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végighalad a csövön, ezért a detektor válaszideje kicsi, így jól alkalmazható repülési idő analizátort 

tartalmazó készülékeknél. 

A fotokonverziós ún. Daly-detektoroknál a konverziós dinódába csapódó ionok által kilökött 

elektronok egy szcintillátorba (például foszforkorong) ütköznek, az emittált fotonok fotoelektron-

sokszorozóval, diódasoros detektorral vagy CCD-detektorral mérhetőek. 
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5. ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

5.1. ÁLTALÁNOS SPEKTROSZKÓPIAI KÉRDÉSEK 

1. Milyen kapcsolat van a hullámhossz, a hullámszám és a frekvencia között? 

2. Számítsa ki a frekvenciáját annak a fénynek, amelynek hullámszáma (vákuumban) 2800 cm-1. 

A fény sebessége vákuumban 2,998 × 105 km/s. 

3. Hány százalékkal nagyobb vagy kisebb az 595 nm hullámhosszúságú fény fotonjának 

energiája a 686 nm hullámhosszúságú fény fotonjának energiájánál? 

4. Mi a spektrum? 

5. A és B folyadék optikai tulajdonságait hasonlítjuk össze. A folyadékok törésmutatója 689 nm 

hullámhosszúságú fényre nézve nA = 1,325; nB = 1,642. Az adott fény hány %-kal terjed 

gyorsabban vagy lassabban az A közegben, mint a B-ben? 

6. Ismertesse az anyag és a fény közötti lehetséges kölcsönhatásokat! 

7. Egy molekulát ultraibolya fotonnal gerjesztünk. 

a. Az elnyelt foton hatására megváltozik-e a molekula rezgési állapota? 

b. Megszűnhet-e a gerjesztett állapot fotonkibocsátással, illetve fotonkibocsátás nélkül? 

8. Ismertesse az abszorpciós, emissziós és fluoreszcens mérések mennyiségi meghatározásának 

alapjául szolgáló összefüggéseket! 

9. A látható és ultraibolya tartományban hogyan befolyásolja a mintát megvilágító 

monokromatikus fény intenzitása 

a. a minta százalékos fényáteresztését, 

b. a minta fluoreszcenciájának intenzitását? 

10. Egy 10-4 mol/dm3 koncentrációjú oldat egy 1 cm-es küvettában 525 nm hullámhosszon mérve 

20%-os fényáteresztést mutatott. 

a. Mekkora az anyag  moláris abszorpciós együtthatója ezen a hullámhosszon? 

b. Ugyanez az oldat 2 cm-es küvettában, ugyanezen a hullámhosszon mérve mekkora 

abszorbanciát eredményez? 

c. Milyen koncentrációjú ugyanennek az anyagnak az oldata, ha 1 cm-es küvettában, 

ugyanezen a hullámhosszon mérve 50% fényáteresztést mérünk? 

11. Milyen részegységekből épülnek fel az optikai spektrométerek? 

12. Ismertesse a volfrámizzó működési elvét! Hol alkalmazzák? 

13. Mire használják a monokromátort és az interferométert? Ismertesse a működési elvüket! 

14. Hasonlítsa össze az egyutas és kétutas spektrométerek felépítését és működését! 

15. Rajzolja fel egy abszorpció, illetve egy fluoreszcencia mérésére alkalmas berendezés vázlatát 

(mérési elrendezését), adja meg a különböző egységek nevét! 

5.2. ATOMSPEKTROSZKÓPIAI KÉRDÉSEK 

1. Milyen alcsoportjai vannak az atomspektroszkópiai módszereknek? 

2. Hogyan jellemezhető az atomspektroszkópiai módszerekkel meghatározható elemek köre? 

3. Közelítőleg hány elem meghatározása lehetséges és mely elemek nem vizsgálhatók? 

4. Mi az előnyei vannak az oldatos atomspektroszkópiai módszereknek? 

5. Milyen összefüggéssel számítjuk az atomspektroszkópiai módszerek kimutatási határait? 

6. Milyen kapcsolat van a kimutatási határ és a módszer precizitása (RSD %) között (1cL, 2cL, 
3cL)? 

7. Mi a kapcsolat a készülékre és a mintára számított kimutatási határ között? 

8. Milyen folyamatok szolgáltatják az analitikai információt az atomspektroszkópiai 

módszerekben? 

9. Milyen állapotba kell hozni a minta komponenseit atomspektroszkópiai vizsgálathoz? 

10. Hogyan jellemezhető a szabadatomos, illetve szabadionos állapot? 

11. Hogyan, milyen eszközökkel hozzuk létre a szabadatomos, illetve szabadionos állapotot? 

12. Milyen négy alapelvet használnak a korszerű elemanalitikai módszerek a szabadatomok, 

szabadionok meghatározására? 
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13. Milyen spektrumot eredményez a szabadatomok, szabadionok elektrongerjesztése? 

14. Hogyan keletkeznek az atomspektrumok, milyen kapcsolat van az elektronszerkezet és a 

vonalas atomspektrum között? 

15. Milyen információt hordoz a spektrumban a spektrumvonal hullámhossza és intenzitása? 

16. Milyen atomi folyamatok játszódnak le az atomemissziós elv alkalmazásakor? 

17. Milyen fő elemei vannak egy atomemissziós készüléknek? 

18. Milyen atomi folyamatok játszódnak le az atomabszorpciós elv alkalmazásakor? 

19. Milyen fő elemei vannak egy atomabszorpciós készüléknek? 

20. Milyen atomi folyamatok játszódnak le az atomfluoreszcenciás elv alkalmazásakor? 

21. Milyen fő elemei vannak egy atomfluoreszcenciás készüléknek? 

22. Milyen atomi folyamatok jellemzik a külső ionforrással működő tömegspektrometriás 

módszert? 

23. Milyen fő elemei vannak egy ICP-MS-készüléknek? 

24. Milyen folyamatok játszódnak le a termikus sugárforrásokban? 

25. Mik a legfontosabb analitikai sugárforrások? 

26. Milyen folyamatok játszódnak le a nemtermikus sugárforrásokban? 

27. Milyen folyamatok játszódnak le a termikus atomforrásokban? 

28. Melyek a legfontosabb analitikai atomforrások? 

29. Milyen nemtermikus atomforrást használunk? 

30. Milyen a felépítése a lamináris, diffúziós és a lamináris előkevert lángnak? 

31. Milyen főkomponensek találhatók a levegő-acetilén lángban? 

32. Milyen lángokat használhatunk az atomabszorpciós készülékekben? 

33. Milyen hőmérsékletet érhetünk el a különböző lángokkal? 

34. Miért szükséges különböző égőfejeket használni a különböző lángokhoz? 

35. Milyen részeket tartalmaz egy láng emissziós spektruma? 

36. Milyen elven működik a nagyfeszültségű szikra sugárforrás? 

37. Milyen paraméterekkel jellemezhető a szikrakisülés? 

38. Milyen kölcsönhatás van a szikrakisülés és a minta között? 

39. Milyen minták elemzésére használható a szikra sugárforrás? 

40. Milyen fő egységei vannak egy induktív csatolású plazma sugárforrásnak? 

41. Milyen elven folyamatok hozzák létre az induktív csatolású plazmát és milyen a felépítése? 

42. Milyen paraméterekkel jellemezhető az induktív csatolású plazma (összetétel, hőmérséklet, 

hőmérsékleteloszlás)? 

43. Milyen technika problémák jelentkeznek az ICP működtetésekor? 

44. Milyen leképezési módokat használnak az ICP-OES-készülékekben? 

45. Milyen elven működik a síkkatódos glimmlámpa és milyen paraméterekkel jellemezhető? 

46. Milyen elven működik a grafitkemence atomizáló és milyen paraméterekkel jellemezhető? 

47. Milyen két grafitcső konstrukciót és fűtésmódot alkalmaznak a grafitkemence atomizálókban? 

48. Mi az oka, hogy a grafitkemence-atomizálóval 2-3 nagyságrenddel jobb kimutatási hatá-

rokat kapunk, mint láng atomizálóval? 

49. Milyen főbb szakaszokra bontható egy oldat minta átalakulása a sugárforrásokban és atom-

forrásokban? 

50. Mi a különbség mintabeviteli szempontból a kapcsot források és az integrált források 

között? 

51. Milyen részfolyamatokon keresztül kapjuk az analitikai jelet OES-, AAS-, AFS- és ICP-

MS-módszer esetén? 

52. Milyen elven juttatjuk az oldat mintát áramló közegű forrásokba (láng, ICP)? 

53. Mi a különbség a direkt és indirekt porlasztók között? 

54. Milyen egy koncentrikus porlasztó felépítése és hogyan működik? 

55. Milyen elemei vannak egy indirekt atomabszorpciós porlasztó egységnek és hogyan jelle-

mezhető a működése? 

56. Hogyan alakul a cseppméreteloszlás a porlasztókamrában? 

57. Az elporlasztott mintának közelítőleg milyen hányada jut a lángba (Láng-AAS)? 

58. Milyen fontosabb porlasztó típusokat használunk az ICP-OES-készülékekben? 
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59. Milyen fő különbségek vannak az AAS- és ICP-OES-készülékekben használt porlasztók 

között? 

60. Milyen viszonylag stabil molekulákat találunk a nagyhőmérsékletű források disszociációs 

folyamataiban? 

61. Milyen általános egyenletek jellemzik a termikus disszociációs folyamatot? 

62. Milyen általános egyenletekkel irható le az elektrongerjesztés és a spontán fényemisszió? 

63. Milyen általános egyenletekkel irható le a termikus ionizáció? 

64. Milyen általános összefüggéssel adható meg az összes részecskekoncentráció egy adott 

elemre a forrásokban? 

65. Milyen tényezők befolyásolják egy MO összetételű oxid termikus disszociációs 

egyensúlyát? 

66. Milyen tényezők befolyásolják a szabad atomok termikus ionizációs egyensúlyát? 

67. Milyen tényezők befolyásolják egy emissziós mérésnél a színképvonal intenzitását? 

68. Milyen tényezők befolyásolják az atomabszorpciós mérésnél az abszorbanciát? 

69. Milyen az emissziós spektrum felépítése reális analitikai sugárforrásokban? 

70. Hogyan értelmezzük, illetve számítjuk a vonalintenzitást emissziós spektrumokban? 

71. Milyen az abszorpciós spektrum felépítése reális analitikai atomforrásokban? 

72. Hogyan értelmezzük, illetve számítjuk az atomos abszorbanciát atomabszorpciós 

spektrumokban? 

73. Milyen analitikai feladatok megoldására alkalmazzuk a lángemissziós módszert? 

74. Milyen analitikai feladatok megoldására alkalmazzuk a szikra-OES-módszert? 

75. Milyen előnyei és hátrányi vannak az ICP-OES-módszernek? 

76. Milyen részegységekből épül fel egy ICP-OES-készülék? 

77. Mi az ICP-OES-készülék egyes egységeinek feladata? 

78. Milyen elemei vannak az ICP-sugárforrásnak és hogyan jellemezhetők az egyes egységek? 

79. Mi a lényege axiális és radiális kombinált leképezésnek? 

80. Hogyan épül fel egy echelle polikromátoros CCD-detektoros ICP-OES-készülék 

fényfelbontó egysége? 

81. Milyen felépítésű az echelle polikromátoros készülékben a detektor felületen megjelenő 

spektrum (echellogram)? 

82. Hogyan értelmezzük az ICP-OES-készülékkel kapott spektrumban a hátteret, mi a vonal 

melletti háttérkorrekció elve? 

83. A háttérkorrekció milyen három alapesetét használhatjuk az ICP-OES-készülékekben? 

84. Milyen alakú az ICP-OES-mérés kalibrációs függvénye ideális esetben és reális 

körülmények között nagyobb koncentrációtartományban? 

85. Milyen részegységekből áll és hogyan működik egy folytonos spektrumú fényforrással 

működő AAS-készülék? 

86. Milyen részegységekből áll és hogyan működik egy vájtkatódú lámpa fényforrással működő 

AAS-készülék? 

87. Milyen felépítésű egy vájtkatódú lámpa és hogyan működik? 

88. Milyen alakú az AAS-mérés kalibrációs függvénye ideális esetben és reális körülmények 

között? 

89. Milyen elemeket tartalmaz, és hogyan működik a láng-AAS-készülék porlasztó-égő 

egysége? 

90. Milyen szempontok szerint történik a láng megválasztása? 

91. Milyen zavaróhatásokkal kell számolnunk a láng-AAS-módszer esetén? 

92. Hogyan küszöböljük ki a zavaróhatásokat? 

93. Milyen elemeket tartalmaz, és hogyan működik egy grafitkemence atomizáló? 

94. Milyen fűtésmódokat programozhatunk a GF-AAS-készüléken? 

95. Hogyan történik a minta bemérése a GF-AAS-készüléken? 

96. Milyen funkciói vannak GF-AAS-készülék az automata bemérőjének? 

97. Milyen négy alap szakaszra bomlik a GF-AAS-mérés programja és mik egyes szakaszok 

funkciói? 

98. Milyen jellegűek a GF-AAS-elemzés jelei és milyen módon mérjük a jelet (abszorbancia)? 
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99. Hogyan történik a hőkezelési és atomizálásai szakasz kísérleti optimálása, a hőkezelési és 

atomizálásai görbék felvétele és értékelése? 

