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DEVELOPEMENT OF GAS CHROMATOGRAPHS FOR BIOGAS  
ANALYSIS I. – DEVICE DEVELOPMENT 
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Biogázok összetételének meghatározását gázkromatográfiás módszerrel kívántuk megvalósítani, 

de a rendelkezésünkre álló készülék nem volt alkalmas a megfelelő elválasztásra, ezért több lépésben 
fejlesztéseket hajtottunk végre azon. A fejlesztések során célunk volt, hogy a komponenseket egy 
lépésben tudjuk elválasztani, ezért építettük ki a két kolonnából álló soros kapcsolást. A hatékonyság 
növelése érdekében váltószelepek és automata szelepváltó lett beépítve, illetve a meglévő mintaada-
golót egy Split/Splitless injektorra cseréltük.   
Kulcsszavak: biogáz, gázkromatográfia, készülék- és módszerfejlesztés 
 

We wanted to analyse biogas with gas chromatographic device, but the equipment available was 
not a proper one, so we carried out developments in several steps. During the developments our aim 
was to separate all components in one run, so we made a system which contained two serial columns. 
For greater efficiency diverter valves and automatic changeover valve had been installed, and the 
former injector was replaced with a Split/Splitless injector. 
Keywords: biogas, gas chromatography, device development, method development 
 
Bevezetés 
 

Munkánk során szükségessé vált biogázok összetételének meghatározása. Ennek végre-
hajtásához a gázkromatográfiás mérési módszert választottuk ki, viszont a rendelkezésünk-
re álló készülék nem hozta a kívánt eredményeket, ezért végrehajtottunk rajta bizonyos fej-
lesztéseket. A cikk középpontjában a készülékfejlesztés bemutatása áll, míg a cikk folytatá-
sában (Gázkromatográfiás készülék továbbfejlesztése biogázok elemzése céljából II. – Al-
kalmazások) a kialakított rendszer hatékony működéséhez szükséges paraméterek beállítá-
sa, és a különböző területeken történő alkalmazhatóság lehetősége kerül előtérbe. 
 
1. Gázkromatográfia 
 

A kromatográfiás vizsgálatok során a mozgó fázisba injektált mintát egy helyhez kötött 
álló fázison hajtják keresztül, ahol a minta komponensei elválnak egymástól. Az elválasztás 
alapja, hogy a minta egyes alkotói az állófázissal eltérő erősségű kölcsönhatásokat alakíta-
nak ki, ennek következtében az előrehaladásuk sebessége különböző lesz, eltérő időben 
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hagyják el az állófázist. Az elkülönült komponensek valamilyen fizikai vagy kémiai jellem-
zőjük alapján azonosíthatók, azaz detektálhatók. 

A gázkromatográfia esetén a mozgófázis inert permanens gáz (pl. Ar, H2, He, N2), amit 
vivőgáznak neveznek, az állófázis pedig vagy szilárd adszorbens (pl. alumínium-oxid, 
szilikagél, zeolitok), vagy hordozón adszorbeált, nem illékony folyadék (nagy molekulatö-
megű alkohol, glikol származék, szénhidrogén). Az álló fázis a kromatográfiás oszlopban, 
más néven kolonnában helyezkedik el. 

Alapesetben az injektorba a folyadék vagy gáz halmazállapotú mintát egy szilikon 
membránon (szeptumon) keresztül mikrofecskendővel vagy gázfecskendővel juttatjuk be. 
Más lehetősége is van a minták beadagolásának, ilyen például a mintabemérő hurok alkal-
mazása. A hatékony elválasztás egyik feltétele, hogy a mintaadagolásnak pillanatszerűnek 
kell lennie, ezzel biztosítható, hogy a minta dugószerűen kerüljön az oszlopra. Folyadék 
halmazállapotú minta injektálása esetén annak az injektorban pillanatszerűen és teljes mér-
tékben el kell párolognia.  

