
 Ha második oldószerben az oldott anyag molekulái  két új molekulára disszociálnak 
  a megoszlási  hányados: 

K =  
Ha n molekula asszociál, akkor 
       K =  
 

2
2c

c
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Megoszlási kromatográfia 

Egymással nem elegyedő vagy csak korlátozottan elegyedő folyadékokban az anyagok, 
oldékonyságuktól függően, különböző mértékben oldódnak. 

Alkalmas több összetevőből álló elegyek komponenseinek szétválasztására. 

A megoszlást előidéző oldószerek egyikének szabad mozgását adszorpcióval 
megakadályozzuk, a másik oldószert áramoltatjuk át ezen az adszorbensen. 

A rendszerben sorozatos megoszlási folyamatok  játszódnak le. 

Az elválasztandó elegy összetevői egyenként, különválva hagyják el a kromatografáló 
rendszert. 
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A megoszlási kromatográfia elmélete 

Az alkalmazott adszorbens a szilárd hordózó, a rajta megkötött folyadék az álló fázis, a 
másik oldószer a mozgó fázis. 

Az elválasztandó elegy összetevői e két fázis között oszlanak meg. 

A szilárd hordozó lehet oszlopba töltött porszerű adszorbens, szűrőpapírlap, vagy -csík.  

Ez alapján lehet:   
Megoszlási oszlopkromatográfia, 
papírkromatográfia. 
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Oszlopkromatográfia 
Eszközei: 

Üvegből készült csövek, 
beforrasztott porózus üvegre rétegezzük az adszorbenst, 
a vizsgálandó minták komponensei az áramló gáz (mozgófázis) hatására az 
oszlopon elkülönülnek,  
az áramlást a nyomás növelésével lehet (kell) elősegíteni. 

Fémből vagy műanyagból készült kapillárisok. 

A kromatográfiás oszlopok töltése: száraz és nedves eljárással. 
Száraz töltéskor az adszorbenst lassanként, rétegezve szórjuk az oszlopba, az 
oszlopot tömörítjük. 
Nedves töltéskor az oszlopot félig megtöltjük oldószerrel, az adszorbenst 
ugyanezzel az oldószerrel feliszapolva töltjük az oszlopba. 
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Egy gázkromatográf oszloptere, 
benne egy töltött kolonna 

Egy kb. 100 méteres kapilláris kolonna 
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Gázkromatográfia 
A mozgó fázis nem folyadék-, hanem gázhalmazállapotú. 
A vizsgálati anyag komponensei két különböző fázis közötti megoszlásán vagy 
adszorpcióján alapul. 
Két fő típus: 

Az adszorpciós gázkromatográfia, ahol az álló fázis szilárd (GSC), 
megoszlásos gázkromatográfia, ahol az álló fázis folyékony halmazállapotú (GLC). 
A szétválasztás elve: 
Adszorpció: az adszorbeáló közeg a kolonna szilárd töltetének felülete. 
Megoszlás: a szilárd hordozó nehezen illó folyadékokból álló nagy felületű filmjében 
játszódik le.  
A gyakorlatban az elúciós eljárással dolgozunk. 
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A gázkromatográfia elmélete 
Az adszorpciós, illetve megoszlási egyensúly dinamikus jellege következtében 
különféle gázok molekulái adott hőmérsékleten és adott gázkoncentráció esetén 
különböző átlagidőtartamig tartózkodnak a szilárd vagy folyékony adszorbens 
felületén. 

A gázmolekulák szerkezetüktől függően különböző időtartam után deszorbeálódnak. 

Ha az adszorbenssel töltött kromatográfiás oszlopon gázelegyet áramoltatunk át, a 
csőből először a  leggyengébben adszorbeálódó komponens lép ki, majd a növekvő 
erősségű adszorpció sorrendjében a többi komponens.  

Az egyes komponenseknek különböző a tartózkodási idejük a kromatográfiás 
oszlopban → különböző idő (retenciós idő) elteltével jelennek meg az oszlop végén. 

A retenciós időt az oszlop hőmérséklete, az oszlop töltetaktivitása, a készülék méretei, 
a vivőgáz sebessége befolyásolja. 
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A gázkromatográf működése 
A kromatográfiás oszlopban állandó sebességgel semleges gázáramot, vivőgázt 
vezetünk. 

A vivőgáz áramba mérjük és adagoljuk be a vizsgálandó anyagot gáz- vagy 
elgőzölögtetett folyadékminta alakjában. 

