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Bevezetés 

• GC-MS áttekintés 

• félkvantitatív módszer 

• célja: előválogatás 

• Kimutatási határok 

 (Limit Of Detection, LOD) 

• három analitikai mérési 

módszerrel 
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1. ábra: A MEPS* fecskendő 

*MEPS – Microextraction by 
Packed Sorbent 
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A célkomponensek 
kiválasztása 

1. Táblázat: A modellvegyületek és 
néhány jellemző tulajdonságuk 

* 1,5 Hgmm-en 



Minta-előkészítés folyadék-
folyadék extrakcióval 

 

• Minta: 500 ml 

•2*10 ml diklórmetánnal (DCM) extrahálva 

• Segédanyagok: NaCl és Na2SO4  

• Az extraktum további koncentrálása: N2 áramban történő bepárlással, 

1 ml végtérfogatra  ebből injektálás (1 µl, hideg splitless) 

• LOD értékek megállapítása  standard oldatok hígításos módszerével 
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2. ábra: Rázótölcsér 



Minta-előkészítés a 
MEPS technikával 

• Minta: 20 ml 

• Töltet: C8 

• Mosó oldószerek: víz és metanol (MeOH) 

• Mintafelvitel: folyamatos pumpálással 

• Két pumpálási sebesség: 10 és 20 µl/sec 

•Vízmentesítés: levegő átszívatással 

• Eluens: 100 µl DCM és EtOAc 

• LOD értékek megállapítása 
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3. ábra: Az üvegfiolák, melyekben a minta-
előkészítés történt 



A nagytérfogatú injektálás 

• A 100µl minta oszlopra juttatása: kétlépcsős oldószer lefúvatással  

injektor  
kiindulási T 

split 
lefúvatás 

(1. lefúvatás) 

lefúvatás az oszlopon 
keresztül 

(2. lefúvatás) 

komponensek átvitele az 
oszlopra 

split szelep zár, 
első felfűtés 

második felfűtés 

második 
lépcső 

első 
lépcső 

CIS - T 

 
 
 
 
 
 
 
 

IDŐ 
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4. ábra: A kétlépcsős oldószer lefúvatás 
folyamata 



A használt készülék 

• Agilent 6890 gázkromatográf 

• Agilent 5973 tömegspektrométer 

• CTC COMBI PAL automata 

mintaadagoló 

• Peltier hűtéssel ellátott Gerstel 

CIS 4 PTV injektor 
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PTV – Programozható 
hőmérsékletű injektor 

5. ábra: A használt készülék 
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A hideg splitless mód injektálási 

beállításai 

A 

nagytérfogatú 

injektálás 

beállításai 

A kromatográfiás 

hőmérsékletprogram 

2-3-4. táblázatok: A mérési 
beállítások 



A nagytérfogatú injektálás 
hatékonyságának vizsgálata 

• Referencia: 1 µl, arányaiban azonos 

anyagmennyiségű oldat hideg splitless 

injektálása 

• n = 5 
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6. ábra: A nagytérfogatú 
injektálás hatékonysága 



A módszerek összehasonlítása 

LLE - hideg 
splitless 

MEPS - LVI 

Az elérhető  kimutatási 
határok 

1000-0,5 µg/l 300-0,02 µg/l 

Oldószerigény 20 ml 600 µl 

Időigény 2-3 óra 1 óra 

Költséghatékonyság $$$ $ 

Automatizálhatóság nem igen 

10 

LLE – folyadék-folyadék extrakció 
LVI - Nagytérfogatú injektálás 

5. táblázat: A bemutatott két módszer hasonlítása több 
szempontból 
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6. táblázat: Az elért LOD értékek 



További kísérleteim 
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•  LLE – LVI 

• Kivitelezése 

• Nehézségei: 

• Zavaró komponensek 

• Reprodukálhatatlan mintamennyiség 



Összegzés 

• GC-MS áttekintő vizsgálat 

• MEPS  LLE 

• LLE - hideg splitless: csak a klórozott peszticidekre 

összegparaméterként vonatkozó 0,5 µg/l-es határérték teljesíthető 

• MEPS – LVI: több komponens esetén megfelelő módszer 

• áttekintő módszer követelményei 
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valamint értékes megjegyzéseiket az EKOL minden tagjának. 
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Hideg splitless 

injektálással nyert 

kromatogram (LLE, 

100 ppb) 

Nagytérfogatú 

injektálással kapott 

kromatogram 

(MEPS, 100 ppb) 



Folyadék-folyadék extrakcióval előkészített minta 

nagytérfogatú injektálásával kapott kromatogramja 

(0,1 ppb) 