100. Milyen célt szolgálnak a mátrixmódosítók a GF-AAS-elemzésben? 

101. Milyen elven működik a hideggőzös higany-AAS-módszer? 

102. Milyen előnyei és hátrányai vannak az ICP-MS-módszernek? 

103. Hogyan jellemezhetők a kisfelbontású ICP-MS-készülékkel felvett tömegspektrumok 

(izobárok, molekulaionok)? 

104. Hogyan javul a tömegspektrumok információ tartalma nagyfelbontású ICP-MS-készülék 

alkalmazásával? 

105. Milyen részegységekből épül fel egy ICP-MS-készülék? 

106. Mi az ICP-MS készülék egyes egységeinek feladata? 

107. Hogyan történik az ICP-ionforrásban előállított ionok bevitele a tömegspektrométerbe 

(csatoló egység)? 

108. Mi az ionoptika szerepe a készülékben? 

109. Milyen elven működő analizátorokat alkalmaznak a kommerciális ICP-MS-készülékekben? 

110. Milyen elemekből épül fel egy kvadrupol ICP-MS-készülék és milyen paraméterekkel 

jellemezhető? 

111. Hogyan származtatjuk az ICP-MS-mérést zavaró molekulaionokat (plazma, mátrix)? 

112. Milyen módszereket használhatunk a molekulaion zavarások kiküszöbölésére? 

113. Milyen elemekből épül fel egy nagyfelbontású, kettősfókuszálású ICP-MS-készülék és 

milyen paraméterekkel jellemezhető? 

5.3. MOLEKULASPEKTROSZKÓPIAI KÉRDÉSEK 

1. Mit nevezünk kromofórnak és auxokróm csoportnak? 

2. Milyen elektronátmenetek játszódhatnak le a molekulában az elektrongerjesztés során? 

3. Mikor nem alkalmazható a Bouguer–Lambert–Beer-törvény? 

4. Ismertesse az UV-VIS-spektroszkópia analitikai alkalmazásait. 

5. A folyadékkromatográfiában gyakran alkalmaznak ultraibolya spektrofotométert detektorként, 

úgy, hogy a mérés a kromatogram felvétele alatt végig egyetlen rögzített hullámhosszon 

történik. Milyen anyagok mérhetők így, milyen eluensekben? Mi a mért jel és milyen 

kapcsolatban van ez a jel a minta koncentrációjával? 

6. X és Y két szerves vegyület. Egy ismeretlen oldatnak, amely mindkettőt tartalmazza, 440 nm-en 

0,120, míg 610 nm-en 0,605 az abszorbanciája. A tiszta (Y-mentes) 10-3 mol/dm3 koncentrá-

ciójú X oldat abszorbanciája 440 nm-en és 610 nm-en 0,045, illetve 0,840. A 10-4 mol/dm3 

koncentrációjú tiszta Y oldat megfelelő értékei: 0,205 (440 nm) és 0,025 (610 nm). Mekkora X 

és Y koncentrációja az ismeretlen oldatban? Az oldószer és a kísérő anyagok az egyik 

hullámhosszon sem nyelnek el. 

7. Acetonitrilben oldott két szerves anyag (A és B) koncentrációját kell mérni egymás mellett, 

spektrofotometriás módszerrel. A 10-4 mol/dm3 koncentrációjú tiszta A oldat esetén a mért 

abszorbancia 240 nm-en 0,260, 290 nm-en 0,885 egység. 10-4 mol/dm3 koncentrációjú tiszta B 

oldat esetén az előző két hullámhosszon rendre 1,040, illetve 0,282 egységet kapunk. Az 

ismeretlen oldatban 240 nm-en 4,203, 290 nm-en 1,601 értékű abszorbanciát mérünk. 

Számítsa ki A és B koncentrációját! Az összes mérést azonos körülmények között végezték, 

az oldószer és az esetleges szennyezők a fenti hullámhosszakon nem nyelnek el. 

8. Milyen anyagok mérhetőek fluoreszcenciaspektroszkópiával? 

9. Mi a kioltás? 

10. Egy fluoreszcenciára képes anyagból oldatot készítenek és négyzet alapú küvettába töltik. A 

küvettát a szokásos módon, azaz az egyik oldalfalára merőleges, monokromatikus 

fénynyalábbal világítják meg. A besugárzó fény hullámhossza alkalmas a fluoreszcens anyag 

gerjesztésére. 

a) Milyen irányba lépnek ki a fluoreszcens fotonok az oldatból? 

b) Ha a fluoreszcenciát monokromatikus fénynyalábbal váltják ki monokromatikus lesz-

e a fluoreszcens fény? 
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c) Ha a megvilágító fény intenzitását kétszeresére növelik, hogyan változik a 

fluoreszcens fény intenzitása? 

11. Miért alkalmazható a luminol vérnyomok kimutatására? 

12. Mit nevezünk normálrezgésnek? 

13. Milyen következményei vannak annak, hogy a molekulák rezgéseinek potenciálgörbéi 

anharmonikusak? 

14. Hogyan lehet a rezgéseket csoportosítani? 

15. Milyen technikák vannak szilárd, folyadék és gáz halmazállapotú minták infravörös 

spektrumának felvételére. 

16. Miért használható molekulák szerkezetének a felderítésére az infravörös spektroszkópia? 

17. Hasonlítsa össze az infravörös és a Raman-spektrum információtartalmát! 

18. Milyen tényezők befolyásolják a besugárzó fény hullámhosszának kiválasztását a Raman-

spektroszkópiás méréseknél? 

 

5.4. TÖMEGSPEKTROSZKÓPIAI KÉRDÉSEK 

1. Mit értünk tömegspektrumon? Vázolja fel sematikusan, hogy egy nagyobb molekula mérése 

esetén mit láthatunk a tömegspektrumon! 

2. Mi a molekulacsúcs? Előfordulhat-e, hogy a molekulacsúcs nem jelenik meg a spektrumban? 

3. Mi a felbontóképesség? 

4. Ismertesse a tömegspektrométer részegységeit! Milyen nyomáson működnek a tömegspektro-

méterek, és miért? 

5. Milyen ionforrásokat alkalmaznak a tömegspektrometriában? 

6. Mi a tömegspektrométerekben használt kvadrupól analizátor működésének alapja? 

7. Mi a különbség a pontdetektorok és a sordetektorok között? 

8. Egy tömegspektrométer analizátorába történő belépés előtt egy 60 dalton tömegű, m/z = +1 

töltésű molekulaionnal (10 kV gyorsítófeszültség hatására) 1,6 × 10
-15

 J energiát közlünk. 

Mekkora lesz a sebessége (m/s)? 

9. Az alábbi molekulapárok közül melyek megkülönböztetése lehetséges az eltérő 

molekulaionok és/vagy a különböző fragmentációs mechanizmusok alapján? Van olyan 

molekulapár, amelyek megkülönböztetése tömegspektrometrumaik alapján nem lehetséges? 

 

„A” pár „B” pár „C” pár „D” pár 

HO

HO  

O

 

CH3

 

NHCH3

 

HS

 

O

 

CH3

 

OCH3
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1. BEVEZETŐ 

Az analitikai mérési módszerek sohasem abszolút szelektívek egy-egy mérendő komponensre. Ezért a 

legtöbb összetett minta esetén a mérés előtt szükség van a mérést potenciálisan zavaró komponensek 

eltávolítására. Extrém esetben a meghatározandó anyagot a minta összes többi összetevőjétől el kell 

választanunk, miközben esetleg hozzáteszünk olyan anyagokat, amelyek eredetileg nem voltak a 

mintában (pl. a lecsapószert a gravimetriában). Az elválasztáson térbeli elkülönítést értünk. 

 Ha a mérendő anyagnak az a tulajdonsága, amely alapján az elválasztás történik (pl. 

illékonyság, megoszlási hányados) nagyságrendekkel különbözik a zavaró anyagokétól, 

akkor az elválasztásra sokféle lehetőség van pl.: 

o desztilláció, kilúgozás, folyadék-folyadék extrakció, adszorpció, hűtéses kicsapás 

gőzelegyből, stb. 

Ezek a műveletek – legalábbis az egylépéses változataik – két frakcióra választják a minta 

komponenseit. A cél az, hogy a minta mérendő komponensének teljes mennyisége az egyik 

frakcióba kerüljön, a zavaró anyagok pedig a másikba. Ha a mérendő anyag csak kevésbé 

különbözik a zavaró anyagoktól, akkor a helyzeten javítani lehet többszöri frakcionálással, 

ami azonban nagyon munkaigényes. 

 Ha az egymástól elválasztandó anyagok nagyon hasonlóak, akkor a fenti módszerek nem 

használhatók. Ezekben az esetekben alkalmazzuk az elválasztástechnika különösen hatékony 

módszereinek valamelyikét, általában: 

o a kromatográfiát, vagy  

o az elektroforézist. 

Mindkét technika lényege, hogy a minta összetevői a berendezésben egy adott irányba 

mozognak, de különböző sebességgel, és ezért egy idő után elválnak egymástól. 

(Tulajdonképpen hasonló a lényege egy harmadik, szintén gyakran használt módszernek, a 

tömegspektrometriának is, de ezt hagyományos okokból nem elválasztási, hanem mérési 

módszernek tekintjük.) 

A térben elválasztott komponensek mennyiségét (koncentrációját) valamilyen detektorral 

mérjük. A detektorok általában rendelkeznek valamilyen szelektivitással; ezért az elválasztásnak nem 

mindig kell tökéletesnek lenni, bizonyos anyagok a mérendő anyag mellett maradhatnak. 

A térbeli elkülönítés sebességkülönbségen alapszik. 

A minta, vagyis a szétválasztandó elegy egy kis részletét egy „versenypálya” startvonalához 

helyezik, ahonnan a különböző komponensek különböző sebességgel haladva jutnak el a 

„cél”-hoz, vagyis a detektorhoz. 

A detektoron először a leggyorsabb komponens zónája halad át, ezt követi egy idő múlva a 

második leggyorsabb komponens és így tovább. 

Mivel a komponensek zónáinak szélessége nem nulla, a detektor az egyes komponenseket nem 

csak egy pillanatra, hanem egy bizonyos ideig érzékeli. Ez az idő függ a zóna szélességétől és 

annak haladási sebességétől (4.2.5.1. mozgó ábra). 

Ha két komponens sebessége csak kissé különböző, akkor előfordulhat, hogy a két komponens 

zónája még nem vált szét teljesen, mire a detektorba érnek. 

Teljes szétválásról csak akkor beszélhetünk, ha az elöl haladó komponens zónája már 

elhagyta a detektort, amikor a következő zóna eleje a detektorba ér. 
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4.2.5.1. mozgó ábra. Térbeli elválasztás detektálása 

 

A továbbiakban a kromatográfia és az elektroforézis elválasztási folyamatát vizsgáljuk. A 

gyakorlatban mindkét módszernek számos változata használatos. 
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2. KROMATOGRÁFIA 

2.1. BEVEZETÉS A KROMATOGRÁFIÁBA 

2.1.1. Eredete 

Az analitika elválasztási módszereinek egy nagy csoportja a kromatográfia. 

Az első igazi kromatográfia M. Cvet orosz botanikus nevéhez köthető, aki egy függőlegesen 

elhelyezett, kalcium-karbonáttal töltött üvegcsövet használt növényi pigmentek elválasztására a XX. 

század első évtizedében. A növényi kivonatot az oszlopon alkohollal átmosva egyenletes sebességgel 

mozgó színes sávokat látott. 

A módszer elnevezése is hozzá kötődik. A kromatográfia a görög χρώμα: kroma, ’szín’ és 

γραφειν: grafein ’írni’ szavak összetétele. 

2.1.2. Célja 

A módszert két alapvető célra használjuk: 

analitikai (mennyiségi elemzési módszer) vagy 

preparatív (tisztítási módszer). 

A preparatív kromatográfia esetében az elválasztott vegyületek további feldolgozása a végső cél, azaz 

tisztítási műveletről beszélhetünk. Az analitikai kromatográfia általában kisebb anyagmennyiségekkel 

dolgozik, és célja az analát relatív arányának meghatározása a keverékben. 

2.1.3. Típusai 

A kromatográfiában általában valamilyen fluidum van mozgásban egy másik, rendszerint helyhez 

kötött fázishoz képest. Ennek alapján beszélhetünk: 

 mozgófázisról (eluens) (lehet gáz, folyadék, vagy szuperkritikus folyadék) és 

 állófázisról (lehet szilárd, vagy folyékony – az eluenssel nem elegyedő). 

Mozgófázis típusa szerint 

 Gáz kromatográfia (Gas Chromatography GC). 

 Folyadék kromatográfia (Liquid Chromatography LC). 

 Szuperkritikus fluidum kromatográfia (Supercritical Fluid Chromatography SFC). 

Alak szerint 

 Oszlopkromatográfia (egy csőben – „kolonnában” – van rögzítve az állófázis). 

