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همتـرین روش بـراي چنـین       باشد و م  بیشتر آنالیزهاي شیمیایی، شامل جداسازي اجزاء موجود در یک مخلوط می          
فاز  2کروماتوگرافی براساس پخش انتخابی اجزاء مختلف در بین         .باشدجداسازي برخی از اشکال کروماتوگرافی می     

شود که داراي سـطح زیـادي   نامیده میStationary phaseیکی از این فازها، فاز ساکن یا . پایه گذاري شده است
حرکت غیریکنواخت اجسام جداشـونده بـه دلیـل نـابرابري     . استmobile phaseدیگري فاز متحرك یاو است 

برآیند دو نیروي متقابل محرکه و بازدارنده از طرف عامل جداکننده اساس کروماتوگرافی است که مجموعـه نیـروي                   
فیزیکـی  هـاي روشاز یکـی  کرومـاتوگرافی  .شودنام عامل تفکیک کننده یا جداکننده نامیده میمحرکه و بازدارنده به

بـراي  Mikhail Tswettاولین بار توسط دانشمند روسیمذکورروش. استموادبراي جداکردن و خالص سازي
در زبان روسی   Tswettنکته جالب اینکه    ( .کار برده شد  بهبه وسیله ستون پرشده با یک جاذب       جداسازي کلروفیل 

ساکن فازودبین Partitionو یا تقسیم   Adsorptionبراساس جذب سطحی     روشاین  ). باشدمی رنگبه معناي   
) Carrier Gas(باشد کـه معمـوالً گـاز حامـل     در کروماتوگرافی گازي فاز متحرك یک گاز می.باشدمیو متحرك 
.باشدفاز متحرك یک مایع می) Liquid Chromatography(شود ولی در کروماتوگرافی مایعنامیده می

گیري اجزاي فرار در روشی است که براي جداسازي و اندازهاي داردکه امروزه کاربرد گستردهگازيکروماتوگرافی
به oC1/80از بنزن با نقطه جوش oC8/80مثالً جداسازي سیکلوهگزان با نقطه جوش .(رودوط به کار میلیک مخ

درgas-liquidدستگاه کروماتوگرافی نخستین . )باشدامکان پذیر میGCروش تقطیر مقدور نیست ولی به وسیله 
مدل از 150ر حدود د،ايهاي تجزیهشرکت سازنده دستگاه50بیش از وارد بازار شد و در حال حاضر 1955سال
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ند به طوریکه هم اکنون نرساهزار دالر به فروش میچند ده تا چند صدهاي از حدود تقیمرا  با GCهاي دستگاه
:عبارت است ازGCهاي گوناگون دستگاه قسمت.استبه کار مشغول اسر جهان در سرGCصد هزار چند

)Carrier Gas Tank or Cylinder( حاملگازسیلندر)1
Flow(جریانوفشارتنظیمادوات)2 &Pressure  Regulators(
)Sample Injection Chamber(نمونهتزریقمحل)3
)Column(ستـــون)4
)Detector(آشکارساز)5
)Oven(هاي گرمکنمحفظه)6
,Recorder(، داده پرداز و نمایشگرثبات)7 Data System & Displayer(

د کنـ کروماتوگرافی گازي با در نظر گرفتن اینکه امکان جداسازي ترکیبات بسیار پیچیده را در حداقل زمان فراهم می                 
رود در کار میبه) GC(عنوان گاز حامل در کروماتوگرافی گازي      هزي که ب  گا.رودیک تکنیک بسیار قوي به شمار می      

) Flow(شود بایـد فـشار و سـرعت جریـان           وارد می  GCگازي که به یک دستگاه      . گرددسیلندرهاي گاز ذخیره می   
سط سیـستم تزریـق   آنالیز توموردهاي نمونه. گردند، داشته باشدهاي فشار دائماً تنظیم میثابتی که توسط کنترل کننده    

)Injector (    گیـرد و سـپس ایـن اجـزاء         عمل جداسازي اجزاء توسط ستون انجام می      .گردندبه درون ستون وارد می
فایر تقویـت شـده و      خروجی دتکتور توسط یک آمپلی    . شوندو توسط دتکتور تشخیص داده می     ) elute(شسته شده   

بـر حـسب زمـان ترسـیم     mVکه به صورت   از دتکتور عالیم خروجی   . شودسپس به یک سیستم ثبات فرستاده می      
هاي ثبات به صورت کامپیوتري و بـا       امروزه سیستم  .گرددنامیده می  )Chromatogram(کروماتوگرامشود یک   می
هـاي  امکان تجزیه و تحلیل کروماتوگرام را در حالتGalaxyو Maitre،Azur ،Starافزارهاي مجهز نظیر نرم
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موجود در نمونه مطابقـت      يهاست که با اجزا   سري از پیک  شامل یک  یک  کروماتوگرام  .وده است مختلف فرآهم نم  
آنــالیز یــا هــاشناســائی پیــک.گیرنــدقــرار مــی) Base Lineیــا (دارنــد و در یــک جهــت روي یــک خــط پایــه 

کـشد تـا   یعنی زمانی که طـول مـی  )Retention Time(، براساس زمان بازداري)Qualitative Analysis(کیفی
ازه یـا  شود و در نهایت از ستون خارج شود، استوار است و آنالیز کمـی بـر اسـاس انـد           ترکیب از محل تزریق شسته      

.آیددست میبه) Area(سطح زیر پیک 

:موارد زیر وابسته استها بهسطح پیک*
مقدار ترکیبات)Amount of Components(
فاکتور پاسخ)Response Factor(
 حجمcell دتکتور)Cell Volume(
زمان بودن در دتکتور)Residence Time(

:نوع ستون سروکار داریم2به طور کلی در  کروماتوگرافی گازي با 
هـاي کـوارتز   یک ستون مویی یک لوله بـاز از جـنس فلـز یـا شیـشه     :)Capillary Column(هاي مویی ستون)1

ایـن  .پوشـاند دیوارهاي داخلـی را مـی  filmاي بنام ورت الیهباشد که فاز ساکن به صمی) Fused Silica(خالص 
:ها بر دونوع هستندستون
•Wall-Coated Open Tubular یاWCOT فاز ساکن به صورت الیه بسیار نـازکی داخـل   که در آنها

.آنها پوشش داده شده است
•Support-Coated Open Tubular یاSCOT دارنـده نظیـر خـاك    در آنها الیه نازکی از مواد نگهکه

پوشش داده شده و سپس فاز ساکن روي 30μmبه ضخامت حدود (Diatomaceous Earth)دیاتومه 
را مقـدار بیـشتري نمونـه       ظرفیت پذیرش   این است که     WCOTبا   SCOTتفاوت  . شود  آن قرار داده می   

.شونداشباع میWCOTهاي دارد، چراکه به دلیل ضخامت فاز ساکن دیرتر از ستون
Fused-silica open tubularدر هر دو مـورد چنانچـه جـنس سـتون از سـیلیس گداختـه باشـد در اصـطالح         

Column   یاFSOT  15/0قطـر داخلـی از   . باشـد متـر متغیـر مـی   100تا 15طول ستون موي بین     . شودنامیده می
Megaیـا  wide Boreون متر براي یک ستمیلی53/0و ) narrow bore(متر براي یک ستون با قطر نازك میلی

boreباشدمتغیر می .
هایی فلزي یا باشند و لولهتر از دیگري میقدیمیpackedهاي ستون:)Packed Column(هاي فشرده ستون)2

.شوندسري ذرات جامد پر میاي هستند که به طور کامل با یکشیشه
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)Retention time(زمان بازداري•
شده به ستون کروماتوگرافی نیازمند زمان است، حتی اگر میل ترکیبی بـا فـاز سـاکن نداشـته     گذر هر نمونه وارد   

باشد؛ به طور کلی زمان بین هدایت و ظهور آن در خارج ستون، تنها به سرعت فاز متحرك که از میـان سـتون عبـور           
یـل ترکیبـی بـا فـاز سـاکن          هایی کـه م   منظور نمونه (عبارت دیگر مدت مسافرت آن      به. کند بستگی خواهد داشت   می

وارد شده به ستون بـا میـل ترکیبـی          کشد نمونه زمانی که طول می   .با سرعت فاز متحرك متناسب خواهد بود      ) ندارند
در ) hold up time(صفر نسبت به فاز ساکن تحت تاثیر فاز متحرك از ستون خارج شود زمان نگهداشته شـده یـا   

متري عبور کند زمـان  10از میان ستونی cm/s40اگر فاز متحرکی با سرعت    براي مثال ) . to(شود  ستون نامیده می  
. ثانیه خواهد بود25بازداري 

زمان بین  ((بنابراین  . مخلوطی که میل ترکیبی با فاز ساکن دارند باید نسبت به این زمان تأخیر داشته باشند                اجزاي
زمان بـازداري خـالص   )). شودنامیده میtrیا Retention timeتزریق نمونه و شستشوي هر جزء زمان بازداري یا 

