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1. Εισαγωγή 

Το Εργαστήριο Χημεία και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων του Τμ. 

Χημείας ΑΠΘ προμηθεύτηκε τη μεγάλη διάταξη GC/MS QP2010 Ultra (Shimadzu, 

Ιαπωνία) συζευγμένο με το Multi-shot pyrolyzer 3030D (Frontier Lab, Ιαπωνία) την 

Άνοιξη 2012 και βρίσκεται σε λειτουργία από το Φθινόπωρο 2012.   

  

Η Py-GC/MS είναι μια σύγχρονη τεχνική χημικής ανάλυσης στην οποία το 

υπό μελέτη δείγμα θερμαίνεται σε οποιαδήποτε επιθυμητή θερμοκρασία ή έως 

αποικοδόμησης σε περιβάλλον αδρανούς ατμόσφαιρας, ώστε να προκύψουν μικρότερα 

μόρια τα οποία διαχωρίζονται με Αέρια Χρωματογραφία και ανιχνεύονται με 

Φασματομετρία Μάζας. Το κύριο πλεονέκτημα είναι ότι δεν απαιτείται η προμήθεια 

ειδικού μέσου για την διεξαγωγή της πυρόλυσης, αλλά αυτή μπορεί να 

πραγματοποιηθεί ως πρωταρχικό μέρος μια συνηθισμένης ανάλυσης GC. Έτσι οι 

διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης νέων υλικών, ελέγχου ποιότητας, χαρακτηρισμού 

και αξιολόγησης ανταγωνιστικών προϊόντων διευκολύνονται, προάγονται και 

αξιοποιούνται στο έπακρο.  

Πεδία εφαρμογών της τεχνικής, πέραν της επιστήμης των πολυμερών, είναι η 

βιοϊατρική, βιολογία, γεωλογία, περιβαλλοντική χημεία, διατήρηση πολιτιστικής 

κληρονομιάς, τρόφιμα, φαρμακευτικές ουσίες, καλλυντικά, γραφική ύλη και άλλα 

ποικίλα προϊόντα.  

Τέσσερις αναλυτικές τεχνικές μπορούν να διεξαχθούν με τον υπάρχοντα 

εξοπλισμό: ακαριαία πυρόλυση, ανάλυση εκλυόμενων αερίων, θερμική προσρόφηση 

και ακαριαία πυρόλυση (δυο αναλύσεις στο ίδιο δείγμα), τμηματική ανάλυση 

εκλυόμενων αερίων. Περιφερειακές συσκευές που διαθέτει η διάταξη είναι η 

κρυοπαγίδα, ο επιλεκτικός εισαγωγέας, ο επιλογές φέροντος αερίου, δοχείο Dewar. Τα 

αντίστοιχα λογισμικά επεξεργασίας αποτελεσμάτων και εντολών είναι διαθέσιμα, ενώ 

οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των φασμάτων μάζας είναι η 

NIST και η F-Search στο πεδίο των Πολυμερών.  
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2. Απαιτούμενα  

Το όργανο χρησιμοποιείται για έρευνα κι ακαδημαϊκούς σκοπούς, αλλά και 

προς παροχή υπηρεσιών για τη διενέργεια ταυτοποιήσεων/αναλύσεων/ανιχνεύσεων και 

χαρακτηρισμό υλικών. Τα αιτήματα των επ. υπεύθυνων των ερευνητικών εργασιών όσο 

κι των ιδιωτών/επιχειρήσεων που επιθυμούν να λάβουν τις υπηρεσίες του πυρολύτη 

εξετάζονται κατά περίπτωση κι προχωρούν κατόπιν συνεννόησης με τον επ. υπεύθυνο 

του οργάνου.  

Η λειτουργία του οργάνου γίνεται από εκπαιδευθέντες χειριστές υπό την 

εταιρεία προμήθειας και συντήρησής του. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη χειρισμού 

του από μη πεπειραμένους χρήστες απαιτείται η άδεια του επ. υπεύθυνου και η 

επίβλεψη από έμπειρο χρήστη κατόπιν συνεννόησης προς την αποφυγή λαθών/βλαβών 

και την διεξαγωγή ορθότερων αναλύσεων.  

