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GÁZKROMATOGRÁFIÁS KÉSZÜLÉK TOVÁBBFEJLESZTÉSE 

BIOGÁZOK ELEMZÉSE CÉLJÁBÓL II. – ALKALMAZÁSOK 
 

DEVELOPEMENT OF GAS CHROMATOGRAPHS FOR BIOGAS 
ANALYSIS II. – APPLICATIONS  

 
NAGY GÁBOR1–LOVRITY ZITA2–EMMER JÁNOS3 

 
 Biogázok vizsgálatára alkalmassá tett gázkromatográfiás berendezés megfelelő működéséhez 
elengedhetetlen az optimális paraméterek beállítása, mint például a hőmérséklet értékek, áramlási 
sebesség, szelepváltások pontos időpontja. A véglegesített paraméterekkel lehetőség van a biogázok 
vizsgálatán túl további feladatok végrehajtásához, például gáznemű tüzelőanyagok összetételének 
meghatározásához, valamint ezek elégetése során keletkező égéstermékek detektálásához.   
Kulcsszavak: biogáz, gázkromatográfia, készülék- és módszerfejlesztés 
 
 For the proper operation of a gas chromatograph suitable for biogas analysis the correct settings 
of parameters is important, such as temperature, flow rate and the exact time of valve changes. With 
the final parameters we can examine many other things, such as the composition of gaseous fuels and 
also the combustion products.  
Keywords: biogas, gas chromatography, device development, method development 
 
Bevezetés 
 

A Gázkromatográfiás készülék továbbfejlesztése biogázok elemzése céljából I. – Készü-
lékfejlesztés című cikkben a rendelkezésünkre álló gázkromatográfiás készülék fejlesztése 
állt a középpontban. Ahhoz, hogy pontos, megbízható eredményekhez jussunk, mérési 
módszert kell fejleszteni, amely során beállítjuk a legoptimálisabb működési paramétereket.  

Ez a rendszer a biogázok összetevőin túl további komponensek meghatározásához is 
megfelel, így számos elemzési feladat végrehajtására is alkalmas. 
 
1. A készülékfejlesztés eredménye 
 

A vizsgálatainkhoz alkalmazott gázkromatográfiás berendezés részét képezi egy 
lángionizációs (FID) és egy hővezető-képességi (TCD) detektor. A FID-detektorhoz csatla-
kozik egy Restek Q-Bond (30 m x 0,32 mm ID x 10 µm) kapilláris kolonna, melynek másik 
vége egy Split/Splitless injektorban végződik. A TCD-detektort tartalmazó ágban egy soros 
kolonnakapcsolás lett kiépítve egy Restek Q-Bond (30 m x 0,32 mm ID x 10 µm) kapilláris 
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kolonna és egy Restek Msieve 5A (30 m x 0,53 mm ID x 50 µm) molekulaszita felhaszná-
lásával. A kolonnákat egy kétállású hat utas szelep köti össze, így lehetőség van csak a Q-
Bond oszlop használatára, valamint a két oszlop soros kapcsolására. Ennek azért van jelen-
tősége, mert az Msieve 5A molekulaszitán a szén-dioxid, a víz és a kénhidrogén megkötőd-
ve telítenék azt. A szelepváltás időzítésével, a Gázkromatográfiás készülék továbbfejleszté-
se biogázok elemzése céljából I. – Készülékfejlesztés című cikkben bemutatott módon ez a 
jelenség megakadályozható. Ezzel növelhető a rendszer hatékonysága, ez a fejlesztés az, 
amivel az irodalomban [1, 2, 3, 4] bemutatott hasonló konstrukciók nem rendelkeztek. 

A szelepváltást számítógéppel vezérelt pneumatikus szelepváltó végzi. A minta kolon-
nára jutásáról egy Split/Splitless (S/SL) injektor gondoskodik, amely egy másik kétállású 
hat utas szelephez csatlakozik. Ebből adódóan lehetőség van mintabemérő hurkok alkalma-
zására is.  
 
2. A paraméterek véglegesítése 
 

A gázkromatográfiás készülék eredeti állapotában nem volt alkalmas a biogázok kom-
ponenseinek elválasztására, ezért több lépésben fejlesztéseket hajtottunk végre rajta. Az 
egyes alkatrészek cseréje, beépítése következtében megváltoztak a mérési körülmények, 
ezért minden alkalommal aktualizálni kellett a mérési módszert. A különböző alkatrészek 
eltérő áramlási ellenállással rendelkeznek, így az áramlás megváltozásával változott a ka-
pott kromatogram is. 

Első lépésben a Q-Bond oszlopon kellett elérni a lehető legjobb elválasztást, majd ehhez 
mérten kellett megválasztani a szelepváltások időpontjait. Csak ezen az oszlopon egy föld-
gáz/szén-dioxid/levegő keverék esetében lezajlott elválás látható 10 és 30 ml/perc áramlási 
sebesség mellett.  
 