 Planáris kromatográfia (egy sík lapon van rögzítve az állófázis, pl.: VRK, lásd 2.1.10.4. ábra). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6g_nyelv


 

 III. C - 311. 

© Horvai György, Dudás Katalin Mária  www.tankonyvtar.hu  

III. Műszeres analitika C. Elválasztástechnika 2. Kromatográfia 

 

2.1.4. Az elválasztás alapja 

Az oszlopkromatográfiás eljárásoknál (GC, LC) a minta beinjektálása után: 

 a dugószerűen (négyszögimpulzusként) beinjektált minta az oszlopra érkezve egy rövid 

szakaszt (sávot) foglal el. 

 A mozgó fluidum („eluens”) hatására ez a sáv lassan végigvándorol az oszlopon. 

Ha az oszlop átlátszó, és az elválasztandó anyagok színesek, akkor meglepő dolgot látunk: 

o előrehaladás közben a sáv több, különböző színű sávra válik szét. 

Más szóval a különböző színű anyagok nem egyforma sebességgel mozognak. 

 

 

2.1.3.1. mozgó ábra. Elválasztás oszlopon 

 

Tegyük fel, hogy az eluens áramlási sebessége időben és térben (az oszlop hossza mentén) állandó. 

Akkor valamennyi színes komponens egyenletes sebességgel halad végig az oszlopon, de a 

sebességük nem egyforma. 

Ugyanis a színes anyagok (a minta összetevői) az álló fázison – valamilyen megoszlási jelenség, pl. 

adszorpció, vagy gáz-folyadék megoszlás miatt – részlegesen megkötődnek. A részleges 

megkötődésen azt értjük, hogy adott pillanatban egy adott molekulafajtából a molekulák egy része, pl. 

80%-a – a szilárd állófázison van adszorbeálva vagy a folyékony állófázisban van abszorbeálódva. 

Így a színes sávok lineáris haladási sebessége kisebb, mint az eluensé. (Az eluens haladási 

sebességének mérése nem triviális feladat, de megoldható.) 

Megjegyzés: az itt leírtak a kromatográfia néhány speciális verziójánál nem igazak (pl. méretkizárásos 

kromatográfia – 2.3.7. szakasz – és nemlineáris kromatográfia – 2.1.5. szakasz). 

2.1.5. A megoszlási hányados 

 

Ahol: : az i-dik komponens megoszlási hányadosa, 

: az i-dik komponens állófázison adszorbeálódott (vagy az álló 

folyadékfázisban oldódott) koncentrációja, 

: az i-dik komponens koncentrációja a mozgófázisban. 

A két koncentráció értéke változó lehet az i-edik komponens zónájában (többnyire az oszlop 

hossztengelye irányában Gauss-görbe szerinti eloszlást mutatnak), de a két koncentráció hányadosa, 

vagyis a megoszlási hányados mindenütt ugyanakkora (csak lineáris kromatográfia esetén, erről ld. 

2.1.5. szakasz). 

A zónák haladási sebessége a megoszlási hányadostól függ. Ennek oka az, hogy a megoszlás 

következtében az állófázishoz éppen kötődő molekulák áramlási sebessége nulla. 
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2.1.5.1. mozgó ábra. Gázkromatográfiás elválasztás 

A minta komponenseinek átlagos sebessége ( ) 

A kötött és a nem kötött hányad között dinamikus egyensúly van. 

 

 

2.1.5.2. Dinamikus koncentráció egyensúly 

(x: távolság a kolonnán az injektálási ponttól 

t: kis idő elteltével) 

 A mozgófázisban haladó analát a mozgófázis sebességével halad, jelöljük ezt u-val. 

 Az állófázison kötött analát sebessége pedig éppen nulla (0). 

Az analát átlagos sebessége (v), tehát attól függ, hogy hány %-ban van az állófázishoz kötve, illetve 

milyen arányban mozog a mozgófázissal. Az analát átlagos sebességét így írhatjuk le: 

                                                              

Tehát mindig igaz, hogy v u ! 

  
  

     
   

  

     
   

  

     
   

Ahol:   : állófázisban lévő mennyiség  

  : mozgófázisban lévő mennyiség 

 

Probléma: a lokális koncentrációk helyről helyre változnak, ezért infinitézimálisan rövid oszlop-

szakaszra írjuk fel az egyenletet: 

  
   

       
   

   

       
   

   

       
   

 

 

t 

adszorpció 

deszorpció 

  
          

 

  
             

x 

áramlás 




 

 III. C - 313. 

© Horvai György, Dudás Katalin Mária  www.tankonyvtar.hu  

III. Műszeres analitika C. Elválasztástechnika 2. Kromatográfia 

 

  
 

   

   
 

   

   

   
 

   

   
  

   
 

      
   

   
 

  
  

   
   

  
   
   

  
  
  

 

 
  

  
: a két fázis térfogataránya, 

mely a mintától független kolonna jellemző 

(a szakirodalom gyakran a 
  

  
 hányadost hívja fázisaránynak), 

         
 

  
  

  
  

   

(Figyeljük meg, hogy a helyfüggés kiesett.) 

 

 megoszlási hányados értékének meghatározása 

 értékét úgy mérhetjük meg, hogy egy termosztált edényben: 

1. ismert mennyiségű állófázist, eluenst és analátot összerázunk, 

2. megvárjuk az egyensúly beállását, 

3. majd meghatározzuk az analát koncentrációját az eluensben:   . 

4. Ebből az anyagmérleg alapján már megkapjuk az állófázison is az analát koncentrációját:    . 

(Utóbbi tulajdonképp látszólagos koncentráció, mert a megkötött analátmólok számát a szorbens 

tömegére vagy térfogatára vonatkoztatjuk, akkor is, ha a kötődés csak a felületen történik.) 

Különböző analátmennyiségekkel elvégezve a mérést, több összetartozó        adatpárt kapunk. 

Ezeket ábrázolva megkapjuk a mérés hőmérsékletén az analát adszorpciós izotermáját az álló fázis 

és az eluens között. 

Egyensúlyi megoszlás: 

 

2.1.5.3. ábra. Nem lineáris kromatográfiában az izoterma nem lineáris 

 
   

   

izoterma 
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2.1.5.4. ábra. Lineáris kromatográfiában az izoterma lineáris 

 

Az egyenes egyenlete:  
        

  
  

  
. 

Ahol: K a megoszlási hányados (függ: a szilárd anyagtól, az eluenstől és természetesen a megoszló 

anyagtól: az ábrán látható két egyenes két különböző mintakomponens izotermája ugyanazon az 

eluens-állófázis páron). 

Az analát átlagos haladási sebességére fentebb levezetett képlet csak a lineáris kromatográfiában 

érvényes, mert a levezetésben a megoszlási hányadost a koncentrációtól függetlennek tekintettük. 

 

 

2.1.5.5. mozgó ábra. Megoszlás számítási feladat 

2.1.6. A kromatogram 

Kromatogram: regisztrált detektorjel az idő függvényében. 
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2.1.6.1. ábra. Detektorjel az idő függvényében. 

A jel általában egyenesen arányos a detektált pillanatnyi koncentrációval. 

Az ábrán bemutatott kromatogram: regisztrált koncentráció az idő függvényében 

    
 a csúcs súlypontjához tartozó idő,  

 Ami Gauss görbe esetén a csúcsmaximum helye. 

Retenciós idő 

  : eluens retenciós ideje 

 Az eluensnek az oszlopon való áthaladási ideje, illetve bármely komponensnek a mozgással 

töltött ideje 

  
 

  
     

 

 
 

Ahol:    : a kolonna hossza, 

   : az eluens sebessége. 

   
: az i-edik anyag retenciós ideje: 

 egy fajta molekula tartózkodási ideje az oszlopban = állás ideje + haladás ideje, 

 Megegyezik a csúcsmaximum regisztrálásának idejével ha a csúcs szimmetrikus 

   
 

 

  
 

   : redukált retenciós idő 

A komponens állóideje (     = a teljes átjutás ideje (   
  – a haladási idő (   . 

       
    

  : retenciós tényező 
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Retenciós térfogat 

                                          

   
                          

 idő alatt az oszlopon átfolyó eluens térfogata    
      

. 

   eluens térfogata az oszlopban:     idő alatt        . 

   
      

        

  
  

            

Ha két komponens megoszlási hányadosa közel van egymáshoz, pl. 9 és 10, ez már jelentős 

tartózkodási idő, illetve retenciós térfogat különbséget jelenthet. 

2.1.7. Zónaszélesedés 

A minta bevitele egy keskeny zónában történik, azonban a kolonna végén az egyes komponensek 

zónájának szélessége nagyobb, mint a mintabevitelnél volt. 

Az alábbi ábra mutatja, hogy az oszlopon előre haladva hogyan szélesednek a csúcsok és hogyan 

javul mégis az elválasztás. 

  

 

 

A mennyiségi információt a csúcs lokális magassága hordozza, így ha két komponens görbéje átfedi 

egymást, akkor ott jelként a két komponens jelének összegét detektáljuk. Vannak ugyan külön-

böző trükkök (például a félgörbe tükrözése), amelyek segítségével közelítő számolást végezhetünk, de 

a két komponens elválasztása végül is nem történik meg. Mi okozza a zónaszélesedést? Mi kell ahhoz, 

hogy két komponens sávja teljesen elváljon egymástól, mire az oszlop végére érnek? Az alábbiakban 

ezekre a kérdésekre keressük a választ. 

A csúcsok alakját közelíthetjük a Gauss-görbével 

 A görbe magasságának körülbelül 60%-nál van az úgy nevezett csúcsszélesség, amely a görbe 

két inflexiós pontját összekötő szakasz hossza. 

 A csúcsszélesség fele a σ (szórás). 

 Az inflexiós pontokba húzott érintők az alapvonalból éppen 4σ hosszúságú szakaszt 

metszenek ki. (Más jelöléssel: 4σ=W.) 

2.1.7.1. mozgó ábra. Zónaszélesedés, megtörténik-e az alapvonali elválás 
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2.1.7.2. ábra. A Gauss-görbe tulajdonságai 

 

A görbének 4 fontos adata van: 

 a várható értéke (a hosszúság vagy idő tengelyen hol helyezkedik el a koncentráció maximum), 

 a magassága, 

 a területe 

 és a szórása (fél csúcsszélessége). 

Az utolsó 3 adat nem független egymástól. A 4σ tartományba esik a csúcs területének 95%-a. 

Megjegyzendő, hogy a kromatogram nem mindig Gauss görbe alakú. Tehát a kromatográfiában csak 

jó közelítéssel használhatjuk az összefüggéseit, melyek alkalmazhatóságát ellenőrizni kell. 

Zónák szélesedésének főbb okai 

 Hosszirányú diffúzió az oszlopban (pl. gázkromatográfiás kapillárisban). 

 Nem egyforma utakat járnak be az egyes molekulák a töltet szemcséi között. 

 Az áramlási sebesség nem egyenletes (szemcsék között szűkület, bővület). 

 Lamináris diszperzió (parabolikus áramlási sebesség-profil): 

 

2.1.7.3. ábra 

o óriási koncentráció gradiensek: be-, illetve kifelé diffúzió, 

o van szétkenődés, de sokkal kisebb, mintha az a radiális diffúzió nélkül lenne. 

 A szorpció és a deszorpció sebessége nem végtelen nagy. 
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Zónaszélesedés leírása 

 

2.1.7.4. ábra. A zóna a csúcs előrehaladásával szélesedik 

 

A csúcsnak az előrehaladás közbeni szélesedését az alábbi egyenlet írja le: 

  
              

Ahol:   : a Gauss-görbe „szórás” paramétere, 

x: a csúcs által az oszlopban megtett út hossza, 

H: arányossági tényező, 

 egy helytől (x),  független (jó közelítéssel) 

 és komponenstől (i), 

 de a mozgófázis sebességétől (u0),  

 az adszorbens szemcseátmérőjétől (dp), függő. 

  és további paraméterektől 

H dimenziója hosszúság, elnevezése: elméleti tányérmagasság 

(HETP: height equivalent of a theoretical plate).  

A megadott képlettel kiszámítható a csúcsok szélessége az oszlop végének elérésekor (x = L 

helyettesítéssel, ahol L az oszlop hossza). 

  
              

Az oszlop elméleti tányérszáma 

Az elméleti tányérmagasság elnevezésnek megfelelően az L hosszúságú oszlop tányérszáma (N): 

  
 

 
 

Itt nem valódi tányérokról van szó, mint a desztillációs oszlopokon. Az elnevezések analógiákon 

alapszanak. 

Eddig arról beszéltünk, hogy az oszlop vége felé milyen hosszan nyúlik el a sáv (a csúcs). 

Kromatográfiában viszont általában nem hely, hanem idő szerinti regisztrátumot mérnek. A 

detektorjel a pillanatnyi kilépő koncentrációt jelzi. Az időbeli regisztrátumon is Gauss-görbe alakú 

csúcsokat látunk, amelyeknek a szélességét a σt szélességi paraméterrel jellemezzük. 
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2.1.7.5. mozgó ábra. Számítási feladat 

 

 

2.1.7.6. mozgó ábra. Az elméleti tányérszám bemutatása kromatogramon 

 

  

  
    

   
 

   

 
  

   

 

   
 

   

   
 

 

Mivel:   
      

ezért:  

  

   
    

      

  
 

 
 

   
 

   
 
 

     
   

   

 

 

  
   

   

 

 

  
   

   

 

 

 

E képlet alapján a kromatogramról leolvasható a tányérszám. A különböző analátok csúcsaiból 

számolt N körülbelül egyforma a modell szerint. 

