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Cromatógrafo – Master GC 

DESCRIÇÃO 
 

Atualmente, o número de amostras a serem analisadas tem aumentado em níveis consideráveis, o 

que torna o processo um desafio para todos os laboratórios ao redor do mundo. Devido a isto, o 

maior desafio é a rapidez de análise para aumentar a produtividade nos laboratórios. 

A cromatografia rápida “Fast GC” é a técnica analítica mais valiosa para laboratórios modernos 

que necessitam de um significante aumento na produtividade analítica.  Ao mesmo tempo, a 

redução dos custos analíticos por amostras e a obtenção de resultados com uma atrativa redução 

de tempo torna a cromatografia Rápida a técnica ideal para os laboratórios modernos. 

O cromatógrafo a gás DANI MASTERT GC fornece uma capacidade analítica insuperável, 

atendendo aos requisitos de produtividade dos laboratórios analíticos. A flexibilidade e 

versatilidade do Master GC são desenvolvidas para realizar cromatografia a gás convencional e a 

verdadeira Fast GC, atendendo as demandas de laboratórios com as mais variadas aplicações 

ambientais, agricultura, alimentos e bebidas, aromas e fragrâncias, petroquímica, e farmacêutica 

entre outras 



O sistema pode ser equipado com uma enorme gama de detectores e injetores, atendendo aos 

requisitos para cromatografia convencional e Fast. Combinado com o Amostrador líquido MASTER 

AS , o MASTER GC fornece total automação para todas as etapas de análise, aumentando a 

produtividade analítica. 

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS 

O display Touch Screen permite total controle do MASTER GC e MASTER AS, permitindo fácil 

e rápida programação de todos os parâmetros de operação. Além disto, o sistema pode ser 

totalmente controlado pelo software Clarity , incluindo aquisição de dados, controle do 

instrumento  e personalização de relatórios. 

O principal objetivo da Cromatografia rápida Fast GC é manter inalterada a resolução 

analítica entre os picos quando comparado com a cromatografia convencional, reduzindo o 

tempo de análise de 5 a 10 vezes. O tempo de análise pode ser drasticamente reduzido 

usando  equipamento e dispositivos adequados, tais como: 

- Colunas curtas e com reduzido diâmetro e filme interno. 

- Rápida programação de temperatura de forno 140⁰C/min 

- Altas pressões no injetor 120 psi 

-Rápidas taxas de aquisição de dados dos detectores 300Hz 

 

O cromatógrafo a gás DANI MASTER GC foi desenvolvido para atender os requisitos da 

cromatografia s rápida na sua totalidade, permitindo análises no modo convencional ou 

rápido,  sem necessidade de nenhum acessório adicional. 

 

 



Análise de PCBs modo convencional: 

Análises de PCBs modo Cromatografia Rápida 

As colunas de cromatografia rápida de pequeno diâmetro interno ( 0,1mm), combinadas com 

a rápida taxa de programação de aquecimento do forno, resultam em picos muito finos, com 

largura de pico típica de 0.5 segundos ou menos. Picos finos com largura reduzida (Sharp 

peaks) geram um aumento de sinal e maior razão sinal/ruído, aumentando a sensibilidade. 

Portanto, a cromatografia rápida além de diminuir drasticamente o tempo de análise, oferece 

um aumento de sensibilidade devido a compressão dos picos. 

O exemplo acima mostra a razão sinal/ruído do 2,2,5 triclorobifenil no modo Fast GC com 

uma razão sinal/ruído em torno de 480 com taxa de split de 1:50. Já no modo convencional a 

razão sinal/ruído cai para 161 com uma taxa de split de 1:10, indicando assim que a 

cromatografia rápida fast GC,  mesmo com uma taxa de split maior, apresenta da mesma 

maneira maior sensibilidade que o método convencional. 