 

1. ábra. Az áramlási sebesség hatása 

Az áramlási sebességet növelve (1. ábra) egyre közelebb kerülünk az alapvonali elvá-
lasztáshoz, viszont 30 ml/perc felett ez egyre kevésbé valósul meg. E mellett az áramlási 
sebesség növelésével egyre nehezebb megvalósítani a pontos szelepváltást. A 2. ábrán két 

30 ml/perc 

10 ml/perc 

Szelepváltás 
CO2

O2/N2/CH4 
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kromatogram látható, a szemléletesség kedvéért egymás fölé helyezve, melyeken a szelep-
váltási időpontok hatásai figyelhetők meg. Szelepváltás után a rendszer kompenzálja a 
nyomásváltozást, amit a kromatogramon előbb alapvonal esésként, majd ezt követően kis 
csúcsként láthatunk. 
 

 

2. ábra. A szelepváltás hatása 

Ha a mintában jelen van szén-dioxid és metán is, túl korai váltás (2. ábra; 0,60 perc) 
esetén, a metán mennyiségének egy része megnöveli a szelep visszaváltása során jelentkező 
csúcsot, így ebben az esetben a metán csúcs nem tartalmazza a teljes metán mennyiséget, 
viszont a szén-dioxid csúcs jól kiértékelhető. 

A későn bekövetkezett szelepváltás (2. ábra; 0,65 perc) a szén-dioxid csúcs elejét levág-
ja. A levágott rész megkötődik a molekulaszitán, így azt idővel kondicionálni kell, illetve 
az oszlopon megkötődött mennyiséggel kevesebb szén-dioxid érkezik be a detektorba. A 
metán csúcs ebben az esetben problémamentesen detektálható. 

Az optimálisan beállított szelepváltási időpont 0,63 perc a mérés indítása után. A szelep 
visszaváltását akkora kell időzíteni, amikor már minden komponens elhagyta a Q-Bond 
oszlopot. Esetünkben ez 2,50 perc a mérés kezdetétől számítva. Fontos megemlíteni, hogy a 
szelepváltások közötti időtartam növelése a visszaváltás során jelentkező csúcs növekedését 
okozza. A jelenség oka, hogy a kolonnában az álló fázis folyamatosan bomlik, erodálódik, 
és az áramlás megszűntével a bomlástermékek (PLOT-kolonnák esetében „nano” finomsá-
gú por) idővel arányosan felhalmozódnak az oszlop gőzterében. Az áramlás megindulása 
után ezek hirtelen bejutnak a detektorba és kromatográfiás csúcsot adnak. A csúcsok le-
csengésének ideje arányos a kolonna hosszával, ez a 30 m-es Q-Bond oszlop esetén 30 
ml/perc áramlási sebesség mellett 0,6 perc. A jelenséget a 3. ábra szemlélteti.  
 

Szelepváltás: 0,60 perc

Visszaváltás 
Szelepváltás: 0,65 perc CO2 CH4 
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3. ábra. Szelepváltások között eltelt idő hatása (nincs mintaadagolás az oszlopokra) 

Az optimalizálás után beállított végleges paraméterek a következők: 
 

Készülék:     Dani Master GC 
Kolonnák:  Restek Q-Bond 30 m x 0,32 mm ID x 10 µm + Restek Msieve 5A 

30 m x 0,53 mm ID x 50 µm sorba kötve 

A megfelelő nyomásszabályozáshoz szükséges kolonnabeállítás a szoftveren belül:  

kolonnaátmérő:   0,32 mm 
kolonnahosszúság:  35 m 
filmvastagság:   10 µm  

A kolonnák kapcsolási időtartama: 

0,63 percig Q-Bond és Msieve 5A sorba kötve  
0,63 és 2,50 perc között áramlás csak a Q-Bond oszlopon 
2,50 perc után Q-Bond és Msieve 5A sorba kötve 

 Vivőgáz:     hélium, áramlási sebessége: 30 ml/min  
 Injektor típusa:    Split/Splitless (S/SL), splitless mód 
 Injektor hőmérséklete:  35 °C 
 Injektált minta térfogata: 44 μl  

Kolonnatér hőmérséklet:  35 °C  
Detektor:      TCD (hőmérséklet: 110 °C, tartomány: 1, feszültség: 4V)  
Segédgáz nyomás:   290 kPa 
Adatfeldolgozás:    Clarity 3.0.6.589. 
 
