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O que é cromatografia?

• Processo através do qual moléculas presentes em misturas complexas

podem ser separadas com base nas suas interações com a fase

estacionária (o que se mantém fixo na coluna) e a fase móvel

(transporta a amostra através da fase estacionária conforme flui pela

coluna)

Objetivos 

Separar,  identificar e quantificar compostos em uma matriz.



Quando utilizar o GC?

• Compostos orgânicos, líquidos ou gases, com baixo 

ponto de ebulição (< 400°C) e termicamente estáveis

• Compostos orgânicos com baixo ponto de ebulição 

(voláteis) retidos em matrizes sólidas 

• Compostos orgânicos com alto ponto de ebulição que 

podem ser analisados após derivatização (ex: sililação, 

para diminuir o ponto de ebulição) 

O GC pode ser utilizado para análises de compostos que podem ser 

vaporizados à temperaturas compatíveis com as temperaturas do 

forno do GC 



Cromatografia Gasosa

• Vantagens

• Alta resolução

• Alta velocidade

• Alta sensibilidade

• Alta precisão

• Limitações

• A amostra deve ser volátil

• Amostras “sujas” devem passar por

limpeza

• Outro equipamento como por exemplo o 

MS deve ser utilizado para confirmação

C8

0
Time (s)

100 200

C9

C10

C14

C12

C20

C18

C24

C28

C30
C34

C40

C44

300



Componentes do cromatógrafo gasoso

Sistema de dados

Gás de arraste Forno

Coluna Capilar

Injetor

Detector
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Gás de Arraste



Gás de Arraste

• O principal objetivo do gás de arraste é transportar a amostra pela coluna. 

É a fase móvel e deve ser inerte e não interagir quimicamente com a amostra

• Um objetivo secundário é proporcionar uma matrix adequada para

detecção dos compostos

• é importante que o gás seja de alta pureza pois impurezas como oxigênio

e água podem atacar quimicamente a fase estacionária da coluna e destruí-

la.

• Gases mais comuns utilizados em GC:

Hidrogênio – (explosivo)

Hélio – Inerte

Nitrogênio

Argônio



Gás de arraste

Requisitos:

CUSTO - Gases de altíssima pureza podem ser muito caros.

COMPATÍVEL COM DETECTOR Cada detector demanda um gás de arraste específico 

para melhor funcionamento.

Seleção de Gases de Arraste em Função do Detector

He , H2TCD

FID N2 , He, ar e  H2

ECD N2 , Ar + 5% CH4

C
U

S
T

O

PUREZA

A
B

C

A = 99,995 % (4.5)

B = 99,999 % (5.0)

C = 99,9999 % (6.0)
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Injetores



Transferência da amostra

Injeção de 

amostra
Transferência 

de amostra 
Separação 

na coluna

Quantidade 

transferida

Integridade da 

amostra

Forma de 

entrada da 

amostra



Injetores
• Requisitos de um injetor ideal:

• Performance consistente e confiável

• Preservação da composição da amostra

• Transferência eficiente do material injetado para a coluna

• Não afetar a resolução

• Técnicas de injeção:

• Vaporização: A amostra líquida é vaporizada antes de ser transferida para a ser 

separada na coluna.

• Split/Splitless: SSL (injetor quente)

• Vaporização com Temperatura Programada (Programmed Temperature 

Vaporizer): PTV 

• Sem Vaporização: A amostra líquida vaporiza na coluna de separação (ou pré-

columna)

• Cold On Column: OC (Injetor frio)



TEMPERATURA DO INJETOR Deve ser suficientemente elevada para que a amostra vaporize se 

imediatamente, mas sem decomposição

Regra Geral: Tinj = 50oC acima da temperatura de ebulição do componente menos volátil

VOLUME INJETADO Depende do tipo de coluna e do estado físico da amostra

COLUNA
Amostras
Gasosas

Amostras
Líquidas

empacotada
 = 3,2 mm (1/4”)

0,1 mL ... 50 mL0,2 L ... 20 L

capilar
 = 0,25 mm

0,001 mL ... 0,1 mL0,01 L ... 3 L

Sólidos: convencionalmente se dissolve em um solvente adequado e injeta-se a solução



Injetor Split/Splitless (SSL)

Linha de purga do septo

Linha de Split

Válvula On/Off

Entrada do gás de arraste Saída da purga

Saída do Split

Coluna Capilar

Liner  
Injetor

Septo

O-ring



Modo Split 

Linha de purga do septo

Linha de Split

Válvula On/Off

Carrier Gas Inlet Saída da Purga

Saída do Split

Coluna Capilar

Septo

O-ring

Ponto de Split

Fluxo de transferência pelo 

liner = 

Flow through the column + 

flow through the split line

2 mL/min

100 mL/min



Linha de purga do septo

Linha de Split

Válvula On/Off

Entrada do gás de 
arraste Saída da Purga

Saída do Split

Coluna Capilar

Septo

O-ring

Ponto de Split

Modo Split

Razão de SPLIT = Fuxo (coluna) / Fluxo (split)

2 mL/min

100 mL/min

= 2 / 100 = 1/50

2% da amostra está entando na coluna



Modo Splitless

Linha de purga do 
septo

Linha de Split

OFF

Entrada do gás de 
arraste Saída da purga

Saída do Split 

Coluna Capilar

Septo

Liner Seal

Fluxo de 

transferência pelo 

Liner = 

Fluxo na coluna

2 mL/min

Tempo de Splitless 

típico: 0.2-0.8 minutos



Erros na injeção Split/Splitless 

Transferência de amostra

• Risco de perdas de amostras por

ultrapassar a capacidade da câmara de 

vaporização (modo splitless)

• Quantidade transferida relacionada ao

fluxo de split (modo split)

• Variações de pressão e fluxo

no injetor durante a injeção

podem alterar o fluxo de split

Entrada 
do gás de 
arraste

Linha de purga

Linha de Split

Coluna capilar

Liner



Entrada do gás 
de arraste

Saída da purga

Linha de split

Coluna capilar

Liner

Integridade da amostra 

▪Discriminação na agulha da seringa
em função do ponto de ebulição dos 

componentes

• Destilação na agulha quente

▪Discriminação na câmara de 

vaporização

• Dificuldade de evaporação de compostos com 

alto ponto de ebulição

• Perda de voláteis (ex: pela purga do septo)

▪ Decomposição catalítica /Adsorção

dentro do liner

O que pode dar errado na injeção Split/Splitless 



Injeção On-column 
• Sem discriminação

• Sem evaporação na agulha

• Sem degradação térmica

• Sem superaquecimento da amostra

• Todos os compostos passam pelo sistema

cromatográfico com a temperatura mínima

necessária

• Sem degradação catalítica

• As superfícies não têm contato com a 

amostra (somente as paredes internas da 

coluna)

• Não há perdas de amostras (alta

repetibilidade)

Mas…..

Não é indicado com amostras sujas!!



Vaporização com Temperatura Programada (PTV)

• Foi desenvolvido para
combinar a injeção sem
discriminação de injetores
frios com a robustez dos 
injetores quentes para
matrizes sujas

• A amostra é transferida 
como líquido no injetor (a 
baixas temperaturas) e 
depois é vaporizada 
rapidamente (utilizando 
temperaturas altas) e 
transferida para a coluna

Injetor PTV

líquido

vapor



Injetor PTV no modo OC (on-column)

• A amostra é injetada diretamente na pré-

coluna utilizando um Liner apropriado

• A injeção On Column PTV é possível
• Como o injetor é menor, há a possibilidade de 

realizarmos uma programação rápida de 

temperatura

• Não proporciona a mesma injeção sem 

discriminação dos injetores on-column frios

• Compatível com compostos ativos

Liner OC

Agulha da seringa

Pré-coluna



Critérios de seleção do modo de injeção 

Concentração 
da amostra

Amplo
Intervalo de

ebulição

SSL
Modo Split

SSL
modo

Splitless

OC ou PTV
Modo OC

PTV
modo

Splitless

Clean
matrix

Amplo
Intervalo de

ebulição

Matriz 
limpa

Pode ser
diluída

PTV
Modo Split

Termicamente
instável

simsim

não

sim

sim

sim

não nãonão

não

não

não

Termicamente
instável

AltaBaixa

sim

sim
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Colunas



Colunas Capilares
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• Desenvolvida em por Marcel Golay, que

apresentou o primeiro tratamento teórico para

a performance das colunas capilares.

