
Új gyakorlati kézi könyv a gázkromatográfiás gázanalízishez 
KÖNYVISMERTETŐ  
 
 
Dr. Hüttner Jenő: Adatok és gyakorlati tanácsok a gázkromatográfiás gázanalízishez. 
(Messer Hungarogáz Kft., Budapest, 2006. 252 old., B/5 formátum, 64 ábra, 51 táblázat.) 

 
 

 
 

A szerző ezzel a könyvvel a gázelemzésben és univerzális 
módszerében a gázkromatográfiában, valamint a gázok 
kezelésében szerzett közel 50 éves tapasztalatát adja át 
mindazoknak, akik különféle gázokkal, gázelegyekkel 
valamilyen kapcsolatba kerülnek. A számos adat, 
összefüggés, diagram és számítási példa közvetlenül 
használható gyakorlati segítséget jelent. 
A gázkromatográfiai szakirodalomban számos jó munka jelent 
már meg, de ezek egy része főleg az elméletet, vagy a 
technikát tárgyalja, a gyakorlati tárgyúak pedig a 
gázanalitikával általában nem, vagy csak mellékesen 
foglalkoznak. A hazai könyvkiadásban ez az első olyan mű, 
amelynek fő témája a gyakorlati gázkromatográfiás 
gázelemzés, és amely emellett tájékoztatást ad olyan 
specifikus gázanalitikai módszerek alkalmazására, mint az 
infravörös fotometria, a paramágneses és elektrokémiai 
oxigénelemzés, vagy a kapacitív higrometria. 

A könyv az első, bevezető részen kívül hat, önállóan is használható fejezetből áll, az egyes 
fejezetek, alfejezetek és pontok közötti kapcsolatok részletes hivatkozásaival. 
A második fejezet minden, a gázkromatográfiás gázelemzés gyakorlatában szükséges fontos 
adatot és összefüggést tartalmaz, mint többek között kompresszibilitási tényezőket és gőz–
folyadék egyensúlyi összefüggéseket is, amelyek ismerete gázkeverékek, kalibrálógázok 
készítésekor és például mintavételkor vagy palackozott gázok kezelésekor is lényeges. 
A harmadik fejezet a gyakorlati gázmintavétellel foglalkozik, a szükséges eszközök és 
módszerek részletes ismertetésével, különös tekintettel a technológiai berendezésekből, 
tárolótartályokból és palackokból való helyes mintavételre és a minta halmazállapotára, 
mélyhűtött cseppfolyós állapotú kriogén gázok esetében is. 
A negyedik fejezet a gázelemzésben leginkább használható gázkromatográfiás kolonnákkal, 
vivőgázokkal, mintaadagolókkal és detektorokkal foglalkozik, a speciális gyakorlati kérdések, 
mérési anomáliák magyarázatához szükséges minimális elmélettel. 
Az ötödik fejezet, a „gázkromatográfiás atlasz” nagyobbrészt egyes gyakorlatban is bevált 
egyszerű, hagyományos gázkromatográfiás rendszerekben mért retenciós adatokat és ezek 
alapján szerkesztett sematikus kromatogramokat tartalmaz, főleg olyan fő- és 
szennyezőkomponensként előforduló gázokra, illetve gőzökre, amelyek nyersgázokban, ipari 
és különleges gázokban, valamint gázelegyekben – többek között kalibrálógázokban – 
fordulnak elő. A fejezet utolsó része néhány olyan kapilláris kolonnás megoldást is bemutat, 
amely a gázelemzés területén előnyösnek mutatkozik a hagyományos töltött kolonnás 
rendszerekkel szemben. 
A hatodik fejezet első része a „gázkromatográfiás atlasz” alapján a legfontosabb 
komponensek, illetve komponens-csoportok meghatározására ajánl gázkromatográfiás 
körülményeket, illetve módszereket, tekintetbe véve a többi jelenlévő, részben zavaró 
komponenseket is. Ez a rész kitér olyan, nem gázkromatográfiás, specifikus módszerekre is, 
amelyek például oxigén, szén-monoxid, szén-dioxid, vagy vízgőz meghatározásakor 
hasznosan kiegészítik vagy helyettesítik – főleg kis koncentrációk esetében – a néha 
problematikus gázkromatográfiás mérést. 
A fejezet második része egyes széles körben használt gáztermékek teljes elemzésével (totál 
analízisével) foglalkozik, és eközben a technológiából és felhasználási specifikációból 



kiindulva egyrészt a lényeges szennyezőkomponensekre, másrészt a felhasználástechnikai 
kérdésekre és mintavételi problémákra is kitér. 
Az utolsó fejezet a kalibrálással, a kalibrálás alapjául szolgáló gravimetrikus gázetalonok 
készítésével és – a számítógépi megoldások technikai részletei nélkül – a mérési eredmények 
értékelésével foglalkozik, közben példákon keresztül is részletezi az eredmények 
bizonytalanságának becslését. 
A könyv a fentiek alapján az iparban, a gazdaság és szolgáltatás egyéb területein, valamint a 
kutatásban és oktatásban működő analitikusok és gázokkal foglalkozó szakemberek számára 
gyakorlati kézikönyvként használható. 
A könyv megjelenését a Messer Hungarogáz Kft. tette lehetővé, amelynek jelenlegi 
akkreditált Gázanalitikai Kalibráló Laboratóriumában a szerző és munkatársai által kidolgozott, 
ismertetett módszereket ma is sikeresen alkalmazzák. 
 
A könyv megrendelhető az info@messer.hu e-mail címen, vagy a 06 1 435 1276-os 
faxszámon. A könyvről további információkat talál a www.messer.hu weboldalon. 
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