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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GC-MS 

 

Το σύστημα αέριας χρωματογραφίας – φασματομετρίας μαζών (GC-MS) 

παραχωρήθηκε στο Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ. από την Ο.Ε.Ο.Α. «Αθήνα 2004» το 2005 

και αποτελείται από:  

• αεριοχρωματογράφο GC-6890Ν, και  

• εκλεκτικό ανιχνευτή τετραπολικού φίλτρου μάζας MSD-5973 του οίκου Agilent 

Technologies (Palo Alto, CA, USA). 

 

και χρησιμοποιείται τόσο για διδακτικούς όσο και για ερευνητικούς σκοπούς. 

 

Το σύστημα έχει τοποθετηθεί σε εργαστηριακό χώρο που βρίσκεται στον 9ο όροφο 

του Νέου Χημείου (αίθουσα 900) και έχει τεθεί σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2005. 

 

Επιστημονικώς Υπεύθυνη:  

Αναπλ. Καθηγήτρια Αδαμαντίνη Παρασκευοπούλου  

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων  

Τμήμα Χημείας ΑΠΘ 

Τηλ. 2310 997832  

e-mail: adparask@chem.auth.gr 

  

Λειτουργία – Χειριστές  

• Οι αναλύσεις διεξάγονται από μέλη ΔΕΠ, ΙΔΑΧ, μεταδιδακτορικούς ερευνητές ή 

υποψ. διδάκτορες του Τμήματος Χημείας, κατόπιν συνεννόησης με την επιστ. 

υπεύθυνη.  

• Υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των χρηστών είναι, κατά κύριο λόγο, οι 

επιβλέποντες καθηγητές, οι οποίοι πρέπει να είναι παρόντες κατά τη λήψη των 

πρώτων μετρήσεων.  

• Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη χειρισμού του από μη πεπειραμένους χρήστες 

(π.χ. μεταπτυχιακούς φοιτητές) απαιτείται η άδεια της επιστ. υπεύθυνης και η 
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επίβλεψη από έμπειρο χρήστη, κατόπιν συνεννόησης, προς την αποφυγή 

λαθών/βλαβών και την διεξαγωγή ορθότερων αναλύσεων.  

• Όλοι οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώνουν το τετράδιο χρήσης του 

οργάνου στο οποίο καταγράφονται, εκτός από τη διάρκεια εκτέλεσης των 

μετρήσεων, στοιχεία που αφορούν στον τρόπο χρήσης, τις ρυθμίσεις του 

οργάνου, τα επίπεδα του αερίου He (ένδειξη μανομέτρου), καθώς και τυχόν 

παρατηρήσεις. 

• Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα για την αντικατάσταση της φιάλης 

ηλίου (πριν η ένδειξη φτάσει στα 20bar). 

• Οι χρήστες οφείλουν, με την ολοκλήρωση των μετρήσεων, να αφήνουν το όργανο 

σε καλή κατάσταση και να επαναφέρουν τις αλλαγές που πιθανόν έχουν κάνει.  

• Στις περιπτώσεις εμφάνισης προβλημάτων, οι χρήστες δε θα πρέπει να κάνουν 

καμία ενέργεια, αλλά μόνο να καταγράφουν το πρόβλημα στο τετράδιο χρήσης 

και να ειδοποιούν τους υπευθύνους (επιβλέποντα καθηγητή και επιστ. υπεύθυνη 

οργάνου). 

• Απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση ποτών και τροφίμων μέσα στην 

αίθουσα του GC-MS καθώς και η παρουσία ατόμων που δεν εκτελούν μετρήσεις. 

Όταν δε βρίσκεται κανείς μέσα στην αίθουσα του οργάνου, η πόρτα πρέπει να 

είναι κλειδωμένη. 

• Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος καλύπτονται είτε από τον 

προϋπολογισμό του Τμήματος είτε από τους χρήστες (κατόπιν συνεννόησης με 

την επιστ. υπεύθυνη και μεταξύ τους).  

• Στην περίπτωση που δημοσιευτούν ερευνητικά αποτελέσματα που απορρέουν 

από την χρήση του GC/MS παρακαλούνται οι ερευνητές να αναφέρουν τα 

παρακάτω και να ενημερώνουν την επιστ. υπεύθυνη:  
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