A csúcskiszélesedés tipikus mértéke az egyes kromatográfiás módszereknél nem egyforma. 

  pl. tR = 10 perc esetén σt értéke 

a GC-ben N = 105 kb. 1/30 perc 

a HPLC-ben N = 104 1/10 perc 
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Az oszlopon bekövetkező csúcskiszélesedés úgy is interpretálható, hogy adott anyagnak az oszlop 

elején egyszerre induló molekulái nem egyszerre érnek az oszlop végére, tehát nem mindegyik halad 

az adott molekulafajtára jellemző átlagsebességgel. A sebesség (és így a tartózkodási idő) diszperziója 

a csúcskiszélesedés másik értelmezése.  

Olvasmány (van Deemter összefüggés) 

Kisebb H-hoz → kisebb σ és nagyobb N tartozik adott L esetén. 

H értéke erősen függ az eluens lineáris áramlási sebességétől (u=L/t0). 

 

2.1.7.7. ábra. van Deemter-összefüggés 

 

→Van olyan áramlási sebesség, hogy adott szemcseméret mellett a szélesedés a legkisebb legyen, 

→de tRi lehet, hogy túl nagy az uopt-nál. 

Mivel kis szemcseméretnél lankásabb a minimum → lehet növelni u-t, mert nem lesz jelentős H 

növekedés → gyorsabb elválasztás. 

2.1.8. Felbontás 

A kromatográfia fontos kérdése, hogyan lehet két hasonló anyagot – lehetőleg rövid idő alatt – 

egymástól jól elválasztani. A hasonló anyagok megoszlási hányadosa adott rendszerben gyakran igen 

közel van egymáshoz, ezért nagyon hatékony elválasztásra lehet szükség. (Fontos azonban 

megemlíteni, mert gyakran hajlamos az ember megfeledkezni róla, hogy viszonylag különböző 

anyagoknak véletlenszerűen nagyon közeli megoszlási hányadosa lehet, és így a retenciós idejük lehet 

gyakorlatilag azonos. Ezért a retenciós idő alapján történő azonosítással nagyon óvatosan kell bánni.) 

Vajon elválnak-e a hasonló tulajdonságú (hasonló K értékű) anyagok csúcsai? 

Miért fontos ez a kérdés: 

 mennyiségi elemzés: a csúcs területek alapján történik, 

 a detektor összeadja a jeleket, ezért ha a Gauss-görbék metszik egymást, nem tudjuk egyen-

ként mérni a komponensek mennyiségét (területét). 

A felbontás definíciója 

Megtörtént-e az alapvonali elválás, megfelelő-e a szelektivitás, azaz használható-e az adott mérési 

eljárás a mérendő komponensek elválasztására? 

 

 

5 m 

 

2 m szemcseátmérő 

uopt u (sebesség) 

H 

 

 

 

 

Hopt 
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2.1.8.1. ábra. A felbontás grafikus értelmezése 

 

              
   

    

           
 

 Ha R = 1, a két görbe még átlapol. 

 Elfogadható (azaz gyakorlatilag az alapvonalig menő) a felbontás, ha R ≥ 1,5 (legalábbis ha 

egyforma magasságúak a görbék). 

Az R jelölés magyarázata: Resolution. 

Az elválasztás tervezésére alkalmas képlet R-re 

Az R-et definiáló képlet nem alkalmas az elválasztás megtervezésére, mert nem azok a mennyiségek 

szerepelnek benne, amelyeket közvetlenül változtatni tudunk, mint például az oszlop geometriai 

méretei, a töltet tulajdonságai, a térfogatáram, az eluens összetétele, stb. Ezért R képletét úgy alakítjuk 

át, hogy benne jobban kezelhető mennyiségek szerepeljenek. 

A képlet levezetése: 

  
   

    

           
  

   
    

   
   

  
 

   

  
 
 

  

 
 
                 

                 
 

  

 
 

     

       

 
  

 
 
     

     
 

     

       
 

  

 

  

  
  

  

  
  

 

     

 
     

 
  

 
  

 
 
   

   
 

  

    
 

Tehát R pontos képlete: 

  
  

 
 
   

   
 

  

    
 

Ahol: 

  
  

  
 

  
  

  

  
  

  

 
  

  
   

   
     

 
 

Közelítő képlet: 

Ha a két elválasztandó komponens k értékei csak kicsit különböznek, akkor α, az u.n. szelektivitási 

tényező, közel van 1-hez, ezért 
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Másrészt mivel ilyenkor α közel van 1-hez, ezért ha picit változtatom az α-t → akkor R nagyon 

változik. 

 Tipikus HPLC-s körülmények között N értéke kb. 10000. 

 Legyen a k/(k + 1) tag értéke kb. 0,5 (e választást rövidesen megmagyarázzuk). 

 Akkor R=1,5-hez α = 1,12 tartozik. 

Ez azt jelenti, hogy tipikus rutin HPLC-s körülmények között két analát megoszlási hányadosa közt 

elég 12% különbség ahhoz, hogy alapvonali elválasztást érjünk el, vagyis hogy a két analát teljesen 

elváljon egymástól (és ha akarjuk, akár külön edényben, külön frakcióként foghatjuk fel őket). Ez 

mutatja a kromatográfia nagy teljesítőképességét, hiszen hasonlóan jó elválasztási eredményhez – 

például folyadék-folyadék extrakciós elválasztás esetén – a két anyag megoszlási hányadosainak több 

nagyságrenddel kellene különbözniük egymástól. 

A levezetett képletben szereplő változók jól egyesítik magukban a kísérletező által változtatható 

paramétereket: 

α függ: N függ: 

 hőmérséklettől, 

 pH-tól, 

 oldószertől, 

 állófázistól. 

 szemcsemérettől, 

 oszlop hosszától, 

 áramlási sebességtől, 

 hogyan van megtöltve. 

 

Az k-t tartalmazó tag k-tól való függését a következő ábra mutatja: 

 

2.1.8.2. ábra 

 Elviekben: 0 < k < ∞ értékű lehetne, de 

 a gyakorlatban: 0 < k < 20 közötti értékű praktikus szempontok miatt, 

o azonban ha k kicsi, akkor nagyon lecsökkenti a felbontás értékét, ezért 2 < k < 20 

legyen  

→ t0 közelében ne legyen csúcs, az első csúcs legalább 2–3 t0-nál legyen. 

 

  

    
 

1 

0,5 9 k 

0,33 

0,9 
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2.1.9. Kromatográfiás mérést befolyásoló főbb paraméterek összefoglalása 

 állófázis térfogata (Vs), 

 mozgófázis térfogata (Vm), 

 kolonna hossza (L), 

 mozgófázis térfogatárama (  ), 

 mérendő komponensek megoszlási hányadosai (Ki), 

 mozgófázis összetétele, 

 töltet anyagi minősége, szemcsemérete illetve filmvastagsága, 

 hőmérséklet (T). 

Az eddig elmondottakon túl még figyelembe kell venni, hogy a sávok az oszlop előtti és utáni 

csövekben, a mintaadagolóban (injektor) és a detektorban is szélesednek. Ennek okait itt nem 

magyarázzuk részletesen, azonban példaként említhető a parabolikus áramlási profil hatása az 

összekötő csövekben és a visszakeveredés az esetleg túl nagy térfogatú detektorban. Az egyes 

csúcskiszélesítő hatások általában összegeződnek: a regisztrált Gauss-görbe szélesebb, mintha csak az 

adott oszlopon történne kiszélesedés. (Az összegeződés az egyes σ értékek négyzeteinek additivitását 

jelenti.) Egyes modern kromatográfiás oszlopok esetében az oszlopon kívüli csúcskiszélesedés már 

jelentősebb, mint az oszlopon bekövetkező. 

2.1.10. Példák a kromatográfiában gyakran használt elrendezésekre 

Az alábbi ábrák néhány gyakran alkalmazott kromatográfiás rendszert mutatnak be. 

Kapilláris gázkromatográfiás elrendezés (kapilláris GC) 

Gáz halmazállapotú eluens áramlik egy néhány tized mm belső átmérőjű kvarckapillárisban, 

amelynek belső felülete pár µm vastag, nem illékony folyadékfilmmel van bevonva. (A folyadékfilm 

nem sodródik ki.) A gáz áramlási sebessége 0,5–3 ml/perc. 

 

 

2.1.10.1. ábra. A gázkromatográfiás készülékek általános felépítése. 

A kolonna termosztálva van. D: detektor 
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kapilláris  2r  = 0,05 - 1 mmc

WCOT

SCOT

hordozó, 0,1-0,3 mm

hordozó

megosztófolyadék, m0,01-5

megosztófolyadék, 5-20 m
megosztófolyadék, m0,01-5

 

2.1.10.2. ábra. Gázkromatográfiás állófázisok a gáz-folyadék megoszlásos gázkromatográfiában. 

Bal oldalon: egy töltött oszlop töltetéből egyetlen szemcse. 

Jobb oldalt felül: a fenti példában leírt rendszer,  

(WCOT: wall coated open tubular column). 

Jobb oldalt alul: az előbbihez hasonló, de a megosztófolyadék hordozóra felvitt formában (SCOT: 

support coated open tubular column) 

Egy folyadékkromatográfiás elrendezés (HPLC) 

Oldószer áramlik egy 20 cm hosszú, 4 mm belsőátmérőjű acélcsőben, amely 5 µm szemcseátmérőjű 

porral van megtöltve. A porszemcsék porózusak, a pórusok átmérője 10 nanométer körüli, a fajlagos 

felület több száz m²/gramm. A 20 cm hosszú oszlopon 1 cm3/perc térfogatáram fenntartásához 

körülbelül 150 bar nyomás kell a szemcsék apró mérete miatt. 

 

2.1.10.3. ábra. Folyadékkromatográfiás rendszer sematikus felépítése 

Vékonyréteg kromatográfiás elrendezés (VRK) 

Üveglapon vagy valamilyen fólián a második példában említett típusú szemcsékből megfelelő 

kötőanyaggal kb. 1 mm vastag síkréteg van kialakítva. A lapot egyik élével oldószerelegybe állítjuk 

zárt üvegedényben. Az oldószer a kapilláris erő miatt lassan szívódik felfele a szemcsék között és a 

pórusokban. 

 

2.1.10.4. ábra. Vékonyrétegkromatográfiás lap, illetve a mérés után kapott eredmény 
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Az ábra bal oldalán a futtató kád látható. Adott ideig futtatják a kromatogramot, majd kiveszik a lapot 

és megnézik hol található a minta (VRK-lap az ábra jobb oldalán). 

A vékonyréteg kromatográfia maga is folyadékkromatográfiás eljárás, de nem az ún. oszlopkroma-

tográfiás módszer. 

2.1.11. Mintaadagolás 

kolonnára

minta be

vivőgáz

kolonnára

mintahurok

minta be

vivőgáz

a b

mintahurok

 

2.1.11.1. ábra. Hatágú bemérő csap működési vázlata 

a) a mintatérfogat bemérése, b) bevitel a gázkromatográfba 

 

A minta – amely mindig több komponensű elegy – lehet gáz halmazállapotú (csak a GC-ben), vagy 

folyadék. 

A mintából általában csak egy kis mennyiséget juttatunk – négyszögimpulzusként, más szóval 

dugószerűen – az áramló fluidumba. 

 A GC esetében ezt többnyire az oszlop előtti fűtött térbe fecskendezéssel tesszük (a fűtés 

lehetővé teszi illékony folyadékminta beinjektálását és azonnali elpárologtatását, tehát nem 

csak gázminták elemezhetők). 

 Az LC-ben speciális bemérő csapot használunk, amit injektornak nevezünk. Ilyen szerkezet a 

gázkromatográfiában is alkalmazható, ld. ábra.) 

 A VRK-ban a még száraz lapra a beáztatandó végétől 1–2 cm-re felcseppentjük a mintát, és 

hagyjuk megszáradni, aztán állítjuk a lap élét a folyadékba, úgy hogy a folyadék a 

bemártáskor ne érje el a minta foltját. 
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VIDEÓ 

 

2.1.11.1. videó: Automatikus folyadékminta-injektálás a HPLC-ben 

Olvasmány: Mintabevitel a gázkromatográfiában 

A gázkromatográfiában a minta ritkán szokott gáz halmazállapotú lenni. Sokkal gyakoribb, hogy a 

beinjektálásra kerülő minta viszonylag alacsony forráspontú oldószerben készült oldat. Az oldatminták 

gázkromatográfba injektálására legtöbbször fémtűvel ellátott üvegfecskendőt használnak. A tűvel 

átszúrnak egy (speciális) gumi tömítést (a szeptumot), és ezután spriccelik be az oldatot az ún. 

injektortérbe. Mivel a gázkromatográfiában a mérendő minta is gázként halad át az oszlopon, a bein-

jektált folyadékmintát el kell párologtatni, mielőtt elindulna az elválasztásra használt oszlopon. 

