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PODSTAWOWY SCHEMAT APARATU GC i OPIS
PROCESU CHROMATOGRAFICZNEGO
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?! ?!
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OZNACZENIA
1- butla ze sprężonym  gazem 
nośnym : H2, He, N2, Ar; do 200bar
2 – zawór odcinający + reduktor 
ciśnienia;
3 – regulator ciśnienia / 
przepływu;
4 - termostatowany dozownik 
strzykawkowy, albo zaworowy -
manualny, lub repetycyjny,;
5. „piec” (termostat kolumny) z 
programowaniem temperatury;
6. Kolumna GC (kapilarna, lub 
pakowana);
7 - głowica detektora;
8 – komputerowy system 
rejestracji / przetwarzania danych 
z przetwornikiem A/C
9 – wylot z regulacją wypływu 
nadmiaru gazowej próbki „Splitt”
10 – doprowadzenie 
dodatkowych gazów do detektora 
(tzw. „Make up”, jeśli potrzebne;

Poz. 1, 2 coraz częściej zostają 
zastąpione tzw. generatorem gazu 
nośnego (wodoru lub azotu)



PODSTAWOWY SCHEMAT APARATU GC i OPIS PROCESU
CHROMATOGRAFICZNEGO – regulacja ciśnienia gazu nośnego
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 butlowy reduktor 
ciśnienia
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PODSTAWOWY SCHEMAT APARATU GC – rozdzielanie
preparatywne
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OPIS PROCESU CHROMATOGRAFICZNEGO 

– pojęcie odchylenia od stanu równowagi -



Czas retencji (tR)
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Zredukowany czas retencji:

tR’ = tR-t0
Czas



8

Współczynniki retencji (k) i selektywności (α)

Współczynnik retencji:

ki = (ti-t0)/t0 => k1 = (t1-t0)/t0 i k2 = (t2-t0)/t0

Współczynnik selektywności:

α = k2/k1 <=> α = t’2/t’1



Indeks retencji
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Warunki izotermiczne

Program temperatury

X

y

z



Indeksy retencji nie zależą od:

• Opóźnienia w starcie zbierania danych

• Jednostek czasu

• Ciśnienia i prędkości przepływu gazu nośnego (jeśli stały 
podczas całej analizy)

Indeksy retencji nieznacznie zależą od:

• Długości i średnicy kolumny oraz grubości filmu fazy 
stacjonarnej

• Wartości temperatury w programie izotermicznym

• Szybkości narostu temperatury 
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Indeks retencji - zalety



Sprawnośd układu – krzywa van Deemter’a
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Sprawnośd układu – krzywa van Deemter’a
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Stosunek faz (β)
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r - promieo wewnętrzny kolumny *um]

df – grubośd filmu fazy stacjonarnej *um]

Warto
śd β

Zastosowanie

<100 Bardzo lotne, niskocząsteczkowe
związki organiczne

100 -
400

Do ogólnych zastosowao, szerokie
spektrum analizowanych zw.

>400 Związki wysokocząsteczkowe,
analiza śladowa



Stosunek faz (β)

15

r - promieo wewnętrzny kolumny *um]

df – grubośd filmu fazy stacjonarnej *um]

Warto
śd β

Zastosowanie

<100 Bardzo lotne, niskocząsteczkowe
związki organiczne

100 -
400

Do ogólnych zastosowao, szerokie
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analiza śladowa



Pakowane - analityczne, o średnicy 2-6 mm i długości kilku m
(zwykle 1-3 metra)

Mikropakowane o średnicy 0,8 -1,2 mm i długości do kilkunastu
metrów

Kapilarne o średnicy 0,2-0,6 mm (najczęściej 0,25; 0,32 i 0,53
mm) i długości do kilkudziesięciu metrów (najczęściej 30,0 m i
60,0 m)

Mikrokapilarne o średnicy poniżej 0,1 mm i długości do
kilkudziesięciu metrów (najczęściej 10,0 -15,0 m)

Preparatywne (pakowane) o średnicy ponad 6 mm i długości
kilku metrów

Typy kolumn do GC
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WCOT (ang. Wall-Coated Open Tubular)- kolumny z
gładkimi ścianami pokrytymi ciekłą fazą stacjonarną

PLOT (ang. Porous Layer Open Tubular) – kolumny z
warstwą porowatą(adsorbentem) na ściankach

SCOT (ang. Support-Coated Open Tubular)- kolumny, na
których ścianki naniesiono nośnik nasycony ciekłą fazą
stacjonarną

Typy kolumn kapilarnych
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BRAK ODDZIAŁYWAO Z FAZĄ RUCHOMĄ!

