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Dalyko anotacija
Chromatografijos vystymosi istorija. Chromatografijos procesai. Chromatografinio atskyrimo
principai ir metodai. Chromatografinio proceso teoriniai pagrindai. Tarpmolekulinės sąveikos
chromatografijoje. Analitės pasiskirstymo tarp fazių koeficientas ir jos sulaikymas, pagrindinės
sulaikymo charakteristikos. Efektyvumas, skiriamoji geba ir atrankumas, jų tarpusavio sąryšis.
Efektyvumo didinimo būdai. Smailių asimetriškumas, jį sukeliančios priežastys. Kinetiniai procesai
chromatografijoje, van Deemterio lygtis, sūkurinė difuzija, molekulinė difuzija, pasipriešinimas masių
mainams tarp fazių, zonų išsiplėtimas ne kolonėlėje, kolonėlės perkrovos efektai.
Dujų chromatografija. Dujų chromatografijos rūšys. Kolonėlės su užpildu: skystos nejudrios fazės,
skystos fazės nešikliai, modifikuoti sorbentai, kolonėlės parametrai. Kapiliarinės kolonėlės:
klasifikacija, kolonėlės medžiaga, paruošimas, darbo su kapiliarinėmis kolonėlėmis specifika. Dujų
chromatografijos aparatūra: mėginio įleidimo sistemos, detektoriai.
Skysčių chromatografija. Klasikinė ir efektyvioji skysčių chromatografija. Bendri principai.
Efektyviosios skysčių chromatografijos aparatūra. Siurbliai. Mėginio įleidimo sistemos. Kolonėlės.
Detektoriai: spektrofotometrinis, refraktometrinis, garinantysis šviesos sklaidos, elektrocheminiai
detektoriai.
Bendros sorbentų charakteristikos: dalelių dydis ir forma, savitasis paviršius, porėtumas. Neorganiniai
sorbentai. Organiniai polimeriniai sorbentai. Hibridiniai sorbentai. Chemiškai modifikuoti sorbentai:
ligandų prijungimo būdai, ligandų tipai, problemos. Monolitiniai sorbentai, jonitai, chiraliniai
sorbentai, molekulinių atspaudų sorbentai.
Bendri reikalavimai tirpikliams skysčių chromatografijoje. Tirpiklių klasifikavimas. Tirpiklio
parinkimas, izokratinis ir gradientinis eliucijos režimai, jų privalumai ir trūkumai.
Efektyviosios skysčių chromatografijos variantai. Normalių ir atvirkščių fazių adsorbcinė
chromatografija. Hidrofilinės sąveikos chromatografija. Jonų atskyrimas: jonų mainų chromatografija,
kompensacinė jonų chromatografija, jonų porų chromatografija. Dydžio išskyrimo chromatografija.
Biospecifinė chromatografija.
Skysčių chromatografijos vystymosi tendencijos: ultraefektyvioji skysčių chromatografija,
aukštatemperatūrė skysčių chromatografija, daugiadimensinė skysčių chromatografija, skysčių
chromatografijos miniatiūrizacija.
Chromatografijos apjungimas su masių spektrometrija, bendri principai, jonų šaltiniai, masių
analizatoriai, tandeminė masių spektrometrija.
Mėginių paruošimas chromatografinei analizei. Analičių išskyrimas, koncentravimas, derivatizacija.
Chromatografijos praktiniai aspektai. Kolonėlės parinkimas ir testavimas. Judrios fazės parinkimas,
atskyrimo sąlygų optimizavimas. Analičių identifikavimas, kiekybinė analizė, chromatografinės
analizės paklaidų šaltiniai. Chromatografijos taikymas.
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