Mindez egyszerűen hangzik, a gyakorlatban azonban rengeteg nehézséggel járhat. Ezért a gázkroma-

tográfiában sokféle mintabeviteli egységet használnak, melyeket sokféleképpen lehet üzemeltetni. A 

megfelelő megoldás kiválasztása az analitikus feladata. Ezen a helyen nem célunk az egyes lehetősé-

gek részletes bemutatása, csak a nehézségek okaira kívánunk rámutatni, és arra, hogy milyen érdekes 

vegyészmérnöki problémákat vet fel a mintabeadagolás.  

A fő problémák és lehetséges megoldásaik 

A beinjektált oldatminta térfogata az elpárologtatás következtében több százszorosára nő. Számoljunk 

utána: 1 mikroliter (azaz kb. 1 mg) M = 100 móltömegű folyadék kb. 10-5 mol. Ezt szobahőfokon és 1 

bar nyomáson elpárologtatva kb. 240 mikroliter gőz keletkezik. Vessük ezt össze egy 0,2 mm belső 

átmérőjű és 30 m hosszú kapilláris kolonna belső térfogatával, ami 942 mikroliter. Tehát a minta 

térfogata körülbelül negyede lenne az oszlopban elférő mozgó fázis térfogatnak, amely nem tekinthető 

keskeny zónában való beadagolásnak. Kapilláris oszlopoknál ezért kezdetben az a megoldás terjedt el, 

hogy az elpárologtatott mintának csak kb. 1%-át engedték az oszlopra, a többit egy oldalnyíláson 

kiengedték. Ez a „split” technika lényege. (Elvben lehetne csak 0,01 mikrolitert injektálni, de ez túl 

nehézkes lenne.) A split hátránya, hogy a minta nagy része elvész. Ha kis koncentrációjú 

komponenseket is kell mérni, ez nem megengedhető. De ha a mérendő anyagok koncentrációja kicsi, 

akkor az 1 mikroliter minta legnagyobb része oldószer, amit nem is akarunk mérni. Ezért több olyan 

megoldást is kidolgoztak, amely lehetővé teszi, hogy az oldószergőzt kiengedjük a mintaadagolóból és 

csak a mérendő anyagok kerüljenek az oszlopra. Ez akkor megy viszonylag könnyen, ha az oldószer 

forrpontja legalább 150 fokkal alacsonyabb, mint a mérendő anyagoké. Ilyenkor az oldószer például 

úgy távolítható el, hogy a mintát hideg térbe injektáljuk, majd gázárammal, illetve fokozatos 

melegítéssel az oldószert egy nyíláson kihajtjuk, végül a nyílás zárása után a mérendő anyagokat 

további melegítéssel elpárologtatjuk és az oszlopra juttatjuk.  
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A split technikánál a beijektált oldatot pillanatszerűen kell elpárologtatni. Ha ugyanis ott is csak lassú 

elpárologtatás történne, akkor egy állandóan változó összetételű gőzelegynek juttatnánk mindig az 

1%-át az oszlopra, ami az eredeti koncentrációarányokat torzíthatná. Az 1 mikroliternyi minta 

pillanatszerű elpárologtatása viszont nem is egyszerű feladat. Ehhez elég magas hőmérsékletre 

felfűtött térbe kell bejuttatni a mintát, ahol még a legmagasabb forrpontú alkotó is azonnal el tud 

párologni. A magas hőmérséklet viszont egyes komponenseknél hőbomlást okozhat. Ez különösen 

valószínű, ha a mintaadagoló térben katalitikus felületek vannak. Ezért a fűtött fémházba üveg 

béléscsövet kell tenni („liner”), amelynek a felületét alkalmas felületkezeléssel dezaktiválni kell. A 

gyors elpárologtatáshoz nemcsak magas hőmérséklet, hanem elegendő hőkapacitás is kell, hiszen a 

párolgás sok hőt von el. Azt is meg kell akadályozni, hogy a bespriccelt oldat néhány mikrocseppje 

elpárolgás nélkül rögtön az oszlopra kerüljön. A két utóbbi szempont miatt az üveg béléscsőbe szokás 

lazán üveggyapotot tenni, melynek a felületét szintén dezaktiválni kell. Az üveggyapot egyszersmind 

felfogja a mintamátrixból esetleg keletkező pirolizistermékeket, melyek az oszlopot egyébként 

elszennyeznék.  

A forró térbe injektálás még számos nehézséggel járhat. A gyors elpárolgás az adagolótérben átmeneti 

jelentős nyomásnövekedést okozhat, ami tranziens jelenségeket eredményezhet. Előfordulhat az is, 

hogy az elpárologtatáskor keletkező gőz mennyisége több, mint ami a linerbe belefér (például túl nagy 

mintatérfogat injektálása, vagy olyan oldószer használata, amelynél nagyobb a térfogatnövekedés). 

Ilyenkor a nyomásnövekedés miatt a minta egy része visszavág a vivőgáz bevezető csövébe és 

elszennyezheti azt, ami a további méréseknél zavarást okoz. 

Külön probléma a szeptum viselkedése a forró mintatérben. A szeptumnak lehetőleg sok minta 

beadagolását ki kell bírnia. Azok a gumik, amelyek még a sokadik beszúrás után is jól zárnak, 

általában nem jól viselik a magas hőmérsékletet: lassan bomlanak és bomlástermékeik is bejutnak az 

elválasztó oszlopba. Ezt a jelenséget szeptum bleedingnek hívják.  

Az adagoló fecskendő megtöltési módjának is számos verziója van: például a mintát csak a fémtűbe 

szívják, vagy a mintát teljesen felszívják az üveg részbe. Ezeknek a megoldásoknak azért van 

jelentősége, mert a forró térbe csak a tű kerül be. Itt már a tűben elindulhat a párolgás és az esetleges 

bomlási reakciók (amiket a fémtű katalizálhat). A tűben meginduló párolgás a minta egy részének 

szelektív párolgását okozhatja, vagyis a pára összetétele eltérhet az átlagos összetételtől. Fontos lehet 

még a fecskendőből való kiadagolás sebessége, az adagolás egyenletessége. Ezért előszeretettel 

használnak automata mintaadagolókat. 

2.1.12. Kérdések és számolási feladatok 

Kidolgozott példák 

1. Példa 

Egy kolonna hossza           és az egy méterre jutó elméleti tányérszám       . Mekkora lesz 

a kromatográfiás csúcsok kiszélesedése a kolonna végénél? 

 

 
        

 

 
              

A csúcsszélesedés mértéke a kolonna végén: 

  
                               

Megjegyzés: a kolonna elméleti tányérszáma is könnyen megkapható az adatokból,        . 

2. Példa 

Egy kolonna elméleti tányérszáma         . Mekkora az időbeli csúcsszélesedés egy adott 

anyagra, ha annak retenciós ideje    
       ? 
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3. Példa 

Egy kolonna elméleti tányérszáma         és a mérendő komponensek megoszlási hányadosának 

aránya          . Megfelelő-e a csúcsfelbontás, ha    legalább 3? 

  
  

 
  

  

  
    

  

    
 

   

 
                        

Tehát a csúcsfelbontás megfelel a kérdéses paraméterek mellett való méréshez.  

4. Példa 

Egy folyadékkromatográfiás oszlop hosszúsága 15,0 cm, az eluens térfogatárama 0,85 cm
3
/perc. 

Egy vissza nem tartott anyag csúcsának maximuma 1,25 perccel az injektálás után jelenik 

meg a kromatogramon. 

Mekkora retenciós ideje egy       retenciós tényezőjű anyagnak? 

Mekkora az oszlopban a mozgó fázis térfogata? 

Útmutatás: 

Adottak: L,    (térfogatáram),    , , k 

           

        

5. Példa:  

Egy folyadékkromatográfiás oszlop hosszúsága 15,0 cm, az eluens térfogatárama 0,95 cm
3
/perc. 

Egy anyagnak a csúcsmaximuma 7,2 perccel a minta beinjektálása után jelenik meg a kroma-

togramon. A csúcs szélességi paramétere (szigma) 5,6 másodperc. Mekkora az adott körülmé-

nyek között az oszlopon az elméleti tányérmagasság? 

Útmutatás:  

Adottak: L,    (térfogatáram),     ,     

   
  
  

 
 

 

  
 

 
 

 

Ellenőrző kérdések 

1. Mi a komponensek elválasztásának alapja a kromatográfiában? 

2. Mi az állófázis szerepe a kromatográfiában? 

3. Mit értünk elúciós kromatográfián? Rajzoljon fel egy sematikus elúciós kromatogramot!  

A kromatogram mely jellemzői függnek össze a mérendő komponens minőségével, illetve 

mennyiségével? 

4. Rajzoljon fel egy (elúciós) kromatogramot két csúccsal és jelölje be a csúcsok jellemzésére 

szolgáló paramétereket! Írja fel hogyan számítható a bejelölt paraméterekből a felbontási 

tényező (R) és a tányérszám! 
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5. Rajzoljon fel egy (elúciós) kromatogramot két csúccsal és jelölje be a csúcsok jellemzésére 

szolgáló paramétereket! Írja fel hogyan számítható a kromatogramból a két retenciós tényező 

(k), az elméleti tányérszám (N), és a két csúcs szelektivitási tényezője (α)! A t0 holtidőt 

tekintse ismertnek. 

6. Mi és hogyan befolyásolja a kromatográfiában az elválasztandó anyagok csúcsának 

szélességét? A kromatográfiás csúcskiszélesedés fogalma, okai, jellemzése és az elválasztás 

mértékére gyakorolt hatása. (Ahol lehet, ismertessen kvantitatív összefüggést is!) 

7. Hogyan befolyásolja a kromatográfiában az eluens összetétele és áramlási sebessége az egyes 

elválasztandó anyagok retenciós idejét? Indoklását a hozzátartozó összefüggésekkel (képletek-

kel) igazolja! 

8. Hogyan függ egy kromatográfiás oszlop tányérszáma az eluens áramlási sebességétől? 

9. Egy oszlopkromatográfiás eluciós elválasztásnál a minta két összetevője, A és B közül az A 

valamivel megelőzi B-t amikor nagyjából az oszlop hosszának negyedénél járnak. Az oszlop 

vége után kötött detektor által készített kromatogramon melyik csúcs jelenik meg előbb? 

10. Rajzolja fel egy gázkromatográfiás berendezés elvi sémáját! 

Gyakorló feladatok 

1. Egy kromatográfiás oszlopon egy adott áramlási sebesség mellett az elméleti tányérmagasság 

az oszlop hosszának egy kétezerötszázad része volt. Milyen összefüggés van ezen az oszlopon 

és ennél az áramlási sebességnél az egyes elválasztott anyagok retenciós ideje és a hozzájuk 

tartozó, a detektorral mért csúcs szélessége között? tR =  50 σ 

2. Egy adszorpciós megoszláson alapuló kromatográfiás mérés kromatogramján egy csúcs 

retenciós ideje 5 perc, t0 értéke 0,5 perc. Kérdés, hogy amíg a vizsgált anyag az oszlopon 

haladt, hányad része volt az álló és hányad része volt a mozgó fázisban? 9/10, 1/10 

3. Egy adszorpciós megoszláson alapuló kromatográfiás mérés kromatogramján egy csúcs 

retenciós ideje 9 perc, t0 értéke 1,5 perc. Kérdés, hogy amíg a vizsgált anyag az oszlopon 

haladt, hányad része volt az álló és hányad része volt a mozgó fázisban? 5/6, 1/6 

4. Egy megoszlásos folyadékkromatográfiás elválasztásról az alábbi adatokat tudjuk: a vissza 

nem tartott anyag áthaladási ideje t0 = 1,00 min, két elválasztandó anyag megoszlási 

hányadosa: K1 = 20 és K2 = 22, az elsőnek eluálódó anyag retenciós ideje tR1 = 11,0 min, az 

elméleti tányérszám N = 12100. 

a. Mekkora a második anyag retenciós ideje? (12 min) 

b. Sikerült-e alapvonal-elválasztást elérni? (igen, mivel RS =2,52 (2,50)) 

5. Egy megoszlásos folyadékkromatográfiás elválasztásról az alábbi adatokat tudjuk: az oszlop 

hossza L= 10,0 cm, a vissza nem tartott anyag áthaladási ideje t0= 1,50 min, az elméleti 

tányérmagasság h= 10 mikrométer, a fázisarány Vs/Vm = 0,60. Két elválasztandó anyag 

megoszlási hányadosa: K1 = 10 és K2 = 11. 

a. Mekkora a két elválasztandó anyag retenciós ideje? (10,5 min ) 

b. Sikerült-e alapvonal-elválasztást elérni? (igen, mivel Rs =2,14 (2,17)) 

6. Egy megoszlásos folyadékkromatográfiás elválasztásról az alábbi adatokat tudjuk: egy adott 

csúcs retenciós ideje tR = 10,0 min, ugyanennek a csúcsnak, mint Gauss görbének a szélességi 

paramétere σt = 6 s. Egy másik csúcs retenciós ideje 10,8 min. Az elméleti tányérmagasság 

15,0 mikrométer.  

a. Milyen hosszú az oszlop (cm-ben)? (15 cm) 

b. Sikerült-e a két anyagra alapvonal-elválasztást elérni? (Rs = 1,95, igen) 

7. Eluciós oszlopkromatográfiás mérésnél egy adott komponens retenciós ideje 5 perc volt. 

Ezután a kromatográfiás körülményeket megváltoztattuk: a használt oszlop átmérője és az 

eluens térfogatárama is az előbbinek a kétszerese lett. Minden más körülmény változatlan 

maradt. Mekkora lett az adott komponens új retenciós ideje? (tR= 10 min) 
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2.2. GÁZKROMATOGRÁFIA 

2.2.1. Milyen anyagok elemzésére használható? 

A minta lehet gáz vagy gőz, de legtöbbször szerves oldószerben készült oldat – utóbbit a beinjektálás 

után az ún. párologtató egységben (egy fűtött fémházba helyezett kvarc vagy üveg csőszakaszban) 

párologtatják el. 

