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                        Gas Chromatographyكروموتوغرافيا الغاز    -1-1

 ,كروماتوغرافيا الغاز ىو جياز تحميمي كيميائي لفصل وتمييز المواد الكيميائية في العّينة

, حيث تحقن العينة عمود الفصلالغاز أنبوب طويل و ضيق يعرف باسم  يايستعمل كروماتوغراف

تنتقل خاللو بسرعات متفاوتة و ذلك فيو و بداخمو و من ثم تفصل المواد الكيميائية المكونة لمعينة 

و أثناء خروج المواد  ,عمى المواد الكيميائية  المختمفة و الخصائص الفيزيائية لكل مادة اعتماداً 

من طرف العمود, فإنيا يتم الكشف عنيا و تمييزىا  إلكترونيا. إّن وظيفة العمود ىي الكيميائية 

 .من أجل تضخيم االشارة التي يكشف عنيا و تمييزىا فصل و تركيز مكونات العينة المختمفة

في تحميل كروماتوغرافيا الغاز, فإن حجم معموم من المادة المحممة الغازية او السائمة  

خل العمود  باستخدام حاقنة ميكروسكوبية. و عمى الرغم من ان الغاز الحامل يتم حقنو في مد

ينقل جزيئات المادة المحممة خالل العمود أال أن ىذه الحركة يتم اعاقتيا من خالل امتزاز 

و يعتمد معدل انتقال  جزيئات المادة المحممة إما عمى جدران العمود أو عمى مواد المعبأة لمعمود.

و عمى نوع  ئيةالجز العمود عمى مدى قوة االمتزاز و الذي بدرة يعتمد عمى نوع  الجزيئات في

المواد المعبأة لمعمود. و حيث أن لكل مادة معدل انتقال خاص بيا فإنو يمكن فصل مكونات 

لي التفاوت في سرعة وصوليا إلى طرف االعينة كل حسب سرعة انتقالو خالل العمود و بالت

ف لمكشف عن المكونات التي تخرج من العمود فور خروجيا و يتم و يستخدم مكشا العمود.

إلى  كروماتوغرافيايعود تاريخ  الكشف عنيا كل عمى حدة حسب زمن خروجيا من العمود.

العالم الروسي ميخائيل سيمينوفيتش تسويت. و  كروماتوغرافياحيث قام بابتكار طريقة  3091

و لكن في عام  ألنو كان يكتب فقط بالروسية. لكن اعمالو بيذا المجال لم تعرف في حينيا

قام الطالب االلماني فريتز بيريور بتطوير كروماتوغرافيا الغاز ذو الطور الصمب. و في  3091
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قام ارثر جون بورتير مارتين و الذي حصل عمى جائزة نوبل في الكيمياء نتيجة  3099عام 

-3099و كروماتوغرافيا الورق عام  3093السائل عام  –تطويره لطريقة كروماتوغرافيا السائل 

 .الغاز -بتطوير كروماتوغرافيا السائل-قام 

 
 GC-MSزل يوضح جياز كروماتوغرافيا الغاشك :(3-3شكل )
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 GC-MSرسم تخطيطي يوضح جياز كروماتوغرافيا الغاز:(2-3شكل ) 

 

  -:لجهاز كروماتوغرافيا الغاز األساسيةالمكونات  -1-2

  )الغاز الحامل )طور متحركCarrier gas . مع منضم سريان 

  عمود الفصل )عمود التراصpacked column  او عمود شعري

capillary column.) 

  مقدرDetector . واداة تسجيل 
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 .Carrier gasالغاز الحامل )طور متحرك(  -1-2-1

امل قد حالامل. و الغاز حالالغازية ىو الغاز  كروماتوغرافياالإن الجزء اليام األول في 

 , مزيج من االرغون والميثان.يدروجينالييكون اليميوم واالزوت, 

يعتمد االختيار األول لمغاز الحامل عمى  ل العينة خالل النظام.وظيفة الغاز الحامل حمّ 

ويكون اليميوم واحد من أكثر الغازات المستخدمة  خصوصية التطبيق ونوع الكاشف المستخدم.

ىواء والتي تكون مترافقة مع كاشف  يدروجين وى. يمكن أن تتضمن الغازات المضافة شيوعاً 

معين يكون مستخدم في الكروماتوغرافيا الغازية عمى سبيل المثال كاشف التشرد بالميب يتطمب 

 يدروجين وىواء مساعد عمى االحتراق.ىليب و 

ات الغاز يكون ليا ولكن مولدّ  الغازات عموما مزودة بواسطة اسطوانة غاز مضغوط.

حرية اختيار مصدر الغاز. يجب األخذ بعين االعتبار نقاوة الغاز عند الحصول عمى اسطوانة 

الغاز, ويجب األخذ بعين االعتبار حساسية وانتقائية الكاشف لدى تحديد مستويات النقاوة الموافقة 

وصالت تكون مستخدمة  )انتقائية أعمى نقاوة أعمى(. التصنيف في المنظمات, أنابيب معدنية,

من المفيد التذكير إن مصايد الرطوبة يمكن و كسطوح لمغازات في الكروماتوغرافيا الغازية. 