• Mas, sua teoria não foi muito utilizada até os

anos 80 quando os tubos de silica fundida

foram desenvolvidos.



A coluna

• As colunas capilares funcionam separando analitos por meio de dois modos principais, 

interações físicas e químicas.

• Na ligação química, um analito interage com a fase estacionária da coluna e é ligado a 

ela por meio de uma variedade de mecanismos. Para quebrar essas ligações e permitir 

que o analito progrida através da coluna, a energia é adicionada aumentando a 

temperatura do forno do GC.

• Em interações físicas, os analitos são separados bloqueando fisicamente o caminho do 

fluxo através da coluna, de forma que certos analitos passem mais facilmente do que 

outros.



Tipos de coluna

• Existem três tipos principais de colunas, Capilares, PLOT e Empacotadas.

• Capilares – De longe o tipo de coluna mais comum, geralmente feito de tubo de 

sílica fundida (vidro) estirado. Tubos de metal estão disponíveis para aplicações 

de alta temperatura.

• Comprimento: Entre 5m – 100m com 15m a 30m sendo as mais comuns. 

• Diâmetro Interno: 0.10mmID a 0.53mmID. Tamanhos mais comuns 0.18, 0.25, 0.32 e 0.53mmID.

• Espessura de Filme: Entre 0.1um a 3um. Espessuras mais comuns 0.25, 0.50 e 1.0dF.

• PLOT – Porous Layer Open Tubular Column são usadas principalmente para 

análises de gases fixos, onde os analitos precisam ser fisicamente desacelerados 

para separação.

• Comprimentos entre 5m – 30m com 15m a 30m sendo as mais comuns. 

• Diâmetro interno: 0.32mmID a 0.53mmID. 

• Espessura do filme: 5um a 50um. 

• Empacotada – Não é mais usado amplamente, mas ainda está comumente 

disponível. Usado principalmente para análises de gás.

• Comprimento entre:1-10 pés de comprimento

• Diâmetro interno: 2-4mmID e 1/8”.Tamanhos comuns 2.1mm, 1/16” e 1/8”.

• Espessura do filme: Essas colunas são compactadas da forma mais completa possível.



Column Types

Capillary PackedPLOT
WCOT – Wall Coated Open 

Tubular, also known as Thin 

Film columns.

Porous Layer Open Tubular. 

SCOT (support layer open 

tubular) is nearly identical 

but the packing is coated 

with a liquid phase.

Polyimide coating

Drawn fused silica 

Liquid Stationary Phase

Polyimide coating

Drawn fused silica 

Porous zeolite base 

sometimes  coated with a 

liquid phase

Polyimide coating

Drawn fused silica 

Packed columns contain 

diatomaceous earth or 

zeolites like Tenax or 

Molecular sieves.



Colunas WCOT 

df (film thickness): 

0.1 to 5.0 μm

D.I (Diâmetro interno da 

coluna): 0.10, 0.18, 0.25, 0.32, 

0.53 mm

Column Length: 10 to 100 m

Revestimento de 

Poliamida

(Max. Temp. 360°C)



• Cada analito é distribuido entre as duas fases (em equilíbrio a T 

constante):

• Coeficiente de Partição K (diminui com a T)

• CS: concentração do analito na fase estacionária

• CM: concentração do analito na fase móvel

Coeficiente de partição



K < K

Coeficiente de partição

O valor de K depende da temperatura e da afinidade com a fase estacionária

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://chemwiki.ucdavis.edu/Analytical_Chemistry/Analytical_Chemistry_2.0/12_Chromatographic_and_Electrophoretic_Methods/12B_General_Theory_of_Column_Chromatography&ei=arDEVKOACZXiatvhgeAE&bvm=bv.84349003,d.ZGU&psig=AFQjCNEZGkcCxN1lbjvaYzGuLLZp51DCdw&ust=1422262523386198


Seletividade (α): Fase estacionária ou fase líquida

• Fase estacionária:

• Alta seletividade:  diferente solubilidade dos compostos a 

serem separados

• Grande faixa de temperatura de operação

• Estabilidade à alta temperatura: baixo sangramento

• Reprodutibilidade

• Estabilidade química durante o tempo

• Coluna a coluna

• Tipo de fase estacionária:

• Polímeros de Siloxano (mais estável)

• Polietileno Glicol



Fases estacionárias

• Polidimetil siloxane (todos R = CH3) 
é um “esqueleto” comum para criar 
diferentes fases estacionárias

• Substituir os grupos metílicos com  
outros grupos altera a polaridade e 
a capacidade de  eparação

• Fenil – C6H5

• Cianopropil – C3H3CN

• Trifluropropil - C3H6CF3

• Polietileno Glicol, polar, menos  
estável que os polisiloxanos: maior 
sangramento

Polidimetil siloxano

R – Si – O – Si – O – Si – R 

R

RR

R R

R

n

HO – CH2 – CH2 – O – H 

n

Polietileno Glicol



Fases estacionárias

65%35%

+

TG 1/ TG 1MS 100 % dimethyl polysiloxane

TG 5/ TG5 MS (5% phenyl) methyl polysiloxane

TG 35 MS

TG 1701

(35% phenyl) polysilphenylene siloxane

TG 50 MS

TG Wax/ 

TG Wax MS 

TG V1

(14% cyanopropylphenyl) polysiloxane

Polyethylene glycol

(50% phenyl) polysilphenylene siloxane

Cyanopropylphenyl polysiloxane

TG Fame (70% cyanopropylphenyl) polysiloxane

TG SimDist

Nome Fase

Não polar

Polar

Polaridade



Sangramento da coluna

⚫ O sangramento aumenta com o aumento da espessura do filme

⚫ Colunas polares tem maior sangramento

⚫ O sangramento é excessivo quando a coluna está danificada ou

degradada

⚫ Evite ácidos ou bases fortes

⚫ Siga a temperatura máxima recomendada pelo fabricante

⚫ Evite vazamentos



Resolução e largura do pico

Time

Alta Resolução

Baixa Resolução

Rt1
Rt2



O que impacta na Resolução?
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Eficiência SeletividadeRetenção

Seletividade (a) tem o maior

impacto na resolução



• Retenção

N  =
L

H

Fatores que afetam o Tempo de retenção e Resolução

L = comprimento da coluna
u = velocidade linear média do gás 

de arraste                                              
k = fator de retenção                                                            
Rs = resolução
a = retenção relativa (seletividade)
H = altura de prato teórico (HETP)

u

L
=tR (k + 1)

Height Equivalent to one 

Theoretical Plate (HETP)

=
4

N
Rs

k +1

k 1
a

a-

4
x x

Eficiência SelecRetenção

• Eficiência 



Peak Band Broadening Processes

Inicial Tempo, t1 Tempo, t2

Quais processos físicos ou químicos causam alargamento dos picos em

cromatografia?