A vizsgálandó elegy a vivőgázzal a kolonnába jut. 

Komponensei a vivőgáz eluáló hatására, kötőképességüktől függően, különböző 
sebességgel haladnak előre. 

Megfelelő töltet és elegendő hosszú oszlop esetén a minta teljesen szétválik, 
alkotórészei egymás után jelennek meg a vivőgázban. 

 



ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 

 TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014 
Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású 

egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME 
  

 

 

 

 

 

 

A kolonnából kilépő vivőgázt detektoron vezetjük át, ami az egyes komponensek 
megjelenésekor az alkotórészek mennyiségével arányos jelet ad. 

A detektorban kapott jel regisztráló berendezés  segítségével grafikusan ábrázolható. 

A szétválasztásra jellemző kromatogramot kapunk. 

A gázkromatogramon látható csúcsok helyéből a komponensek minőségi 
azonosításához kapunk  segítséget. 

A csúcsmagasság és a haranggörbe alatti terület alapján mennyiségi értékelést 
végezhetünk. 

Mennyiségi meghatározást csak lineáris tartományban lehet végezni. 

 



ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 

 TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014 
Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású 

egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME 
  

 

 

 

 

 

 

A gázkromatográf részei: 

Vivőgázrendszer. 

Mintaadagoló berendezés. 

Kromatografáló oszlop (kolonna). 

Kromatográfiás érzékelőberendezés (detektor). 

Regisztrálóberendezés. 
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Advanced Gas Chromatography – Progress in Agricultural, Biomedical and Industrial Applications. Edited by Mustafa Ali Mohd, 2012. 

Gázkromatográf elektron ionizációs ionforrással, ionoptikával, 
quadrupol tömeganalizátorral és detektorral 

 Injektor 

Gázpalack 
GC Ionforrás (EI) 

Ionoptika 

Fűtés 

Quadrupol tömeganalizátor 

Detektor 

Oszlop 
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A GC-GC kromatográf felépítése 

Advanced Gas Chromatography – Progress in 
Agricultural, Biomedical and Industrial Applications. 
Edited by Mustafa Ali Mohd, 2012. 

Minta be 
 

Injektálás 
 

Áramlás 
Újra mintázás 
 

Áramlás 

Detektor 

Analitikai jel 

Elsődleges oszlop Másodlagos oszlop 
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A GC-GC és  a GC-MS összehasonlítása 

Advanced Gas Chromatography – Progress in Agricultural, 
Biomedical and Industrial Applications. Edited by Mustafa 
Ali Mohd, 2012. 
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A vívőgázrendszer 
A vivőgáz sem a vizsgálati anyaggal, sem az oszlop töltetével nem lép kémiai 
kölcsönhatásba. 

Leggyakrabban nitrogént, hidrogént, héliumot, argont, szén-dioxidot, néha levegőt 
vagy oxigént használunk. 

Nagy hővezető képességű vivőgáz: H2, He. 

A vivőgázt leggyakrabban palackból, nyomáscsökkentő szelepen keresztül alkalmazzuk. 

Tartozék egy gáztisztító feltét. 

A vivőgáz áramlási sebességének állandó értéken tartása alapvető a gázkromatográfiás 
elemzés szempontjából. 
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A vivőgáz áramlási viszonyainak ellenőrzése műszerekkel:  

A nyomás mérésére manométer használható. 

Áramlásmérők:  

Szakaszosan használható szappanhártyás sebességmérő → kalibrált üvegcső a 
gázáram hatására szappanhab képződik.  

A hab előrehaladását stopperórával mérve a gáz minőségétől függetlenül a térfogati 
sebességet kapjuk. 
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Nagy hővezető képességű vivőgáz: a hidrogén és a hélium. 

Hidrogén: Kis viszkozitás miatt kicsi az oszlop nyomásesése, nagyobb az elillanási 
veszély, fennáll a robbanás lehetősége. 

Hélium:  Előnye, hogy nem tűzveszélyes, de rendkívül drága. 

Nagy tisztaságú nitrogén:  Használata igen elterjedt. Nagyobb molekulatömege miatt 
jobb az elválasztás. Előnye: Olcsó, egyszerűen tisztítható, kezelése biztonságos. 

Argon: Kémiai semlegessége és nagy tisztasága miatt rendkívül kedvező. 

Szén-dioxid:  A preparatív gázkromatográfiában alkalmazzuk. 
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A mintaadagoló 

A vizsgálandó anyagot gáz, folyadék vagy szilárd halmazállapotban tápláljuk a 
készülékbe.  