استخداميا لتقميل إسيام المموثات من مصادر الغاز. يتضمن نموذج اسطوانات الغاز المضغوط 

ا الغازية باسكال. ولكن الضغط المألوف في العمل بالكروماتوغرافي 2999و 299ضغط بين 

 باسكال.  399إلى  29ضمن مجال من 
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 املحيوضح الغاز الرسم تخطيطي  (:1-3شكل )

    وحدة الحقنInjection port. 

. وظيفة GCيكون الجزء اليام األخر في الكروماتوغرافيا الغازية منفذ الحقن أو مدخل ال

المدخل تقديم العينة داخل مجرى الغاز الحامل. تكون أنواع مختمفة من تقنيات تقديم العينات 

كرولتر من العينة ايم 1ى ال 3النوع األكثر شيوعا في التحميل ىو حقن من  مداخل متاحة.وال

السائمة داخل المدخل الساخن. تتم عممية الحقن يدويا أو بواسطة أداة حقن آلية وىي تستطيع 

من سطح بيني مع العامود المحشو أو  انجاز عدد مالئم من العينات. يصمم منفذ الحقن

الشعري. يسمح منفذ الحقن المحشوة بإدخال حجم من العينة المحقونة داخل العامود الشعري ذو 

من اجل التحميل. في األونة األخيرة زاد  TMالسعة العالية )المعروفة شيوعا بأعمدة ميغابور 

 إستخدام األعمدة الشعرية.

لجزء صغير من الحجم المحقون من العينة لمدخول داخل صمم ىذا التقسيم ليسمح فقط 

األنبوب الشعري والذي يممك سعة عينة محدودة. لذلك يسمح لجزء من العينة المحقونة بالدخول 

إلى العامود والعينة الباقية تخرج أو تقسم بنفس الطريقة. يكون مجمل تدفق الغاز الحامل داخل 
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 1ال  3مرر خالل منفذ الحقن. التدفق الصغير من المدخل مقسم إلى ثالث أجزاء والتي ت

ممي/دقيقة تمرر مقطع سدادة المواجية في وضع يجرف المموثات بعيدا لمغازات المتشربة عمى 

السدادة. ذلك النزف من السدادة يكون خارجا خالل مخرج تنظيف السدادة.بعض من التدفق 

والتقسيم يحدث بواسطة السبل البديمة  الكمي داخل المدخل يمر لألسفل خالل مركز منفذ الحقن

في األسفل من المدخل. مرور التدفق الصغير أسفل داخل العامود والجسم المنتقل خالل تدفق 

المخرج. عندما تكون العينات محقونة بعض العينات تبقى داخل العامود من اجل التحميل 

يف مستخدما مباشرتا مع والبعض األخر يخرج بواسطة تقسيم المخرج. يكون ضبط صمام التنظ

التدفق الخارج من منفذ الحقن خالل تقسيم المخرج. تكون التكرارية الكمية ىامة وذلك بالنسبة 

 لعينات تحميل تكون معروفة. وليذا أحد الحساب لنسبة التقسيم المستخدم بالشكل التالي:

 نسبة التجزئة = )تدفق المنفذ المجزأ + تدفق العامود(/ تدفق العامود

 .93:3أو  3(/3+99نسبة التقسيم محسوبة لذلك )

ويعتمد ىذا المجال عمى  999:3إلى  99:3مجال أحجام نسبة التقسيم النموذجي من 

قطر العامود المستخدم. العامود األكثر ضيقا ىو العامود الذي يممك عدد أدنى من العينات 

د الحامل. كذلك تستطيع تجزئة الوساطية, ولذلك نسبة التجزئة العميا تستخدم في حالة العامو 

منافذ الحقن العديدة أن تؤثر في نموذج عدم التجزئة. تكون العينة محتفظة داخل العامود في 

بعض نماذج عدم التجزئة. تكون تمك التقنية مناسبة من اجل قيم التراكيز الصغيرة من مرتبة 

فييا اخذ عدة معطيات بعين  األثر لمعينات. تكون تقنية عدم التجزئة طريقة معقدة والتي يجب

االعتبار. أكثر تمك المعطيات شيوعا ىي التي تتضمن فعالية انتقال العينة داخل العامود. 

باستخدام مخمد كيميائي مبطن لمزجاج حيث يثبط مواقع التفاعل في فتحة الحقن. اختيار المحل 
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ري منجز من اجل ضبط يكون البرنامج الحرا ص أوال.الممتالمناسب لذلك والذي يكون الجزء 

حرارة الفرن. ومعالجة أزمنة تحول الصمام من اجل تخفيض كل من الكمية وحجم قمة المحل 

 إلى الحد األدنى.