A gázkromatográfiában kapilláris és töltetes oszlopokat alkalmaznak, melyek jellemzőit 
az I. táblázat tartalmazza.  

A megfelelő elválasztáshoz a kolonnán állandó eluens-, azaz vivőgáz áramlást kell fenn-
tartani. A kolonnák egy termosztátban helyezkednek el, ami biztosítja a pontos hőmérsékle-
tet és a megfelelő hőátadást. A termosztát segítségével az elválasztás ideje alatt be lehet 
állítani állandó hőmérsékletet vagy hőmérséklet programot 400 °C-ig 0100 °C/perc közöt-
ti fűtési sebességgel. A hőmérsékletprogramozás a kolonna hőmérsékletének adott függ-
vény szerinti változását jelenti. 

1. táblázat 
A gázkromatográfiás oszlopok jellemzői [1] 

Tulajdonságok Töltetes Kapilláris 

Hosszúság, m 0,55 5–100 

Belső átmérő, mm 2–4 0,1–0,7 

Áramlási sebesség, ml/perc 10–60 0,5–10 

Filmvastagság, μm 1–10 1–10 

 
A pillanatszerű mintaadagolást követően a minta a kolonnán komponenseire válik szét, 

majd ezek a komponensek a detektorba kerülnek, ahol az elektromos jel nagyságát megvál-
toztatják. A gázkromatográfiás készülékek számos detektálási lehetőséget biztosítanak, me-
lyek közül a legelterjedtebb a hővezető-képességi detektor (TCD  Thermal Conductivity 
Detector), a lángionizációs detektor (FID  Flame Ionization Detector), az elektronbefogá-
sos detektor (ECD  Electron Capture Detector) és a tömegspektrometriás detektor (MSD  
Mass Selective Detector) [2]. 
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A gázkromatográfok általános felépítése látható az 1. ábrán.  
 

 

1. ábra. A gázkromatográfiás rendszer általános felépítése 

2. Kolonnakapcsolások  
 

A biogázok vizsgálata során a legfontosabb komponensek a metán, a szén-dioxid, a 
kénhidrogén, a nitrogén és az oxigén. Általánosságban (így esetünkben is) elmondható, 
hogy a legmegfelelőbb megoldás az lenne, ha egy kolonnán egy beállítással el lehetne vá-
lasztani az összes komponenst, ez viszont sok esetben nem lehetséges. A probléma megol-
dására többféle lehetőség kínálkozik. Egy kromatográfiás berendezés felszerelhető több 
injektorral és detektorral is. Megoldható, hogy több detektorhoz egy injektor csatlakozzon. 
Ez esetben a kolonnáról érkező gázáramot megosztják a detektorok között, vagy az injek-
torba kerülő mintát több kolonnára vezetik, amelyek különböző detektorokhoz csatlakoz-
nak. További megoldás lehet, ha egy injektor és egy detektor között több kolonnából fel-
épülő rendszert alakítanak ki [3]. A költséghatékonyság mellett a kolonnakapcsolások to-
vábbi előnye akkor mutatkozik meg, amikor a minta mennyisége és esetleg az elemzés vég-
rehajtására szánt idő korlátozottan áll rendelkezésre [4]. A 2. ábrán vázlatrajzok láthatók 
lehetséges kolonnakapcsolásokról. 

A 2. ábrán látható soros és párhuzamos kapcsolásokat hatékonyan alkalmazzák a per-
manens gázok és illékony szerves vegyületek meghatározásához [5, 6, 7, 8]. A legtöbb 
esetben egy kapilláris oszlop, valamint egy molekulaszita (a molekulaszita is lehet kapillá-
ris oszlop) van összekapcsolva (ezekkel később bővebben foglalkozunk). A bemutatott pél-
dák hátránya, hogy a molekulaszita bizonyos idő után telítődik, és regenerálni kell azt, amit 
több órás, 300 °C-os hőntartással lehet elérni [3, 9]. 