A kromatografáló oszlopba a mintának légneműen kell bejutnia. 

Az adagoló és az oszlop közé előmelegítőt kell iktatni, ahol a minta elpárologtatható.  

Hőmérséklete 30–50 °C-kal magasabb mint az oszlopé. 

Az adagolt minta: 

Minél kisebb legyen. 

A gáznemű minták térfogata 0,1–5 cm3, a folyékony és szilárd minták tömege pedig 2–
20 µg. 
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A gáznemű minták adagolására injekciós fecskendő, bemérőpipetta, (higanyos 
gázbüretta) használható. 

A folyékony minták adagolása: 

Különleges fecskendőkkel → a dugattyút mikrométer-csavar mozgatja.  

Tűvel egy szilikongumiból készült réteget (szeptum) kell átszúrni. 

A vizsgálati anyagot a gázkromatográf kellően felmelegített adagolóterébe kell 
fecskendezni. 

Sorozatvizsgálatok céljaira különböző rendszerű automatikus mintaadagolókat 
szerkesztettek. 
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Mikropipetták injektáláshoz 
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Az injektálás célja, hogy a mérendő mintát a lehető legvékonyabb sávban vigyük fel az 
analitikai oszlopra. 

Minél keskenyebb a sáv az elválasztás megkezdésekor, annál élesebb és keskenyebb 
sávokat kapunk az analízis során.  

Az optimális injektálás növeli az elválasztást és az érzékenységet. 

Az injektálás optimálása elsődleges fontosságú a precíz és pontos analízis eredmények 
eléréséhez. 

 

A split és a splitless injektálás a legelterjedtebb a kapilláris gázkromatográfiában. 

A leginkább félreértettek is, mert ugyanaz a technika alkalmas mindkét injektálásra.  

Elektronikusan kontrollált mágnes szelep változtatja a gázáramlást, ami meghatározza 
az injektor funkcióját.  
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A Split injektálás egy olyan módszer, melynek során a minta nagyobb része nem kerül 
be az oszlopba.  

A mintának csak kis része (egy tized, egy ezred) kerül az oszlopba analízisre. 

A módszert 0,1%-nál töményebb anyagok analízisére alkalmazzák. 

Csak állandó hőmérsékleten lehet alkalmazni.  

Gyors injektálást tesz lehetővé, melynek során a szennyeződés veszélye csekély. 

 

A Splitless injektálás során a minta 85-100%-a keresztülmegy az oszlopon.  

Híg minták (<0.1%) analízise során használják. 

Az injektálási sebesség lassú, és nem szükséges az állandó hőmérséklet. 

Nagyon fontos az oldószer minősége, a mágnes szelepek jó működése és a módszer 
optimálása. 
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A közvetlenül az oszlopba történő injektálás során (On Column Injection) a minta 
teljes mennyisége az oszlopba kerül.  

Az injektálás során a minta az oszlopba, vagy közvetlenül az oszlop fölé kerül. 

Ezt a módszert alkalmazzák  nyomelemzéskor, hőlabilis anyagok analízisekor 
(peszticidek, kábítószerek), ha a minta komponenseinek forráspontja nagyobb 
tartományba esik, és nagyobb molekula tömegű anyagok analízise esetében. 

Nagyobb mennyiségek injektálása elsősorban környezeti analíziseknél növeli az 
érzékenységet. 

100 µl-es fecskendőt is használhatnak, a minta mennyisége 50-100 µl közötti. 

Nagyon lassú injektálást követel meg az oldószer forráspontja alatti hőmérsékleten, 
melynek során az oldószer nagy része eltávozik növelve ezzel az érzékenységet.  

Az oldószer távozása után a az injektor hőmérsékletét 20 °C-kal az oszlophőmérsélet 
fölé emelik. 

Minden mintára pontos hőmérséklet programot kell kidolgozni. 
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Split/splitless injektor 

Injektáláskor a minta 
elpárolog a forró 
injektorban. A felesleget a 
split szelepen lefúvatjuk, 
hogy elkerüljük a 
túlterhelés és a hosszan 
elnyúló oldószercsúcsot. 

 
 

Advanced Gas Chromatography – Progress in Agricultural, 
Biomedical and Industrial Applications. Edited by Mustafa 
Ali Mohd, 2012. 
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Kromatografáló oszlopok 
Töltött kolonnák:  

Üvegcsőből, alumíniumból, rézből, saválló acélból. 

Töltetes kolonnák 2–4 mm belső átmérőjű oszlopok. 