A TCD-ágban megvalósított soros kolonna kapcsolást elsősorban biogázok összetevői-

nek meghatározásához alakítottuk ki, viszont ez a megoldás további, biogázokban nem jel-
lemző komponensek kimutatására is alkalmas. A 4. ábrán egy kromatogram látható a TCD-
ágban jelenleg detektálható komponensekkel. 
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4. ábra. A TCD-ágban jelenleg detektálható komponensek közös kromatogramja 

A lángionizációs detektort tartalmazó ág megfelelően működött, a használatához kidol-
gozott mérési módszer a következő: 

Készülék:          Dani Master GC 
Kolonna:          Restek Rt Q-Bond 30 m x 0,32 mm ID x 10 µm 
Vivőgáz: hélium, áramlási sebessége: 42 cm/sec 
Injektor típusa:        split/splitless (S/SL), split mód, split arány 1:50 
Injektor hőmérséklete:      130 °C 
Injektált minta térfogata:     100 µl 
Kolonnatér hőmérséklet programozása: 50 °C-on hőntartás 3 percig, ezt követően  

 10 °C/percsebességgel fűtés 170 °C-ra 
Detektor:          FID (hőmérséklet: 250 °C, range: 10) 
Detektorgázok áramlási sebessége:  hidrogén: 40ml/perc, levegő: 280 ml/perc,  

segédgáz:30 ml/perc (nitrogén) 

Az 5. ábra egy földgáz mintáról lángionizációs detektálással készített kromatogramot 
tartalmaz, amelyet az optimálisan beállított paraméterekkel vettünk fel. Ezen megfigyelhe-
tő, hogy milyen retenciós idők (mintaadagolástól az adott komponens maximális koncent-
rációban való megjelenéséig eltelt idők) tartoznak az egyes alkánokhoz.  
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5. ábra. Földgáz alkotók lángionizációs detektálást alkalmazva 

3. Gyakorlati hasznosíthatóság 
 

Az általunk továbbfejlesztett kromatográf a biogázok vizsgálata mellett további terüle-
teken is nagy hatékonysággal alkalmazható. A következőkben olyan kromatogramokat mu-
tatunk be, melyeken a retenciós idők alapján beazonosítottuk a mintákat alkotó komponen-
seket.  

A 6. ábra egy kromatogramot tartalmaz, amelyet sertés hígtrágya fermentálása során 
képződő biogáz összetételének meghatározása során rögzítettünk. 
 

 

6. ábra. Sertés hígtrágya fermentálása során képződő biogáz vizsgálata 

A fenti ábrán megfigyelhető, hogy a 4. ábrán látható kromatogramhoz képest az itt je-
lentkező csúcsok, valamint a retenciós idők (a mérés indításától a komponens maximális 
koncentrációban való megjelenéséig eltelt idők) nagyobbak. 
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A 6. ábrán bemutatott kromatogram a készülék végleges állapota előtt készült. Az S/SL 
injektor előtt töltetes kolonnához méretezett fűthető injektor biztosította a minta vivőgázba 
juttatását, amely sokkal nagyobb belső térfogattal rendelkezett. Ez magyarázza a nagyobb 
retenciós időket, valamint a szélesebb csúcsokat. A nagyobb amplitúdójú jelek a nagyobb 
mintamennyiségből (0,1 ml) adódtak.  

A 7. ábrán szeméttelep befedése után képződő biogáz, úgynevezett depóniagáz vizsgála-
tával kapott kromatogram tekinthető meg. 
 

 

7. ábra. Depóniagáz kromatogramja 

A 8. ábra egy bucakemence működése során kibocsátott égéstermékről készített felvé-
telt tartalmaz. 
 

 

8. ábra. Bucakemencegáz kromatogramja 
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Gázégő optimális üzemének feltételeit vizsgálva különféle összetételű tüzelőanyag ke-
veréket égettünk el. Az egyik tüzelőanyag gázkromatográfiás elemzési eredménye a 9. áb-
rán tekinthető meg.  
 

 

9. ábra. Tüzelőanyag-keverék összetételének ellenőrzése 

A lángionizációs detektort tartalmazó ágat a Q-Bond oszlop és a FID-detektor sajátságai 
miatt eddig csak tüzelőanyagok vizsgálatára használtuk. Az 5. ábrán egy földgáz mintában 
detektált alkánok sora figyelhető meg, míg a 10. ábrán látható csúcs pedig egy biogáz min-
tában kimutatható metán tartalommal arányos.  
 

 

10. ábra. Biogáz minta kromatogramja lángionizációs detektálás során 
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Összefoglalás 
 

A Gázkromatográfiás készülék továbbfejlesztése biogázok elemzése céljából I. – Készü-
lékfejlesztés című cikkben bemutatott készülékfejlesztést és az új módszer beállítását köve-
tően az általunk fejlesztett gázkromatográfiás mérési módszert a biogázok vizsgálatán túl 
további területeken is sikeresen alkalmaztuk, úgy mint tüzelőanyagok és égéstermékek ösz-
szetételének elemzése során. A beállított paraméterek megfelelőnek bizonyultak a minőségi 
analízishez, a mennyiségi analízishez viszont további feladatok elvégzése szükséges (kalib-
ráció, szórás, érzékenység, linearitás, alsó kimutatási határ meghatározása stb.).  
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