Az itt bemutatott kolonnakapcsolások adták az ötletet a rendelkezésre álló 
gázkromatográf fejlesztéséhez. 
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2. ábra. Példa két soros (balra és középen) 
és egy párhuzamos (jobbra) kolonnakapcsolásra [4] 

3. A készülék bemutatása  
 

Az általunk alkalmazott gázkromatográfiás berendezés két detektorral van felszerelve, 
egy lángionizációs és egy hővezető-képességi detektorral.  

A FID-detektor szénhidrogének vizsgálatára kiválóan alkalmas. A beadagolt minta a de-
tektorban magas hőmérsékletű hidrogénlevegő lángba kerülve ionizálódik. Ezt az ionizált 
gázáramot egy olyan elektródpár közé vezetik, amely egyenfeszültségű áramkörbe van kap-
csolva, így ha ionok kerülnek az elektródok közé, az áramkör záródik, és a detektor az áram 
nagyságával arányos jelet ad [2]. A detektor felépítése a 3. ábrán látható. 

A TCD-detektorban két ág található, két elektromosan fűtött wolfram szállal, egyiken a 
vivőgáz (referencia ág), másikon a vivőgáz és az abba injektált minta áramlik. A referencia 
ág feladata a hőmérséklet- és az áramlásváltozás hatásainak kompenzálása. Amikor a min-
takomponensek elérik a szálat és a hővezető-képességük eltér a vivőgázétól, megváltozik a 
fémszál hűtése, így az ellenállása is. Az ellenállás változás mértéke arányos a beérkező 
komponens koncentrációjával, ezt jellemzően Wheatstone-híd érzékeli és alakítja mérhető 
feszültséggé. Vivőgázként hidrogént vagy héliumot használnak, mivel a gázok közül ezek-
nek legnagyobb a hővezetési tényezője [2]. A TCD-detektorban található mérőcella vázla-
tos rajza a 4. ábrán tekinthető meg. 
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3. ábra. A FID-detektor sematikus rajza [10]       4. ábra. TCD-mérőcella felépítése [11] 

A FID-detektorhoz egy Q-Bond oszlop csatlakozik, amely a kapilláris oszlopok közé, 
azon belül is az úgynevezett PLOT (Porous Layer Open Tubular) kolonnák csoportjába 
tartozik. Ezek jellemzője, hogy a kvarcból készült oszlop belső falán egy porózus adszor-
bens réteg van kialakítva alumínium-oxidból, az oszlopot kívülről borító védőréteg pedig 
poliamid. Ilyen típusú oszlopokon kiválóan elválnak egymástól az alkánok (C13-ig) [12]. 

A FID-detektorhoz tartozó Restek Q-Bond kolonna paraméterei: 

 hosszúság       30 m, 
 belső átmérő      0,32 mm, 
 porózus réteg vastagsága  10 μm. 
 

A TCD-detektorhoz alapvetősen egy Restek ShinCarbon ST 100/120 mikrotöltetes ko-
lonna csatlakozott. Az ilyen típusú oszlopok esetében a szilíciumacél csőben nagy fajlagos 
felületű karbon töltet segíti elő a komponensek elkülönülését. Az oszlopon elválnak egy-
mástól a permanens gázok és a kis szénatomszámú alkánok [13]. 

A készülékhez tartozó kolonna a következő paraméterekkel rendelkezett:  

hosszúság       2 m, 
belső átmérő       1 mm, 
külső átmérő      1/16”. 