Peak Band Broadening Processes

1. Não relacionado à coluna:

• Dispersão do analito em:

Volume morto do injetor

Conexão entre o injetor e a coluna

Conexão entre a coluna e o detector

• Êmfase em diminuir o volume morto (injetor etc)

2. Relacionado à coluna: Modelo de Van Demteer

A: Movimentos aleatórios na fase estacionária

B:Difusão na fase móvel

C: Interação com a fase estacionária



Column Internal Diameter

Quanto menor o diâmetro da

coluna:

• Melhor a eficiência

• Melhor resolução

• Menor a capacidade de manuseio 

da amostra (pode resultar em 

sobreposição de picos e baixa 

resolução/formato do pico)

=
4

N
Rs

k +1

k 1
a

a-

4
x x

Efficiency SelectivityRetention

• Diminuir o diâmetro pela 

metade dobra a eficiência 

(aumenta a resolução em ~ 

40%)

10 min

0.25mm ID

R = 1.63

R = 4.00

0.1mm ID



Diâmetro interno da coluna (id)

Diâmetro Interno

(mm)
Resolução Velocidade Capacidade Facilidade

0.10 Muito Boa Muito boa ruim ruim

0.250

0.320
Boa Boa Boa Boa

0.530 Ruim Ruim Muito Boa Muito Boa



Film Thickness

Filmes finos= retenção reduzida resultando

em:

• Picos mais nítidos

• Melhor S/N

• Menor sangramento da coluna

• Aumento da temperatura máxima de 

trabalho

• Aumento na interação do analito com a 

parede

• Diminuição da capacidade

Filme espesso = aumenta a retenção: 

• Aumenta e resolução de compostos mais voláteis

• Diminui a resolução de picos que saem no final da 

corrida

• Aumento da temperatura de eluição e capacidade de 

analitos

• Mais inerte

=
4

N
Rs

k +1

k 1
a

a-

4
x x

Efficiency SelectivityRetention

15 meters

3.7 min R = 2.05

60 meters

15.3 min
R = 4.15

30 meters

7.5 min R = 2.91



Espessura do filme (df)

• Inicie com 0.25 μm

• Bom compromisso entre alta eficiência de filmes finos

com alta capacidade de filmes espessos

• Temperaturas de operação práticas sem preocupação

com sangramento da coluna

• Pode ser otimizada para velocidade e resolução

• Para voláteis inicie com filmes mais espessos

• Maiores que 1.0 μm



Comprimento da coluna

Comprimento da coluna

(m)
Resolução Velocidade

Longa

(60-100)
Alta Baixa

Média

(25-30)
Compromise Starting Point

Pequena

(5-10)
Moderada Rápido



Capacidade da Coluna

A quantidade máxima que pode ser injetada sem distorção significativa

no pico

⚫ A capacidade da coluna aumenta com :

⚫ Espessura do filme

⚫ temperatura

⚫ Diâmetro interno

⚫ Fase estacionária seletiva

⚫ Se a capacidade é excedida, o resultado é :

⚫ Alargamento do pico

⚫ asimetria

⚫ sobreposição



Resumo

Resolução Capacidade Robustez Velocidade Notas

Diminuição do ID Improves 

efficiency 0.25 

mm columns 

most popular

Aumento df if K’ < 

10

Also increased 

inertness and 

elution 

temperature

Diminuição df if K’ 

>10

Decreases 

elution 

temperature.  

More activity 

Less column 

bleed

Dobrar o 

comprimento da 

coluna

Increases Rs 

by Square root 

of the 

efficiency



Alterando a retenção em GC

Temperature

Stationary Phase Chemistry



Temperatura da coluna

• A temperatura é um dos parâmetros mais importantes em GC.

• È o mais difícil de ajustar

• Normalmente envolve tentativas e erros

• Há dois modos de operação:

• Isotérmico

• Programação de temperatura
Temp

Time

Temp

Time

Temp

Time
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Programação de tempratura

• Alterações de temperatura durante a corrida:

• Temperatura inicial – baixa ao suficiente para que os compostos (exceto o 

solvente) sejam condensados na entrada da coluna.

• Temperatura final – quente o suficiente para eluir todos os compostos de 

interesse e limpar a coluna de possíveis impurezas.

• Taxa de programação de temperatura – é o parâmetro mais importante, impacta

na: resolução e tempo de análise.



What is available for Trace 1300 so far

FID

TCD
NPD

ECD

FPD



Detectores disponíveis para GC

• FID: Flame Ionization Detector

• TCD: Thermal Conductivity Detector

• NPD: Nitrogen Phosphorous Detector

• ECD: Electron Capture Detector

• FPD: Flame Photometric Detector 

• PID: Photo Ionization Detector

• PDD: Pulsed Discharged Detector

• PFPD: Pulsed Flame Photometric Detector



Classificação dos detectores

Universal

Respondem a 

qualquer 

composto saindo 

da coluna

• TCD

• PDD

• (FID)

• MS

Seletivo

Podem ser seletivos a 

um elemento, 

estrutura/grupo 

funcional ou a outras 

propriedades

• FID (Seletividade 

abrangente)

• ECD

• PID

• PDD

• MS

Específicos

São seletivos para 

distinguir uma 

estrutura ou 

elemento

• NPD

• FPD

• MS



Detector de Ionização por Chama (FID)

• O hidrogênio é misturado com 

o fluxo da coluna na parte de 

baixo do jet e o oxigênio é 

adicionado em volta do jet

• A chama de hidrogênio fica no 

tip, que também funciona

como catodo e é 

elétricamente isolado do 

corpo do detector

• O eletrodo coletor fica sobre o 

tip

H2 +make-up

Ceramic

jet

air

Column effluent



F I D 

• Princípios de operação

Combustão de 

compostos orgânicos em 

uma chama oxidante

CH + O         CHO+ + e-

O campo elétrico entre 

o jet e o eletrodo 

coletor

Voltagem -300V

Coleta dos íons 

gerados na chama

Corrente  pA

Para melhores performances um fator importante é uma 

boa combustão



• Vantagens

• Responde a todos os compostos orgâanicos exceto ácido fórmico

• Melhores respostas para hidrocarbonetos e diminui com as substituições

• Fator de resposta consistente para hidrocarbonetos

• Alta sensibilidade devido ao baixo ruído

• Limitação

Não responde a água, gases permanetes e compostos inorgânicos diminuem a resolução de 

contaminantes em estudos de extratos aquosos e poluentes gasosos

F I D 



• Aplicações

Indústria petroquímica

Ambiental 

Farmacêutica

Aromas e fragrâncias

Sensibilidade na faixa de ppb - %

FID



Detector de Condutividade Térmica (TCD)



TCD

➢ Resposta universal

➢ não destrutivo

➢ Princípio de detecção

•Mede eletrônicamente as variações

na condutividade térmica do gás.

•A condutividade térmica muda

devido a presença do analito

➢ Detector dependente da 

concentração

➢ dois filamentos sensíveis

➢ flow-through design

Trace 1300

TCD



Thermal Conductivity of Gases  at 0°C (x107)

 = [cal · cm-1 ·s -1 ·°C -1]

H2 4130 CO 540

He 3363 C2H6 436

CH4 720 Ar 406

O2 583 C3H8 355

N2 580 CO2 343

Qual o melhor gás de arrate para o TCD?

