
 GCستون در 

یک فاز  باشده  پوشش داده ،که از ذرات جامد نسبتاً یکنواخت ای استلوله ،GCده در مورد استفا ترین ستونمتداول

 ماننددیاتومه دریایی ) ،ترین ماده جامد پرکنندهمتداول. الف( 1( )شکل 1های پرشدهاست )ستون پر شده ،ساکن مایع

های منظور معموالً لولهانجام شود. بدینهایی دارد که باید است. جنس لوله نیز بستگی به نوع آزمایش 2کروموزورب(

روی سطوح داخلی و خارجی  لیزگرال کاتادلیل وجود اکسیدهای حساس و فعّبرند. اما بهکار میآلومینیومی و مسی به

ای یا فوالد های شیشهگونه موارد از لولهکاربرد ندارد. در این ال آلیبرای مواد شیمیایی فعّها این ستوناین فلزات، 

 .استتر اما کار با آن مشکل ،ترای مناسبشود. از نظر شیمیایی لوله شیشهزنگ نزن استفاده می

و از جنس فوالد زنگ  مترمیلی 6/0الی  3/0 متر و قطر داخلی 100الی  25 معموالً به طول باریک، ایهای لولهستون

( 3های موئینهاست )ستون ساکن اندود شدهداخل با یک فاز  که از است نزن، شیشه یا کوارتز )سیلیس ذوب شده(

های تیز و بدون دنباله( و تشکیل پیک ،دلیل خنثی بودن )در نتیجههای سیلیس ذوب شده، به. انواع ستونب( 1)شکل

پذیری ستون ناشی از یک پوشش پلیمری . انعطافاست فراوانی کسب کرده قبولیتم ،پذیری مکانیکی زیادانعطاف

دوام و نرمی  ،کند و در نتیجهتون است که ستون را از رطوبت و انواع فرآیندهای فاسدکننده حفظ میخارجی روی س

توان شود. البته آغشته کردن درون این نوع ستون به یک الیه فاز ساکن مایع بسیار مشکل است. اما میستون حفظ می

ن انجام داد، یعنی تقریباً همان کاری که در تهیه فازهای طور شیمیایی و با تهیه فازهای پیوندخورده با ستوکار را به این

 .شوددارای پیوند شیمیایی با ماده پرکننده ستون در کروماتوگرافی مایع انجام می

 ستفاده در جدول زیر داده شده است.نزن مورد اای و فوالد زنگهای شیشهمزایا و معایب هریک از ستون

 
 معایب مزایا جنس ستون

اثر، پایدار گرمایی، ظرفیت از نظر شیمیایی بی ایشیشه

 سطحی بسیار کمجذب 

 شکننده

اثر، پایدار گرمایی، از نظر از نظر شیمیایی بی نزنفوالد زنگ

 مکانیکی مقاوم

مات، گاهی باعث تخریب 

 شودکاتالیزوری نمونه می

 

 های پرشده و موئینه:ونتفاوت ست

های های موئینه، است. در ستون( ستون2های پرشده و )( ستون1شامل دو گروه ) GCهای مورد استفاده در ستون

های مناسبی )ذرات بسیار ریز کروموزورب( پوشیده شده، سپس درون ستون گاهپرشده، فاز ساکن مایع بر روی تکیه

های موئینه، فاز ساکن مایع بر روی دیوارۀ داخلی ستون موئینه پوشش داده که در ستونشوند، درحالیانباشته می

 شوند.می

                                                           
1 . Packed colemn 
2 . Marine diatomite (Chromosorb) 

3 . Capillary column 



 
 : )الف( پرشده و )ب( موئینه. در هر مورد نحوۀ قرار دادن فاز ساکن مایع نشانGCدو نوع ستون . 1شکل 

 . داده شده است.

 

محیطی که آنالیت به مقدار کم وجود دارد، های زیستویژه برای نمونههای موئینه، بهیی بیشتر ستونبه علت کارآ

 تر است. ها بسیار رایجبا این ستون GCاستفاده از 
 


