
Bevezetés

„A Phenomenex techikai csoportjának feladata, hogy 
segítse munkájukban a gyakorló kromatográfusokat.

Ez a technikai segítség nem csak a kolonna használata-
kor tapasztalt problémák elhárítására vonatkozik,

hanem kiterjed a kromatográfiás rendszer alkalmazása-
kor tapasztalt rendellenességekre is.”

Napjainkban egyre többen teszik fel a kérdést, hogy 
nem működik a FID detektor (nincs láng), vagy a má-
sik gyakran elhangzó kérdés, hogy mi az oka, hogy 
kialszik. Meg kell mondanunk, hogy megértjük a ké-
mikusokat, akik használják ezt a technikát, mert mi 
is gyakran találkoztunk már ezzel a jelenséggel.  A 
ma forgalmazott készülékek elekronikus nyomás-
szabályzóval (EPC) ellátottak, melynek egyik fontos 
funkciója, hogy a FID bármilyen hibáit azonnal jelzi.

A lángionizációs detektor (FID) és a működésekor 
tapasztalt problémák

Az EPC kromatográfiás készülékeknél a FID begyújtása 
automatikusan történik, ha a mért áramerősség egy elő-
re megadott határérték alá csökken, ez tipikusan 2-3pA. 
Amennyiben az áramerősség, vagy a mért feszültség 
(mV, jel) szélsőséges értékek között változik - amelyet a 
gáztömörség megváltozása, például a tömítés megszű-
nése okozhat, vagy egyéb a FID működését befolyásoló 
paraméterek változása eredményez (hidrogén vagy le-
vegő áramlási sebességének megváltozása) - a készülék 
automatikusan leáll és figyelmeztető jelzést ad (1. ábra).

Hibakeresés: 

A hibaelhárítás egyszerűsítése érdekében először is  te-
gyük fel a kérdést, hogy működött-e a FID (égett-e a 
láng)  és csak aztán aludt-e ki? Minden egyes alkalom-
mal, amikor a rendszer begyújtja a lángot, egy jellegze-
tes hangot hallunk. Amikor a láng begyullad, az alapvo-
nalon egy nagy, szikraszerű jelet  látunk (100pA felett), 
ami  időben egybeesik magával a hanggal (2. ábra). Ha a 
FID be sem gyulladt, annak egészen más okai lehetnek.

 

Ha a láng a FID-ben meg sem gyullad:

A következőkben néhány hibát és annak elhárítását ad-
juk meg:

1. A FID fúvókája el van tömődve, így a gáz nem tud 
azon kiáramlani. Kiváltó ok: kolonna degradációs ter-
mékek, vagy egyéb szilárd részecskék kerülnek bele, 
mely túl sok használat után következhet be. Megol-
dás: távolítsuk el a fúvókát és tisztítsuk meg. Kezdjük 
egy fecskendő tisztító dróttal (vagy hasonló eszköz-
zel), amelyet a tetején dugunk be. A tömítőgyűrűről 
(ferrul) származó grafitot ultrahangos mosás haszná-
latával is eltávolíthatjuk szén-diszulfid alkalmazásával.
2. A következő lehetséges ok a begyújtáshoz hasz-
nált fűtőszál meghibásodása. Kiváltó ok lehet, hogy 
a fűtőszál sérült, vagy nem érintkezik megfelelően.
A láng begyújtáskor narancsszínű izzást kell, hogy lás-
sunk, amennyiben ezt nem észleljük, nagy valószínűség-
gel ez lehet a probléma. Erről a következőképp győződhe-
tünk meg. A lángot kézzel is (manuálisan) begyújthatjuk. 
Ha begyújtás után ég és égve is marad, akkor az iz-
zító szálat ki kell cserélni vagy újra kell csatlakoztatni.

Problémát jelenthet ha az égést tápláló gázokat fel-
cseréljük. Saját tapasztalatunkon keresztül adunk meg 
erre példát: hidrogén vivőgázról, héliumra váltottunk 
és az átváltásnál nem megfelelően jártunk e. A héli-
um elárasztotta az égést tápláló hidrogén vezetéket, 
tehát a begyújtás sikertelen volt. Tanácsunk, hogy be-
gyújtás előtt a hidrogén gáz vonalát át kell áramoltat-
ni hidrogénnel. Amennyiben gázpalackokat használunk, 
előfordulhat, hogy azokat felcseréljük. Tanácsoljuk te-
hát, hogy FID begyújtása előtt győződjünk meg, hogy 
mind a gázok minősége, mind a nyomásuk megfelelő-e.
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2. ábra: Sikeres begyújtáskor tapasztalható csúcsok

1. ábra: Sikertelen begyújtáskor tapasztalható csúcsok

Kromatográfus 2015 november 8. oldal



Ha a FID láng ég, majd váratlanul elalszik:

A gyakorló kromatográfusoknak szembe kell nézni azzal 
a problémával is, hogy adott kísérleti körülmények kö-
zött jól működő FID detektor más beállításnál kialszik. 
Most néhány gyakorlatban tapasztalt okra hívjuk fel a 
figyelemet. Például, ha az áramlási sebesség túl nagy, 
akkor az a lángot elfújhatja. Ez akkor fordulhat elő, ami-
kor kis belső átmérőjű oszlopról (0,18, 0,25mm) na-
gyobbra (0,53mm) váltunk anélkül, hogy módosítanánk 
a szoftver beállításain. Megoldás lehet, hogy  a ’total flow’ 
lehetőséget  használjuk, ami korrigálja, a 0,53mm-es 
kolonna miatt megnövelt vivőgáz áramlási sebességet. 