وجيات التدفقات خالل المدخل بواسطة صمام ضبط االمتالص. مثل تمك العينات 

فرن. كما ىو المحقونة داخل ممرات الدخول لمعامود التجزئة األخرى بين العامود وتجزئة ال

معروف سابقا في نموذج التجزئة في حالة اكتساب حساسية عظمى خصوصا بالنسبة لممركبات 

والتي تكون ضرورية من اجل تحويل وضع صمام االمتالص الخمفي لتجزئة  األكثر امتالصاً 

 دقيقة خالل التحميل. 2إلى  9.9متماثمة من 

تظير الكمية الدنيا من المحل  د.تمك الخطوات مسموحة من اجل نقل بعض المحل الزائ

عاقة قمة المحل تتمثل من خالل حجب المركبات الممتمصة بجوار  عمى شكل تذيل في القمة وا 

 اإلجراءات المستخدمة من اجل وضع التدفقات المرافقة لتقنية التجزئة وعدم التجزئةو  المحل.

ن مطموبة في بعض تكون معاينة ببطء بواسطة بعض المستخدمين المبتدئين وعموما تكو 

 الدراسات.

تممك حجرات الحقن التقميدي منضمات ضبط يدوية والتي تكون منظمة لجريان التدفقات 

المطموبة المنسجمة مع صناعة المقاييس بواسطة *تدفق أداة قياس إلكتروني أو مقياس تدفق 

ب قياس والتي ال تتطم GCsتممك إدخال إلكتروني بشكل كامل لضبط ضغط و  أنبوبي زجاجي.

 ي تدفق. الترحيب بالتطور من اجل العديد من المستخدمين المبتدئين.أليدوي 

تعرف التقنية بحقن العامود عمى البارد والتي تكون مخصصة لدخول العينة مباشرتا 

تمك االقتراحات تكون مالئمة من اجل العينات التي تكون متغيرة و  داخل العامود بدون األبخرة.
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خرت دراسة تمك التقنية كتقنية أتو  متفاعل مع المركبات في حجرة الحقن. حراريا أو عرضة ل

والتي ليس لدييا استخدام روتيني  (3) دقيقة ودقتيا من اجل العينات المقدمة لألعمدة الشعرية

واسع االنتشار في ولكن تممك بعض القبول في البحث العممي ومجاالت التطوير. يتم التحكم 

مة الداخمة إلى حجرة الحقن بواسطة اتوماتيكية بحجم ثابت. يشكل صمام بتدفق العينات السائ

العينات السائل الساخن سطح مع الكروماتوغرافيا الغازية. وعممية حقن العينات الغازية بالمدخل 

تقديم  تأدواتتم بواسطة سرنغ غاز محكم أو بواسطة آلية صمام العينات الغازي في حجم ثابت. 

تضمن أعمى رأس المحمل, أنظمة منع التسرب واالندفاق, انحالل في حرارة العينة المساعدة ت

عالية, ووحدات مركزات ضبط اليواء. تكون تمك األدوات سطح مع الكروماتوغرافيا الغازية في 

حالة انجاز مراحل حماية قبل إدخال العينة. أعمى رأس المحمل يسمح لواحد إلى مكان الصمب, 

ابية في آلية التطويق. ويعرض المكونات لمضابط الحراري, كتحرير سائل لزج, أو مركبات مش

األبخرة العضوية في مكان محتويات األبخرة في العبوة. يكون أعمى الغازات منتقل إلى حجرة 

 تأدواالحقن بواسطة خط نقل ساخن من اجل منحني تحميل كروماتوغرافي الحق. تكون 

والتسرب شائعة االستخدام في التحميل لألبخرة العضوية في العينات المائية. حيث  االمتالص

تذر العينات المائية مع الغاز الحامل واألبخرة تكون منقولة إلى التسرب المدمص وكالمركزة. بعد 

أزمنة نوعية لممركبات والتي تكون مدمجة حراريا من المصيدة لتنتقل داخل المجرى والتي تكون 

تستخدم وحدة الحل بحرارة عالية درجات حرارة من  ة داخل حجرة الحقن من اجل التحميل.مقدم

اجل المركبات ذات الوزن الجزيئي الكبير مثل البولميرات المدخمة بشكل مشابو مع درجات غميان 

بصمة اإلصبع مثال نموذج في  مناسبة أكثر من اجل التحميل بواسطة الكروماتوغرافيا الغازية.

تركيز كمية اليواء  تأدواتقدم  يا التي تكون مستخدمة في تعيين البولميرات المنتوجة.الشظا

( vocsتراكيز اخفض مسموح بيا بواسطة االدمصاص الحراري في أبخرة المركبات العضوية )
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. النظام المستخدم في قبول الطرق المختمفة لوكالة حماية البيئة من ppbعمى اليواء من قيم 

 . vocالاجل التحميل 

 capillaryاو عمود شعري  packed columnعمود الفصل )عمود التراص 

column.)  إن الجزء اليام الثالث في الكروماتوغرافيا ىو العامود, والذي يكون مسؤول عن و

عممية فصل المركبات في عينة المزيج. حيث إن أول أعمدة استخدمت في الكروماتوغرافيا ىي 

. أما أول أنبوب مفتوح أو عامود (2,1) 3092م و 3093ظيرت في عام  األعمدة المحشوة والتي

. والن لو مقدرة ىامة من اجل الفصل عالي الكفاءة لذلك أصبح (9) 3091شعري ادخل في عام 

( لمعامود وعامود األنبوب المفتوح PLOTىذا العامود ىو المفضل. طبقة النفوذ ألنبوب مفتوح )

عندما نصف العامود فإننا نأخذ الطول بالميميمتر وسماكة طبقة و  ذو الجدار المطمي التقميدي.