O gás que garanta a máxima diferença de condutividade térmica com o 

analito de interesse

TCD



• Sensibilidade

the greater the difference in thermal conductivity between sample and carrier, the stronger is the output signal 

the greater the difference in temperature between the cell and the filament, the greater is the sensitivity 

• Dependence on flow rate

higher is the flow rate through the cell and lower will be response

TCD



• Advantages

Simplicity

large linear dynamic range ( about 10^6)

general response to organic and inorganic samples

non-destructive character

• Limitations

Low sensitivity in the ppm - % range

• Application Fields

Petroleum industry

Chemicals (gas analysis)

Semiconductor industry

TCD



Nitrogen Phosphorous Detector (NPD) Module



Air

Column effluent + 
Hydrogen/Makeup 

Heated 
source

(Rb ceramic 

matrix)

Collecting
electrode

Nitrogen Phosphorous Detector

➢Hot gases flows around an 

electrically heated rubidium silicate 

bead

➢ Heated bead forms a plasma 

➢The effluent is mixed with H2 and 

passes through a jet to ignite the 

plasma 

➢ Specific reactions occur in the 

plasma to produce large amounts of 

ions for P and N containing molecules



Sample    
decomposition

→ Electronegative products
(e.g. NO2, CN, PO2)2

+  Hot source   → Negative
ions

Electronegative
species

NPD: detection mechanism

TID-2 (Black Source)



➢ The thermionic source element is a  

consumable component that must be 

replaced periodically

➢ Easily interchangeable thermionic 

sources

➢ Thermionic source lifetime is strictly 

dependent on the operative conditions  

Nitrogen Phosphorous Detector

Trace 1300 series NPD



iC-NPD: thermoionic sources available

• TID-2 (black), the standard source supplied with the 

module, detects N or P compounds with minimal tailing of P 

peaks. 

• TID-4 (white), provides the best N response for the NPD.

• Trace 1300 NPD is compatible with Agilent Blos NPD

source (just mount the dedicated collecting electrode)



Application fields

➢ Food industry  (trace level of organophosphorous pesticides)

➢ Environmental  (trace level pollutants, nitrogen-containing herbicides)

➢ Pharmaceutical  (trace level of drugs, quality control)

➢ Nitrogen constituents in petroleum samples, biological 

samples and other complex organic samples

Nitrogen Phosphorous Detector

Advantages

Limitations

➢ Highly selective towards organic P and N containing compounds with 

high sensitivity in the ppb-ppm range 

➢ Lifetime of the source very dependent on the operating conditions

➢ Signal stabilization and variable response requires the use of internal 

standard 



Electron Capture Detector (ECD) Module

Protocol for radioactive material is required



• Selective response

• Non-destructive

• Ionization detector principle

• Concentration-dependent detector

• Radioactive source 63Ni (10mCi 

activity)

• Displaced coaxial-cylinder 

geometry

Electron Capture Detector



Electron Capture Detector

• Principles of operations

Effluent from the column passes over a 

emitter source (63Ni) 

 electrons from emitter causes ionization of 

carrier gas (M), producing a burst of low energy 

electrons (thermal electrons)

Electronegative analytes (AB) capture the low 

energy electrons decreasing the electrons 

population

Standing current between electrodes 

decreases in presence of organic species that 

capture the electrons

-

- -

e
-

e
-

+

+

+ -

M

M

M

A

B

AB

_
+

Nitrogen as make up gas:

* + N2  + N2
+ + e-

Argon/Methane as make up gas:

* + Ar  + Ar+ + e- + Ar*

Ar* + CH4 Ar + e- + CH4
+



Electron Capture Detector

• Advantages

Non-destructive detector (can be connected in series with other detectors) 

Selective in its response and highly sensitive in the range of ppt – ppb range

• Limitations

Linear range limited to 3/4 orders of magnitude 

Radioactive Source

• Application Fields

Enviromental  (chlorinated pesticides, chlorinated solvents, PCB)

Pharmaceuticals (policyclic chlorinated antidepressants)

Chemicals  (halogenated and nitroaromatic compounds, (chemical derivatization 

for trace analysis)



Column effluent

Make-up to mix 

with column

effluent

Make-up to

purge the anode

vent

Make-up  

ECD cell

anode

Anode purge vent

iC-ECD – Purged Anode



Flame Photometric Detector

➢ specific response vs S or P 

compounds

➢ destructive

➢ light-emission detection

➢ mass detector

➢ single-flame design

➢ dual parallel configuration



Flame Photometric Detector

The emission of excited molecules is measured against

some flame background  by means of narrow bandpass

interference optical filters:

S    394 nm P    526 nm Sn    610 nm



Flame Photometric Detector

Application fields

➢ Environmental  (organophosphorus pesticides, organotin compounds)

➢ Petroleum industry (determination of sulfur containing compounds)

➢ Chemicals (inorganic sulfur compounds)

➢ Food industry (residual organophosphorus pesticides)

Advantages

Limitations

➢ Highly selective with high sensitivity in the ppb – ppm range 

especially for P containing compounds 

➢ Sulfur quadratic response

➢ Quenching effect in sulfur-selective detection 



Detectors Dynamic Range and Sensitivity 

10-15

ppt

fg

10-12

ppb

pg

10-9

ppm

ng

10-6

0.1%

ug

10-3        GRAMS

100%

mg

TCD

FID

ECD

NPD (N)

NPD (P)

FPD (S)

FPD (P)

PDD

SIM Full ScanMSMS
MS



Matching a Sample with a GC 
Detector

Fixed gases TCD

Hydrocarbons TCD, FID

Halogenated compounds ECD, TCD, FID

Nitrogen containing compounds NPD, TCD, FID

Sulfur containing compounds FPD, TCD, FID

Phosphorous containing compounds FPD, NPD, TCD, FID

Oxygen containing compounds TCD, FID



• Volumes de detectores comuns são grandes

• Quando se utiliza coluna capilar, fluxo adicional de gás, ou gás make-up, é 

normalmente requerido

• Previne dispersão das zonas cromatográficas no detector (deterioração de 

separação)

Make up



Sample Introduction in Gas Chromatography

• Liquid introduction using a syringe

• Technique most commonly used 

• Different injector types and techniques are available

• Other techniques and devices

• Headspace  (liquids or solids)

• Purge and Trap (water matrix)

• Thermal desorption (solids)

• SPME (vapors, liquids or solids)

• Pyrolizer (solids)

• Gas Sampling Valve



Injection methods

Analytes can be divided in:

volatile and semi-volatile organic compounds

AI AS

DIP/DEP

TriPlus RSH

HS or SPME

P+T (OI or Tekmar)

TriPlus RSH

Liquid or 

SPME

Thermo Desorption 

TD

javascript:ClickThumbnail(28)
javascript:ClickThumbnail(12)


Why Headspace Analysis

Solventless extraction

• No interference in the 

chromatograms

Clean injection 

• Sample matrix or high boilers stay 

behind

Volatiles enrichment

• Higher sensitivity than liquid 

injection

An aliquot of headspace is 

representative of the concentration of 

volatile analytes in liquid phase

No sample preparation required for simplified and faster workflows

Partition coefficient (K)= Csample/Cgas



Valve and Loop injection 

Sample integrity and highly precise sample transfer into the GC 

Step 1
Vial Pressurization

(after sample equilibration)

Step 2
Sample is extracted from headspace

by gas expansion to fill a loop

Step 3
Sample is injected by transferring

the loop content to the injector



Injection methods

Samples can be divided in:

• liquid samples

• solid samples 

• gas samples

Gas Sampling

valves
Thermo Desorption 

TD
Canister



Thermo Desorption - TD 

Electrically-

cooled focusing 

trap

100-200 µL injection

of vapour into GC(MS)

On-line

Canisters

Sorbent

Tubes

Direct 

desorption

of materials



Volatile compounds in the liquid or solid analysis

An aliquot of the

gas phase volume

is injected into

the GC system

Gas phase

(Head space) Thermostated

vial

Sample phase

Static HeadSpace

Dynamic HeadSpace



HEADSPACE

PHASE

SAMPLE

PHASE

Sampling techniques for VOCs in water and soil

Column

VOC Trap

MoistureTrap

Purge Gas

STATIC 

HEADSPACE

(ppm - ppb) 

PURGE & TRAP (P&T)

(ppb – ppt)

Principles of VOCs sampling



Dynamic headspace: P&T

Vent

Split 

Inlet

W

S Split 

Inlet

S

Heat

desorption

W

S

Purge and Trap

purge organics from sample to trap

sample

Trap
Sorbent tube

Desorption: compounds from the sorbent 

tube transferred to the GC



Purge & Trap

Purge 

Gas

• Sparger with 5 mL to 25 mL sample capacity

• Extraction with He or N2 as purge gas

• Trapping of the volatiles in a carbon-based trap 

• Desorption at high temperature under He or N2 gas flow 



1. “Basic Gas Chromatography”  by Harold M. McNair and James M. Miller

2. “Modern Practice of Gas Chromatography” by Robert L. Grob

3. Thermo Scientific Documentation

4. LCGC North America Magazine

References



The world leader in serving science

Troubleshooting: Procedimento 

preventivo e curativo de problemas em 

Cromatografia Gasosa



Como identificar problemas?