PRECISÃO E EXATIDÃO 

 

A precisão e exatidão são garantidas no MASTER GC através do sistema de controle digital 

de fluxo  DFC ( Digital Flow Control) patenteado. O DFC permite que ao longo de toda a 

programação de temperatura do forno, excelente repetibilidade dos tempos de retenção em 

todas as medidas cromatogáficas. O DFC permite que o MASTER GC opere em 5 diferentes 

modos de controle: 

- Pressão constante 

- Pressão programada 

- Fluxo constante 

- Fluxo programado 

- Velocidade linear constante 

Também está disponível o modo de injeção pulsada para aumento da sensibilidade na 

transferência de amostra para a coluna. Além disto, o DFC permite o uso do  sistema Gas 

Saver para economia de gás na taxa de split e sensor de compensação de pressão e 

temperatura ambiente para insuperável repetibilidade nos tempos de retenção. 

Cromatograma de cromatografia rápida de hidrocarbonetos C16 a C38 com excelente 

reprodutibilidade dos tempos de retenção graças ao controle eletrônico de gases DFC. 

 

FLEXIBILIDADE ANALÍTICA 

 

O design modular do MASTER GC permite versatilidade nas configurações do sistema, sendo 

que qualquer configuração é possível permitindo atualizações futuras. O Master GC permite  

fácil montagem  de uma completa linha de injetores, incluindo SplitqSpliless, PTV e injetores 

empacotados. É possível instalar até 3 injetores simultâneamente. 

 



O MASTER GC também possui uma grande seleção de detectores compatíveis com aplicações 
em Fast GC: 

- Ionização por Chama FID 

- Captura de Elétrons ECD 

- Nitrogênio e Fósforo  NPD 

- Ionização fotométrica por chama FPD 

- Condutividade Térmica TCD e µTCD 

- Foto Ionização PID 

- Discarga Pulsada PDD 

- Detector de massa Time of Flight TOF 

A possibilidade  de instalação de até 3 injetores simultaneamente fornece excepcional 

flexibilidade e expande a capacidade do sistema. 

INTERFACE AMIGÁVEL 

 

O Master GC incorpora uma interface intuitiva e fácil de usar com display touch screen, 

possibilitando programação rápida e controle de toda unidade. O sistema também pode ser 

controlado pelo software CLARITY™  

 

 



ACESSÓRIOS OPCIONAIS 

 

O MASTER GC pode ser equipado não só com 3 injetores e 3 detectores, mas com linhas de 

gases auxiliares, válvula de amostragem de gases, válvulas comutadoras, fornos auxiliares 

amostradores Head Space estáticos e dinâmicos, Desorvedores Térmicos e amostradores 

líquidos, aumentando a capacidade analítica do sistema. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

Modos de operação: 
Cromatografia rápida ( “fast chromatography’ ) & cromatografia 
convencional  

Display: 
Gráfico tipo Touch Screen 5.7” com diagramação intuitiva e 
cromatograma em tempo real no display 

Injetores e detectores: até 3 detectores e 3 injetores e duas zonas auxiliares de temperatura. 

Controle de gases: 

Digital  “DFC” controle digital de fluxo para o gás de arraste e detectores; 
para o gás de arraste permite operar nos seguintes modos: Pressão 
constante, pressão programada, fluxo constante, fluxo programado e 
velocidade linear constante.  

Faixa de pressão: de 0 a 120 psi 

Forno: 

280 x 280 x 160mm com luz interna, Range de temperatura: 4º acima da 
ambiente até  500ºC. Trabalha no modo isotérmico ou com temperatura 
programada permitindo operar com 25 rampas a uma taxa de aquecimento 
até 140ºC/min. Permite o uso de criogenia ( -50ºC com LCO2 ou -100 com 
LN2). Tempo de resfriamento de 300ºC a 50ºC em 4 min. 

Taxa de aquisição de dados 
dos detectores: 

300Hz 

Conexões: Serial RS232, USB, LAN 

Dimensões externas: 570 x 500 x 590 mm (L x A x P) 

Alimentação: 220 V 50 Hz ( ± 10 % Max) 1500 VA 

Peso: 65 Kg. 