A kolonna légtermosztátban van, ez maximum 400 °C-ig fűthető, így a forráspont meghatározza a 

vizsgálhatóságot. 

 Vizsgálhatók: 

o azok az anyagok, melyek kémiai átalakulás nélkül 350–400 °C-ig elpárologtathatók, 

 vagy ilyenné alakíthatók át egy viszonylag egyszerű kémiai reakcióval, 

például savak mérhetők észter képzése után. 

 Nem vizsgálhatók: 

o az ionos anyagok (mert a párolgás során bomlanak). 

Tehát az illékony anyagok meghatározására használható. 

VOC (volatile organic compound, főleg környezetvédelemben használt kifejezés): illékony szerves 

anyag: olyan anyag melynek gőztenziója 25 °C-on eléri a 20–25 Pa-t (ez kb. 300–350 °C-ig forró 

anyagokra igaz). 

2.2.2. A K (termodinamikai) megoszlási hányados függ 

 Az állófázis minőségétől 

o Jobb elválasztás, ha hasonló minőségű (pl. polaritású), mint a minta (ionos nem lehet). 

 A hőmérséklettől (T) 

T nő↑ 

 

abszorpció (vagy adszorpció) csökken↓ 

azaz K csökken↓ 

 

a retenció csökken . 

 Koncentrációtól nem függ (lineáris kromatográfiában). 

 A vivőgáztól nem függ (mert gázfázisban nincs szolvatálás). 

Programozott fűtés 

A haladási sebesség függ a K-tól és így T-től is. 

Légtermosztátban (tipikusan szobahőmérséklettől kb. 350 °C-ig fűtik). 

A mérés történhet állandó kolonnahőmérsékleten (izoterm módon) vagy egy előre meghatározott 

program szerint időben változó, általában növekvő hőmérsékleten (programozott fűtés). 

A programozott fűtés előnye: ha nagyon különböző K-jú komponensek vannak a mintában, akkor 

nagyon hosszú ideig tartana az elválasztás. A művelet gyorsítható, ha menet közben fokozatosan 

(rendszerint időben lineárisan) növeljük a kolonna hőmérsékletét. 
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2.2.3. Mozgófázisok 

Vivőgázok: H2; He; N2 (nagyon tisztának kell lenniük, ellenkező esetben az alapvonal magasabb, 

zajosabb, illetve ha oxigén van bennük, akkor a magas hőmérsékleteken oxidálódhat a minta, illetve az 

álló fázis). 

Kapilláris kolonnák 

A kapilláris kolonnákat ma sokkal kiterjedtebben alkalmazzák az analitikai gázkromatográfiában, mint 

a töltött oszlopokat. 

Az állófázis rétegvastagsága nagyon fontos. 

10-szer nagyobb tömegű állófázis   10-szer nagyobb visszatartást eredményez, 

 ezért 

Nagy forrpontú (kevésbé illékony) anyagokhoz 

Kis filmvastagságú (0,1 m) kolonna, mert így kisebb a visszatartás. 

Kis belső átmérő: 300 m-ig. 

Vizsgálható: nagy móltömegű anyag → nagyobb forráspont. 

Pl.: hexaklórbenzol (növényvédő szer). 

Kis forráspontú (illékonyabb) anyagokhoz 

Nagy filmvastagságú (0,32–0,53 m) kolonna, mert így nagyobb a visszatartás. 

Pl: diklórmetán, kloroform, diklóretilén. 

2.2.4. Állófázisok 

Anyaga: többnyire polimer. 

Több száz féle kapható, lehet adszorpciós vagy abszorpciós. 

Kritériumai: 

o ne párologjon el, ne fogyjon el, 

o kémiailag stabil legyen (van alkalmazhatósági maximális hőmérséklet), 

o ott maradjon a helyén: 

 fizikailag kötött, 

 kémiailag kötött. 

Abszorpciós állófázisok 

Úgy viselkednek, mint egy nagy viszkozitású folyadék → a komponensek ebbe oldódnak bele. 
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2.2.4.1. ábra. WCOT: Wall Coated Open Tubular Colum 

 

Sziloxán (szilikon) állófázisok 

Poli-dimetil-sziloxán: → apoláris. 

Polimer alapvázban: Si atomok kapcsolódnak össze O-en keresztül → Si-nak marad két kötés. 

 

 

Keresztkötések kialakítása: -CH=CH2 tartalmú monomert is használva: 

 

 
 

Poláris molekulára is legyen használható: pl.minden 5. monomer egység fenil-csoportot tartalmaz. 

Indukciós kölcsönhatás: ha dipól molekulával találkozik, akkor az aromásban dipólus indukálódik. 
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Még polárisabb állófázis: minél több nitril csoporttal (N nagyobb elektronegativítású, mint a C   

dipolus). 

 

 

Ha több féle polaritású komponens van a mintában: 

fontos a polimer lánc szelektivitása: 

o van fenil, nitril, metil-csoport is → mindegyik azt találja meg amit kötni tud. 

 

Polietilén-glikol lineáris polimer (PEG) 

 

Adszorpciós állófázisok 

Adszorber tulajdonságai: 

o pórus térfogat, 

o átlagos pórus átmérő, 

o fajlagos felület. 

 Szén molekula sziták (aktív szén) → méret alapján különít el. 

 Szilikagél. 

 Aliminium-oxid. 

 Sztirol-divinil-benzol (SZT-DVB). 
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2.2.4.2. ábra. PLOT: Porous Layer Open Tubular Colum. 

Átmérője: pl. 0,53 mm. 

Adszorbens átmérője: 5–50 m 

2.2.5. Gázkromatográfiás készülék és eszközök képekben  

 

 

2.2.5.1. ábra. Gázkromatográfiás készülék 

 

Figyeljük meg a termosztát kamrát, a hőszigetelt ajtót, a termosztálás beállását gyorsító ventillátort és 

a berendezésbe helyezett feltekert kapilláris oszlopot. A berendezés felső részén látható az automata 

mintaadagló egység és a gáznyomás mérők. A berendezéstől balra a falon a felhasznált gázok 

tisztítására szolgáló oszlopokat látunk. 
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2.2.5.2. ábra. Automata mintaadagoló gázkromatográfhoz 

 

A fenti képen láthatók a mintatartó edények, melyekből a skálázott üvegfecskendő szívja fel a 

folyadékmintát és inektálja az injektortérbe (ez utóbbi nem látszik). 

 

 

2.2.5.3. ábra. A gázkromatográfiás rendszer részegységei egymás mellé fektetve abban az 

elrendezésben, ahogy majd összekötésre kerülnek: 

folyadékminta fecskendő, 

gumitömítés (szeptum), amin a fecskendő tűjét átszúrjuk, 

elpárologtató tér üveg béléscsöve üveggyapot töltettel, 

kapilláris oszlop, 

fém csatlakozó elem, 

lángionizációs detektor háza 

 

 

2.2.5.4. ábra. Gáz minták bemérésére szolgáló fecskendő (Hamilton-fecskendő) 
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2.2.5.5. ábra. Folyadékkromatográfiás rendszer részlete. 

Jobb felső sarokban: automata mintaadagoló (bent injektorral, ami nem látszik). 

Alatta: két HPLC pumpa, amiből csak a felső van éppen használatban. 

Bal oldalt alul: HPLC oszlop. 

A detektor az ábrán nem látszik. A csavaros kupakú üvegek eluenstartályok 

 

 

2.2.5.6. ábra. HPLC-oszlopok és -töltetek (üvegben) 

 

 

2.2.5.7. ábra. HPLC-injektor cserélhető adagolóhurkokkal 

 

Figyeljük meg fent a nagy nyomás miatt szükséges speciális tömítéseket (kúpos fém elemek a csövek 

végén). 
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2.2.5.8. ábra. Spektrofotometriás HPLC detektorhoz való fényforrások, 

valamint átfolyó küvetta a küvettatartó (fekete) és pozicionáló (szürke) szerkezetben 

 

A küvettaház acélból készült. Elöl látható rajta az oldatbevezető kapilláris. A kivezetés hátul van, ezért 

nem látszik. Felülről látható a házba becsavarható kerek elem, a közepén lyukkal. Ez az elem szorítja 

helyére a küvetta kerek kvarclapból készült ablakát. A fény a lyukon át jut be, és az alsó oldalon 

hasonló elemen át lép ki az el nem nyelt fény. 

 

2.2.5.9. ábra. Analitikai HPLC-oszlop (fekete) 

és két preparatív (kis nyomású, üvegfalú) kromatográfiás oszlop 
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VIDEÓ 

 

2.2.5.1. videó: HPLC pumpa 

 

2.2.5.2. videó: HPLC – Kézi injektálás 

2.2.6. Gázkromatográfiás detektorok 

A mérendő komponensek koncentrációját vagy tömegfluxusát mérik a kolonnát elhagyó eluátumban. 

Többféle szempont szerint csoportosíthatók. A leghasználhatóbb csoportosítás a működési elv 

szerint történhet. Így vannak: 

 ionizációs detektorok, 

 fotometriás detektorok, 

 hővezetőképesség-mérő detektorok és 

 molekulaszelektív vagy tömegspektrometriás detektorok. 
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Láng ionizációs detektor (Flame Ionization Detector, FID) 

Az ionizációs detektorok csoportja a legnépesebb. A sokféle megoldásban az a közös, hogy a 

kolonnáról érkező gázáramot két olyan elektród közé vezetjük, amelyek egy egyenfeszültségű 

áramkörbe vannak kapcsolva. Az áramkörben csak akkor folyik áram, ha a két elektród között 

valamilyen energia segítségével ionokat hozunk létre. Természetesen arra törekszünk, hogy a mérhető 

ionáram arányos legyen az elektródok közé jutó mérendő anyag mennyiségével, pontosabban az 

időegység alatt bejutó anyag mennyiségével vagy a pillanatnyi koncentrációjával. 

A lángionizációs detektort használják a legszélesebb körben. Ennek oka: 

 a detektor viszonylagos egyszerűsége, 

 alacsony kimutatási határa, 

 valamint szinte egyedülállóan széles (107) linearitási tartománya. 

anód (+)

katód (-)

kolonna

láng

tömítés

hidrogén

levegő

 

2.2.6.1. ábra. A FID-detektor vázlata 

 

Egy ilyen hidrogénláng-ionizációs detektor vázlatát mutatja az ábra. 

 A kolonnáról jövő gázáramhoz hidrogént keverünk, így jut be a gázáram az elektródként is 

szereplő mikroégőbe, melynek végén a hidrogént meggyújtjuk. 

 Az égés fenntartásához az égőt levegővel öblítjük körül. 

 A másik, ún. kollektorelektród az ábrán egy cső, de lehet hengeres háló, vagy más alakú is. 

 A detektorban diffúziós lamináris láng ég, melyben szerves anyag bejutása esetén 

töltéshordozók jönnek létre. 
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A ma elfogadott Sternberg-féle elmélet szerint a lángba bejutó szerves anyagból három lépésben 

keletkeznek töltéshordozók: 

 

Az első lépés: termikus bomlás (pirolízis) 
    

          
                      

a második lépés: oxidáció 
          

        
             

a harmadik lépés: ionizáció. 
      

         
                   

formaldehid gyökion 

 

Ha a lángdetektor lángjába szerves anyag kerül, valóban drámaian megnő a detektorjel az ionizációs 

lépésben a molekulában lévő szénatomok számával arányos számú elektron (e–) keletkezésével. 

 Első közelítésben azt mondhatjuk tehát, hogy a detektorjel arányos a detektorba időegység 

alatt bejutó molekulák szénatomszámával. 

 Elmondható, hogy a hangyasav (és a formaldehid) kivételével minden elpárologtatható szerves 

vegyület detektálható. 

 A N2, O2, nemes-gázok, CO, CO2, SO2, SO3, H2S, CS, NO, NO2, N2O, NH3, HX, H2O nem 

adnak mérhető jelet. 

 
2.2.6.2. ábra. A FID mért jele pozitív 

 

Előny: gyorsan reagáló detektor. 

Hátrány: halogének csökkentik az érzékenységet. 

Pl.: széntetraklorid → halogén keletkezik → befogják az e—t → csökken az érzékenység. 

Elektron befogásos detektor (Electron Capture Detector, ECD) 

Az elektronbefogási detektor gyors elterjedésében közrejátszott az, hogy mint specifikus detektor, a 

halogéntartalmú növényvédő és rovarirtószer maradványok meghatározásában nélkülözhetetlenné vált. 

Az alábbi ábra egy elektronbefogási detektor vázlatát mutatja. 