Adsorpcyjna Chromatografia Gazowa 
(ang. Gas Solid Chromatography - GSC)

Podziałowa Chromatografia Gazowa (ang. 
Gas Liquid Chromatography – GLC)

Mechanizm rozdzielania w GC
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Wykorzystywane jest zjawisko adsorpcji gazów lub par substancji na
rozwiniętej powierzchni adsorbentu.

Jako adsorbenty stosuje się substancje porowate.

Mechanizm rozdzielania polega na lokalnym skupieniu cząsteczek gazu
obecnych nad powierzchnią adsorbentu w skutek oddziaływania
niewysyconych sił obecnych na jego powierzchni.

W układzie ustala się równowaga termodynamiczna pomiędzy
stężeniem substancji zaadsorbowanej na fazie stacjonarnej a stężeniem
w fazie ruchomej.

Adsorpcyjna chromatografia gazowa (GSC)
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• Sita cząsteczkowe
– Zeolity - glinokrzemiany sodu, potasu, wapnia. Najczęściej 

stosowany glinokrzemian wapnia typu 5A (efektywna 
średnica porów 5 angstremów) i glinokrzemian sodu 13X 
(o efektywnej średnicy porów 10 angstremów). Stosowane 
są do rozdzielania tlenu i azotu oraz gazów niskowrzących 
H2, CH4, CO, NO  i gazów szlachetnych He, Ne, Ar, Kr, Xe.

• Tlenek glinu – Umożliwia rozdzielanie wszystkich 
węglowodorów C1-C5

• Polimery porowate
– polimery i kopolimery diwinylobenzenu i innych 

aryloolefin (Porapaki, Tenax, HayeSep)  

Fazy stacjonarne do GSC
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Wykorzystywane jest zjawisko absorpcji (rozpuszczania)
chromatografowanych związków w ciekłej fazie
stacjonarnej.

Można wymienid 4 typy oddziaływao:

• oddziaływania dipol indukowany- dipol indukowany (siły dyspersyjne 
Londona)

• oddziaływania dipol trwały-dipol trwały (siły Keesoma)

• oddziaływania dipol trwały-dipol indukowany (siły Debye’a)

• wiązania wodorowe

Podziałowa chromatografia gazowa (GLC)

28



Węglowodorowe - niepolarne fazy stacjonarne – np. skwalan

Silikony - Głównie oleje wielkocząsteczkowe i polimery. Najpowszechniej
stosowane: dimetylo- i metylofenylosiloksan

Fluorosilikony - Stosowane do rozdzielania związków halogenowych,
steroidów, pochodnych cukrów, diastereoizomerów i związków
metaloorganicznych

Nitrylosilikony - Stosowane są również do rozdzielania: cykloalkanów,
cykloolefin, ketonów, alkoholi pierwszorzędowych, estrów i eterów,
eterów fenoli i amin aromatycznych

Fazy stacjonarne w GLC
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Fazy stacjonarne w GLC
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Poliglikole - Dobrze zatrzymują alkilobenzeny. Aldehydy, ketony i etery są
eluowane z kolumny w kolejności odpowiadającej ich temperaturom
wrzenia. Selektywnośd glikoli polietylenowych (nazywane PEG lub Carbowax)
zależy od masy cząsteczkowej.