)rَt (کندزمانی است که جزء نمونه در فاز ساکن صرف می:)= tr- torَt(
: افتد و در جداسازي مهم هستند عبارتند ازاتوگرافی اتفاق میمدو اثري که در طی یک عملیات کرو

یک عملیات کروماتوگرافی مستلزم وجود تفاوت زمان بـازداري          جزء در طی   2جداسازي  ) : RT(زمان بازداري   ) 1(
.مابین آنهاست

جزئی از نمونه که بـه وسـیله دتکتـور شناسـائی شـده، بـه                ) : area= عبارتی سطح زیر پیک   به  یا  : (پهناي پیک  )2(
ایـن  . شـود ثبت میهایی بر روي کروماتوگرام به صورت پیک) recorder(صورت یک سیگنال به وسیله یک ثبات      

چنانچه نمونه ستون را در یک زمان خیلی کم تـرك کنـد پیـک باریـک و     . اندازه باریک یا پهن باشدتواند بیپیک می 
ها در جداسازي   کوسعت پهناي پی  . شودتر می اگر دوري پیک از نقطه شروع روي کروماتوگرام بیشتر باشد پیک پهن           

.کنداجزاء نمونه یک نقش اساسی ایفاء می

)  Overlap(پیک یا 2هاي همپوشانی بین پدیده•
خواهند داد و این به معنـی یـک   Over Lapپیک نسبت به هم دیگر 2پیک مجاور هم هر دو پهن باشند 2اگر 

افتد به طوري که چنانچه اختالف کمـی  ندرت اتفاق میهاي باریک به  این پدیده با پیک   . باشدجداسازي غیر کامل می   
کارایی یـا  «هاي باریک توسط یک ستونی   توانایی تولید پیک  . مل خواهد بود  ه باشند جداسازي آنها کا    در بازداري داشت  

هـاي باریـک   یک ستون کارا و مناسب ستونی است که برخالف طول زیـاد بتوانـد پیـک            . شودنامیده می » بازده ستون 
و به طور کمـی بـه وسـیله ارتفـاعی      پهن شدن نمونه در ستون به شکل ستون و شرایط عمل بستگی دارد              .ایجاد کند 

.شودهاي فرضی تعیین میو تعداد بشقاب) HETP(معادل یک بشقاب فرضی 

sto
toto

L
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1000
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)ارتفاع معادل بشقابک فرضی• Height Equivalent to a Theoretical Plate = HETP)

HETP                    اکن به حالت   طول الزمی از ستون است که نمونه مورد نظر در آن طول بین فاز گازي متحرك و فاز مایع س
.رسدتعادل می

GCجداسازي  در •

:متصور استResolution factorیا Rsسه حالت براي تفکیک یا  اصوالً
1 (Resolution factor  در حـالتی  .که عمالً جداسازي در این حالت غیرقابل قبول اسـت 1.25کمتر یا مساوي

چنانچـه  . در یکـدیگر تـداخل دارنـد       %4حـدود    Bو   Aربوط بـه    هاي م پیکبرابر با یک باشد،      Resolutionکه  
Resolution باشد ، اساساً جداسازي دو ترکیب به طور کامل انجام نگرفته است0.75برابر.

2  (Resolution factor < در حـالتی کـه   . که تجزیه با درصد خطاي قابل قبول انجام پـذیر اسـت  1.25>1.5
Resolution است%0.3دو ترکیب حدود خل باشد میزان تدا1.5برابر.

که بهترین حالت بـراي  باشد5/1بیش از Resolution factorگیرد که جداسازي مناسب هنگامی صورت می)3
.تجزیه است

1) kA & kB  or Retention Factor

2) α  or   Selectivity                 or

3) Nth  or Efficiency or theoretical plate number                                           or
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عبارت است از مدت زمانی که یک ترکیب در فاز سـاکن نـسبت بـه فـاز متحـرك صـرف       kBو kAدر روابط باال 
.باشدمیSeparation or Resolution factorهم Rsو کندمی

:ت کهبا توجه به روابط مشخص اس
گردد تا بتواند جداسازي داشته باشد و یا به زبان دیگـر           توسط فاز ساکن جذب     ترکیب مورد نظر ابتدا باید حتماً       ) 1

<حتماً 0 kBباشد.
هـاي بـستگی    مربوط به پیک  kBو   kAجداسازي هم چنین به درجات مختلف تاخیر نمونه در ستون یعنی اعداد           ) 2

باید با هم متفاوت باشند تا بتوان فاکتور انتخاب پذیري ستون نسبت به ترکیبات مختلـف               که این اعداد    يدارد به طور  
. ها بیشتر باشد مطمئناً جداسازي مناسبتري را خواهیم داشتkهر چه تفاوت بین. را مناسب دانست

= kAاگر (  kBپذیري برابر صفر و در نتیجه بنابراین گزینشRs = )شودمی0
هـاي باریـک    جـاد پیـک   یاست کـه باعـث ا      Nthري که در جداسازي موثر است قابلیت ستون و یا           سومین فاکتو ) 3

.ها باریکتر و در نتیجه جداسازي مناسبتر خواهد بودهاي فرضی بیشتر باشد پیکپس هر چه تعداد بشقاب. گرددمی

17.63وmin 16.40به ترتیب R.Tداراي 30cmدر یک ستون Bو Aترکیب ) مثال min یـک  . هـستند
بـه  Bو Aبراي ) Peak Widths(پهناي پیک. کندترك میmin 1.30گونه بدون زمان بازداري ستون را در 

:موارد خواسته شده زیر را محاسبه کنید. استmin 1.21و min 1.11ترتیب برابر 
)Resolution(جداسازي ستون ) الف
)Average number of plates(هاي ستونتعداد میانگین تشتک) ب
)The plate height(ارتفاع تشتک ) ج
را مهیا سازد1.5طول ستونی که جداسازي برابر با ) د

را فـراهم           1.5برابـر   ) RS(از سـتونی کـه جداسـازي       Bترکیـب   ) Elute(زمان الزم براي شست وشوي    ) هـ
.کندمی
.و زمان اولیهcm 30تون اصلی با طول در س1.5ارتفاع تشتک الزم براي دستیابی به قدرت تفکیک ) و

) الف

) ب
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) ج

اي بین تفکیک و تعداد تـشتک فرضـی بـه           بنابراین، معادله مقایسه  . کنندتغییر نمی  Lو   Nایش  زبا اف  αو   k) د
:شودصورت زیر نوشته می

) هـ

. ، زمان جداسازي باید تقریباً دو برابر شود1.5رابر اصالح شده بResolutionبنابراین، براي دستیابی به 
) و

در یک سـتون  min 17.63در زمان 1.5درت تفکیک معادل قکه براي دستیابی به دهد محاسبه اخیر نشان می
30 cmارتفاع تشتک باید نصف شود ،.

:توجه کردزیر اتبراي رسیدن به نتایج مطلوب باید به نک
و خطا هرگـز     سحل مربوط به آن کروماتوگرام اندیشید و  پیش رفتن با حد           ز کروماتوگرافی باید به راه    در هر مورد ا   

اي یـک راه حـل چنـد مرحلـه         SIEMENSبه همین دلیـل  کمپـانی        .ارائه نخواهد داد  یک کروماتوگرام مناسب را     
:کندپیشنهاد می
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Speed

Resolution Sample  Capacity

Kبراي بیشتر کردن َستون بلندتر

Kدنبال آن افزایش َجهت کم کردن سرعت جداشدن نمونه از فاز ساکن و بهovenکم کردن دماي 

براي استفاده از تغییر در استفاده از فاز ساکن دیگر

استفاده از یک ستون با 

کارائی باالتر
Nthبراي استفاده از فاکتور 

سیـــستم هـــاي چنـــد ســـتونی و یـــا     آنگـــاه از نـــدادبـــاال نتیجـــه مطلـــوب   ات تغییـــرچنانچـــه
)Complex Column Switching System (در ضمن هر مشکل در کروماتوگرافی تنهـا  .دوتوان استفاده نممی

ـ     .یک راه حل ندارد و ممکن است بتوان از چند راه به جواب مطلوب رسید               رین شـرایط در    براي بدسـت آوردن بهت
کروماتوگرافی باید حتماً سه فاکتور جداسازي، سرعت و ظرفیت نمونه را مد نظر داشت که البته هیچکدام از این سه                    

. فاکتور از همدیگر جدا نیستند و هر کدام به دو عامل دیگر بستگی دارند
شیم مسلماً مـدت زمـان آنـالیز بـسیار          این به این معنی است که اگر بخواهیم ستونی با حداکثر جداسازي داشته با             

زیاد خواهد بود و همین طور میزان ظرفیت نمونه نیز کم خواهد شد و اگـر بخـواهیم آنـالیزي سـریع داشـته باشـیم                          
زیر خالصـه    به صورت )) نمونهظرفیت  –تفکیک   –سرعت  ((این مسئله در مثلث   . دهیمعوامل دیگر را از دست می     