الطور الساكن بالميكرومتر ونوع الطور الساكن. يكون الجدار الداخمي لألنابيب الشعرية مطمية 

بمادة صمبة نفوذه أو مادة سائمة لزجة. يكون العامود الشعري متكون من مصيور الكوارتز 

البولي أميد والذي يؤمن ليا الحماية. إن أكثر أنصاف األقطار سيمكاجل المطمية من الخارج ب

م, 399حتى  39مم, وطول األعمدة من 9.91وحتى  9.99الداخمية شيوعا يتراوح طوليا من 

ميكرومتر. تستخدم بعض التجارب  1وحتى  9.99وسماكة الطور الساكن المغطي لألنبوب من 

بالفصل المطموب. عمى كل حال العديد من طرق الكروماتوغرافيا األعمدة الشعرية حيث يقوم 

أو إدارة األدوية والطعام( وربما في حاالت  EPAالضبط الدستورية )مثل تمك الموجية بواسطة ال

خاصة تستخدم األعمدة المحشوة. وأيضا يوجد استخدام مستمر أخر لألعمدة المحشوة من اجل 

بديل تكون اقل تكمفة. عند وصف العامود ال PLOTتحميل الغازات الخاممة الن أجزاء العامود 

فانو يعبر عن الطول بالقدم أو المتر والقطر باال نش أو المميمتر, وتركيز الطور الساكن السائل 

بالنسبة المئوية ألنواع األطوار السائمة, وحجم ونوع الصمب الحامل. تتكون األعمدة المحشوة من 
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زجاجي من اجل الكروماتوغرافيا الصمبة الغازية., مادة محممة نفوذة محشوة في معدن أو أنبوب 

أو سائل لزج مغطى من الخارج بمادة صمبة محممة داخل العامود من اجل الكروماتوغرافيا 

 السائمة الغازية. 

 في كروماتوغرافيا الغاز: عممةتالمس األعمدة -1-2-2

مستندا إلى مادة األعمدة المعبأة و ىي تحتوي عمى الطور الساكن أو عمى الطور الساكن  – 3

 ممم . 9-2متر و القطر الداخمي لمعمود من  39 – 3.9صمبة داعمة و يبمغ طوليا عادة من 

األعمدة الشعرية و يبمغ قطرىا الداخمي بضعة اعشار من المميمتر و يبمغ طوليا عشرات  – 2

الزمن بين حقن االمتار و ليا كفاءة عالية في فصل المزائج المعقدة. و بما ان زمن االستبقاء أي 

العينة و خروجيا من العمود و اكتشافيا بواسطة المكشاف يعتمد عمى درجة الحرارة و يتغير 

 بتغيره توجب وضع عمود الفصل في فرن خاص يمكن ضبط درجة حرارتو بشكل دقيق .

  :الشروط البدائية لمعامود- 

التطبيقات. إذا كانت  من اجل تطبيقات أفضل لمعامود بواسطة اإلشارة لمالحظات تمك

 سرعة التطبيق المطموب غير متاحة فالتقنية تساعد الكيميائي عمى دمجيا مع الكروماتوغرافيا.

كمما كان نصف قطر العامود اصغر فان إمكانية الفصل تكون أكبر. واحد من األعمدة المختارة 

فصل المزائج الحاوية مم أو اصغر في التحاليل من اجل التراكيز الصغيرة أو 9.2عموما حوالي 

يتعمق تحديد الطور الساكن بنوع المركبات المحقونة في مزيج و  مركب أو أكثر. 99عمى 

يعتمد االختيار األول لمطور الساكن عمى االختالف في االنتقائية لممركبات في مزيج و  العينة.

ي العامود. ينبغي يمكن إن تكون العينات المتناظرة مستخدمة في شرح ظاىرة الفصل فو  العينة.

أن يكون التصور األول لعامود ذو فتحة أنبوب كبيرة مع طور ساكن مطمي من الخارج بطبقة 
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تشبو الشوكوال ممتحمة مع سطوح خاممة لمعامود, تمك االختيارات تكون موجودة في المزائج. 

حداىا األخر يكون لو ارتباط متوسط مع Aأحداىا اليرتبط بالطبقة الشوكوالتية )المركب  ( , وا 

(. إذا بدأ المزيج باالنتقال C( ,واألخر يرتبط بالطبقة )المركب Bالطبقة الشوكوالتية )المركب 

والثاني  Aإلى أسفل العامود فان التوزيع يبدأ بالظيور وبالتالي فان المركب الذي سيخرج أوال ىو 

لديو ألفة أكبر من اجل الطبقة الشوكوالتية. إن لنوع  والذي يكون Cواألخير سيكون  Bسيكون 

مكانيتو في التفاعل مع مركبات المزيج األثر الواضح في عممية الفصل, إذا  الطور الساكن وا 

 Cغيرنا الطبقة الشكوالتية التي تمثل الطالء الخارجي لمعامود بالموزيات فيفترض إن المركب 

ألكثر حساسية لمو زيات. أال أن عند امتالص المركبات عمى الرغم من انو محب لمشكوال يكون ا

يمي األخير مثل خصائص الحساسية في  bاليمتمص و cو Aالطمب يكون مختمف تماما, مع 

العامود تكون متغيرة. إن عممية انتقاء الطور الساكن من اجل الفصل المطموب والذي يكون ىام 

ي األلفة من اجل الطور الساكن تمك تكون ليا لتمك المركبات في المزيج والتي لدييا اختالف ف

عالقة بانتقائية العامود. تمك االختالفات في األلفة تكون األساس في التفاعالت الفيزيوكيميائية. 