Alakjuk egyenes, U, W, spirál vagy lapos spirál. 

A leghosszabb oszlopok csak spirál alakúak.  

Kapilláris kolonnák:  

Alumínium-, réz-, saválló acél-, üveg- vagy műanyag-  (poliamid, nylon) cső. 

Magasabb hőmérsékleten a saválló acélcső a legmegfelelőbb. 

Az üvegcső falát maratják, a fémcsövek belső felületére vékony, szilárd hordozóréteget 
visznek fel. Belső átmérőjük 0,2–1 mm közötti, hosszuk 10–100 m, kivételes esetben 
több száz méter. 
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Töltött GC oszlop 

Saválló acél, alumínium, műanyag vagy üveg cső 
 
 
Töltet 
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 Poliimid  burkolat 

Különféle típusú kapilláris oszlopok 

Fused silicium 
kapilláris 
 

Álló fázis 
 
       WCOT         PLOT                      SCOT 

Wall Coated Porous Layer       Support Coated 
Open Tube Open Tube           Open Tube   
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A kapilláris kolonnák előnye: 
 az elválasztóképességük jobb, 
 az analízishez szükséges idő lerövidíthető, 
 a mérés alacsonyabb hőmérsékleten is elvégezhető. 
A kapilláris kolonnák hátránya: 
 kis kapacitásúak, 
 a szokásos mintamennyiségnek tizedrészét tudják feldolgozni, 
 speciális gázelosztót kell beépíteni. 
A kolonnák belépőnyílása a mintaadagolóhoz, kilépő vége pedig a detektorhoz 
csatlakozik. 
Egy gázkromatográfiás készülékbe többféle különböző  típusú töltettel ellátott kolonna 
is beépíthető. 
A különböző kolonnákat lehet sorba vagy párhuzamosan kapcsolni. 
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A kromatografáló oszlop töltése 
Az adszorpciós gázkromatográfiában: 

Felületaktív, rendszerint szemcsés anyagok, nagy fajlagos felületűek és kémiailag 
indifferensek. 

Apoláros töltőanyag például az aktív szén. 

Különböző molekulaméretű gáz, különböző szénhidrogének szétválasztására alkalmas. 

Poláris adszorbens például a szilikagél, alumínium-oxid, különféle alumínium-szilikátok. 

A molekula aszimmetriája, polaritása által meghatározott belső energiának 
megfelelően választják szét a gázokat. 
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A megoszlási gázkromatográfiában (folyadék–gáz rendszer): 
A kapilláris kromatográfiás oszlopok hordozóanyag nélkül tartalmazzák az álló 
folyadékfázist, mely a cső belső felületéhez tapad. 

A töltött oszlopokban szemcsés hordozóanyag van, melyet a megfelelő folyadékkal 
nedvesítünk. 

A folyadék az álló fázis, amelyben a szétválasztás lejátszódik. 

A nedvesítőfolyadék: 

A kromatografálás hőmérsékletén folyékonynak kell lennie. 

Kémiailag közömbös, tartósan megmaradjon a hordozó felületén, illékonysága 
lehetőleg minél kisebb,  oldóképessége minél nagyobb legyen. 

A különböző szilikonolajok különösen széles hőmérséklet tartományban használhatók. 
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Az álló fázis: 

Hordozója bármilyen szemcsés anyag lehet, mely mechanikailag elég szilárd és 
kopásálló, nagy fajlagos felületű és pórusos szerkezetű. 

Leggyakrabban 0,10–0,25 mm-es szemcsézettségű hordózóval dolgozunk. 

A folyékony álló fázis felvitele illékony szerves oldószeres oldatból történik állandó 
keverés, majd elgőzölögtetés,  esetleg vákuumos elpárologtatás segítségével. 

A kialakuló folyadékfilm vastagsága 0,1–0,5 µm. 
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A gázkromatográfiában általánosan alkalmazott állófázisok, tulajdonságaik és 
alkalmazásuk 

Nempoláros dimetil-polisziloxán (gumi): alkalmas fenolok, szénhidrogének, aminok, 
kéntartalmú komponensek, peszticidek  és poliklórozott bifenilek analízisére. 

Nempoláros dimetil-polisziloxán (folyadék):  alkalmas  aminosav származékok és 
esszenciális olajok analízisére. 

Közepesen poláros fenil(5%)-dimetil(95%)-polisziloxán: alkalmas zsírsavak, zsírsav-
metilészterek, alkaloidok, gyógyszerek és kábítószerek analízisére. 