.شده است

هاي مختلف بکار هاي مختلفی براي آنالیز یک نمونه در آزمایشگاهشود ستونئله مهمترین دلیلی است که باعث می      این مس 
میزان آن و طول ستون و قطر ستون نیز باید انتخـاب گردنـد و همـین    ،جز نوع فاز ساکنه گردد که ب  در اینجا یادآور می   . رود

نیز از عوامل مهم دیگري هستند که در ایـن زمینـه مـوثر               Ovenي آن و دماي     طور سایر عوامل نیز مانند نوع گاز حامل، فلو        
گردد و بایـد  و خطا استفاده نمیسهرحال براي انتخاب تمامی این عوامل و بهینه سازي یک سیستم از روش حد         به. باشندمی

.با محاسبات و منطق موارد فوق را انتخاب کرد
Type(نوع گاز حامل و سرعت آن • & Rate of Carrier Gas(

Nthتواند تأثیر بسیاري در زمان آنالیز و کارائی ستون داشته باشد برخی از مشکالت ناشی از کم بـودن  نوع گاز حامل می   

را بسیار بـاال ببرنـد   Nthتوانند میN2گازهاي حامل سنگین مانند    .تواند در برخی موارد با تغییر گاز حامل برطرف گردد         می

دهد که باعث طوالنی شـدن زمـان آنـالیز         باشد رخ می  تنها در پهنه کوچکی از سرعت که اتفاقاً بسیار هم کم می            ولی این مهم  

گردد ولی در مورد افزایش سرعت در گاز هیدورژن به سرعت باعث از دست رفتن مقدار زیادي از کارائی ستون می                . گرددمی



10

اده شود نیتروژن است ولی     عموماً گاز حاملی که باید استف     . برداال می را ب  Nthهیدروژن و هلیوم، افزایش سرعت مقدار کمی          

. ساز باشد در این موارد باید گاز حامل را هیدورژن انتخاب نمـود            آنالیز هم براي بسیاري از آنالیزها مشکل      زمان  طول  چنانچه  

و این در صورتی است که مشکل دیگري در کندبرابر کم می5هیدورژن در مقایسه با نیتروژن زمان آنالیز را در شرایط یکسان 

.میان نباشد

مشکالت مربوط به خارج از ستون•
ها نیز تعیین کننده است و اگر کـارائی دسـتگاه بـه ایـن               براي یک دستگاه کروماتوگرافی معموالً غیر از ستون سایر قسمت         

تواند باعث ایـن مـشکل گـردد بـه ایـن        واردي که می  ها و م  معموالً قسمت . باشدکم شود نیز قابل قبول می      %10دالیل تا حد    

.باشندترتیب می

.اي که معموالً در بخش دتکتور و اینجکتور قرار داردحجم مرده-

.حجم مرده در محل اتصال ستون به اینجکتور و دتکتور-

.ضعف و قوت تکنیک تزریق-

. اي نخواهـد داشـت  اتصاالت غلط چندان فایـده بهرحال انتخاب و دقت در علمی کار کردن و تنظیم درست دستگاه با وجود               

ضـعیف  GCنتیجه اینکه یک دستگاه . نامناسب به همراه یک ستون ضعیف حتماً یک نتیجه نامناسب خواهد داشت        GCیک  

با یک ستون کارا و مناسب هم یک فاجعه خواهد بود و آسانتر ازآن، این خواهد بود که با تزریق ضعیف و نامناسـب کـارائی                       

.ن خوب را تا حد یک ستون ضعیف پائین بیاوریمیک ستو

به دو برابر باعث افزایش  جداسازي دوبرابر نخواهد Nthمورد دیگري که باید مورد توجه قرار گیرد این است که افزایش 

ـ    %40بود و افزایش دو برابر طول ستون به عنوان مثال تنها حدود صف به جداسازي کمک خواهد کرد همان طـور کـه بـا ن

.دهیماز جداسازي را از دست می%30کردن طول ستون نیز تنها حدود 

Stationary«هاي کروماتوگرافی فاز ساکن در ستون• Phase «
یـا   packهـاي   در ستون . رودهاي مویی وانباشته به کار می     در ستون ) هم جامد هم مایع   (اساساً مواد مشابهی از فاز ساکن       

فاز ساکن . ب ماده فاز ساکن بسیار مهم است تا بتوان به یک جداسازي نسبی و کارایی مناسب دست یافتانباشته انتخاب مناس

توانـد قطبـی متوسـط یـا     است که نوع قطبی میغیرقطبیو  قطبیهاي مویی از نظر پیوند شیمیایی بر دو نوع          مایع در ستون  

در نوع مایع، قطبیت و حاللیت اجزاء . ا ماده جاذب غیر آلی باشدپلیمر و ی) الک(Sieveتواند فاز ساکن جامد می. کامل باشد
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باشـد بـه طـوري کـه     شود زیرا قطبیت یک صفت بسیار مهمی براي حاللیت مـی مشخص می اي که باید آنالیز گردد قبالً     نمونه

.1شوندهاي غیر قطبی حل میهاي قطبی و ترکیبات غیر قطبی در حاللترکیبات قطبی در حالل

:هستند عبارتند ازقطبی یانیمه قطبی هاي مویی که ازهاي ساکن مایع در ستونبرخی ف
OV-275 or [TCEP]- [CP-SIL 88] – [Carbowax 400]- [CP-SIL 43CB]

: غیرقطبی عبارتند ازهایی از فازهاي ساکن مایع نمونه
Squalene -[CP-SIL 8CB], [CP-SIL 5CB]باشندمی.

و Siloxaneنوع فاز ساکن ،SILمنظور از . استChrompackرکت تولید کننده یعنی نام شCPمنظور از : نکته(
عددي که . به ستون چسبانده شده استChemical Bondedیعنی اینکه فاز ساکن به صورت شیمیایی یا CBمنظور از 

) .یشتر استبزرگتر باشد قطبیت آن بشود نشانگر قطبیت فاز ساکن است که هر چه آورده میSILپس از 

: Over loadingپدیده•
گردد این پدیده حالتی است که مقدار اجـزاء موجـود در   مشاهده میOver loadingاي بنام گاهی اوقات پدیده

. گـردد قدري زیاد است که با رفتارهاي کروماتوگرافی مغایرت دارد و به شکل یک پیک نامتقارن آشکار مـی                 نمونه به 
و در حالتی کـه فـاز   ) fronting peak(ه فاز ساکن مایع باشد به صورت یک پیک رو به جلو این پیک در حالتی ک

.گرددظاهر می) tailing peak(دار یکه پیک دنبالهساکن جامد باشد به صورت

Bleedingپدیده •

ر فاز ساکن، تجزیه محـصوالت  شود ناشی از تبخیهایی که در کروماتوگرافی گازي مشاهده مییکی دیگر از پدیده   
این پدیده که در آنالیز با برنامه دمایی به صورت یک انحراف رو به بـاال در خـط پایـه    . باشدیا عوامل آلوده کننده می  

)Base Line (شود دیده میBleedingعواملی که در ایجاد .شودنامیده میBleedingموثر هستند عبارتند از:
براي مثـال  . باشندمی Bleedingت تبخیر و رسانایی گرمایی فاز ساکن از عوامل مهم ایجاد            قابلی: نوع فاز ساکن  ) 1

.کنندمواد آلی مانند دیاتومه خاکی یک انحراف جزیی در خط پایه ایجاد می

1 - Like Dissolved Like

Overload in GLC Overload in GSC

Injection Injection
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هـر چـه بیـشتر باشـد امکـان          ) هاي مویی ضخامت فیلم براي ستون   (میزان پرشدگی فاز ساکن     : مقدار فاز ساکن  ) 2
Bleedingهایی با ضخامت کم فاز ساکن استفاده شودشود که تا حد امکان از ستونبیشتر است بنابراین توصیه می.