 

 

I  

t 
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kolonna

Ni
63

fólia

kollektor
elektród

+

katód

-

make-up gáz( )

be

polarizációs 

feszültség 1-10V

öblítő gáz ki

öblítő gáz

 
 

2.2.6.3. ábra. Az ECD-detektor vázlata 

 

 Alapállapot: 

A vázlaton bemutatott ECD-detektorba 63
Ni természetes β-sugárzó izotópot tartalmazó fólia 

van beépítve. Ezt a fóliát az áramkörben negatív pólusként kapcsolják. 

o A sugár-forrásból elektronok emittálnak → a kollektor (+) elektród felé haladva zárják 

az áramkört. 

(Miután a polarizációs feszültség csak néhány volt (1–10 V), az elektronok nem 

rendelkeznek olyan energiával, hogy a jóval nagyobb ionizációs potenciálú szervetlen 

és szerves molekulákat ütközés révén ionizálják.) 

Így a zárt áramkörben egy kicsi, de jól mérhető alapionáram folyik (kb. 10–12 A). 

 

 

2.2.6.4. ábra. Az ECD működésének elve 

Méréskor: 

Nagy elektronegativitású elemeket (F, Cl, O, Br) tartalmazó molekulák jutnak a detektorba → 

ezek abszorbeálják az elektronokat (  (ezek 3 nagyságrenddel 

lassabban mozognak, mint az elektronok) → a vezetésben részt vevő elektronok száma 

csökken → alapionáram lecsökken. 
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2.2.6.5. ábra. Az ECD mért jele negatív 

 

Minél nagyobb a halogén koncentráció → annál jobban lecsökken a jel (függ a koncentrációtól). 

Az ECD-detektorokat leggyakrabban N2 eluenssel használják. Ez a detektortípus a nagy 

elektronegativitású elemeket tartalmazó vegyületekre szelektív. Pl.: CCl4; HCCl3 (kloroform); 

H2CCl2; H3CCl, PCB (poliklórozott-bifenil); hexaklórbenzol (növényvédő szer). 

N-P-detektor (Thermionic Detector =TID) 

Egy további szelektív detektor az N-, P-szelektív detektor. Ez a nitrogén-, illetve foszfortartalmú 

vegyületekre szelektív, ami azért fontos, mert a növényvédőszerek többsége és a gyógyszer-

hatóanyagok jelentős része ilyen vegyület. Felépítése nagyon hasonlít a lángionizációs detektorhoz, de 

működése, melynek részleteivel itt nem foglalkozunk, nagyon eltérő. 

 

 

2.2.6.6. ábra. A TID-detektor felépítése 

Láng fotometriás detektor (=FFD) (S-re) 

A fotometriás detektorban a lángionizációs detektorhoz hasonlóan hidrogénnel táplált lángba jut az 

eluátum, itt azonban a láng felső részének fénykibocsátását mérik bizonyos hullámhossztartományban. 

Utóbbitól függően kén- vagy foszfortartalmú vegyületek viszonylag szelektív mérése lehetséges 

szénhidrogén elegyekben (kőolajipar). 

                     

        
                   

Fotoionizációs detektor (=PID) 

Gázkisülési cső emittálja a fotont, nemesgázzal (Xe, Ar, Ne) töltött cső. 

Az UV-fény hatására egyes szerves vegyületek (pl. aromások) kis hatásfokkal ugyan (kb. 0,1%), de 

ionizálódnak → töltéshordozók keltkeznek → így nő az áram. 

Nincs szükség segédgázra (ezért „zsebkromatográf”-ban is alkalmazzák, lehetőséget ad helyszíni 

mérésekre). Aromás vegyületekre (BTEX) szelektív. Alkalmazzák tartályparkokban, hogy hol szökik 

a gáz. 
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Hővezetési detektor (Thermal Conductivity Detector = TCD) 

A hővezetőképesség-mérő detektor működési elve az, hogy egy elektromosan fűtött vezető (vagy 

félvezető) és a jó hővezető környezete között stacioner hőátmenet alakul ki, ha a fűtött elem 

környezetében állandó áramlási sebességgel, állandó összetételű gázelegy áramlik. 

Megbomlik ez az állapot, ha a gázelegy összetétele megváltozik. Ha jobban vezeti a hőt, a fűtött elem 

lehűl, ha kevésbé, akkor felmelegszik. Mindenesetre megváltozik a hőmérséklete, és így az ellenállása 

is, amely mérhető. Ez az ellenállásváltozás arányos a koncentrációval.  

Az áramlási sebesség ingadozása a hőmérséklettartást rontja, ez a hiba azonban az ún. 

differenciakapcsolással kiküszöbölhető. Ennek lényege, hogy két azonos hidegellenállású vezető vagy 

félvezető elemet tartalmazó hővezetőképesség-mérő cellát alkalmazunk úgy, hogy az egyiken csak az 

eluens (referencia cella), a másikon pedig a kolonnáról jövő gázáram halad át (mérőcella), és a két 

cella jelének különbségét mérjük. 

A hővezetőképesség-mérő detektorok univerzálisak, azaz minden olyan komponenst érzékelnek, 

melynek hővezetőképessége eltér a vivőgázétól. (De csak azokra használjuk, ami az előbbi 

detektorokkal nem vizsgálható). 

A H2 és a He hővezetőképessége jóval nagyobb, mint a többi gázoké és gőzöké → 

vivőgáz: He. 

Állandó elektromos teljesítménnyel (P) fűtik az ellenálláshuzalt (Al tömbben). 

 

 

 

 

 

He Q1 hőmennyiséget szállít el 

↓ 

beáll egy T1 hőmérséklet 

↓ 

ehhez tartozik egy R1 ellenállás. 

He + minta (pl. CO) Q2 -t szállít el 

↓ 

beáll egy T2 hőmérséklet 

↓ 

ehhez tartozik egy R2 ellenállás. 

 

A minta (CO) rosszabb hővezetésű   így a szál hőmérséklete nő (ugyanolyan teljesítménnyel fűtünk, 

de kevesebb hőt visz el a bevezetett gáz):  

Q2 < Q1   T2 > T1   R2 > R1   ∆R, 

ezt mérjük hídkapcsolással (pl. Wheatstone-híd). 

Míg a régebbi makrocellás hővezetőképességi detektorok jellemzői (érzékenység, kimutatási határ 

stb.) eléggé kedvezőtlenek, addig a korszerű mikrocellás és rétegcellás változatok már kapilláris 

kolonnákkal is kitűnően működtethetők. 

+CO 
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2.2.7. DETEKTOROK 

 Érzékenység Szelektivitás Vizsgálható vegyületek 

FID jó általános alkán; aromás; olajszármazékok 

ECD jó jó halogénezett heteroatomos 

TID jó némi interferencia N-, P-tartalmú 

FFD jó némi interferencia S-, P-tartalmú 

PID megfelelő lámpa függő BTEX (aromás VOC) 

TCD gyenge általános szervetlen gázok 

2.2.8. Multidimenziós detektálási technika – összetettebb detektorok 

Cél: minőségi meghatározás. 

Probléma: sok millió szerves vegyület között vannak azonos retenciós idejűek. 

Benzol forrpontja:  80,0 °C 

Keton 1 forrpontja: 79,9 °C azonos retenciós idő. 

Keton 2 forrpontja:  80,1 °C 

Megoldás lehet: 

 elreagáltatom a ketonokat, 

 növelem a kolonna hosszát, 

 változtatom az állófázist, 

o benzol: csak diszperziós kölcsönhatás, 

o ketonok: PEG-lal H-hidas kötések, 

 vagy multidimenziós detektálás alkalmazása. 

Multidimenziós detektálás 

Például: 

GC-ICP-AES 

pl.: Pb mérés (ólom-tetraetil) 

Hg a talajban → metil-higany keletkezik. 

(Speciációs elemzés: a fém milyen vegyületben van jelen.) 

Fourier transzformációs IR, 

ehhez nagyobb anyagmennyiség kell (GC-hez nem jó). 

GC-MS: rutin művelet, 

o egymástól független adatok a retenció és a tömegspektrum, 

(egymásból nem vezethetők le, az információ „ortogonális”) 

  több dimenzió= multidimenzió. 

o Itt is 2 mérés szükséges: referenciaanyagra, illetve -mintára vonatkozóan. 

 



 

 III. C - 345. 

© Horvai György, Dudás Katalin Mária  www.tankonyvtar.hu  

III. Műszeres analitika C. Elválasztástechnika 2. Kromatográfia 

 

 

2.2.8.1. ábra. Ionkromatogram és tömegspektrum 

Az ábra felső részén a tömegspektrum a negyedik csúcsra vonatkozik. 

 

Az anyag azonosítva van, ha tR és a tömegspektrum is megegyezik! 

2.2.9. Mennyiségi elemzés 

Először a kromatográfiás mennyiségi elemzés általános szempontjait tekintjük át, utána pedig a 

gázkromatográfiás mennyiségi elemzés sajátos problémáival foglalkozunk. 

Kromatogram 

A detektor egyes időpillanatokban mért jelét időben regisztráljuk, függvényként kezeljük. 

 A pillanatnyi jel függ az adott pillanatban a detektorban tartózkodó, a detektor által mérhető 

komponens(ek) koncentrációjától vagy tömegáramától (gram/másodperc). 

 Ha sikerült egy mérendő komponenst teljesen elválasztani a minta többi alkotójától, akkor 

a detektor jele csak ennek a komponensnek a koncentrációjától (vagy tömegáramától) 

függ. 

(Itt feltettük, hogy az eluens nem ad jelet, vagy hogy az eluens jele konstans és így az 

alapvonalat alkotja, amihez képest a csúcsot mérjük.) 

Mennyiségi meghatározás alapja a jel nagysága, kalibrálás 

Ha az adott komponensből különböző koncentrációkat injektálunk, a detektorjel lefutása is 

különböző lesz. Nagyobb koncentrációhoz általában nagyobb csúcs tartozik. A legtöbb detektor esetén 

az összefüggés lineáris. 

 A minta koncentrációjának meghatározására ezért a csúcsmaximum magasságát lehet 

például használni, különböző, ismert összetételű elegyekkel való kalibrálás alapján. 

 Gyakori tapasztalat azonban, hogy jobban reprodukálható eredményeket kapunk, ha a 

csúcsmaximum helyett a csúcs területét mérjük. Lineáris jel-koncentráció összefüggés esetén 

a csúcsterület is lineárisan változik a beinjektált minta koncentrációjával. 

dt idő alatt dV térfogat halad át, akkor                  . 

Tehát a csúcs teljes lefutása alatt:        
  
  

   . 

Problémák: 

 A mért kromatográfiás csúcsok nagysága egy-egy kromatogramon belül nem mutatja közvet-

lenül a komponensek koncentrációarányait, mert (akár csúcsmagasságot, akár csúcsterületet 

mérünk) a kalibrációs egyenes meredeksége komponensenként más és más lehet, akár 

nagyságrendi eltérésekkel is. 

minta 

referenciaanyag 
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 Mindkét kiértékelési módszer esetén gondot okoz, ha a mérendő koncentráció olyan kicsi, 

hogy a jel szinte belevész az alapvonal zajába. Ez a gondolat vezet el a kromatográfiás 

kimutatási határ fogalmához, amelyet itt nem részletezünk. 

 Ha a mérendő komponenst nem sikerült teljesen elválasztani, azaz a csúcsa valamelyest 

átlapol egy szomszédos csúccsal, a kiértékelés nehézkesebb és bizonytalanabb lesz. 

 Ugyancsak nehézséget jelent, ha az alapvonal nem vízszintes, hanem eltolódik. 

E problémák számításokkal való kezelésére sokféle módszert javasol a szakirodalom (amelyekkel 

itt nem foglalkozunk), de természetesen ha lehet jobb elkerülni magukat a problémákat egy jobban 

tervezett kromatográfiás módszer alkalmazásával. 

Belső standard módszere 

Probléma: 

A kromatográfiás elválasztás előtt gyakran szükség van a minta előkészítésére, amely során a 

mérendő komponens egy része is elveszhet. 

Mintaelőkészítés például lehet: 

o valamilyen egyszerű művelet, például a pH beállítása, 

o vagy esetenként a minta bizonyos összetevőinek eltávolítása, amelyek különben 

zavarnák a mérést. 

Például vérplazmaminták HPLC-mérése előtt a vérben lévő fehérjéket célszerű 

eltávolítani, mert a kromatográfiás eluensben kicsapódva eltömhetnék az injektort, a 

kapilláris összekötő csöveket vagy az oszlopot. 

Az ilyen frakcionálási műveletek során a mérendő komponens egy része is elveszhet. 

Megoldás: 

Belső standard módszer: a mintához a mintaelőkészítés előtt ismert koncentrációban hozzáadnak egy 

olyan vegyületet, amelyik: 

a mintában biztosan nem található meg, 

de kémiai tulajdonságaiban a mérendő komponenshez nagyon hasonló. 

Ha ez a vegyület az előkészítő műveletek során valóban pont úgy viselkedik, mint a mérendő anyag, 

akkor kettejük koncentrációaránya az előkészítés során nem változik. Így a kromatogramról 

leolvasott csúcsmagasságaik vagy területeik aránya a mintaelőkészítés előtti koncentráció-

arányukat tükrözi. 