A FID megbízható működéséhez szükséges egy minimális 
hőmérséklet, ha ezt nem éri el, akkor a láng kialszik. Ki-
váltó ok, a nem megfelelő hőmérséklet beállítás. A meg-
oldás:  hogy a detektor hőmérsékletét egy bizonyos ér-
ték felett kell tartanunk. Amennyiben ez a határon, vagy 
az alatt van, a készülék nem tudja fenntartani a lángot. 

Ha a FID néha ég, máskor viszont nem:

A kolonna bekötése a detektorba alapvetően megha-
tározza annak működését. A benyúlási mélység nem 
csak a jel nagyságát szabja meg, hanem kihat a FID 
megbízható működésére is. Az eltérő benyúlási mély-
séget több tényező szabja meg. Az egyik a kezelő hi-
bája, a másik, hogy a detektor csatlakozója feszül és 
benyomja a kolonna végét a fúvókába. Ekkor a se-
gédgáz (make-up) áramot a kolonna blokkolja és a 
FID nem megfelelően működik. A láng nem a megszo-
kott módon ég, sőt még a kisebb huzat is eloltja azt.
Külön figyelmet kell fordítani a FID gázok térfogat áram-
lási sebességére. Szélsőséges esetben lehet, hogy azok-
nak az áramlási sebessége nem megfelelő vagy egyál-
talán nem is áramolnak.  Lehetséges, hogy a gázszűrők 
eltömődtek vagy nem gáztömörek a vezetékek. A detek-
tor korrekt működéséhez szükséges egy minimális nyo-
más, ha ez nincs meg, akkor a készülék pár másodpercig 
próbálja beállítani azt, majd figyelmeztető jelzést küld 
és leáll. Kiváltó ok lehet, hogy egy esetleges szivárgás 
csökkentheti a gáznyomást. Bizonyosodjunk meg arról, 
hogy a gázutánpótlás legalább 40psi nyomás alatt van. 

Ez vonatkozik a hidrogénre, és a segédgázra (’make-up’),  
gázokra is. A levegő magasabb nyomásértékeket igényel. 
Ebben az esetben a láng meggyullad, de a fenntartáshoz 
a rendszernek nincs elegendő utánpótlása, így az kialszik. 
Ellenőrizzük a nyomásértékeket a rendszer bemeneti ré-
szén a gyújtáskor, majd az aktuális áramlási értékeket.

Ha a detektorjel a beállított küszöbérték (cut-off) 
alatt van:

Ez általában akkor fordul elő, amikor a küszöbérték előző-
leg magasra lett beállítva. Ha a detektor nemrég volt tisz-
títva, vagy kifűtve, a háttér alacsonyabb értéket vehet fel.  
Megoldás, hogy állítsuk nulla értékre a küszöbérték. Ezt 
követően beállíthatjuk úgy, ahogy az alapvonal csökken.

Ha a FID  jel nagymértékben csökken a szennye-
ződése miatt:

Kiváltó oka lehet, a kolonnavérzés, amikor is a szilán ala-
pú állófáziskról szilicium-dioxid rakódik a gyűjtő elekt-
ródra. Megoldás az alapos detektortisztítás, amely után 
az érzékenység nő. A másik ok ismét visszavezethető 
a nem jól beállított gázáramlási sebességekre. Kiváltó 
oka lehet, hogy a beállítások megváltoztak, amikor új 
módszert töltöttünk be. A megoldás az, hogy a hidro-
gén áramlási sebességét az optimális 35mL/perc-re ál-
lítjuk be, amelyhez 350mL/perc-es levegő és 35mL/
perc-es segédgáz (make-up gáz)  áramlási sebességet 
választunk. Egyes készülékeknél ez eltérő amellett, 
hogy a hidrogén-levegő arány egy a tízhez. A pon-
tos értékeket keresse meg a használati útmutatóban. 
A legtöbb estben a láng egy ideig ég, majd elalszik.

Nagy gázszivárgás a detektorban:

Ennek oka a helytelenül behelyezett kolonna. Ha ko-
lonna és a tömítést rögzítő anyacsavar a tömítővel 
(ferrul) nem ad egy hatásos gáztömörséget, akkor az 
égéshez szükséges gázok itt kifújnak, s nem jutnak a 
detektorba, hogy az égést táplálják. Ilyenkor ellen-
őrizni kell a gáztömörséget, és az összes csatlakozót 
meghúzni. A gáztömörség ellenőrzéséhez ne használ-
junk szappanos vizet, hanem megfelelő gázdetektort.
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