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Dalyko anotacija 

Chromatografinio proceso teoriniai pagrindai: tarpmolekulinės sąveikos, pagrindinės sulaikymo 
charakteristikos, efektyvumas, skiriamoji geba ir atrankumas, jų tarpusavio sąryšis, chromatografinių 
smailių išsiplėtimas, van Deemterio lygtis, difuziniai procesai chromatografinėje kolonėlėje. 
Dujų chromatografija. Dujų-skysčių chromatografija, dujų adsorbcinė chromatografija. Judriosios 
fazės. Nejudriosios skystos fazės, nejudriųjų skystų fazių nešikliai, adsorbentai. 
Dujų chromatografijos aparatūra: chromatografinės kolonėlės su užpildu, kapiliarinės kolonėlės, 
mėginio įvedimo sistemos, detektoriai (konduktometrinis, liepsnos jonizacinis, elektronų gaudymo, 
azoto-fosforo, liepsnos fotometrinis, fotojonizacinis). 
Dujų chromatografija-masių spektrometrija: jonizacija greitųjų elektronų srautu, cheminė jonizacija, 
masių analizatoriai (magnetinio sektoriaus, kvadrupolinis, lėkio trukmės), pilnoji joninė srovė, pasirinkto 
jono matavimo režimas. 
Efektyviosios skysčių chromatografijos aparatūra: siurbliai, mėginio įleidimo sistemos, kolonėlės, 
detektoriai (spektrofotometrinis, refraktometrinis, garinantysis šviesos sklaidos, fluorimetrinis, 
elektrocheminiai detektoriai). 
Sorbentai skysčių chromatografijoje: bendros charakteristikos, dalelių dydis ir forma, savitasis 
paviršius, porėtumas, neorganiniai sorbentai, organiniai polimeriniai sorbentai, chemiškai modifikuoti 
sorbentai, ligandų prijungimo būdai, ligandų tipai, problemos, monolitiniai sorbentai, jonitai, chiraliniai 
sorbentai. 
Tirpikliai skysčių chromatografijoje: reikalavimai, tirpiklių klasifikavimas ir parinkimas, izokratinis ir 
gradientinis eliucijos režimai. 
Efektyviosios skysčių chromatografijos metodai: normalių fazių, atvirkščių fazių, hidrofilinės 
sąveikos, hidrofobinės sąveikos, chiralinė, jonų mainų, jonų porų, dydžio išskyrimo, biospecifinė. 
Skysčių chromatografija-masių spektrometrija: bendri principai, jonizacijos atmosferos slėgyje 
būdai, masių analizatoriai (kvadrupolis, jonų gaudyklė, lėkio trukmės, orbitrap), tandeminė masių 
spektrometrija, junginių identifikavimas ir elementinės sudėties nustatymas. 
Skysčių chromatografijos vystymosi tendencijos: ultraefektyvioji skysčių chromatografija, 
daugiadimensinė skysčių chromatografija, skysčių chromatografijos miniatiūrizacija.  
Mėginių paruošimas chromatografinei analizei: junginių išskyrimas, koncentravimas ir derivatizacija. 
Chromatografijos praktiniai aspektai: kolonėlės parinkimas ir testavimas, judrios fazės parinkimas, 
atskyrimo sąlygų optimizavimas, kiekybinė analizė, chromatografijos taikymas. 
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