الغازية عمى االختالف في انحاللية المركبات  -تعتمد اآللية االبتدائية في الكروماتوغرافيا السائمة

استخدام فرضيات حول السموك القطبي واالقطبي لشرح قوة  في الطور الساكن السائل ويمكن

تفاعل المركبات والتي تكون مسؤولة عن التوزيع في المركبات. األطوار الساكنة السائمة الشائعة 

االستخدام من اجل فصل بعض المركبات العضوية الحاوية عمى المتيل وبولي فنيل سيموكسونس 

. يعتمد الفصل في الكروماتوغرافيا الصمبة الغازية عمى واألفضل من ذلك غميكوز بولي ابتمين

االختالف في االدمصاصية عمى الطور الساكن واالحتفاظ بالمركبات الممتصة يكون محدود 

 ساطة:بو 
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 ( الطبيعة الكيميائية والبنية اليندسية لممسام في الماص.3)

 إللكترونية,( الوزن الجزيئي لمجزيئات الممتصة والشكل اليندسي والبنية ا2)

 مود( حرارة الع1)

( المادة الصمبة الشائعة االستخدام في األطوار الساكنة المد مصة من اجل الفصل في 9)

الغازات الثابتة وأبخرة المركبات الحاوية جزيئات منحمة, اكاسيد ألومينا, وبولميرات نفوذة, تمك 

تزداد شعبيتيا في العشر أعوام والتي أخذت  PLOTالمواد األخيرة يمكن استخداميا في أعمدة 

يستطيع الكروماتوغرافي المبتدأ إن يجري تحاليل روتينية بسيولة  األخيرة كتقنية تحسين صناعية.

مع فيم شامل لفرضية الفصل في العامود. تتضمن المسؤولية األولى تطوير الطريقة وجعميا 

ئع. االقتراحات المقروءة أكثر فعالية. يكون الفيم الرئيسي في فرضية الفصل أمر غير شا

. غروب وكارين ىافير المجدولة في نياية ىذا الفصل تشمل فرضية الفصل Lبواسطة التقرير 

في تفصيل شامل. وينبغي اإلشارة إلى تمك المراجع من اجل تفسيرات إضافية. زمن االحتفاظ 

ل تغيرات إشارة بالدقائق مجدول بالتقرير ويكون مرفق مع الطيف. يبدأ نظام البيانات بتسجي

الكاشف عندما تكون العينة محقونة داخل حجرة الحقن ويكون التحميل قد بدأ. لذلك المركبات 

تكون منفصمة ويؤثر الكاشف في زيادة اإلشارة والكشف أو زمن االحتفاظ في تمك القمة يكون 

ركبات زمن احتفاظ الم مسجل. معمومات أخرى في التقرير تكون مناقشة في أخر ىذا الفصل.

ينبغي أن يكون متعمق بشروط مكونات العممية من حرارة الفرن, وتدفق العامود, استخدام 

المركبات المتماثمة نوعيا. ويكون التنبؤ بزمن االحتفاظ يكون مستخدم في المركبات المتماثمة. 

ي يرافق ازدياد التدفق قصر في زمن االحتفاظ, وتناقص التدفق ينتج عنو زمن احتفاظ كبير. ف

الفصل التام ينبغي مالحظة أن عممية التحكم بوضع التدفق أو سرعة الرسم ليست اختيارية, 
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والتي تكون مطبقة من أجل فعالية فصل أفضل. اقتراحات مجاالت التدفق, وسرعة الرسم وكذلك 

أقطار األعمدة التي تمنح فعالية أفضل, وبالتالي البد من ضبط التدفق مع تمك المجاالت من 

 نجاز عممية فصل بأقل زمن ممكن.اجل ا

 
  يوضح عمود الفصل:(9-3شكل )                                    

   الفرنOven. 

تحدد حرارة الفرن بواسطة التجريب. يوجد نمطين من التحميل األيزوثومي )ثبات حرارة 

الفرن خالل التحميل( , والمبرمج حراريا )تتغير حرارية خالل التحميل(. يكون التحميل 

األيزوثورمي شائع االستخدام عندما يكون االختالف في درجات غميان المركبات ذات درجات 

درجة أو اقل. والمبرمج  399الغميان األعمى والمركبات ذات درجات الغميان األخفض حوالي 

حراريا من اجل مزيج من المركبات تتضمن مجال عريض من نقاط الغميان وبالنتيجة أزمنة 

لتفاعل وفعالية فصل أكبر خصوصا في المركبات التي تمتمص بشكل متأخر. قصيرة في سير ا

لذلك البد من تحديد درجة الحرارة المناسبة  تؤدي زيادة حرارة الفرن إلى قصر زمن االحتفاظ.