.شوددیده میBleedingگاهی با افزایش دما طی برنامه دمایی . دما یک نقش مهم و اساسی دارد: دما) 3
گـذرد افـزایش یابـد      تون مـی  اگر سرعت جریان گاز حاملی کـه از میـان سـ           : )flow(سرعت جریان گاز حامل     ) 4

Bleeding  گرچه نوع گاز حامل بر روي این پدیده اثر ندارد ولی میزان آن در              . شودزیاد میHe باالتر و درH2 کم
.باشدمیN2برابر گاز He2و براي N2برابر باالتر از H24چون تحت شرایط مناسب سرعت گاز . است

، تنظـیم   FIDمثالً در دتکتورهـاي     . تأثیر دارد  Bleedingدتکتور در پدیده    تنظیم، شکل هندسی و نوع         :دتکتور) 5
Air(؛ حساسیت باال، خلوص گازهاي دتکتور )گاز و هوا(شعله  , H2 ( و فلوي گازهايAir , H2،   دمـاي دتکتـور

.ستون تأثیر بگذارندBleedingتوانند روي می…و 

Injectionتزریق یا •

باشد بـا حـضور نمونـه بـیش از ظرفیـت سـتون       ویی براي گنجایش نمونه خیلی کم میهاي مچون ظرفیت ستون  
هـاي مـویی پیـشنهاد    ویژه براي سـتون هاي تزریق متعددي بهوجود دارد بنابراین روشOver loadingامکان بروز 

.اندشده
:حالت تزریق براي نمونه ها وجود دارد2به طورکلی 

هاي گازي تزریق نمونه)1(
در . شوندنامیده میGSV (Gas Sampling Valve)اصطالحگیرد و در انجام میValveیشتر از طریق که ب

. شـوند گیري گرفته شده و به دسـتگاه تزریـق مـی          هاي مخصوص نمونه  هاي گازي توسط بمب   این حالت نمونه  
:اي تزریق الزم هستند عبارتند ازقطعاتی که بر

.تواند انجام وظیفه کندمی) Fill(و بسته ) inject(حالت باز 2به ولو یا شیر مخصوص تزریق که )الف
توانـد  هـاي مختلفـی مـی   که باید نمونه تزریق گردد انـدازه حجمییا حلقه نمونه که به نسبت Sample loop)ب

.داشته باشد
.روندکار میهشوي لوپ و ورود و خروج بوهاي ورودي و خروجی نمونه که جهت شستمسیر)ج

را Sample loopشود و مـدتی  گیري توسط رابط مخصوص به قسمت ورودي وصل میت تزریق، بمب نمونهجه
و سپس با قطع جریان نمونـه، ولـو         )در این حالت ولو بسته است     (دهیم  با جریان مداوم و آرامی از نمونه شستشو می        

در حالـت  . گـردد وارد ستون مـی Sample loopدهیم و بدین ترتیب نمونه موجود در قرار میinjectرا به حالت 
هاي تزریق گازي متنوعی از جمله سیستم اتوماتیک و سیـستم شـیر دو              شود البته سیستم  راهه استفاده می   6عادي ولو   

شـود و معمـوالً یکـی از شـیرها     گیرد اسـتفاده مـی  انجام میBack flashهایی که عمل دستگاهعددي که بیشتر در
.باشدمیکاربردهاي ویژه داراي دارد که راهه نیز وجود10ولوهاي. باشدراهه می8گر راهه و شیر دی6) ولوها(
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هاي مایعتزریق نمونه)2(
هاي مویی مقدار کمی نمونه الزم است تا عمل آنـالیز بـرروي آن   بنابه دالیلی که در صفحه قبل گفته شد در ستون     

هاي در دسترس قادر به تزریق آن مقادیر نیـستیم؛  قدري کم است که با سرنگانجام گیرد و گاهی مقدار الزم نمونه به      
نمونه ازآنها کـه     4اند که به    تري براي این منظور طراحی شده     هاي توسعه یافته  injectorي تزریق و    هابنابراین روش 

ـ    packedهـاي   هـاي مـایع در سـتون       injectorشود؛ الزم به ذکر است که       باشند اشاره می  تر می متداول کـار  هنیـز ب
.روندمی

)The direct injection (تزریق مستقیم)الف
. نامنـد باشد این روش را تزریق تبخیري نیز مـی        می GCهاي تزریق در    ترین روش یم یکی از معمولی   تزریق مستق 

گیـرد وارد  درون یک محفظه گرم که در آنجا عمل تبخیـر ناگهـانی صـورت مـی    در این روش نمونه توسط سرنگ به     
هـاي  تزریق منحصراً دردستگاهاین روش. گردددرون ستون هدایت میشود و سپس به وسیله جریان گاز حامل به  می

GCهاي که حاوي ستونPacked  یا ستون مویی از نـوعwide Bore   در اسـتفاده از ولـو   . رودهـستند بکـار مـی
قـسمت اساسـی     4مستقیم از    injectorسیستم  . مانند آنالیز گازها تزریق مستقیم بیشتر مناسب است       ) GSV(گازي  

:تشکیل یافته است

ورودي نمونه•
بخار براي نمونه هاي مایعاتاقک •
قسمت ورودي گاز حامل •
اتصال دهنده براي ستون•

ت توسـط آون  مایـن قـس  .باشـد  می)The injector block(، قالب تزریق کننده یا injectorمهمترین قسمت 
injector  ن عنـوان ورودي نمونـه در آ  همچنین یـک روزنـه بـه   . باشدشود و یک خط گازي به آن وصل می        گرم می
به طور کامل بسته شده است و مانع نـشت گـاز یـا برگـشت          ) Septum(این روزنه به وسیله سپتوم    . است تعبیه شده 

شـود و عمـل     درداخل اینجکتـور قـرار داده مـی        Linerیک اتاقک کوچک به نام      . شودنمونه بخار شده به بیرون می     
درون قالب محکم   ) مهره و واشر  (ferruleBackتوسط یک    Linerاطاقک تبخیر یا    . گیردتبخیر در آنجا انجام می    

شود و میLinerشود و یک لوله از گاز حامل وارد     به ستون وصل می    ferruleشده و از طرف دیگر توسط مهره و         
. باشـد دماي تزریق یکی از پارامترهاي مهم در تزریق نمونه می    .کندنمونه تزریق شده به داخل آنرا به ستون منتقل می         

دما باید به طور قابل توجهی بـاالتر از نقطـه جـوش اجـزاء               . یع باید به طور ناگهانی و سریع بخار گردد        نمونه ما 
.نمونه باشد
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)Septum(سپتـوم
شود سـپتوم  توسط یک سپتوم از محیط بیرون جدا می) Liner or Vaporization Chamber(اطاقک تبخیر 

شـده و بـه وسـیله آن یـک نمونـه      GCه باعث بسته شدن سیستم    باشد ک کون می ییک قطعه پالستیکی از جنس سیل     
ها انواع مختلفی دارند که هر کدام یکسري مشخصات خاص خـود را دارد بـراي   سپتوم. تواند به آرامی داخل شود    می

.دو نمونه در زیر آورده شده استمثال
:مشخصاتبا Chrompackشرکت )Red Septa(سپتوم قرمز •

Bleedingایین داردخیلی پ.
.کنددرجه دما را تحمل می450تا 

.دهدخوبی در برابر نشت از خود نشان میتمقاوم
.شودبه آرامی سوراخ می

. کار بردبار تزریق به100تواند براي این سپتوم می

)Blue Septa(سپتوم آبی •
Bleeding کم

.کندرا تحمل میسانتیگراددرجه 200دماي تزریق تا 
.مت کامل در برابر نشت داردمقاو

.شودبه آرامی سوراخ می
.تزریق به کار رود2000تواند براي این سپتوم می

»The Split injector«ی تزریق تقسیم)ب
Splitter ًعمومی بوده و در    معموالinjectorایـن نـوع تزریـق از روش    . شودمویی استفاده میهايهاي ستون

کارکرد آن بدین ترتیـب اسـت کـه نمونـه           . تزریق مستقیم گرفته شده واز این رو به تبخیر سریع نمونه وابسته است            
و ) Split(تقـسیم شـده      Splitterبخار توسـط سیـستم      . شودبخار می  و به سرعت  درون اتاقک تبخیر وارد شده      به

. شـود از سیـستم خـارج مـی      Splitشود و قسمت اعظم آن توسط سـوراخ         فقط مقدار کمی از نمونه وارد ستون می       
در . داردشود که عمالً به گنجایش ستون بـراي نمونـه بـستگی    نامیده میSplit ratioء ،نسبت فلو بین این دو جز

شود و مقدار زیاد آن به طـور کامـل بـه بیـرون     فقط مقدار کمی از نمونه وارد ستون میnarrow Boreیک ستون 
.شودمی)Vent(رانده 

قـسمت   1000قسمت نمونه وارد ستون شـده و         1ی  است یعن  Splitشود نسبت   که گفته می  هنگامی
. تـوان وارد سـتون نمـود   نمونه زیـادي مـی  wide Boreو قطر ) فاز ساکن(یم با یک فیلم ضخ. شودمیVentآن 

1000

1
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اعمالی مانند تبخیر نمونه، مخلوط کردن با گاز حامل، انتقال نمونه به ستون و تقـسیم  ). Split ratio= :  مثالً (
:مهم در سیستم تزریق تقسیمی عبارتند ازموارد. گیردنمونه توسط این نوع تزریق انجام می

باشد عمالً دردرجه بـاالي سـرعت   که تقسیم نمونه به طور کامل میSplitterمهمترین وظیفه : Split flow)الف
Linerبنابراین سرعت باالي گـاز در داخـل   ). 250mL/minتا 50حدود (افتد اتفاق می) Split flow(جریان 

دارد که به محض تبخیر نمونه قسمت وسـیعی از          μL400-200جم متوسطی در حدود     ح Linerیک  . وجود دارد 
.شودآن اشغال می