Sistema de dados

Gás de arraste Forno

Coluna Capilar

Injetor

Detector



The world leader in serving science

Antes de chegar

ao GC:

Gás de Arraste:

Influência dos gases utilizados



What if there is an issue?
Basic Troubleshooting: Identify the Focus of the Issue
Identifying the focus of the issue will help achieve the most efficient resolution

93 Proprietary & Confidential | lindsey.shear-laude@thermofisher.com | January 18, 2021

Hardware & System 

Components?

Software or 

Reporting?

Application or 

Method Specific?



Gás de Arraste

• O principal objetivo do gás de arraste é transportar a amostra pela coluna. 

É a fase móvel e deve ser inerte e não interagir quimicamente com a amostra

• Um objetivo secundário é proporcionar uma matrix adequada para

detecção dos compostos

•Gases mais comuns utilizados em GC:

Hidrogênio – (explosivo)

Hélio – Inerte

Nitrogênio

Argônio



• Muitos problemas começam com a qualidade dos gases;

• Mesmo com o uso de gases puros, é importante lembrar de todas as conexões;

• Verifique regularmente os filtros, troque sempre antes da indicação de saturação 

ex: faça uma programação de manutenção preventiva.

• Utilize apenas empresas especializadas para os gases, e quando tiver novas 

linhas lembre de purgar por pelo menos 1h. 

Gás de arraste

Cromatogramas 

de diferentes 

tubos de cobre 

sem a purga incial. 



Gás de arraste

Requisitos:

CUSTO - Gases de altíssima pureza podem ser muito caros.

COMPATÍVEL COM DETECTOR Cada detector demanda um gás de arraste específico 

para melhor funcionamento.

C
U

S
T

O

PUREZA

A
B

C

A = 99,995 % (4.5)

B = 99,999 % (5.0)

C = 99,9999 % (6.0)





Filtros para linha de gás

from

to

from

to

from

toMoisture

Oxygen

Hydrocarbons



Linha de base



O que você precisa quando compra/recebe um GC:



• Alterações na linha de base;

• Danificações na coluna;

• No caso de detector FID ele pode não acender;

Possíveis problemas



The world leader in serving science

Antes de chegar

ao GC:

Seringa



Tipos de agulha



• Para um desempenho ideal de uma seringa de GC, recomenda-se que o volume de 

injeção seja pelo menos 10% do volume da seringa. 

• Para demonstrar isso, um volume de injeção de 1μL foi realizado 20 vezes utilizando 

seringas de diferentes volumes e uma mistura de Grob modificada com 10 ppm (10 μg / 

mL) em iso-octano. Os gráficos mostram a área do pico para 2-Octanona.

Volume de injeção da seringa









Cuidados com as seringas

A vida útil da seringa pode ser significativamente

aumentada seguindo os procedimentos de boas práticas

abaixo:

• Lave a seringa diariamente com  solvente em que as 

amostras sejam solúveis, como metanol e acetonitrila por 

exemplo

• Após utilizar a seringa, limpe com 3 a 5 volumes de 

solvente

• Evite movimentar o êmbolo quando a seringa está seca

• Nunca mergulhe a seringa em solventes que possam

danificar as marcações

• Nunca troque o êmbolo de seringas não gas-tight pois ele

é fabricado juntamente com a seringa para funcionar

corretamente. No caso de seringas gas-tight eles podem

ser substituidos.



The world leader in serving science

Antes de chegar

ao GC:

Reutilização de Vials, tampas e septos

Impacto negativo da lavagem e reutilização de elementos considerados 

consumíveis descartáveis em Cromatografia.



Lavagem de vials e outros consumíveis.

• As boas práticas de laboratorio indicam que os 

vials, tampas e septos são artigos consumíveis

descartáveis e devem ser substituídos e 

descartados com a amostras após o uso.

• Lavadoras de laboratório, desenhadas para 

limpeza de vidrarias em geral, também estão

sendo utilizadas para limpeza de vials, com a 

intenção de utilizá-los novamente. 

• Esta limpeza gera dano físico ao vidro além de 

ser um método ineficaz para remoção de 

contaminantes dos mesmos.

http://www.machinec.com/product/lab-washing-disinfector_341.html


Os efeitos negativos da lavagem de vials

• È importante lembrar que o vidro tem aparência de material 

sólido e liso porém é uma material poroso. 

• Esta porosidade é minúscula, no entanto, grande o suficiente 

para acomodar contaminantes de amostras anteriores, 

detergentes de laboratório ou mesmo resíduos de água e 

solventes.



Efeitos físicos após a lavagem

• Variação por Evaporação

• Amostra 1: 

• Vial usado e lavado, borosilicato transparente, 12x32mm, perfil rosca 

9mm 

• Amostra 2: 

• Vial usado vidro borosilicato ámbar, 12x32mm, perfil rosca 9mm

• Amostra 3: 

• Vial novo vidro borosilicato transparente 12x32mm, perfil rosca 9mm

Com as 3 amostras foram usadas tampas novas de 

polipropileno com septo de PTFE/Silicone

(Referência C4000-54B marca National Scientific)



Efeitos físicos após a lavagem

• Evaporação à temperatura ambiente

• Vials com metanol foram deixados à temperatura ambiente por uma hora.  

• O peso inicial foi medido em balança analítica de 4 casas.

• Os vials foram colocados em bandeija de amostras e deixados à temperatura 

ambiente por 7 días. Após os 7 días foram pesados novamente na mesma

balança analítica. 

• (Peso final temperatura ambiente).

• Foi calculada a perda de volumen em gramas (g) baseados na diferença

entre o peso inicial vs. Final

• Evaporação a alta temperatura

• Os vials foram posteriormente incubados a 40°C por 24 horas.

• Os  vials foram pesados novamente e o resultado foi o peso  a temperatura 

ambiente para calcular a perda de volume a 40°C em gramas. 



Perda de amostra em vials usados vs. novos
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Re-utilização do Septo

• Avaliação de Septo Novo vs. Usado:

• 10 vials novos de perfil 8-425, foram cheios com metanol 100% e fechados com uma tampa nova de polipropileno perfil 

8-425 com um septo novo de 8mm de PTFE/Silicona pre-cortado.

• Ao mesmo tempo, 10 septos usados de 8mm de PTFE/Silicona foram colocados manualmente em tampas novas de 

polipropileno perfil 8-425 e posteriormente foram utilizadas em vials novos de perfil 8-425, que também continham

metanol 100%.