لمفصل المطموب ويكون زمن سير التفاعل بحدود متدنية. يممك الطور الساكن في العامود حد 
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حرارة الفرن تكون قريبة من تمك الحدود وفترة حياة العامود مرتبط بيا. أعضم من الحرارة وعمميا 

تتطمب األعمدة الشعرية عموما احتفاظ أقل. وىي حساسة أكثر لمعينات المموثة أو التراكم في 

تكون تمك الطريقة ضرورية بشكل دوري  المواد غير القابمة لمتطاير في العينة أو الغاز الحامل.

يادة حرارة الفرن وبالتالي تنقل المموثات إلى الخارج. تظير تمك المموثات أثر لمعامود بواسطة ز 

كبير في عرض القمة أو تسبب زيادة في خمفية أشارة الكاشف, ولذلك البد من غسل العامود 

بعدد من الممميترات من المحل, يتعمق عمر العامود مباشرتا بطبيعة العينة وحرارة الفرن, حيث 

 ون أطول في العينات األقل مموثات, وكذلك درجة حرارة أكبر عمر أقصر.عمر العامود يك

 

 
 الفرنيوضح : (9-3شكل )              
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  Detectorالكواشف  -2-3—1

عن جياز حساس  الجزء اليام الرابع في الكروماتوغرافيا الغازية ىو الكاشف. وىو عبارة

لوجود المركبات المختمفة في الغاز الحامل ويحول تمك المعمومات إلى إشارة كيربائية. العوامل 

التي تؤثر في انتقاء الكاشف ىي الحساسية واالنتقائية. االنتقائية تعبر عن مقدرة الكاشف في 

بات, أما الحساسية تمييز واالستجابة لممركبات الداخمة, وليس كل الكواشف تستجيب لكل المرك

نحتاج إلى  التركيز. فتكون قيم التراكيز المكشوفة وبالتالي التغير في االستجابة مرتبط بتغير

حساسية أفضل في كشف المركبات الداخمة في عينة المزيج, واألفضل من ذلك نعبر عن حدود 

 كشف اقل وتراكيز اخفض من تمك المركبات. وفيما يمي أىم الكواشف المستخدمة:

بمرور الغاز الحامل فوق السمك تزداد حرارتو في التحميل  TCDكاشف الناقمية الحراري:  -3

مسببة زيادة في المقاومة. وىو أقدم أنواع الكواشف المستخدمة في الكروماتوغرافيا الغازية عمى 

ية الرغم من أنيا تممك قيم حساسية مثيرة فقد تحسنت خالل أعوام, ولكن مازالت تممك قيم حساس

أقل من باقي الكواشف. وتكمن أىميتيا من خالل استجابتيا ألي نوع من التراكيز التي تكون 

مختمفة باختالف الغاز الحامل )مثال إذا كان الغاز الحامل ىو اليميوم فأن حدود الكشف تصل 

 ppm).[5]إلى رتبة النانو غرام, أو جزء من مميون 

راق المواد العضوية شوارد والتي تكون مجتمعة ينتج عن احت FIDكاشف التشرد بالميب:  -2

وتتحول داخل التدفق. وىو يستخدم إلى حد كبير ألنو يقدم حدود كشف منخفضة تماما )بيكو 

 غرام أو جزء من مميون جزء من التركيز( وتستجيب ألي نوع من المركبات اليدروكربونات.
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بة خالل الكاشف, فتأسر تمرر اإللكترونات السال ECDكاشف األسر اإللكتروني:  -1

اإللكترونات األقل طاقة مسببة تناقص في تيار الخمية. ويصمح بالنسبة لمقيم الصغيرة جدا من 

 المركبات اليالوجينية, مثل المبيدات تستخدم ىذا الكاشف.

تحدث مركبات الفسفور واألزوت زيادة في التيار حيث تغني  NpDكاشف فسفرة األزوت:  -9

مواد القموية تكون تمك الكواشف مختارة من أجل تحميل المبيدات العضوية الميب بأبخرة ال

 الفسفورية والمستحضرات الصيدالنية.

ينتج عن احتراق مركبات الكبريت والفسفور  FDPكاشف قياس الشدة الضوئية في الميب:  -9

 تقاء األطوال الموجية.نأأجزاء مضاءة كيميائيا والتي تكون مراقبة في 

تمزج مركبات اليالوجينات, والكبريت, أو األزوت مع  ELCDلناقمية الكيربائية: كاشف ا -6

غاز التفاعل في حجرة المزج, والناتج يكون ممزوج مع سائل مناسب والذي ينتج محمول ناقل 

 ونراقب التغير في الناقمية.