اگـر ایـن عمـل اتفـاق     . نمونه باید سریعاً و به طور کامل و در کمترین زمان ممکن تبخیر گـردد             : سرعت تزریق )ب
ـ  بخار بسته شده و بخار نمونه تماماً وارد ستون می          Splitنیافتد مسیر    ابراین تقـسیم نمونـه انجـام نگرفتـه و          شود بن

. باشد ایجاد خواهد شدمیSplitدرنتیجه یک پیک پهن که مربوط به 
بـاالتر از نقطـه     50oCمعمـوالٌ   (، باالتر )Component(ترین جزء دما باید از نقطه جوش سنگین     : دماي تزریق  )ج

گاهی مقداري از گرما توسط تبخیـر       .انتخاب شود تا عمل تبخیر نمونه به سرعت انجام گیرد          )جوش آخرین ترکیب  
این افت دمـایی  . مواجه خواهیم شدVaporization Chamberشود و در نتیجه با یک افت دمایی درجذب می

ـ  این افت دمایی زیاد طـول نمـی  معموالً . تواند باعث میعان ترکیبات سنگین شودمی را دمـا توسـط هـدایت    کـشد زی
:افت دمایی به سه حالت ممکن است اتفاق افتد. شودگرمایی از قالب تزریق به سرعت تأمین می

ها با حجم زیادتزریق نمونه) 1
باید سعی گردد تا جاي ممکن حجـم        . کندحجم زیاد نمونه مقدار گرماي بیشتري نسبت به یک حجم کم جذب می            

.محدود شود
دارندinjectorیی که نقطه جوش باالتر از دماي نمونه با اجزا) 2

ولـی  . تزریق شـود   injectorدهد که نمونه با اجزاي داراي نقطه جوش باالتر از دماي            این حالت هنگامی رخ می    
.زیاد باشدinjectorمگر اینکه تفاوت نقطه جوش و دماي . افتدکمتر اتفاق میحالتاین 

رفیت گرمایی باال داشته باشدهایی که حالل آنها ظنمونه) 3
هاي آبی که به سبب     هایی است نظیر مخلوط   هایی که حالل آنها ظرفیت گرمایی باال داشته باشد شامل نمونه          نمونه

. دندارباالییوجود آب ظرفیت گرمایی
injector دشوجبراندمایی با باالترین سرعت ممکن افتها باید طوري طراحی شوند که هر.

فعال حرارتی مناسب و سریع با یک ظرفیت گرمایی ) Injector Body(گرچه یک ترموستات خوب و یک قالب
کند نه دمـاي  گیري میرا اندازهVaporization Chamberترموکوبل دماي خود. باشد، اما کافی نیستباال الزم می

بـراي  . کوچـک باشـد  Linerیـا Vaporization Chamberبراي رفع مشکل بهتر است قطر داخلی. درون آنرا

5

1
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ولـی (شـود  اي توصیه میهاي شیشهآن، استفاده از پشم شیشه و یا مهرهدرونو Linerظرفیت گرمایی  در   افزایش
).شودمیneedle(زیاد باشد چون مانع ورود سرسوزنموارد یاد شده نباید

DETECTORSا ــازهـآشکارس•

دتکتور در برابر حضور اجزاء موجـود در        . گیردوگرافی مورد توجه قرار می    دتکتور به عنوان چشم سیستم کرومات     
:باشندبرخی مشخصات دتکتور به شرح زیر می. دهدگاز حامل شسته شده از ستون یک پاسخ الکتریکی می

ن ز سـتو یک دتکتور باید تمام اجزاء شیمیایی که ا،بردبسته به کار:)Detector Selection(انتخاب دتکتور) 1
.آنها را شناسایی کندویژه ازیا یک گروه و آید بیرون می

دقت یک دتکتـور    . باشندهاي معینی می  هاي داده شده به وسیله دتکتور در محدوده       سیگنال: )Precision(دقت) 2
. به خطاهاي سیستمی و خطاهاي تصادفی بستگی دارد

ء برابر با مقدارهاي مساوي از دتکتـور عبـور کنـد           جز 2اگر  : )Repeatability(پذیريقابلیت تکرار یا تکرار   ) 3
.هاي مشابه براي آنها بدهد، دتکتور باید سیگنالگیريهاي اندازهجدا از زمان

کنند این نباید در تشخیص مشکل ایجـاد        اجزاء موجود در گاز حامل از میان دتکتور به سرعت عبور می            :سرعت) 4
.کند

.هاي یک دتکتور اطمینان داشتسخباید به صحت پا: قابلیت اطمینان) 5

Responseپاسخ یا •

پاسـخ  . شـود پاسخ یا حساسیت عبارتست از واکنش یک دتکتور به تغییراتی که در ترکیب گاز حامل حاصل مـی          
اسخ قـوي  هاي موجود پاگر دتکتور بتواند به تمام انواع نمونه. دتکتور به نوع دتکتور و نوع اجزاء نمونه بستگی دارد        

اگر پاسخ دتکتور فقط به تعداد محدودي از ترکیبـات باشـد آن   . باشدمی) universal(هد آن یک دتکتور عمومی  بد
:برخی از دتکتورهاي مرسوم عبارتند از. باشدیک دتکتور انتخابی یا مخصوص می

(Thermal Conductivity Detector ) TCD

FID)Flame Ionization Detector  (
(Electron Capture Detector) ECD

(Nitrogen- Phosphorus Detector) NPD

اــدتکتورهنکاتی درباره •
i (   یک . زمان پاسخ یک دتکتور عبارتست از زمان الزم براي پاسخ به یک تغییر در سیگنال              : زمان پاسخ یک دتکتور

هـاي معمـولی یـک زمـان ثابـت         بیـشتر دتکتور  ). زمان پاسخ کوتـاه   (دهد  دتکتور خوب سریعاً به تغییرات پاسخ می      
ms20دارند.
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ii  (Noise : ــایین رفــتن ــاال و پ ــاجور ســیگنال کــه توســط نــامنظم شــدن خــط پایــه  ) نوســان(عبارتــست از ب ن
)Base Line (یا نوفه. شودمشخص میNoiseتواند تشخیص داده شودبه دو طریق می:
.باشدمیNoiseتکرار سریع که )1(
.باشدمیwanderکرار آرام که انحراف یا ت) 2(

.شودتعیین میNoiseتوسط ،یک سیستم)Sensitivity(حساسیت
iii (باشدمیخطی تحت محدوده منحنی کالیبراسیون :ازي ـسمحدوده آشکار.
iv( شودآماري صحیح از یکسري آنالیز تعیین میمجموعهیک کمیت عددي است که در :تعیینمحدوده.
v (برابر حد 2مقداري است که پاسخ دتکتور معادل  : نیمم حد قابل تشخیص   میNoiseمثالً اگـر  . باشدیا نوفه می

.باشدمیمیکرو ولت 8اشد غلظت قابل تشخیص معادل مقدارمیکرو ولت بNoise4حد متوسط بلندي 
vi (Drift : تدریجی سیستماتیک در سطح خط پایهتغییرdriftشود یکی از علل مهـم ایجـاد   مییا انحراف نامیده
. باشداست که وابسته به شروع برنامه دمایی میBleedingآن 
vii (Linearity) برابـر   2نمونـه    1. از نظر کمی الزم است که دتکتور در یک رنج خطی کـار کنـد              ): خطی بودن

براي برخی دتکتورهـا  . دخطی مخصوص به خود دارRangeهر دتکتور یک . برابر بدهد  2بزرگ باید یک سیگنال     
بـه تناسـب، بـراي یـک     FIDیـک   ) ECD= 103: مثـل (و براي دیگران کمتـر      ) FID =106(مقدار آن باالست    

میلیـون برابـر بزرگتـر اسـت بـه هـر دو              1مقداري که در نزدیکی محدوده آن هست و براي یک مقداري که تقریباً              
ر در داخل محدوده خطی باشند با تهیه یک منحنی کالیبراسـیون  در آنالیزهاي کمی اگر مقادی   . دهدسیگنال صحیح می  

شود با غلظت اجزاء نمونـه  در یک دتکتور حساس به غلظت، سیگنالی که تولید می      .باید به طور مداوم کنترل گردند     
آن ناسب است یعنی نه تنها سیگنال به مقدار ترکیب بستگی دارد بلکه به مقدار گـاز حـاملی کـه در                 متدر گاز حامل    

. وابسته استزمان در دتکتور حاضر است نیز 
، سـیگنال بـه   )mass(در یک دتکتور حساس بـه جـرم   . باشندمییا به جرم و یا به غلظت حساس  دتکتورها معموالً   

هایی از دتکتورهاي حساس مثالNPD وFID، FPDدتکتورهاي . ر دتکتور بستگی داردمقدار ترکیبات حاضر د
به جرم و فاکتور ) peak area(ها سطح پیکدر این دتکتورها.باشندمی) Mass Sensitive Detector(به جرم 