Pre-slit



Resultados de Perda de Amostra por evaporação
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Efeitos físicos da lavagem na superfície do 

vidro



Deterioração da superfície

• Visualmente, os vials usados e 

lavados, exibem danos na rosca e 

evidenciam erosão na sua

superfície, representada perda na 

coloração do material  

(originalmente translucido)

• A maioria dos vials apresentam

danos na rosca após serem

submetidos a multiplas lavagens.



Foto-micrografías SEM da superfície dos vials.

• Instrumento utilizado

• Hitachi TM-1000 (Microscopio de mesa) 

• Amplificação de 100x a 1500x

• Comparação da superficie do vidro

• Vial de vidro Transparente12x32mm 

• Re-lavado vs. Novo 

• Vial de vidro Ambar12x32mm 

• Re-lavado vs. Novo

• Diferenças na superficie depois de múltiplas

lavagens

• Rachaduras

• Perda de pedaços

• Fraturas



Superficie do vidro transparente

Vials Novos Transparentes Vials Usados/Lavados Transparentes



Danos ao vidro



Superfície do vidro Âmbar



Danos à superficie.



Efeitos dos danos físicos nos vials

• Os efeitos que os danos físicos que observamos produzem, trazem como 

consequência os seguintes problemas:

• Mudanças nos intervalos de evaporação geram concentração de padrões e amostras alterados 

que, por sua vez, geram resultados não confiáveis.

• Perda de solvente, que por sua vez impacta a concentração da amostra e compromete a 

recuperação e também a precisão dos resultados, mesmo quando comparados com padrões 

internos.

• A mudança nas características da superfície aumenta o risco de absorção da amostra nas placas e 

riscos que se formam dentro do vial.

• O vial enfraquece e a possibilidade de sua ruptura, tanto dentro do equipamento como nas mãos do 

usuário (por exemplo, ao colocar a tampa no frasco), gera um risco iminente. Um acidente de 

trabalho devido à exposição acidental, pode levar a custos muito elevados que não justificam as 

poupanças teóricas obtidas com a reutilização dos vials.
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Comparação de Consumíveis novos e 

usados/lavados utilizando GC-MS



O experimento

• Vials transparentes e âmbar, que foram previamente utilizados e 

subsequentemente lavados várias vezes, são comparados com vials 

transparentes e âmbar novos, utilizando técnicas de GC-MS. Foi 

utilizada a mesma técnica utilizada pela National Scientific para a 

certificação de vials quanto a limpeza e ausência de partículas.

GC-MS

• Instrumento GC Thermo Scientific TRACE GC

• Coluna: TraceGOLD TG-5MS 30 m x 0.25 mm x 0.25 m

• Instrumento MS :Thermo Scientific Single Quadrupole ISQ 

mass spectrometer

• Autoamostrador Thermo Scientific Triplus RSH



Extração e preparo do branco

• Injeção de Metanol

• Amostras de 1mL de metanol foram usadas como solvente branco em um número de vials de vidro.

• Amostras contidas em vials novos foram comparadas com amostras colocdas em vials usados escolhidos

aleatóriamente

• Dois tipos de vials foram usados: Transparentes e Âmbar.

• Os viales transparentes foram fabricados com vidro borosilicato Tipo 1, expansão neutra 33.

• Os vials âmbar foram fabricados com vidro borosilicato, Tipo 1, expansão neutra 51. 

• Todos os vials usados evidenciam que foram submentidos a múltiplos ciclos de lavagem.



Um branco com vial novo é comparado com dois
brancos com vials usados (âmbar)

RT: 10.00 - 20.00

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Time (min)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

R
e

la
ti
v
e

 A
b

u
n

d
a

n
c
e

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 NL:
3.30E7

TIC  MS 
InstrumentBl
k01

NL:
3.30E7

TIC  MS 
septatesta
mber01rpt

NL:
3.30E7

TIC  MS 
septatesta
mber02rpt

Blank

Vial 1

Vial 2

Siloxanos

Otra

contaminación

Background



Um branco com vial novo comparado com dois
brancos com vials usados (transparente)

RT: 10.00 - 20.00
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Variação

• O nível e variedade de picos observados entre os vials usados é muito amplo

e diferente entre eles. Desta forma não é possível saber em qual vial a 

variação aparecerá.

• Alguns vials usados apresentam níveis de contaminação muito baixos

enquanto em outros vials do mesmo lote é possível observar picos adicionais

em níveis consideráveis.

• A presença de siloxanos encontrada nos vials usados é muito maior que em

vials, tampas e septos novos.

• O processo de lavagem não é um método eficaz para a remoção de 

contaminantes que podem ser re-solubilizados no solvente usado durante a 

amostragem



Resultados de material do Septo em MS 
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Contaminação de amostra por silicone

• A borracha de silicone é usada na maioria dos septos para laboratório. O silicone é 

protegido por uma camada de PTFE (Teflon) em novos septos.

• A camada de PTFE protege a amostra contra o silicone, pois é um material resistente 

aos solventes orgânicos normalmente utilizados na Cromatografia Gasosa.

• Quando os septos são reutilizados, a camada de PTFE é comprometida pelas injeções 

anteriores, expondo a amostra ao contato com a camada de Silicone.

• A qualidade da vedação também é comprometida após múltiplas injeções quando a 

integridade do silicone é comprometida.

• O uso de septos pré-cortados pode reduzir este efeito inicialmente, no entanto, você 

poderá ver os mesmos efeitos ao longo do tempo.



Efeito nos Instrumentos GC-MS 

• Após 3 execuções de 10 réplicas com frascos e selos usados e 

novamente lavados, o desempenho do equipamento de Cromatografia 

Gasosa começou a se deteriorar.

• O Liner de injeção foi inspecionado e apresentavam contaminações. 

Alguns foram vistos como fragmentos escuros que possivelmente vieram 

da camada de silicone dos septos

• A deterioração dos septos, não só causa contaminação à amostra, mas 

também é a causa do tempo de parada sofrido pelo equipamento, para 

substituição de liner e outras manutenções, que se material novo for 

usado, não seria necessário com tanta frequência. 
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Problemas no Injetor



Filtros de 
Split



Septo
• Troque regularmente:

• Diariamente, semanamente, mensalmente de acordo com a 

necessidade;

• Siga os procedimentos;

• Segue próativo e não reativo.

• Benefícios:

• Previne vazamentos;

• Previne contaminação;

• Garante reprodutibilidade e resultados de qualizade.

• Diferenças entre os fabricantes:

• Cada fabricante de septos tem as suas especificações para:

• Material

• Temperatura,

• Numero máximo de injeções

• Selecione o septo de acordo com a aplicação.

• Erro mais comum: apertar demais o septo



Basic GC Troubleshooting
Inlet Maintenance: Septa-Change your consumables frequently & match type to 

application/method
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BTO

• Low bleed septa – ideal for MS

• Excellent mechanical properties

• Virtually removes injection-port stick

• Maximum temperature 400ºC

Marathon

• Pre-Pierced for greater reliability

• Up to 400 injections per septum

• Maximum temperature 350ºC

• High Mechanical Durability

TR-Green

• Low bleed septa

• Long injection lifetime

• (extended piercing capacity)

• Ideal for SPME/SPME Arrow

• Max Temperature 350ºC

TR-Blue

• General purpose septa

• Easy to penetrate

• Max Temperature 200-250oC



Septo



Septo

Cromatogramas e espectro típicos de sangramento de septos

Pode ser de septo do GC ou de vials



Injeção

• Etapa de transferência de amostra

• Como a amostra se move na coluna

• Como líquido via seringa

• Vaporização Flash

• Split, Splitless

• Líquido frio

• Cool on-column, Large volume (LVI), Programmable Temperature (PTV) 

• Técnicas Não-liquidas

• Purge & trap, Headspace, Gas sample loop 

• Independentemente da técnica de introdução, a etapa de otimização da  injeção é 

absolutamente essencial para uma boa cromatografia!