زيئات يييج الفوتون القادم من لمبة ما فوق البنفسجي الج PIDكاشف التشرد الضوئي:  -1

والشوارد. وتشكل التيار يكون مرتبط بتييج الجزيئات. يكون ىذا الكاشف مستخدم في تحميل 

 (.UVالمركبات العطرية ومركبات التشرد ب)

ينتج عند قذف الجزيئات باإللكترونات شظايا شاردية والتي تمر  MSDكاشف انتقاء الكتمة:  -1

عمى نسبة )الكتمة /الشحنة(. ويكون أبسط ىذه  داخل فمتر الكتمة ويعتمد أساس الترشيح لمشوارد

(. قدمت التقنية تقدم نوعي في تحديد المركبات من خالل مقارنة طيف كتمة GC-msالكواشف )

 المركبات والطيف الموجود في المكتبة والذي يكون جزء من النظام.
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ترات مميزة تمتص الجزيئات طاقة ما دون األحمر وتكون التوا IRDكاشف مادون األحمر:  -0

لرابطة محددة في الجزيء, بالرغم من أن استخداميا لم يكون شائع. تكون تمك الكواشف مزودة 

والتي تكون  IRمكتبة في طيف  FTIRبطاقة من أجل تفريق األيزوميرات. يتضمن نظام 

ونحصل  GC-FTIR-MSمستخدمة من أجل التماثل النوعي. النظام المتطور بشكل كبير ىو 

 النتائج موثوقة في التماثل. % من00عمى 

يتم تنشيط الجزيئات بواسطة مصدر بالزما والفصل يتم  AEDكاشف اإلصدار الذري:  -39

داخل الذرات المييجة وعندما تعود اإللكترونات إلى الحالة المستقرة تصدر ضوء والذي يكون 

ىذا متعمق باختيار كاشف جديد ويقدم معمومات عنصرية حول فصل  خاص بالعنصر. ويكون

المركبات في المزيج. العديد من أجيزة الكروماتوغرافيا الغازية تكون محددة بكاشفين وتكون 

 مستخدمة مع بعضيا في آن واحد. لذلك عممية شراء الجياز مرتبط مع الكاشف المطموب.

  اداة التسجيلRecorder. 

الجزء األخير اليام في الكروماتوغرافيا الغازية ىو اداة التسجيل, وىو يستخدم لنقل اإلشارة 

الكيربائية المتولدة بواسطة الكاشف إلى قمة في الشكل الكروماتوغرافي. مساحة القمة تمثل 

تراكيز المركبات. وبالتالي تركيز أكبر أشارة متولدة في الكاشف أكبر وبالتالي مساحة قمة 

عرض. األدوات األكثر استخداما من أجل أنشاء المنحني والتقرير تتم عن طريق المكاممة أو أ

كمبيوتر شخصي عمى الرغم من أن التكامل ىو األكثر استخداما. في السنوات األخيرة أصبح 

الكمبيوتر ىو البديل في أجراء الحسابات والتقرير, وىو يممك أفضمية متميزة من أجل التقارير 

تتطمب تعديالت أكثر, وتمك التي تحتاج أدارة معقدة وأرشفة بيانات. يمكن معالجة البيانات التي 

أو استخدام تقرير باالعتماد عمى نظام مكتبة مؤتمت. تكون اإلشارة الناتجة وصف لتمك المنطقة 
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اية والحسابات أعمى يحدد نوع العامود في التقرير النقاط والتي تكون معالجة أو الحسابات من بد

تشير إلى القمة التي بدايتيا خط األساس ونيايتيا خط األساس,  BBالقمة إلى نيايتيا. فمثال 

VV .كالسيكيا  تشير إلى القمة التي بدايتيا في النقطة المنخفضة ونيايتيا في النقطة المنخفضة

ممة سوف نحتاج إلى شروط مثالية من أجل الفصل لذلك تمك القمم العديدة ممكن إن تكون متح

أو مفصولة خط األساس إلى خط األساس. القمة األعرض يالحظ أنيا تممك زمن تأخير أطول 

يصبح شكل القمة أعرض من أجل التحميل المعزول حراريا, تمك تكون شائعة الظيور وتكون 

متعمقة بتبدد القوى في الفصل خالل العامود. األكثر ضيقا القمة األعرض, واألكثر فعالية أو 

يتعمق التركيز بالنسبة المئوية لممساحة والتي تكون ظاىرة في التقرير. وأسماء  فصل أحد.

المكونات تكون ظاىرة في التقرير. معمومات أخرى وثيقة الصمة بالموضوع من أجل تمك التحاليل 

وىي نوع العامود المستخدم, ومعدل التدفق في العامود, وسرعة الرسم, وحرارة الفرن, ونوع 

 ونوع العينة المحقونة, ونسبة التجزئة المستخدمة. الكاشف, وحجم

 :االهمية واالستخدام -1-3

يتخذ الكيميائي إجراءات التحميل الكروماتوغرافيا الغازية وذلك من خالل التقرير 

وذلك في امتصاص مكونات العينة في المزيج. عموما نظم  والمنحني الكروماتوغرافي

الكروماتوغرافيا الغازية تكون متماثمة وتوضع من أجل التحاليل الروتينية األساسية. التحكم الدقيق 

بنوع العينات أو من أجل بحث التحاليل األساسية غير الروتينية وتطوير التحميل. يعتمد نظام 