با عکس سرعت جریـان     پیک   ، مساحت TCDمانند  در مقابل، در یک دتکتور حساس به غلظت         . پاسخ وابسته است  
. باشدگاز باید همواره ثابتflow،از نقطه نظر کروماتوگرافیوگاز حامل متناسب است 

FIDاي یا دتکتور یونیزاسیون شعله) 1

هـدایت  . گیـرد این نوع دتکتور حساسیت باالیی داشته و هـدایت الکتریکـی ناشـی از یـک شـعله را انـدازه مـی                      
) O2بـه عنـوان مهیـا کننـده         (Airو  ) یا سوخت  fuelبه عنوان   (H2الکتریکی گازهاي حامل معمولی به همراه گاز        

شــوند قابلیــت هــدایت کــه ترکیبــات آلــی وارد پالســماي شــعله مــیزمــانی. تاغلــب نــاچیز و در حــد صــفر اســ
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)Conductivity (    هـا و   یابد زیرا حـضور ترکیبـات آلـی در شـعله موجـب تولیـد یـون                به مقدار زیادي افزایش می
) کاتد(عله شخود نوك  . گیري است الکترود قابل اندازه   2این تغییرات قابلیت هدایت با استفاده از        . شودها می الکترون

نتایج صحیح و دقیـق پـس از تقویـت بـه     . باشدالکترود آند می) جمع کننده(یا collectorیکی از الکترودهاست و
باشد این قالـب بـراي اجتنـاب از کانـدنس     نوك شعله درون قالب دتکتور می. شودسیستم ثبات یا کامپیوتر منتقل می     

هـا کـه بـه      پاسـخ . شـود انتخاب می  injectorدمایی مشابه با دماي      عمالً. شودشدن اجزاء نمونه، گرم نگه داشته می      
درترکیبـات شـیمیایی   . (شـوند هاي کربن قابل یونیزه شدن بستگی دارد به وسیله یک آمپلی فایر تقویت مـی  تعداد اتم 

:به عوامل زیر بستگی داردFIDعمل یک ) یابندهاي کربن به هیدروژن پیوند میآلی اتم

a(این عامل به وسیله مقدار و نسبت : هدماي شعلH2 بهAirرابطهگاز از با توجه به تئوري. شودکنترل می

با این حـال عمـالً      شود  تنظیم می با این حال این نسبت به صورت               رسدصحیح به نظر می   نسبت  

یعنـی  . در دتکتور جریان دارد   نسبت    به  ) FIDبسته به طراحی    (افی نیست و اغلب به طور مشترك        ک

. در اغلب حاالت مناسب می باشدml/min250باشد وجود مقدار هواي ml/min25 برابرH2اگر فلو 

b(  الکتـرود شـکل   2کی بـین  ، شکل الکترودها، پتانسیل الکترینصب، شکل دتکتور :ساختمان دتکتورjet)  دهانـه

. و مسافت بین الکترودها از جمله عوامل اساسی در کارکرد دتکتور می باشند) دتکتور
به ترکیبات مختلفFIDاي ـهپاسخ•

.پاسخ باالستH-Cدر مورد ترکیبات هیدروکربن با پیوند 
heterobonding)در مورد  – C) HCN , CH2 , COS , CS2 , CO  ئین و بـراي پاسـخ پـا N2 , He , Ar

,H2S , H2O, NO2 ,CO2و ترکیبات غیر آلی پاسخ ندارد.

کند که یک گاز اضافی بـی اثـر   کار میMake UPمویی معموالً با یک گاز مربوط به ستون Make up :FIDگاز 
هـا  FIDشـعله  در چند سانتیمتري نـوك  Make Up.یابدبه درون آن جریان میFIDباشد و براي کارکرد بهتر می

:باشدبه شرح زیر میMake Upسه علت اساسی استفاده از . شوداضافه می
هـاي مـدرن سـتون در   GCدر. له دتکتورهـاي قـدیمی، نـصب کـرد    توان نزدیـک شـع    را نمی هاي مویی ستون)الف

گـی روي حجـم مـرده حاضـر     اگر ستون وصل گردد این فاصله تـأثیر بزر . گیردسانتیمتري زیر نوك شعله قرار می     1
ه ایـن مـشکل بیـشتر خـود را نـشان      باشد کـ قدري کوچک میاز طرفی فلوي ستون در یک ستون مویی به. گذاردمی
میلـی لیتـر   30تـا  25کننـد بـا اضـافه نمـودن     دهد و اجزاء نمونه زمان زیادي براي رسیدن به شـعله صـرف مـی              می

Make Upشودمشکل رفع می.
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Airپاسخ دتکتور نه تنها به مقدار )ب , H2گاز حامـل در مقـدار معینـی    . بلکه به مقدار گاز حامل نیز بستگی دارد
نیتــروژن در حــدوداز جریــانیبــاالترین حــساسیت بــا. دشــومــی) noiseعامــل کــاهش (باعــث اســتواري شــعله 

ml/min30توانـد تـأمین نمایـد    چون که ستون ایـن فلـو را نمـی   . آیددست میبهMake up   ایـن کـار را انجـام
.دهدمی
Makeسومین عامل استفاده از )ج upبرخی دتکتورها بـه حـرارت بـاال حـساسیت     . شودبه عمر دتکتور مربوط می

نصب اشتباه یـا  .افتدنباشد این مورد اتفاق می   ) بهینه(اگر فلوي گاز اپتیمم   ) شونددچار ساییدگی و گرفتگی می    (دارند  
با Make Upشود ولیو میـدتکتور، باعث کاهش فلjetدردهانه fused silicaهاي حضور اجزایی مانند قسمت

.دهدفراهم نمودن خنکی الزم، عمر دتکتور را افزایش می

TCDگرمایی یا کاتارومتر یا یا هدایت دتکتور رسانایی )2

ع در محفظـه گرمـایش سـنجیده    گاز است که به وسیله مقاومت فلزي واق      اساس کار تغییر هدایت پذیري گرمایی     
بنـابراین در صـورت   . ترکیبات آلی استبار بزرگتر از 10تا  6ژن وهلیم   هدایت پذیري هیدرو  ) پل وتستون (.شودمی

وده حضور مقدار کمی از مواد آلی هدایت پذیري گرمایی آشکارساز کاهش یافته و بـدین گونـه آشکارسـاز در محـد      
کند و میزان انرژي الکتریکی به کار رفتـه بـراي افـزایش دمـاي فیلمـان، مـورد سـنجش قـرار                       دمایی بیشتري کار می   

.گیردمی
اسـاس  . گیري هدایت گرمایی یک گاز اسـتوار اسـت        یک دتکتور عمومی است که براساس اندازه       TCDدر واقع   

ریکی از جنس تنگستن، پالتین یا نیکل توسط گاز حامل تا   کار بدین شکل است که یک فیلمان گرم شده به طور الکت           
و بـدین ترتیـب در صـورت حـضور     ) گاز حامل یک قابلیت هدایت گرمـایی معـین دارد     . (شوددماي معینی سرد می   

این اختالف در مقاومـت فیلمـان را کـه بـه دمـا وابـسته اسـت                   TCD. کنداجزاء نمونه هدایت گرمایی آن تغییر می      
کنـد  گاز حامل خالص از میان یک کانال عبور می. کانال است 2معموالً حاوي یک سیستم      TCD.کندیگیري م اندازه

پـل  هـا قـسمتی از یـک        دو مقاومـت فیلمـان    . کنـد از کانال دیگر عبور مـی      شودستون خارج می  و گاز حاملی که از      
عبـور یـک جـزء نمونـه از میـات            بـا . اگر ترکیبات گازها مشابه باشند پل در حال تعادل اسـت          . هستندتار  -وتستون

زمانی که بین گاز حامل و ترکیبات نمونه تفاوت بیشترین مقدار باشـد دتکتـور               . دتکتور این تعادل بهم خواهد خورد     
.باالترین حساسیت را دارد

T.C.Dمزایاي 

)هزار100(محدوده خطی باال) الف
واکنش نسبت به مواد آلی و معدنی) ب
عدم تخریب نمونه) ج
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,Heین تفاوت با گازهاي حامل سبکتر مثل ا H2استفاده از . آیدنیز به وجود میN2 یاArدلیل تفاوت کم در به
.آنالیز شوندHeیا H2شود مگر زمانی که هدایت گرمایی توصیه نمی

کـاهش  TCD-packedدر یـک  . دگیري کوچـک باشـ  اندازهCellمویی مهم است که حجم  TCDبراي یک   
، نتـایج حاصـل بـدین قـرار          packedمویی با    TCDدتکتور Cellدر مقایسه حجم    . شوددر کارایی دیده می   بزرگ  