Közepesen poláros cianopropilfenil(14%)metil-polisziloxán:  alkalmas kábítószerek, 
szteroidok és peszticidek analízisére. 

Közepesen poláros  fenil(50%)metil(50%)metilpolisziloxán:  alkalmas kábítószerek, 
szteroidok, peszticidek és glikolok analízisére. 
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Közepesen poláros cianopropilmetil(50%)fenil(50%)metilpolisziloxán: alkalmas 
zsírsavak, zsírsav metilészterek és alditol acetátok analízisére.  

Közepesen poláros trifluoropropil(50%) polisziloxán: alkalmas  halogénezett és aromás 
vegyületek analízisére. 

Poláros polietilénglikol (módosított): alkalmas savak, alkoholok, aldehidek, akrilátok, 
nitritek és ketonok analízisére. 

Poláros polietilén glikol: alkalmas szabad savak, alkoholok, észterek, esszenciális 
olajok, glikolok és oldószer maradványok analízisére. 
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A termosztát 
A rendszert 25 °C-tól 400 °C-ig temperálhatjuk. 

A kiválasztott hőmérsékletet ±0,5 °C pontossággal be kell tartani. 

Termosztálni kell az oszlopot, a mintaadagoló berendezést, a detektort. 

A mai készülékek légtermosztáttal, vagy fémtömb-termosztáttal működnek. 

Korszerű készülékekben a hőmérsékletet a vizsgálat alatt meghatározott program 
szerint lehet változtatni. 

A programozott fűtés légtermosztátokkal valósítható meg. 

A hőmérséklet-változtatás általában 0,2–20 °C/perc sebességgel végezhető. 

A programozott fűtés kromatogram javító hatású. 
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Detektorok 
Kimutatási határ  (LOD  -  limit of detection). 

3:1 jel/zaj arány tiszta referencia anyaggal. 

Mérési alsóhatár (LLOQ  - lower limit of quantitation). 

Mátrixban validált legkisebb kalibrációs pont. 

Mérési felsőhatár (ULOQ - upper limit of quantitation). 

Mátrixban validált legnagyobb kalibrációs pont. 

Dinamikus tartomány (koncentráció változás jel változást idéz elő). 

Lineáris tartomány (egységnyi koncentráció változás-állandó jel változást idéz elő). 

Szelektivitás. 

Érzékenység. 
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A detektorral az oszlopot elhagyó eluensben az elválasztott komponensek 
koncentrációja folyamatosan követhető. 

A detektor zaja: 

Adódhat a műszer elektronikájából,  

a hőmérséklet és a hálózati feszültség ingadozásából, 

az áramlásisebesség-változásból. 

Ismerni kell a detektor-alapvonal eltolódását. 
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A detektorok feladata a kolonnából kilépő vivőgázáramban megjelenő komponens 
folytonos, gyors és érzékeny észlelése. 

A detektor valamilyen fizikai vagy kémiai tulajdonság megváltozását érzékeli a 
komponens megjelenésekor. 

Villamos jelet ad → regisztrálható és értékelhető. 

A négy legfontosabb detektortípus: 

 hővezetőképesség-mérő detektor, 

 lángionizációs detektor, 

 elektronbefogási detektor, 

 lángfotometriás detektor. 

 (Az MS detektorokkal külön előadás foglalkozik). 
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Hővezetőképesség-mérő detektor 

Mérőcellája furatokkal ellátott fémgömb, amelyen a vivőgáz áramlik keresztül.  

A furatokon wolframszál van kifeszítve, amit elektromos árammal fűtenek. 

A huzalok ellenállása a hőmérséklettel erősen váltakozik. 

Ha a vivőgázban komponens jelenik meg, a gázáram hővezetőképessége csökken.  

A fűtött szál hőmérsékletének, ellenállásának növekedése jól mérhető. 

Az egyik furaton a palackból származó tiszta, a másikon a kolonnából érkező, 
komponenseket tartalmazó vívőgáz áramlik. 

 



ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 

 TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014 
Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású 

egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME 
  

 

 

 

 

 

 

Lángionizációs detektor (FID) 

Egy utánkeveréses hidrogénégő. 

Láng két elektród között alakul ki, amelyre 100–300 V  feszültséget adnak. 

A hidrogénláng 2000–2200 °C hőmérsékletén kismértékben a hidrogén is ionizálódik, 
ami állandó alapáramot ad.  