Injeção

• A injeção deve ser realizada sem discriminação

• Vaporização completa e homogênea

• O volume do liner deve ser maior que o volume da amostra vaporizada

• Superfície quimicamente inerte

• É essencial concentrar a amostra porque os analitos se ampliam à medida que se 

movem pela coluna

• O que acontece se for executado incorretamente?

• Baixa exatidão

• Baixa precisão



Injeção

• Solvente

• Ajuste a temperature do forno inferior a temperature de ebulição de 

todos os analitos e do solvent (aproximadamente 20°C inferior)

• Analito

• Se o ponto de ebulição do solvente for muito inferior ao ponto 

de ebulição do primeiro analito, ajuste a temperatura do forno 

abaixo do ponto de ebulição desse analito
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• Como concentrar os analitos

COLD TRAPPING



Split

• Vantagens

• Amostras concentradas

• Fácil de otimizar

• Ideal para amostras sujas

• Desvantagens

• Possível discriminação

• Não é uma técnica para análise de 

traços

• 4 November 2022 143

To GC

Out Split 

Vent

• A taxa de split determinará a quantidade de amostra 

analisada e se correlacionará diretamente com as áreas 

de pico. Aumentar split para diminuir o valor da amostra.



0 10

20:1 Split

100

40:1 Split

Impacto da taxa de Split
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• Aumentar a taxa split diminui a área do pico (quantidade da amostra)



• Split Injection of n-alkanes (C4-C44)

0 min 8   16 24        32

Use 

internal 

standards

• High Molecular Weight Discrimination

Split
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Utilização de lã de vidro

• Porquê?

• Aumento da área de superfície aquecida

• uxilia a vaporização completa e homogênea da amostra líquida

• Retém de material não volátil da amostra

• Limpa a ponta da agulha após a injeção

• Posicionamento da lã



Laminar Cup     

Liner de Split

• Wool aids 

vaporization

• Excellent 

vaporization 

and 

reproducibility

• Standard 

split liner

• Split Liner w/ Wool Split LinerFocusLiner™



Injeção Splitless

• Vantagens:

• Utiliza o mesmo injetor

• Maior tempo de contato com o injector 

melhor a vaporização

• Análise de traços

• Desvantagens:

• O tempo de contato com o injector favorece

a degradação térmica

• Backflash

• Difícil de otimizar

Out Split 

Vent

To GC

• O objetivo é maximizar a quantidade de amostra transferida para a 

coluna, mantendo a concentração e a integridade da amostra 

adequadas.



Splitless Liner Designs



Optimizing Splitless Injections

• Factors Affecting Performance

• Splitless hold time

• Solvent focusing

• Solvent boiling point 

• Solvent polarity

• Incomplete vaporization due to autosampler injection

Optimized



How long should your splitless hold time be?

• Approximately one inlet liner volume

• Shorter is generally better than longer

Splitless Hold Time

Maximize amount of sample transferred while minimizing solvent



Backflash – Fluxo acima do adequado

• Liner Volume = Length x πr2

Liner  A = 78.5mm X 4.0mm (ID not OD)

Volume = 7.85cm x π x 0.2cm2

Volume = 0.986cc or 986 L

Liner B = 72mm x 4.0mm (ID not OD)

Volume = 7.2cm x π x 0.2cm2

Volume = 0.905cc or 905 L

Subtraia aproximadamente a quantidade de lã de vidro; além
disso, volume não vazio - deve levar em conta o volume de gás de 
arraste



Fluxo acima do adequado: Volume de vapor dos 
solventes



Cálculo



Flashback

Efeitos:

• Picos fantasmas

• Cauda

• Quantificação irregular

Prevenção:

• Escolha um solvent com massa molar alta

• Conheça o volume do seu liner

• Conheça o volume de expansão

• Diminua a temperature do injetor

• Aumente a pressão no injetor



Injector Impact

Septum Bleed

Contamination



330°C
1.4 pA

Post Injection Maintenance

R = 1.3



Liner
• Troque regularmente:

• Diariamente, semanamente, mensalmente de acordo com a 

necessidade;

• Siga os procedimentos;

• Previna entrada de contaminações.

• Inspecione outros componentes críticos:

• Septo, o-ring, ferrules;

• Verifique se o material é compatível com a aplicação:

• Grafite vs. Grafite/Vespel

• Aço inox, silcosteel, SilTite

• Selecione o liner de acordo com a aplicação:

• 3mm vs. 4mm de diâmetro interno:

• Split vs. Splitless

• Empacotado vs. Não empacotado

• Deactivated



Basic GC Troubleshooting
Inlet Maintenance: Removing & cleaning the SSL injector body, as well as the split & carrier 

filters
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Split and Carrier Filters
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Colunas



• Simtomas comuns:

✓ Alto sangramento

✓ Instabilidade na linha de base

✓ Formato de pico ruim

✓ Baixa resposta

✓ Perda de resolução

✓ Variações no tempo de retenção;

✓ Perda de compostos

Problemas com a Coluna

• Soluções:

✓ Condicionar a coluna;

✓ Trocar a coluna;

✓ Verificar o fluxo do gás de arraste;

✓ Trocar o liner;

✓ Trocar septo;

✓ Verificar a qualidade do gás / 

Utiliar tubulação pré-tratada

• Causas:

✓ Amostras sujas;

✓ Vaporização imcompleta das 

amostras;

✓ Septo ruim;

✓ Compostos não voláteis;

✓ Alta quantidade de amostras;

✓ Temperatura de operação muito 

alta;

✓ Baixa qualidade dos 

gases/contaminação na linha



• Corte da coluna:

• Antes de condicionar ou durante a manutenção

• Remove contaminações e sítios ativos

• Coluna Guarda:

• Retém compostos não voláteis

• Desativada sem revestimento

• Integrada ou anexada

• Utilize um mix de teste:

• Testa o poder de separação e atividade da coluna

• Utilize periodicamente e salve os resultados

Componentes do Sistema – Manutenção da Coluna



Instalação da Coluna



Considerações dentro do Forno





Quando trocar um ferrule



• Não aperte demais a conexão

• Garanta que o ferrule esteja limpo antes de usar para evitar contaminações

• Você pode aquecer o ferrule antes de usar

• Sempre troque o ferrule quando for instalar a coluna (no injector e no detector) 

• Utilize o ferrule correto para a coluna que será instalada

Como minimizar problemas causados por ferrule



• Condicionamento da coluna:

• Verifique a temperatura máxima de operação da fase estacionária;

• Ajuste a temperatura do injetor

• Verifique o fluxo da coluna e se há vazamentos

• Desconecte de alguns detectores

Condicionamento da coluna





Basic GC Troubleshooting
GC Column Bleed: Column Bleed does NOT Chromatograph
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•Column bleed is what happens when a column’s 

stationary phase volatilizes or “bakes off” at elevated 

temperature and becomes part of the background in the 

chromatogram.

•Low Bleed GC columns are best choice

•Minimized with regular bake-outs & proper column 

conditioning

•Check final gradient temperature & gas supply purity 

(check for spent filters)

Which is easier to detect and Analyze??

High GC Column Bleed Low GC Column Bleed

•Elevation in the baseline 

at higher temperatures is a 

result of column bleed.



Sangramento da coluna



Parâmetros da coluna



• As colunas de guarda protegem a coluna analítica de 

contaminações;

• Se e quando a contaminação ocorrer a coluna de 

guarda pode ser trocada ou cortada;

• A coluna de guarda preserva a vida da coluna analítica

• Colunas de guarda permitem uma maior consistência 

nos resultados depois de um longo período de tempo.