:است که
Packed : 220 μL

Capillary Medium Bore :10 μL

Capillary Narrow Bore , high speed GC: 20 nL

Cell 10با اندازهμL یک ،Cell در برخـی مـوارد  . باشـد بزرگ مـیTCD ـ flowMakeا یـک  ب up  مجهـز
Makeباشد افزودن یک دتکتور حساس غلظتی میTCDولی ازآنجائی که . شودمی up  یک افت حساسیت ایجـاد
.باشدمی10حساسیت ضریبی از ،TCDPackبراي یک ستون مویی همراه با یک . کندمی

کروماتوگرافیهايسیستم گاز در دستگاه•
. شـوند اي به هم وصل میاجزاء سیستم به روش لوله. باشدمشابه می GCهاي  والً در تمام دستگاه   این سیستم معم  
هاي قبلی اشاره شد یک اتصال مـستقیم بـین کنتـرل کننـده فلـو و تنظـیم کننـده فـشار و دتکتـور                 چنان که در بحث   

فشار سیلندر معمـوالً    . شوندهیه می بار ت  200با فشاري در حدود     ) cylinder(بیشتر گازها توسط سیلندر     . وجوددارد
باشد که یکی فشار درون کپـسول     مجهز می ) gauge(این ولو به دو فشارسنج      . شودتوسط یک ولو کاهنده کنترل می     

هـاي ویـژه   Lineگازها توسط. شودیک ولو کنترل میفشار خروجی توسط . دهدو دومی فشار خروجی را نشان می
و از آنجا به کنـار هـر دسـتگاه هـدایت     GCبه آزمایشگاه ) Cylinder room(درها از اتاق سیلن) خطوط لوله ویژه(

. شوندمی

خلوص و فیلتـر گازهـا•
توانند باعـث   ترکیبات غیرفعال مانند آب و اکسیژن می      . قدر کافی خالص باشند   باید به  GCکار رفته در    گازهاي به 

هـاي بـازداري،   با تغییر در حجـم و ث اکسیداسیون شده    حضور اکسیژن باع  . هاي قابل توجهی شوند   ایجاد آسیب 
اینکه فاز ساکن قطبی به آن حساس        به ویژه . کندمی tailingرا کاهش داده وایجاد     ) Resolution(پذیري  تفکیک

برخـی فازهـاي سـاکن    .نمونه صدمه بزنـد يتواند به فاز ساکن و اجزاهیدروژناسیون می آب به دلیل عمل     . است
بــه آب بـسیار حـساس بــوده و وجـود آب مـانعی بــراي تحریـک یـک ســتون      ) GSCصرف در مـورد مـ  (جامـد  

Mol-Sieveآب درترکیب با . باشدمیTCD یاECDشودباعث ایجاد مشکالتی در دتکتور می.
,Air(نه تنهاگاز حامل، بلکه گازهاي دتکتور  H2 (ویـژه هـواي   تمیز نبودن ایـن گازهـا بـه    . نیز باید تمیز باشند

امـروزه خلـوص گازهـا تـا       . کنـد مـی  noiseباشـد در حـضور ترکیبـات آلـی ایجـاد            الزم می  FIDفشرده که براي    
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که با یک حساسیت باال کار شـود        زمانی. شود اما این به معنی خلوص کامل گاز نیست        در نظر گرفته می    99/999%
مختلف پیش از ورود گازها بـه سیـستم کرومـاتوگرافی    استفاده از فیلترهاي . شودمیnoiseهاي گاز باعث  ناخالصی

. شودها میباعث گرفته شدن برخی آلودگی
بـه   H2به عنوان گاز حامل باید دقت کافی به عمل آورد چـون مخلـوط برخـی از درصـدهاي                     H2در استفاده از    

.هیدروژن در هوا تحریکی است براي انفجار% 4. باشدمیانفجار زا ) O2(همراه هوا 

GCفیلترهاي قابل استفاده در •

pressureروغن ناشی از اتصاالت یا )trace(جزییبراي از بین بردن آب و گاهی اوقات مقادیر:فیلتر رطوبت) 1

gauge  در نوع   . رودگاز حامل به کار می    درChrompack           زمانی که این فیلترها اشباع شوند یک اندیکاتور وجـود ،
باشـد و غلظـت آب در       گرم مـی   5ظرفیت آنها براي جذب آب    . یابداي روشن تغییر می   قهوهدارد که از رنگ سبز به       

.باشدمیppm 0.5خروجی فیلتر حدود 
کـار  و مقادیر جزیی سولفور و ترکیبات کلـري در گـاز حامـل بـه               O2این فیلتر براي از بین بردن      :فیلتر اکسیژن ) 2

شـود و خروجـی فیلتـر بـا یـک      یک ماده جاذب سنگین پـر مـی      ،  Chrompackدر قسمت نوك فیلتر نوع      . رودمی
. یابـد در صورت اشباع فیلتر، رنگ  انـدیکاتور از سـبز بـه خاکـستري تغییـر مـی                  . شودشناساگر جامد اکسیژن پر می    

. باشدمیppm 1میلی لیتر اکسیژن بود و غلظت در خروجی آنها  کمتر از 150ظرفیت این فیلترها 
باشد که براي از بین می) charcoal(فعال غال ذ، فیلتر FIDدتکتور (Fuel Gas) اي سوختگازهفیلتر براي ) 3

هاي گاز بـستگی  و ظرفیت آن به نوع و مقدار ناخالصی       . این فیلتر اندیکاتور ندارد   . شودبردن ترکیبات آلی استفاده می    
. دارد

)Flow control(کنترل شدت جریان گازها 
متغیر mL/min 10-0.1میزان آن از. هاي مویی به نوع گاز و قطر ستون بستگی داردر ستونسرعت جریان گاز د

گـاز  خطیمقدار آن به سرعت. عبارتست از مقدار گاز عبوري از میان یک ستون در واحد زمان )Flow(فلو.باشدمی
و ویـسکوزیته گـاز     ) قطر و طول  (، ستون )قطر و طول  (ها  مقاومت سیستم به لوله   همچنین  . بستگی دارد و قطر ستون    

. بستگی دارد) نوع گاز و دماي ستون(حامل 
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GCکار رفته در جدول مربوط به خلوص گازهاي به

O2(ppm)H2O(ppm)Purity %

<1
<0.1

<3
<1

≥99.999
≥99.9999

He

<3
<0.1

<5
<1

≥99.999
≥99.9999

N2

<2
<0.1

<5
<1

≥99.998
≥99.9999

H2

<1<3≥99.999Ar

Air Zero به کار انداختنهمان هواي فشرده تصفیه شده است که به عنوان اکسیدان سوخت و نیز
Valveآن باید به ترتیب هاي موجود در حد مجاز ناخالصی.شوداستفاده میهاي کروماتوگرافیهاي دستگاه

.زیر باشد

Total Hydrocarbons(THC) < 3 VpmH2O < 3  VpmCO + CO2  < 1 Vpm
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وستـپی
، تجزیه گازهاي زیر از لحاظ کمی و کیفی مورد نظر نفتي آزمایشگاه پاالیشگاهدر بخش کنترل گازها

.باشدمی
1 (Permanent gases :،توانند مایع با دما و فشاري که در آن میطبق تعریف گازهایی که دما و فشار آنها

توان از این دست می. شودنامیده مییا گازهاي دایمی Permanent gasesداشته باشد، باشند تفاوت زیادي
. اکسید کربن و مونوکسید کربن را نام برداکسیژن، ديگازهاي نیتروژن،

)باشدپنتان نیز مد نظر می(گازهاي هیدروکربنی از متان تا بوتان) 2
هیدروژن) 3
اکسید گوگردو ديگازهاي سمی نظیر سولفید هیدروژن ) 4

) Orsat(گرچه بیشتر تجزیه گازها بر اساس کروماتوگرافی گازي است، با این حال از دسـتگاه اورسـات                
دراگـر هـاي تـشخیص کیفـی و کمـی    یـز لولـه  نبا درصدهاي باال وCO2وO2 ،COبراي آنالیز گازهاي 

)Dräger Test Tube( تجزیه انواع گازها از جمله برايHCl ،H2S ،SO2 ،CO2 ،CO  و برخی دیگـر
آنالیزهـاي  ،نظر به اهمیت موارد زیـر ا این حالب. شوداستفاده میتا چند درصدppmاز سایر گازها از چند      

) Chrompackو     Varianهـاي   ساخت شرکت (هاي کروماتوگرافی   هاي گازي زیر به وسیله دستگاه     نمونه
:گیردانجام می

وص هیدروژن تولیدي واحد هیدروژنبررسی شرایط عملیاتی و خل) 1
تبدیل کاتالیستیبررسی شرایط عملیاتی واحد ) 2
Isomaxبررسی شرایط عملیاتی واحد ) 3

LPGواحد C4و C3هاي فرآوردهبررسی شرایط عملیاتی و خلوص ) 4

شرکت) مخلوط پروپان و بوتان(مشخصات گاز مایع شده تولیدي بررسی ) 5
سازي، دانستن ترکیب شـیمیایی     و شروع به کار واحد جدید بنزین      با راه اندازي     ،افزون بر موارد باال   ) 6