Ha a kolonnából szerves anyag jut a detektorba → a hidrogénlángban elégve ionok 
keletkeznek → a gáz vezetőképessége és ennek megfelelően az ionáram jelentősen 
megnő. 

A lángot határoló két elektród között keletkező ionáram, megfelelő erősítés után, 
regisztrálható. 
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Elektronbefogási detektor (ECD) 

A detektorban lévő sugárforrás hatására a vivőgázban szabad elektronok és nagy 
tömegű pozitív ionok keletkeznek, melyek a megfelelő elektród felé vándorolnak. 

Ha a detektorba anionná alakulásra alkalmas vegyület jut, az elektronokat negatív 
ionok képződése közben befogja. 

Az ionáram csökken → a detektor eredeti ionáram csökkenését jelzi. 

Sugárforrásként általában β-sugárzó izotópokat (63Ni vagy trícium) használnak.  

A sugárforrások aktivitása 4⋅108–70⋅108 Bq. 
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Lángfotometriás detektor (FPD) 

A foszfor- és kéntartalmú vegyületek szelektív kimutatására alkalmas. 

A lángban gerjesztett minta által kisugárzott fényből interferenciaszűrővel kiválasztja a 
foszforra (526 nm) vagy a kénre (394 nm) jellemző hullámhosszú sugarat. 

Intenzitását fotometriás úton, elektronsokszorozó segítségével méri. 
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A gázkromatográfiában általánosan használt detektorok 
tulajdonságainak összefoglalása 
Hővezetőképesség-mérő detektor:  univerzális detektornak is hívják, mert a vizet is 
beleértve szinte mindent mér. Érzékenysége gyenge, kb. 400 pg, a kérdéses 
komponens hővezető képességének függvényében. A lineáris mérési tartomány 
könnyen átvált nem lineárisba. 

Lángionizációs detektor: specifikussága csekély, mert szinte minden szerves anyagot 
lehet vele mérni. Érzékenysége nagyon jó, 10 és 100 pg között a legtöbb szerves anyag 
mérésére képes.  

Elektronbefogási detektor: specifikus detektor halogénezett, nitrocsoportot  vagy 
kettős kötést tartalmazó vegyületekre. Érzékenysége kiváló (0,05-1 pg), a jel linearitása 
gyenge.  
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Lángfotometriás detektor: szűrő alkalmazásával specifikus kén- és foszfortartalmú 
vegyületekre. Az érzékenységi határ kénre 2 pg, foszforra 0,9 pg, mindkettőre kiváló. 

Fotoionizációs detektor: specifikussága függ az ionizációs energia és az oldószerhez 
kötődés energiájának viszonyától. Érzékenysége kitűnő, a lámpa energiája és a vizsgált 
komponens függvényében 1-10 pg.  

Tömegspektrométer (MS) detektor: Tárgyalására a következő előadássorozatban kerül 
sor. 
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Regisztráló berendezések 

Vonalíró elektronikus potenciométer. 

Kétcsatornás regisztrálókat is készítenek → kétdetektoros értékelést tesznek lehetővé. 

Automatikus integrátorok: 

 Összegzik a görbe alatti területet,  

 mérik a csúcs retenciós idejét,  

 az eredményeket regisztrálják. 
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A kromatogramok értékelése 
 

A kromatogram egy diagram, melynél az idő függvényében olvasható le a minta 
koncentrációjával arányos detektorjel. 

Ideális esetben minden komponens szimmetrikus haranggörbe vagy Gauss-görbe 
alakkal jellemző csúcs formájában lép ki az oszlopból. 

Minden csúcs a komponens anyagi minőségének jellemzésére alkalmas, 
meghatározott idő eltelte után hagyja el az oszlopot.  

A minta injektálása és az oszlop végén, a csúcsmaximum megjelenése között eltelő 
időt retenciós időnek nevezzük (tR). 
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Jellemző a szomszédos csúcsok retenciós idejének különbsége. 

Minél nagyobb ez a különbség, annál könnyebben választható el a  két komponens. 

Minden komponensre jellemző a sávszélesség. 

Minél kisebb a sávszélesség, annál keskenyebbek a csúcsok, annál jobb az elválasztás. 

Mennyiségi értékelés a csúcsmagasság, illetve a csúcsterület mérésével lehetséges. 

Csúcsmagasság mérése: csúcsmagasságnak az alapvonaltól a csúcs legmagasabb 
pontjáig terjedő távolságot tekintjük. 

Csúcsterület mérése: a csúcs magassága szorozva a csúcs félmagasságánál mért 
szélességgel 
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