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-- Detektor chromatograficzny jako przepływowy 
instrument analityczny o korzystnej dynamice 
„odpowiedzi”;

Detekcja i detektory w chromatografii

-- Ogólne zasady detekcji

-- Najważniejsze parametry detekcji i detektora



- Detektory „klasyczne” i „nowoczesne”,

- Najważniejsze parametry detekcji / 

detektora;

-„Czas trwania piku” - dynamika odpowiedzi 

Detekcja i detektory

-„Czas trwania piku” - dynamika odpowiedzi 

detektora - częstość próbkowania sygnału 

analogowego – błąd oznaczenia;

-- rozwiązania, problemy --



Najważniejsze pojęcia dotyczące detekcji i Najważniejsze pojęcia dotyczące detekcji i 
detektorówdetektorów

-- Typ: St ężeniowy Typ: St ężeniowy S=FS=F(ci) / Masowy (ci) / Masowy S=FS=F((dmdm//dtdt); ); 

-- Sygnał (S); Szum (Sygnał (S); Szum (SzSz);   dryf );   dryf D=dD=d(S)/d(t);   czuło ść (S)/d(t);   czuło ść 
Cz=SCz=S//SzSz;   Zakres i granica detekcji (LOD ;   Zakres i granica detekcji (LOD –– (2(2--3 3 
SzSz))));   ;   granica oznaczalno ści (LOQ granica oznaczalno ści (LOQ –– (5(5--10 10 SzSz)), )), SzSz))));   ;   granica oznaczalno ści (LOQ granica oznaczalno ści (LOQ –– (5(5--10 10 SzSz)), )), 
zakres liniowo ści zakres liniowo ści -- S=kS=k CCxx , gdy , gdy x x εε (0.98;1.03); (0.98;1.03); 

„„Klasyczne” detektory Klasyczne” detektory HPLC (UVHPLC (UV--VIS, RID, FLD, ELD, CD) VIS, RID, FLD, ELD, CD) ––
to ok. 70 % analitycznych zastosowań HPLC. to ok. 70 % analitycznych zastosowań HPLC. 

Ciągle Ciągle trwają prace nad opracowaniem kolejnych nowych trwają prace nad opracowaniem kolejnych nowych 
rozwiązań w zakresie detekcji w HPLCrozwiązań w zakresie detekcji w HPLC..



Wysokosprawny chromatograf cieczowy z trzema szeregowo połączonymi detektorami  
- kolejno: UV-DAD – FLD – ELD oraz doprowadzaniem roztworu wodnego NaOH przed 
celką detektora ELD



Detektor UV-VIS – alternatywne zasady działania kuwe ty przepływowej 



Jednowiązkowy detektor spektrofotometryczny do pracy ze zmienną 

długością fali typu „klasycznego”  (sterowanie pozycją siatki dyfrakcyjnej 

- umożliwia wybór (programowanie) długości fali światła detekcji)



Schemat spektrofotometrycznego  detektora dwuwiązkowego z 
wirującą tarczą i synchronizacją sygnału z kuwety odniesienia oraz 
pomiarowej – obecnie zastąpiony przez DAD. Posiada zalety w 
przypadku wysokiej absorpcji światła eluentu (niskie wartości λ) 





Schemat ideowy detektora (spektrofotometru z przepływową 
kuwetą) w zakresie UV-VIS typu DAD (UV-VIS/DAD)
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Schemat budowy i 

działania 

różnicowego 

detektora 
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UV-DAD

RID



Detektor konduktometryczny – cela przepływowa



Wymiana jonów na 
powierzchni 
jonowymiennej 
kolumny jonowej 
- rozdzielanie

Supresor membranowy -
- eliminacja jonów eluentu
(supresja jonowa)

Detektor 
konduktometryczny
- detekcja



Detektor konduktometryczny – chromatografia jonowa – kolumnowa supresja jonów 
jonów – „powrót do przeszłości” z sukcesem



Detektor ELSD Detektor ELSD 
czasem „LLSD”czasem „LLSD”

Tzn., detektor Tzn., detektor 
laserowy światła laserowy światła 
rozproszonegorozproszonego

-- Czułość zbliżona Czułość zbliżona 
do RIDdo RID

--Przydatny do Przydatny do 
elucji elucji elucji elucji 
gradientowejgradientowej

-- Odpowiedź Odpowiedź 
nieliniowanieliniowa

ELSD – evaporative laser 
scattering detector;

LLSD – laser light scattering 
detector





Detektor laserowy rozproszenia  światła