- Compensação automática de temperatura e pressão ambiente pelo DFC 

- Injeção pulsante 

- Sistema “ Gas Saver” no split 



Detetor FID 

Aplicações: Colunas empacotadas, capilares e mega bore 

Temperatura: Até 450°C, resolução 1°C 

Faixa Dinâmica Linear: > 107 

Nível Mínimo de Detecção: < 1.6pg carbono/seg. 

Controle de Gases: Controle de pressão/pressão digital DFC 

Taxa de aquisição de dados: 300Hz 

Detector ECD 

Aplicações: Colunas empacotadas, capilares e mega bore 

Temperatura: Até 390°C, resolução 1°C 

Faixa Dinâmica Linear:  > 104 com lindane 

Nível Mínimo de Detecção: < 0.01pg/seg. com lindane 

Controle de Gases: Controle de pressão/fluxo digital DFC 

Taxa de aquisição de dados: 300Hz 

Fonte Radioativa: 10 mCi 63Ni 

Detector mTCD 

Aplicações: Colunas capilar, e mega bore 

Temperatura: Até 400°C, resolução 1°C 

Faixa Dinâmica Linear: > 10 elevado a três 

Nível Mínimo de Detecção: < 100 pg como butano 

Configuração: 
Duplo filamento, operação independente ou diferencial, 
fluxo máximo de operação de ( 2 – 10mL/min ) 

Proteção do Filamento Padrão 

Taxa de aquisição de dados: 300Hz 

Controle de Gases: Controle de pressão/fluxo digital DFC 

Detector TCD  

Aplicações: Colunas empacotadas e mega bore  

Temperatura: Até 400°C, resolução 1°C 

Faixa Dinâmica Linear: > 10  elevado a quinta potência 

Nível Mínimo de Detecção: < 10 ng hexadecano/ml gás de arraste He 

Controle de Gases: Controle de pressão/fluxo digital DFC 

Taxa de aquisição de dados: 300Hz 

Configuração: Duplo filamento ( ponte de Weathstone ) 

Proteção do Filamento Padrão 



Detector PID 

Aplicações: Colunas empacotadas, capilares e mega bore 

Temperatura: Até 250°C, resolução 1°C 

Faixa Dinâmica Linear: > 10 elevado à quinta potência como naftaleno 

Nível Mínimo de Detecção: < 0,1pg naftaleno 

Controle de Gases: Controle de pressão/fluxo digital DFC 

Lâmpada de ionização 10.2 eV 

Taxa de aquisição de dados: 300 Hz 

Detector NPD 

Aplicações: Colunas empacotadas, capilares e mega bore 

Temperatura: Até 3450°C, resolução 1°C 

Faixa Dinâmica Linear: >10 elevado a quarta potência 

Nível Mínimo de Detecção: < 0.6pg nitrogênio/seg. com azobenzeno 

  < 0.1pg fósforo/seg. como malathion 

Faixa Dinâmica Linear: 23000 gN/gC como octadecano 

105 gP/gC como octadecano 

Taxa de aquisição de dados: 300 Hz 

Controle de Gases: Controle de pressão/fluxo digital DFC 

Injetor Split/Splitless ( SL/IN) 

Aplicações: Colunas capilares e mega bore ( 0.53mm ID ) 

Temperatura: Até 450°C, resolução 1°C 

Controle de Gases: Controle de pressão/fluxo digital DFC 

Modos de Injeção: Split, splitless 

Fluxo de Split: Módulo de leitura digital, fluxo e razão de split no display 

Limpeza do Septo: Fluxo de purga do septo 

Liner: Liner de quartzo com lã de vidro 

Modos de trabalho: Pressão constante 

  Pressão programada 

  Fluxo constante 

  Fluxo programado 

  Velocidade linear constante 

Fluxo e pressão: 25 

Faixa de pressão: 0-120psi 

Faixa de fluxo: 0-1000ml/min 

Criogenia:  ( -50ºC com CO2  e – 100ºC com LN2) 



Injetor Empacotado PK 

Aplicações:  Colunas empacotadas e mega bore 

Temperatura: Até 450°C, resolução 1°C 

Controle de Gases: Controle de pressão/fluxo digital DFC 
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