، یا به فینی، نفتنی، الفینی و آروماتیکااز نظر درصد ترکیبات پارهاي میانی و پایانی    خوراك، فرآورده 
براي تعیین ترکیبات یاد شده در مایعات نفتـی          GCمهم بوده و بدین ترتیب آنالیز       ) PONA(عبارتی

ــی  ــام م ــز انج ــودنی ــوص  . ش ــین خل ــین تعی ــسمت   Benzeneهمچن ــار ق ــه ک ــه نتیج ــدي ک تولی
Benzene Extraction سـازي بـوده و بـه عنـوان مـاده اولیـه بـه پتروشـیمی فروختـه          واحد بنـزین

.) باشدمی%.Wt 99.9معموالً خلوص بنزن باالي . (قابل انجام استGCشود به وسیله می
به ویژه در مـورد      ،ترکیبات آروماتیک و بنزن در بنزین موتور تولیدي پاالیشگاه        آنالیز و تعیین مقدار     ) 7

Euroبنزین  .استهاي نفتی مایع براي آنالیز نمونهGCاز دیگر موارد کاربرد ،4
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که داراي سه کانال Chrompackساخت شرکت ) NGA )Natural Gas Analyzerمترهاي دستگاه ابرخی از پار
.رود در جداول زیر فهرست شده استیز گازهاي مختلف واحدهاي پاالیشی به کار میوده و براي آنالب

Type of ColumnChannel

Capillary  50m – 0.32 mm(medium bore)  CP-SIL 5CBHydrocarbon

Col.1       0.5m – 1/8 inch    Ni Hayesep T             80-100 mesh

Col.2       0.5m – 1/8 inch    Ni Hayesep                80-100 mesh

Col.3 1.5m – 1/8 ss        Mol sieve   13 X         80-100 mesh

Permanent Gas

Col.1       1.0m – 1/8 inch     ss Hayesep Q             80-100 mesh

Col.2       1.0m – 1/8 inch      Mol sieve 5 oA          80-100 mesh

Hydrogen

.به ترتیب زیر استPermanentهاي هیدروکربن و گازهاي شرایط عملیاتی براي کانال

200 oCCol. Limit
175 oCDet.
250 oCInj.
40 oCOven init. Temp.

185 oCOven Final. Temp.
10 oC/minOven rise

12 minTime init
10 minTime final
1 minStab time

Make up = 25 mL/min
H2 =  25 mL/min

Air flow  250 mL/min
FID Detector Flow Rate

-
Sample loop1 = 1000 μL
Sample loop2 = 40 μL

.هیدروژن به ترتیب زیر استشرایط عملیاتی براي کانال
100 oCCol. Limit
150 oCDet.
150 oCInj.
50 oCOven init. Temp.
50 oCOven Final. Temp.

-Oven rise
5 minTime init

-Time final
1 minStab time

Flow = 20 mL/minDet. TCD

-
Sample loop1 = 2000 μL
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آمریکایی خریداري شـده و در حـال حاضـر           Varianهلندي به وسیله شرکت      Chrompackالزم به ذکر است که شرکت       

. آمریکایی استAgilentو نیز Varianمربوط به شرکت GCهاي ع دستگاهبهترین نو

Micro flash vaporizer direct injectorعرضی یک تصویر برش
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FIDنوعی دتکتور 

TCDهاي نمونه و شاهد آرایش سل) b(و TCDیک سل )a(تصویر 
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ابعـمن
.، امور آموزش و تجهیز نیروي انسانی پتروشیمی تبریزکروماتوگرافی گازي مقدماتییادداشت )1

.)ت ارشد شرکت پژوهش و فناوري پتروشیمیشیمیس(، بابک بزرگی هاي کروماتوگرافییادداشت)2

.،  شرکت کرومپکCHROMPACKهاي کتابچه راهنماي سیستم)3

هاي کروماتوگرافی و راهنماي عملی استفاده، نگهداري و رفع عیب از دستگاههاي روش) 4
ران، ، ترجمه سعید امامی و حسین رحیمی، تهDean Roodنوشته کروماتوگرافی گازي با ستون موئینه؛ 

.1383انتشارات نوپردازان، 
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در پاسخ دتکتورهاFlowاهمیت تنظیم 
متناسـب  بـا     ) R(بـه عبـارتی پاسـخ یـک دتکتـور            . باشندمییا به جرم و یا به غلظت حساس         دتکتورها معموالً   

، سیگنال به مقـدار )mass(در یک دتکتور حساس به جرم . نمونه شسته شده از ستون است ) m(یا جرم   ) C(غلظت
هـایی از دتکتورهـاي حـساس بـه جـرم      مثـال NPD وFIDدتکتورهاي . ر دتکتور بستگی داردترکیبات حاضر د

)Mass Sensitive Detector (ها سطح پیکدر این دتکتورها.باشندمی)peak area (   به جرم و فـاکتور پاسـخ
. وابسته است

) مثالً برحسب میلی ولت   (کتور بوده   پاسخ دت  Rاي جزء نمونه در داخل دتکتور است و         جرم لحظه  mرابطه فوق   در  
شود که مـساحت زیـر آن برابـر    هایی ظاهر میبر حسب زمان رسم شود پیک) R(اگر  پاسخ دتکتور  . زمان است  tو  
A بنـابراین  . اسـخ دتکتـور اسـت     پمتناسب با   یعنی به عبارتی پاسخ دتکتور متناسب با غلظت و مساحت پیک            . است

:خواهیم داشت

:هیم داشتادر داخل انتگرال و انتگرال گیري دوباره خوdtبا حذف 

دهد، مساحت پیک متناسب با جرم کـل        سخ می ادهد براي دتکتوري که به سرعت جریان جرم پ        معادله فوق نشان می   
Elute         تی نظیر   شده از ستون است و بر خالف دتکتورهاي غلظTCD         مساحت پیک مستقل از سرعت جریان گاز ،

در یـک دتکتـور   . مهم نیـست TCDبه اندازه دتکتور FIDحامل بوده و بدین گونه سرعت جریان ثابت در دتکتور          
از نقطـه نظـر   وبا عکس سرعت جریـان گـاز حامـل متناسـب اسـت            پیک   ، مساحت TCDمانند  حساس به غلظت    

=Rدر این دتکتور  . باشدد همواره ثابتگاز بایflow،کروماتوگرافی K1Cاست .

در نظر بگیرید که )) توپی((اي که یک جزء در دتکتور یا ورودي آن  اشغال کرده را به صورت یک ناحیه
Cچنانچه . حجم آن استVبرابر کل جرم جزء در توپی و M. باشدM/Vغلظت آن جزء ثابت و برابر 

.ثابت باشد
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جریان توپی در دتکتور

از آنجایی که 
V

M
C :است بنابراین=

: سرعت جریان گاز حامل است بنابراین Fاست که V=F.tاز طرف دیگر 
: پس خواهیم داشت

از طرف . ه استمتناسب با جرم کل جزء نموندهد که مساحت پیک به طور مستقیمنشان می) 6(معادله 
دهد، مساحت پیک با عکس سرعت جریان گاز حامل متناسب دیگر براي دتکتوري که به غلظت پاسخ می

.، سرعت جریان گاز باید همواره ثابت باشدTCDبنابراین براي تجزیه کمی درست دتکتور . است

t
V

M
KA ∆= )( 1

tCKttCKdtCKA
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∆=−=== ∫ 11211 )(
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گازيکروماتوگرافیاي بسیار کوچک براي آشنایی با روش نوشتار گردآوري شده دریچه
هاي کاري بوده و توجه است و مطالب نوشته شده با توجه به منابع موجود و برخی از تجربه

ها نیازمند سال،افزون بر دانش تئوريGCهاي کار با دستگاهبه این نکته ضروري است که 
توجه به همچنین با. باشدها میهاي راهنماي سازندگان دستگاهکار عملی و مطالعه کتابچه

امکان خرید برخی ،داريهاي تکنولوژیکی و روابط حاکم در دنیاي تجارت و سرمایهپیشرفت
؛ با این حال معموالً اردهاي دیگر و یا ادغام آنها وجود دبرندهاي نام آشنا به وسیله شرکت

تا زمانی که داراي قطعات،اي براي هر شرکتهاي خریداري شده براي اهداف تجزیهدستگاه
و نیز نظر کارشناسان محترم آزمایشگاه و متخصصان یدکی الزم بوده و از دیدگاه فنی

.قابل استفاده باشد، در سرویس قرار خواهد داشتالکترونیک و ابزار دقیق
پیشاپیش از تمام کسانی که قبول زحمت نموده و نوشتار حاضر را مطالعه نموده 

، خود را جهت ارتقاءت، پیشنهادات و انتقادات ست نظراسپاسگزاري نموده و خواهشمند ا
و در صورت تمایل مراتب را به وسیله ایمیل به اشتهدمطلب اعالم روز رسانیتکمیل و به 
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