أجل التحاليل الروتينية عمى جداول مؤتمتة ويكون ذلك مطموبا كعامل  الكروماتوغرافيا الغازية من

ميكانيكي من أجل الكميات القميمة. يتضمن ذلك تعزيز حاالت أعداد العينات التمقائية, حقن 

وتطوير الطرق يكون ىام  Dو Rمن اجل  GCذاتي, نظام البيانات المبرمجة. يستخدم نظام ال 
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ة. واحد من األسباب اليامة في استخدام الكروماتوغرافيا الغازية من اجل االستخدامات المتعدد

بشكل واسع ىي المقدرة اليامة في القياس من اجل االحتياجات الخاصة والميزانية. تستخدم تقنية 

كروماتوغرافيا الغاز لمكشف عن بقايا المبيدات الحشرية و الييدروكربونات العطرية عديدة 

 طبيقات في المختبرات الجنائية و غيرىا .الحمقات و غير ذلك من الت

 

رافيا الغاز المتفوقة لتقنيات غكروماتو ىذه الصورة اعاله توضح المناطق الداخمية من 

GeoStrata لمغاز  ىو يعمل بشكل مستمر في ثالث دورات بالدقيقة. ويستخدم صمامين و

لتشغيل اختبار في حمقة العينة. بعد ملء نموذج الحمقة بغاز االختبار, يتم تبديل الصمامات 

جبار العينة من خالل العمود لالنفصال.  تطبيق مرة أخرى الناقل ضغط الغاز إلى حمقة عينة وا 
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     .GCتطبيقات كرموتوغرافيا الغاز  -1-3

مثال عمى ذلك تقدير المركبات GC تحميل الكحوالت باستخدام تقنية  alcohols:الكحوالت  -3

  التالية:

GC Analysis of Alcohols and Hydrocarbons on the Equity 
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GC Analysis of Alcohols on the PAG 

 
 
 

GC Analysis of Blood Alcohols on the SUPELCOWAX 
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مثال GC باستخدام تقنية  االحماض االمينيةتحميل : Amino Acidsاالحماض االمينية  -2

 عمى ذلك تقدير المركبات التالية:

GC Analysis of Amino Acids (as TBDMS Derivatives) on the SLB®-5ms [Fast GC Analysis] 

  

 

 

مثال عمى ذلك تقدير المركبات GC باستخدام تقنية  األنيلينتحميل : Aniline األنيلين -1

 التالية:

GC Analysis of Anilines on the Equity 
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 : Durgsاألدوية  -4

GC Analysis of Drugs of Abuse on the Equity 

 

 

 

 احماض الدهنية: -5

GC Analysis of C2-C7 Fatty Acids on Nukol 
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GC Analysis of Volatile Fatty Acids on Nukol 

 
 

 Alditol Acetates اسيتات الديتول -6
GC Analysis of Alditol Acetates on the Equity 
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GC Analysis of Alditol Acetates on the SP 

 
 

 
 :Amines االمينات -7

GC Analysis of Primary Amines on the Carbowax 
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 :Dioxins and Furansو الفيوران  نداياوكسي -8
GC Analysis of Dioxin and Furan Congeners on the SLB 

 
 
 
 

GC Analysis of TCDDs on the SLB 
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 :Enantiomersانتيمورس  -9
GC Analysis of Alcohol Enantiomers on the ß-DEX 

 
GC Analysis of Barbiturate Enantiomers on the ß-DEX 
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 :Estrogenic Compoundsمركبات االستروجينية  -10
 

GC Analysis of Estrogenic Compounds on the SLB 

 
 

 :Hydrocarbonsالهيدروكربونات  -11
ASTM D5134: GC Analysis of Hydrocarbons on the Petrocol 
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GC Analysis of Refinery Grade Unleaded Gasoline on the TCEP [Fast GC Analysis 

 
 
 :Phenolsالفينوالت  -12

 
US EPA Method 8041: GC Analysis of Phenols on the Equity 

 
 
 
 
 
 
 



 30 

 References                                                   المصادر  
1- K.S. Hyver, P. Sandra, "High Resolution Gas Chromatography",3rd 

edition, Hewlett-Packard corporation No.5950-3562,(1982). 
2- B. Thompson," Fundamentals of Gas Analysis by Gas romatography", 

Varian Association /Inc,Palo,CA (1977). 
3- H.W. Mody,"Evaluation of the parsmetes the van deemter Equation, 

J.chem.Educ. 59(4),290 (1982). 
4- R.H.Perrett, " Contribution of Diffusion and mass Transfer processes 

to Efficiency of Gas liquid chromatography columns, Aral.chem., 
35,430 (1963). 

5- A.T. James, "ATP martin, Gas-liquied partition chromatography: the 
separation and micro-estimation of volatile fatty Acids from formic 
acid to Dodecanoic Acids", Bio chem., 50, 679 (1952). 

6- W.Harris, H. Habgood, "Some Temperature Effect in Gas 
Chrmoatography", Talanta, 11,115 (1964). 

7- W. Harris, H. Habgood, programmed Temperature Gas 
Chrmoatography, J. wile yessons, New work (1966). 