 
Mivel ez az oszlop nem produkálta a kívánt elválasztást, helyette egy két kolonnából ki-

alakított soros kapcsolás került beépítésre. A kapcsolás első tagja egy Q-bond kolonna, a 
második pedig egy Msieve 5A molekulaszita. A TCD-detektor által érzékelhető komponen-
sek közül a Q-Bond oszlopon az O2/N2/CO/CH4 egy csúcsként jelenik meg, illetve ettől a 
csúcstól a szén-dioxid csúcs nem különül el teljes mértékben (5. ábra). 
TCD-detektorhoz tartozó Q-Bond kolonna paraméterei a következők: 

hosszúság       30 m, 
belső átmérő      0,53 mm, 
porózus réteg vastagsága  20 μm. 
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5. ábra. Kromatogram a Q-Bond oszlopon megvalósuló elválasztásról 

Az Msieve 5A kolonna szintén a PLOT-kolonnák családjába tartozik. A különbség a Q-
Bond oszlophoz képest, hogy az oszlop belső borítása kalcium-kationos zeolit. A molekula-
sziták jellemzője, hogy a hélium csúcs elválik a hidrogéntől, valamint a permanens gázok 
időben eltolódva jelennek meg az oszlop kimenetén. Hátrány viszont, hogy a szén-dioxid, a 
víz és a kén-hidrogén az oszlopon megkötődve telítik azt, így e komponensek oszlopra ke-
rülését lehetőség szerint kerülni kell [14]. 

A TCD-detektorhoz kapcsolt Restek Msieve 5A kolonna paraméterei: 

hosszúság       30 m, 
 belső átmérő      0,53 mm, 
 porózus réteg vastagsága  50 μm. 
 
3.1. Fejlesztéseink 
 

A fejlesztések első lépéseként a TCD-detektorhoz tartozó ShinCarbon ST 100/120 ko-
lonna helyett soros kolonnakapcsolás lett kialakítva. A fűthető injektorba egy Q-Bond ko-
lonnát kötöttünk, melyhez egy kétállású hat utas szelepen keresztül egy Msieve 5A moleku-
laszitát csatlakoztattunk. Ennek másik vége a detektorba van vezetve.  

Az irodalomban fellelhető példákhoz képest [5, 6, 7, 8] a legfontosabb eltérés a két osz-
lop közé beiktatott váltószelep, amelynek köszönhetően lehetőség van csak a Q-Bond osz-
lop használatára, valamint a Q-Bond és az Msieve 5A oszlop sorba kapcsolására. Ezzel a 
megoldással elkerülhető, hogy a nem kívánatos komponensek az Msieve 5A kolonnára ke-
rülve telítsék az.  

A Q-Bond oszlopon a nitrogén, az oxigén, a metán és a szén-monoxid nem válik el egy-
mástól, egy csúcs jelenik meg a kromatogramon. Az Msieve 5A molekulaszita alkalmazá-
sával ezek a komponensek időben egymástól eltolódva jelennek meg, viszont a szén-dioxid, 
a vízgőz és a kénhidrogén az oszlopon megkötődnek. Ennek elkerülése érdekében került 
beépítésre a váltószelep a két kolonna közé. A Q-Bond oszlopon a biogáz komponensek 
elválása a következő sorrendben valósul meg: oxigén/nitrogén/metán egy csúcsként, szén-
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dioxid, kénhidrogén, víz. A kolonnakapcsolásnak köszönhetően minden komponenst el 
tudunk választani egymástól a következő megoldással:  

 váltószelep „A” állásban, kolonnák sorba kapcsolva; 
 amint az oxigén/nitrogén/metán (biogázok esetén szén-monoxiddal nem kell szá-

molnunk) együtt a Q-Bond oszlopról átért a molekulaszitára, szelepváltással (váltó-
szelep „B” állásban) leválasztjuk azt a rendszerről, így a rajta lévő komponensek 
csapdába esnek az oszlopon, valamint olyan komponens sem kerülhet erre a kolon-
nára, ami telítheti; 

 miután a Q-Bond oszlopról a detektorba érkeznek azok a komponensek, amelyek 
nem kerülhetnek a molekulaszitára (szén-dioxid, kénhidrogén, vízgőz), a szelepet 
„A” állásba visszaváltva elindul az áramlás az Msieve 5A kolonnán, ahonnan az 
egyes komponensek egymás után beérkeznek a detektorba.  
 