Για την παροχή ορθότερων αναλύσεων κι αποδοτικότερης αποτίμησης 

αποτελεσμάτων, συστήνεται η παρουσία των ιδιοκτητών των δειγμάτων ή η στενή 

επικοινωνία με τον χειρίστη, στην αρχή τουλάχιστον των αναλύσεων, ώστε να δοθούν 

κατευθυντήριες οδηγίες όπου χρειάζεται, λεπτομέρειες σύστασης, ιστορικό 

πειραματικών ακολουθιών ή αναμενόμενα αποτελέσματα που ίσως βοηθήσουν στην 

επεξεργασία αγνώστων δειγμάτων.       

Εκπαίδευση στον χειρισμό και μακροσκελή χρήση του οργάνου από υπ. 

διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, αν η αέρια χρωματογραφία κατόπιν 

πυρόλυσης αποτελεί κεντρικό τμήμα της έρευνάς τους, θα γίνεται κατόπιν συζήτησης 

και έγκρισης από τον επιβλέποντα της έρευνας και του επ. υπεύθυνου.  

Είναι καλό ή παραλαβή των δειγμάτων προς μελέτη να γίνεται σε 

συσκευασίες μιας χρήσεως (σακουλάκια ή φιαλίδια) όπου αναγράφεται τουλάχιστον 

μια συμπτυγμένη ονομασία του δείγματος ευκρινώς. Το δείγμα μπορεί να εισέλθει στον 

πυρολύτη σε οιανδήποτε μορφή: τεμάχιο, σκόνη, πηκτή, διάλυμα και σε ελάχιστες 

ποσότητες (10-100μg είναι αρκετά) και χωρίς ανάγκη προκατεργασίας. Η χρ. στήλη 

που χρησιμοποιείται είναι άπολη (95% dimethylsiloxane, 30m x 0.25mm x 0.25μm) 

Εάν υπάρχουν κίνδυνοι ασφαλείας για τον χειρίστη ή ειδικές απαιτήσεις/συνθήκες 

χειρισμού των δειγμάτων παρακαλούνται να ενημερώνουν εγκαίρως οι ιδιοκτήτες των 

δειγμάτων.  

Ζητείται η κατανόηση των ερευνητών για τις χρονικές καθυστερήσεις σε 

περίπτωση φόρτου εργασίας ή αναστολής λειτουργίας του οργάνου σε περιόδους 

συντήρησής του ή επισκευής.  
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3. Επιστημονικό Προσωπικό 
 
Επιστημονικώς Υπεύθυνος: 
Καθ. Δημήτριος Ν. Μπικιάρης 
Εργ. Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων  
Τμ. Χημείας ΑΠΘ 
 
Χειριστές 
Οι αναλύσεις διεξάγονται από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, υπ. διδάκτορες ή λοιπά μέλη 
του Εργ. ΧηΤεΠοΧ, κατόπιν συνεννόησης με τον επ. υπεύθυνο.  
 
Ακριβής τοποθεσία 
Κτήριο Νέου Χημείου, 8ος όροφος, Εργ. Αίθουσα 801 
ΤΚ. 54 124 –Πανεπιστημιούπολη 
Θεσσαλονίκη 
 
Επικοινωνία 
Τηλ. 2310 99.78.12 & Fax. 2310 99.77.69 
e-mail: dbic@chem.auth.gr 
 
 
4. Διάδοση αποτελεσμάτων 

Στην περίπτωση που δημοσιευτούν ερευνητικά αποτελέσματα που απορρέουν από την 

χρήση του Py-GC/MS παρακαλούνται οι ερευνητές να αναφέρουν:  

Διάταξη: GCMS-QP2010 Ultra (Shimandzu) & Multi-Shot Pyrolyzer EGA/PY-3030D 

(Frontier Lab) Ιαπωνίας  

Λογισμικό: GC/MS Lab Solutions, έκδοση 2.71 (Shimandzu) & EGA/Py 3030Ex 

(Frontier Lab) Ιαπωνίας 

Βιβλιοθήκες: Search analysis program & Data (NIST11) έκδοση 1.00, (Shimandzu,  

2011) Ιαπωνίας  ή “F-Search All in one”, (Frontier Lab) Ιαπωνίας 

 
Συνοδευόμενα από τις περιφερειακές μικροδιατάξεις (πχ. αντλία, He, UPS, CGS κτλ) καθώς 

και τις πειραματικές συνθήκες που αφορούν τις συγκεκριμένες αναλύσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναφορές 
[1] Operation manuals GCMS-QP2010 Ultra (Shimandzu), Japan 2011  

[2] Operation manuals Multi-Shot Pyrolyzer EGA/PY-3030D (Frontier Lab), Japan ver. 1.15 
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