Colunas de Guarda



Espessura do filme (df)

• Start with 0.25 μm

• Good compromise between high efficiency of thin films

and high capacity of thick films

• Practical operating temperatures without concern for

column bleed

• Can be optimize for speed and resolution

• For volatiles start with a thicker films

• Greater than 1.0 μm



Film Thickness

Thinner film = reduced retention resulting in:

• Sharper peaks 

• Improved signal to noise ratios

• Reduced column bleed 

• Increased maximum operating temperature

• Increased analyte interaction with the tubing 

wall

• Decreased analyte capacity

Thicker film = increased retention: 

• Increased resolution of highly volatile compounds

• Decreased resolution for late eluting compounds

• Increased elution temperature and analyte capacity

• Greater inertness

=
4

N
Rs

k +1

k 1
a

a-

4
x x

Efficiency SelectivityRetention

15 meters

3.7 min R = 2.05

60 meters

15.3 min
R = 4.15

30 meters

7.5 min R = 2.91



The maximum amount that can be injected without significant 

peak distortion

⚫ Column capacity increases with :

⚫ film thickness

⚫ temperature

⚫ internal diameter

⚫ stationary phase selectivity

⚫ If capacity is exceeded, results in :

⚫ peak broadening

⚫ asymmetry

⚫ overloading

Column Capacity



Resumo

Resolução Capacidade Robustez Velocidade Notas

Diminuição do ID Improves 

efficiency 0.25 

mm columns 

most popular

Aumento df if K’ < 

10

Also increased 

inertness and 

elution 

temperature

Diminuição df if K’ 

>10

Decreases 

elution 

temperature.  

More activity 

Less column 

bleed

Dobrar o 

comprimento da 

coluna

Increases Rs 

by Square root 

of the 

efficiency



Basic GC Troubleshooting
GC Column: Set column Dimensions Properly
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• When Changing columns

• Don’t forget to set the column properties in the software, or directly on the GC’s touchscreen.

• Used to accurately calculate carrier gas flow



Basic GC Troubleshooting
Running Blanks
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• Why Blanks are important

• Checks for overall cleanliness of instrument.

• Check for contamination in they syringe, 

injection port, solvent, etc..

• Instrument Blank, Solvent Blank, Method Blank

• Gives an opportunity to evaluate column bleed

• For SRM or SIM methods, consider running 

2 instrument blanks.

• One in Full Scan to evaluate cleanliness and 

bleed

• One to evaluate cleanliness in SIM/SRM mode.



• Sempre manter o registro de uso da coluna;

• Verificar a temperatura máxima antes de condicioná-la e no desenvolvimento 

dos métodos;

• Após utilizar a coluna, fechar as pontas para evitar a entrada de ar;

• Seguir as recomendações do fabricante para condicionamento.

Recomendações
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Detector



Quais os detectores?

FID

TCD

NPD

ECD
FPD



Visão geral dos detectores

Detector Respons

e Type

Detected Species Selectivity Sensitivity Typical Applications

Flame Ionization 

Detector (FID)

Universal (to 

Carbon)

Organic Compounds na ppb Wide applicability. Most used in 

Chemical/Petrochemical, 

solvents purity

Thermal Conductivity 

Detector (TCD)

Universal Organic and Inorganic 

compounds

na ppm Most used in Chemical/ 

Petrochemical for inorganic 

gases and light hydrocarbons (in 

series with the FID) 

Electron Capture 

Detector (ECD)

(with Ni63 

radioactive source)

Selective Electronegative groups such 

Halides, Oxygen containing 

groups (Nitrates, Peroxides)

Up to 106  vs C, 

depending on the 

number of 

electronegative 

groups

ppb/ppt Chlorinated Pesticides, 

Halogenated VOC, PCB

Nitogen 

Phosphorous 

Detector (NPD)

Selective Nitrogen and Phosphorous 

containing organic 

compounds (no response for 

Ammonia!)

25000 N vs C

75000 P vs C

ppb Phosphorated Pesticides, 

Herbicides, Triazines, 

Explosives, Ammines 

Flame Photometric 

Detector (FPD) 

Selective Phosphorous, Sulfur, Tin 

containing compounds 

(depending on the filter) 

106 P vs C 

106 S vs C

(quadratic response)

ppb/ppm Phosphorated Pesticides,  Sulfur 

compounds in petrochemical 

samples, Phosphin

Pulsed Discharge 

Detector (PDD)

Universal Organic and Inorganic 

compounds 

na low ppb High Purity Gases



Detector de Ionização por Chama (FID)

• O hidrogênio é misturado com o 

fluxo da coluna na parte de 

baixo do jet e o oxigênio é 

adicionado em volta do jet

• A chama de hidrogênio fica no 

tip, que também funciona como

catodo e é elétricamente

isolado do corpo do detector

• O eletrodo coletor fica sobre o 

tip
H2 +make-up

Ceramic

jet

air

Column effluent



F I D 

• Princípios de operação

Combustão de 

compostos orgânicos em 

uma chama oxidante

CH + O         CHO+ + e-

O campo elétrico entre 

o jet e o eletrodo 

coletor

Voltagem -300V

Coleta dos íons 

gerados na chama

Corrente  pA

Para melhores performances um fator importante é uma 

boa combustão



• Sujeira no Jet: 

• Caso isto ocorra a chama não acenderá e você ouvirá um barulho diferente

• Para resolver você deve seguir o procedimento de limpeza do jet indicado pelo fabricante do equipamento

• Pedaços de coluna ou ferrule que contaminam o detector

• Remover a coluna e o jet e verificar se não há acumulo de grafite e pedaços de coluna

• Caso a chama não esteja acendendo você deve primeiramente verificar o fluxo dos gases, a pureza dos gases (principamente com novos 

fornecedores) e contaminações

Problemas no FID



Basic GC Troubleshooting
Summary: Common GC Troubleshooting Issues
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▪ Common Problems

▪ High column bleed

▪ Baseline instability

▪ Poor peak shape

▪ Loss of resolution

▪ Low response or loss of 

compounds

▪ Shifting retention times

▪ Extra (ghost peaks) peaks

▪ Common Causes

▪ Dirty samples
▪ Incomplete vaporization or non-volatile compounds, 

heavy matrix

▪ Clogged syringe/bubbles

▪ Infrequent Maintenance

▪ Leaks/Degraded septa

▪ High sample load

▪ Exceeding operating temperature

▪ Poor Gas Quality / Contaminated 

Gas Lines

▪ This is not an exhaustive list but highlights some common issues. When troubleshooting an issue, if you are not able to solve the 

problem directly, always refer to the resource guide and contact technical support. If technical support is not able to solve the 

problem, they will elevate the issue and involve a CoE specialist. This is the best and most efficient way to ensure a rapid and 

thorough solution is reached
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Manutenção Básica



Medidas Preventivas

• Vários motivos podem causar um problema/sintoma particular

• Sempre utilize o equipamento apropriadamente

• Realize manutenção necessária

• Verifique constantemente a condição geral de operação do equipamento

• Mantenha um livro de registro

• Quantidade apropriada de amostra



Livro de Registro 
• Reserve um livro por sistema

• Deixe este próximo do sistema

• Descreva:

• Configuração do instrumento, ID, número de Série, etc.

• Registre todas as atividades 

• data, manutenção, troca de cilindro, instalação, número de injeções, nome do 

operador, etc.

• problemas, suspeitas ou algo diferente

• soluções para os problemas

• chamada de serviço e resultados 



Para mais informações
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thermofisher.com/subscribeme

appslab.thermofisher.com

analyteguru.com



Entre em contato conosco!
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thermofisher.com/nossassolucoes
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Obrigado!