Az itt leírt lépések a végleges megoldást, és annak működését bemutató 8. a) és 8. b) áb-
rákon is megtekinthetők. 

A szelepváltás beiktatásával az elválasztási sorrend a következő módon változik meg: 
szén-dioxid, kén-hidrogén, víz, oxigén, nitrogén, metán.  
 

 

6. ábra. A mintaadagoló és az automata szelepváltó 

A kolonnakapcsolás alkalmazása után újabb fejlesztést hajtottunk végre a készüléken. 
Ennek oka az volt, hogy a fűthető injektort nem kapilláris, hanem töltetes oszlopokhoz ter-
vezték, ezért az injektorban lévő, minta befogadására alkalmas tér nagysága miatt a 
kromatogramokon nem a kívánt éles, hanem elnyúlt csúcsok jelentkeztek. További gondot, 

Mintaadagoló 

Automata 
szelepváltó 

Mintabemérő 
hurok 
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hibalehetőséget okozott a kis mennyiségű minták (100 µl) gázfecskendővel történő kézi 
beadagolása is.  

A megoldást részben az jelentette, hogy a nagy belső térfogattal rendelkező injektort le-
cseréltük egy Split/Splitless injektorra, amely alkalmazásával lehetőség nyílik arra, hogy a 
beadagolt minta csak egy részét juttassuk az oszlopra. Az injektort egy újabb kétállású hat 
utas szelephez csatlakoztattuk, melyhez mintabemérő hurok (loop) is csatlakoztatható (6. 
ábra). Ennek előnye, hogy kis mennyiségű minta is nagy pontossággal beadagolható, illetve 
a kézi injektálásban rejlő hibalehetőség kiküszöbölhető, minden mérés indításakor pontosan 
ugyanakkora mennyiségű minta kerül az oszlopra.  

A jelenleg alkalmazott mintabemérő hurok 44 µl belső térfogattal rendelkezik. Nagyobb 
mennyiségű minta adagolása szélesebb csúcsokat eredményez, így azok átfedhetik egymást. 
 

 

7. ábra. Lehetséges mintabeviteli eszközök 

A következő jelentős előrelépés a szoftveresen üzemeltethető, pneumatikus működteté-
sű automata szelepváltó beépítése volt. A szelepváltás időpontjának századmásodperces 
eltérése is befolyásolhatja a csúcsok méretét a kromatogramon. A számítógép vezérelte 
szelepváltás kiküszöböli a kézi szelepváltásból adódó pontatlanságot. 

A gázkromatográf végleges állapota és működése a 8. a) és 8. b) ábrán kísérhető figye-
lemmel. 

A bemutatott kialakítás kiválóan alkalmas a 8. b) ábrán látható vázlatos kromatogramon 
jelölt komponensek egyidejű elválasztására.  
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8. a) ábra. A gázkromatográf jelenlegi felépítése és működése I. 
a) – hurok feltöltése mintával 

b) – minta beadagolása, mérés indítása 

 

8. b) ábra. A gázkromatográf jelenlegi felépítése és működése II. 
c)  Q-Bond oszlop által elválasztott komponensek 

d)  Msieve 5A által elválasztott komponensek 
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Összefoglalás 
 

A lángionizációs és hővezető-képességi detektorral is felszerelt gázkromatográfiás ké-
szüléket alkalmassá tettük arra, hogy egy lépésben el lehessen választani a biogázok alkotó-
it. Ezek sajátosságaik miatt egy oszlopon nem válnak el egymástól, ezért a TCD-detektort 
tartalmazó ágban egy soros kolonnakapcsolást kellett kiépíteni, váltószelepek kerültek be-
építésre, valamint egy pneumatikus működtetésű automata szelepváltó. Az összeállított 
rendszer optimalizálása és a biogázok vizsgálatán túl további területeken történő alkalma-
zási lehetőségei e cikk folytatásának központi témája.  
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