Optycznie czynne fazy stacjonarne - ureidy, dipeptydy, diamidy i pochodne
N-trifluoroacetylowanych a-aminokwasów

Ciecze jonowe

Cyklodekstryny - charakterystyczna budowa (cykliczne oligosacharydy
zbudowane z sześciu, siedmiu i ośmiu jednostek D-glukozy) powoduje, że w
cząsteczkach cyklodekstryn może zachodzid stereoselektywne indukowanie
innych cząsteczek lub jonów w kompleksie „gospodarz- gośd”.

Fazy stacjonarne cd.
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Izotermicznie 65°C



Dozownik z podziałem/bez podziału strumienia 
(split/splitless)

Dozowanie on-column

Dozowanie z zastosowaniem zaworu z pętlą

Desorpcja termiczna

Dozowanie w GC
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Dozownik split/splitless
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Dozownik on-column
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Hot on-column

Cold on-column



Zawór z pętlą dozującą
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Desorber termiczny
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Uniwersalnośd vs Selektywnośd vs Specyficznośd

Detektor cieplno-przewodnościowy (ang. Thermal Conductiviti Detector, TCD)

Detektor płomieniowo-jonizacyjny (ang. Flame Ionisation detector, FID)

Det. płomieniowo-fotometryczny (ang. Flame Photometric Detector, FPD)

Det. foto-jonizacyjny (ang. Photo Ionisation Detector, PID)

Det. emisji atomowej (ang. Atomic Emission Detector, AED)

Det. wychwytu elektronów (ang. Electron Capture Detector, ECD)

Det. azotu i fosforu (ang. Nitrogen Phosphorous Detector, NPD)

Spektrometr mas (ang. Mass Spectrometer, MS)

Metody detekcji w GC
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Detektor cieplno-przewodnościowy (TCD)
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-- głównie CH2
+

Przetwornik analogowo 
– cyfrowy (A/C o 
zakresie –50 mV do 1V)
o szczególnie wysokiej 
„dynamice” (co najmniej 
20 bitów) i o wysokiej 
częstotliwości 
próbkowania, (co 
najmniej 100 Hz) oraz o 
wysokiej czułości 
(poziom szumów –
korzystnie, +/-0.5 
mikrowolta i 
rozdzielczośd –
korzystnie, 0.5 mikro-volt 
/ bit)



Detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID)
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Elektroda kolektora jonów 
CH2+ polaryzowania 
stałym, napięciem -120V 
do -200V względem 
uziemienia (zależnie od 
producenta detektora)

eluat



Detektor wychwytu elektronów (ECD)
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Detektor Azotu i Fosforu (NPD)
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G. Boczkaj, M. Kamioski, Camera Separatoria 3 (2011), 51-67 



Detektor płomieniowo-fotometryczny (FPD i PFPD)

46

G. Boczkaj, M. Kamioski, Camera Separatoria 3 (2011), 51-67 
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Detektor foto-jonizacyjny (PID)
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Detektor emisji atomowej (AED)
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Spektrometria mas (MS)
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(1) (N-nitrosodimethylamine), 
(2) (Bis(2-chloroethyl)ether), 
(3) [bis(2-chloroisopropyl)ether], 
(4) (N-nitrosodi-n-propylamine), 
(5) [bis(2-chloroethoxy)methane]
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Generalnie – należy zoptymalizowad temperatury:

Dozownika

• Czy rozdzielane związki są stabilne termicznie?

• NIE – dozowanie cold on-column / derywatyzacja

• TAK – TINJ > Tzw+30˚C – szczególnie przy dozowaniu z podziałem strumienia 
(dyskryminacja niskolotnych składników próbki)

Pieca chromatografu

• Rozdzielanie izotermiczne czy program temperatury? – program korzystny przy 
dużym zakresie Tw rozdzielanych związków – wadą czas oczekiwanie na 
„wychłodzenie” układu

Detektora

• „Co do zasady” TDET > Tzw+30˚C – zapobieganie skraplaniu się związków z eluatu 
przed/w detektorze

Odpowiedni dobór temperatur w GC
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Statyczna i dynamiczna analiza fazy nadpowierzchniowej 
(SHS, DHS = purge & trap)

Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (ang. solid phase
microextraction, SPME)