Mivel a standard koncentrációja a bemérésből ismert a mintaelőkészítés előtti elegyben, így a mérendő 

komponens valós koncentrációja is meghatározható, feltéve hogy a csúcsterületek aránya és a 

koncentrációk aránya közti összefüggést ismert koncentrációjú mintákkal előre meghatároztuk 

(kalibrálás). Egyszerűbb esetekben az összefüggés egyenes arányosság. Erre a gázkromatográfiás 

mennyiségi elemzés kapcsán mutatunk példát. 

2.2.10. A gázkromatográfiás mennyiségi elemzés sajátosságai 

A gázkromatográfiás mennyiségi elemzésnek is, mint minden elemzési megoldásnak vannak 

különleges sajátosságai, amelyek az elemzés eredményét alapvetően befolyásolhatják. 

A gázkromatográfia esetében ezek a mintabevitellel függnek össze. Így amíg gázelemzésnél a térfogat 

szerinti mintabevitel kitűnően használható, addig a folyadékok bemérésénél megengedhetetlen 

mértékű hibához vezet. Ez abból adódik, hogy a mikrofecskendővel nagyon kis térfogatot (1–2 
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mikrolitert vagy még kevesebbet) kell bemérni, ami eleve nem eléggé reprodukálható, továbbá a 

beinjektált minta minden alkotójának a teljes, pillanatszerű elpárologtatása sem mindig sikeres. 

Ezeket a hibákat csak a térfogat szerinti mintabevitel hibáinak kiiktatásával, a relatív érzékenység 

alkalmazására épülő belső standard módszer alkalmazásával lehet elkerülni. Bizonyos esetekben 

azonban a kalibrációs módszer is használható. 

Kalibrálás: kalibrációs görbével 

A kalibrációs módszer (external standard, külső standard, abszolút kalibráció) több változata közül az 

ún. többpontos kalibráció: 

 kalibrációs egyenesek segítségével az ismeretlen minta komponenseinek koncentrációja 

meghatározható. 

(i az i-edik komponenst jelenti, j pedig ennek a komponensnek a j-edik koncentráció értékét.) 

o Különböző koncentrációjú (ci,j) gázelegyek 

o azonos térfogatrészleteit gázkromatográfiásan mérve, a kapott csúcsterület (Ai,j) –

koncentráció párok összefüggése alapján készíthető a kalibrációs egyenes. 

A kalibrációs módszer alkalmas: 

 gázelemzésre, 

 tájékozódó elemzésre, 

 a linearitási tartomány meghatározására. 

Kalibrálás: belső standard módszerével 

A belső standard módszer (internal standard method) a relatív érzékenység (fi) használatán alapszik, 

kiküszöböli a térfogatos mintabevitelből adódó hibát. 

(mért adat, ismert adat, kiszámítható adat) 

1. mérés: 

 Az oldatban ismert koncentrációjú (    ) standard. 

 Az oldatban ismert koncentrációjú (   ) vizsgált anyag. 

                     
    

    
 

                 
   

   
 

 

   
   

    
 

2. mérés: 

 Az oldatban ismert koncentrációjú (    ) standard. 

 Az oldatban ismeretlen koncentrációjú (   ) vizsgált anyag. 
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Ahol: Ai és Ast a csúcs-területek, 

 si és sst arányossági tényezők. 

A belső standard módszernek is több változata létezik. Ezek mindegyike fő alkotók elemzésénél 

+0,1%-nál kisebb, míg mellékalkotók és nyomszennyezők elemzésénél +5–10%-os relatív hibával 

használható. 

A módszer alkalmazásának feltétele, hogy: 

 a vizsgált anyag kalibrációs egyenese az origón menjen át és ugyanez teljesüljön a belső 

standardra is. 

 a belső standard csúcsa ne lapoljon át a minta egyik csúcsával sem, 

 a relatív érzékenység mintáról mintára ne változzon számottevően. 

Megjegyzendő, hogy a belső standard módszert nemcsak a gázkromatográfiában, hanem mindenfajta 

elválasztástechnikai módszernél lehet használni, de a célja többnyire nem az injektálás pontatlan-

ságainak kiküszöbölése, hanem a mintaelőkészítésnél fellépő anyagveszteségek korrekcióba vétele. 

Ilyen cél esetén a belső standardot már a mintaelőkészítés előtt hozzá kell adni a mintához. 

2.2.11. A gázkromatográfia analitikai alkalmazásai 

A gázkromatográfia analitikai alkalmazása igen sokrétű. A gázkromatográfia gyors fejlődése ereden-

dően a kőolajipar és a petrolkémiai ipar analitikai igényeinek a kielégítését célozta. E területen a jelen-

tősége ma is meghatározó. Számos GC-detektor jelentősége a kőolajipar analitikai problémáinak fé-

nyében érthető meg (pl. szénhidrogének mérése univerzálisan, vagy aromások viszonylag szelektív 

mérése alifások mellett, vagy S-tartalmú szénhidrogének szelektív mérése sok egyéb szénhidrogén 

mellett). 

 Emellett azonban egyre nagyobb szerepet tölt be: 

o a környezetvédelmi analízisben, 

o a gyógyszeripari elemzésekben, különösen a technológiai oldószermaradványok 

elemzésében, 

o az oldószer-regenerálás ellenőrzésében, 

o a technológiák nyomon követésében, 

o és a farmakológiai vizsgálatokban. 

 Fokozódik a jelentősége az élelmiszerek, mezőgazdasági termékek minősítésében, különösen 

az aromaanyagok vizsgálatában (illékonyság!), valamint a szermaradványok (ti. növényvédő-

szer- vagy gyógyszermaradványok az élelmiszerekben, talajban, vízben, stb.) analízisében.  

 Különleges és nélkülözhetetlen helyet foglal el a kozmetikai iparban az illatanyagok elem-

zésében is.  
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Mivel a nagy hatékonyságú kromatográfiás módszerekkel (ez a gázkromatográfiára és a HPLC-re is 

igaz) nagyon hasonló vegyületek is elválaszthatók, ezért különösen fontos alkalmazás a különféle 

izomerek elválasztása. Még tükörképi izomerek elválasztása is lehetséges, ha az állófázis királis. 

A gyakorlati feladatok megoldása során meghatározó szerepe van a vizsgálandó minták megfelelő 

mintavételi megoldásainak és a mintaelőkészítésnek. Több olyan megoldás is ismeretes, amely a gáz-

kromatográffal közvetlen kapcsolatban a mintaelőkészítés és az elemzés biztonságos és automatizált 

elvégzését teszi lehetővé (automatikus gőztér analízis, „purge and trap” módszer stb.). Ezekkel itt nem 

foglalkozunk. 

Kiemelkedő jelentőségű összetett anyagok illó szerves alkotóinak a meghatározásában a gázkro-

matográfia és tömegspektrometria együttes, összekapcsolt alkalmazása. Az ilyen GC-MS (GC: 

gas chromatography – MS: mass spectrometry) műszerrendszerek (megfelelő adatfeldolgozó 

számítógépes háttérrel) egyidejűleg szolgáltatnak egyértelmű minőségi és megbízható mennyiségi 

információt az elemzendő mintáról. 

A GC-MS műszerrendszer 10–13–10–15g-nyi mennyiségek meghatározását is lehetővé teszi. Ez az oka 

annak, hogy egyre több területen terjed el az alkalmazása. Így különösen a környezetvédelmi 

analízisben és a szermaradványok meghatározásában van nagy jelentősége, mivel e területen az egyre 

szigorodó szabályozás miatt egyre kisebb koncentrációjú szennyezők meghatározása a feladat. Pl. a 

poliklórozott-bifenilek (PCB-k), a klór-dibenzo-furánok, vagy a p-dibenzo-dioxinok (a legtoxikusabb 

képviselőjük a mutagén, teratogén hatásokat kiváltó 2,3,7,8-tetraklór-p-dibenzo-dioxin) meghatá-

rozására talajokból, üledékekből, élelmiszerekből, stb. a hazai és nemzetközi szabványok GC-MS 

mérési módszert írnak elő. 

VIDEÓ 

 

2.2.11.1. videó. SPE mintaelőkészítés 

2.2.12. Kérdések és számolási feladatok 

Ellenőrző kérdések 

1. Milyen gázkromatográfiás módszereket ismer? 

2. Körübelül mekkora a legnagyobb forráspont, amelynél a gázkromatográfiás módszer 

alkalmazható! Adjon magyarázatot rá! 
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3. Mit értünk töltött ill. kapilláris oszlopon a kromatográfiában? Mit tud az állófázisról ezekben 

az esetekben? 

4. Mit nevezünk izoterm, és mit programozott hőmérsékletű gázkromatográfiának? Miért 

szükséges a pontos és reprodukálható kolonnatér fűtés? 

5. Milyen környezetszennyező anyagok határozhatók meg gázkromatográfiásan? 

6. Milyen adszorbensek használhatók az adszorpciós kromatográfiában? 

7. Adja meg egy poli-(dimetil-sziloxán) állófázis szerkezetét! Milyen komponensek meghatá-

rozására használjuk? Hogyan változik az állófázis polaritása, ha növekszik a fenil csoportok 

koncentrációja? 

8. Adja meg a PLOT kolonna felépítését! Adja meg a WCOT kolonna elvi felépítését, adjon 

magyarázatot, az egyes részek szerepére! 

9. Kapilláris gázkromatográfiás oszlopot eluciós mérésre használunk. Az állófázis a kapilláris 

belső falára felvitt vékony folyadékfilm. Adott eluens (vivőgáz) térfogatáram mellett függ-e - 

és ha igen hogyan - egy anyag retenciós ideje az oszlop hosszától, átmérőjétől illetve az 

állófázis vastagságától (Az állófázis vastagsága sokkal kisebb mint a kapilláris sugara.)? 

10. Adja meg a visszatartás változását a kapilláris kolonna filmvastagságának függvényében! 

11. Elválaszthatók-e egymástól gázkromatográfiásan az azonos szénatomszámú alkánok? 

12. Ismertesse a gázkromatográfiában használatos lángionizációs detektor (FID) felépítését 

(ábrával) és működési elvét! 

13. Adja meg az ECD elvi felépítését! Hogyan történik az ECD-ben a jelképzés? Ábrán mutassa 

be, és magyarázza meg! 

Milyen típusba sorolható az ECD? Magyarázza meg! 

Milyen vivőgázokat és milyen polarizációs feszültséget alkalmazunk az ECD-nél? Indokolja! 

14. Milyen típusú vegyületek mérésére ad szelektív jelet a TID? 

15. Adja meg a PID működési elvét! 

16. Adja meg a TCD működési elvét (Rajzok)! 

17. Miért nevezzük a GC-MS-t multidimenzionális módszernek? 

18. Ismertesse a kromatográfiás mérések mennyiségi értékelésének módozatait! 

19. Végezhetünk-e mennyiségi elemzést, ha a mérendő komponens koncentrációja és a válaszjel 

nagysága között nem lineáris az összefüggés? A választ indokolja! 

20. Mi a mennyiségi meghatározás belső standard módszerének lényege? 

Gyakorló feladatok 

1. Adott komponens koncentrációjának mérésére két olyan módszerünk van, melyek esetében a 

jel és a koncentráció között lineáris az összefüggés. A két módszert 1,50 mg/l és 8,00 mg/l 

koncentrációjú standard oldatok segítségével hasonlítjuk össze. Az A módszer esetén a kisebb 

koncentrációjú oldattal 4,05 mA, a nagyobb koncentrációjúval 15,80 mA jelet mérünk. A B 

módszer esetén a mért értékek 12,0, illetve 34,5 mA. Melyik módszer érzékenysége nagyobb, 

és hány százalékkal? 

 

2. Szénhidrogén-elegyben a ciklohexánt mérjük gázkromatográfiával, 1,4-dimetil-ciklohexán 

belső standard segítségével. Először ismert elegyet futtatunk, mely ciklohexánra nézve 1,0, 

dimetil-ciklohexánra nézve 2,0 tömegszázalékos; a megfelelő kromatográfiás csúcsok területe 

(önkényes egységekben) 121, illetve 265. Ezután (azonos körülmények között) mérjük az 

ismeretlent, melyhez a belső standardot ismét 2,0 tömegszázalékos arányban adjuk hozzá. A 

csúcsterületek értéke ekkor 206, illetve 252 egység. Számítsa ki az ismeretlen minta 

ciklohexán tartalmát! A csúcsterületek a komponensek mennyiségével egyenesen arányosak. 

3. Eluciós oszlopkromatográfiás (töltetes oszlop!) mérésnél egy adott komponens retenciós ideje 

6 perc volt. Ezután a kromatográfiás körülményeket megváltoztattuk: a használt oszlop 

átmérője és az eluens térfogatárama is az előbbinek a kétszerese lett. Minden más körülmény 

változatlan maradt. Számítsa ki az adott komponens új retenciós idejét! 

4. Egy vegyület koncentrációját adott műszeres módszerrel kívánjuk mérni. A kalibrációhoz a 

vegyületből 5,0; 8,0; 12,0; 16,0 és 20,0 mg/l koncentrációjú standard oldatokat készítünk, 