Inne techniki łączone (LLE, SPE, HPLC) z GC

Derywatyzacja – metoda analizy substancji labilnych 
termicznie i nielotnych

Metody przygotowania próbki do analizy GC
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Statyczna analiza fazy nadpowierzchniowej 

(ang. Static HeadSpace, SHS)
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Dynamiczna analiza fazy nadpowierzchniowej

(ang. Dynamic HeadSpace, purge & trap)
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Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (SPME)
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Derywatyzacja
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Analogi steroidowe 
– derywatyzacja i GC-MS/MS
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Analiza mieszanin gazowych z procesów  „chem”-”petrochem”/ „bio”/ 
„raf”/ …

Analityka acylo-gliceroli, estrów kwasów tłuszczowych, w tym, FAME (Fatty
Acids Methyl Esters ), FAEE, BAME (Bacterial Fatty Acids Methyl Esters)

Identyfikacja składników ekstraktów, zwłaszcza, pochodzenia 
biologicznego

Analityka lotnych związków organicznych, w tym, siarki i azotu, chloru, 
...

Analityka lipidów

Analityka kosmetyków – związki zapachowe, rozdzielanie składników 
optycznie czynnych (chiralna faza stacjonarna !)

Przykłady zastosowao GC
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Analityka gazów z procesów „BIO”
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Analityka gazów z procesów „BIO” cd.
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Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych –
FAME. Identyfikacja bakterii na podstawie BAME
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Conditions

Column: 
Equity-1, 15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 
µm 

Oven: 175 °C, 30 °C/min. to 275 °C (1 min.)

Injector
temp: 

280 °C

Detector
temp.: 

FID, 280 °C

Carrier Gas: hydrogen, 45 cm/sec (constant flow)

Injection: 0.5 µL, 200:1 split

Liner: 4 mm I.D., split, cup design

1. Methyl 2-hydroxydecanoate (2-OH-C10:0)

2. Methyl undecanoate (C11:0)

3. Methyl dodecanoate (C12:0)

4. Methyl 2-hydroxydodecanoate (2-OH-C12:0)

5. Methyl 3-hydroxydodecanoate (3-OH-C12:0)

6. Methyl tridecanoate (C13:0)

7. Methyl tetradecanoate (C14:0)

8. Methyl 2-hydroxytetradecanoate (2-OH-C14:0)

9. Methyl 3-hydroxytetradecanoate (3-OH-C14:0)

10. Methyl pentadecanoate (C15:0)

11. Methyl 13-methyltetradecanoate (i-C15:0)

12. Methyl 12-methyltetradecanoate (α-C15:0)

13. Methyl hexadecanoate (C16:0)

14. Methyl 14-methylpentadecanoate (i-C16:0)

15. Methyl-2-hydroxyhexadeanoate (2-OH-C16:0)

16. Methyl cis-9-hexadecenoate (C16:19)

17. Methyl heptadecanoate (C17:0)

18. Methyl 15-methylhexadecanoate (i-C17:0)

19. Methyl cis-9,10-methylenehexadecanoate (C17:0Δ)

20. Methyl octadecanoate (C18:0)

21. Methyl cis-9-octadecenoate (C18:19)

22. Methyl trans-9-octadecenoate (C18:19) and cis-11-octadecenoate (C18:111)

23. Methyl cis-9,12-octadecadienoate (C18:29,12)

24. Methyl nonadecanoate (C19:0)

25. Methyl cis-9,10-methyleneoctadecanoate (C19:0Δ)

26. Methyl eicosanoate (C20:0)



Identyfikacja bakterii na podstawie składu kwasów 
tłuszczowych
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Rozdzielanie związków optycznie czynnych
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Destylacja symulowana
Kalibracja za pomocą standardów n-alkanów

Przebieg SIMDIS dla ropy naftowej (opcja HT)

Chromatogram  SIMDIS dla ropy naftowej (opcja HT)

Programowanie - oddzielnie - temperatury  pieca i dozownika chromatografu w zakresie – 5C („opcja krio”) do +450C; Kolumna 
kapilarna metalowa;  Detektor FID temperatura do 460C; Celowe stosowanie materiałów referencyjnych do korekty kalib
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