
W pracy przedstawiono wybrane zastosowania CAD w analizach związków niezawierających 
chromoforów i w analizach mających na celu zredukowanie liczby wzorców substancji 
badanych do minimum. Zaprezentowane użycie CAD w analizach obejmuje badania: 
produktów spożywczych, prób środowiskowych, ekstraktów roślinnych i inne. 

Detektor wyładowań koronowych (ang. char-

ged aerosol detector, CAD) jest uniwersalnym 

detektorem stosowanym w chromatografii 

cieczowej, wykorzystującym technologię wytwa-

rzania aerozolu, znaną i opisywaną już w latach 

osiemdziesiątych ub.w. [1]. Pierwszy komercyjnie 

dostępny detektor koronowy Corona™ CAD został 

wprowadzony na rynek w 2004 r. przez firmę ESA 

Biosciences i powstał przy współpracy dwóch firm 

– TSI i ESA Biosciences (obecnie część firmy Thermo 

Fisher Scientific) [2].
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STRESZCZENIE: W ostatnich latach obserwujemy wzrost wykorzystania detektora wyładowań 
koronowych (CAD) sprzężonego z chromatografem cieczowym w analizach produktów 
spożywczych, farmaceutycznych, kosmetycznych i innych. Technika ta charakteryzuje się wysoką 
czułością i szerokim zakresem dynamicznym, a odpowiedź substancji badanej jest niezależna 
od jej struktury chemicznej. W pracy opisano zasadę działania CAD oraz przedstawiono wybrane 
zastosowania w analizach związków niezawierających chromoforów i w analizach mających 
na celu zredukowanie liczby wzorców. 
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SUMMARY: In recent years we have seen an increase in the use of a corona charged aerosol 
detector (CAD) coupled with liquid chromatography in the analyses of food, pharmaceuticals, 
cosmetics and others. This technique is characterized by high sensitivity and a wide dynamic 
range, while the analyte response does not depend on its chemical structure. In the paper 
we explain the operating principle of CAD and provide its exemplary applications in the 
analyses of compounds without chromophores and the analyses aimed at reducing the number 
of used standards. 
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Charged aerosol detector (CAD) in chemical analyses

Działanie CAD, opisane przez Gamache i współpra-

cowników, można podzielić na trzy eta py: nebulizację, 

odparowanie fazy ruchomej i detekcję [3]. W pierwszym 

etapie eluent wypływający z kolumny chromatograficz-

nej, którym jest substancja badana (analit) rozpuszczona 

w fazie ruchomej, jest kierowany na detektor i rozpy-

lany w nebulizatorze z użyciem strumienia azotu lub 

powietrza. Duże krople powstałe podczas nebulizacji 

są odprowadzane do odpadów, natomiast małe kro-

ple są odparowywane w strumieniu gazu obojętnego 

(azotu). Wytworzony w ten sposób strumień cząsteczek 

analitu jest kierowany do komory mieszania, gdzie ulega 

zderzeniu ze zjonizowanymi cząsteczkami azotu, płyną-

cymi w przeciwnym kierunku. Za zjonizowanie azotu 

cząsteczkowego odpowiada znajdująca się pod wyso-

kim napięciem platynowa igła koronowa. W wyniku 

kontaktu zjonizowanego gazu z cząsteczkami analitu 

następuje przeniesienie ładunku na analit. Nadmiar 

zjonizowanych cząsteczek gazu jest wychwytywany 

przez pułapkę jonową. Ładunek przeniesiony przez czą-

steczki analitu jest mierzony za pomocą elektrometru, 

a powstały sygnał jest proporcjonalny do ilości analitu 

zawartego w próbie. Uproszczony schemat działania 

CAD został przedstawiony na rys. 1. 

Odpowiedź CAD 
CAD, podobnie jak detektor rozpraszania światła przez 

odparowanie (ang. evaporative light scatering detector, 
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ELSD) umożliwia analizę nielotnych i półlotnych związ-

ków, dając uniwersalną odpowiedź, zależną od ilości 

badanego związku, a niezależną od obecności w tym 

związku chromoforów czy fluoroforów [3, 4]. Możliwość 

analizowania związków niezawierających w swej budo-

wie chromoforów sprawia, że CAD stanowi doskonałe 

uzupełnienie dla powszechnie stosowanego w chro-

matografii cieczowej detektora UV-VIS czy detektora 

z matrycą diodową (ang. diode-array detector, DAD). 

Ponadto uniwersalny charakter CAD pozwala na ana-

lizę ilościową substancji wobec wzorca będącego 

innym związkiem chemicznym o podobnych wła-

ściwościach. Jest to niezwykle istotne w przypadku 

braku odpowiednich materiałów odniesienia, np. przy 

oznaczaniu zanieczyszczeń. Ponieważ odpowiedź 

detektora zależy od stężenia masowego badanych 

związków, a nie od ich budowy, sygnał otrzymany 

dla takiej samej ilości różnych substancji badanych 

powinien być zbliżony. Gamache i współpracownicy 

przebadali odpowiedź CAD dla siedemnastu różnych 

związków chemicznych (różniących się ciężarem czą-

steczkowym, budową chemiczną oraz polarnością), 

stosując rozdział izokratyczny [3]. Względne odchy-

lenie standardowe otrzymanych wyników (dla pola 

powierzchni pod pikiem) wynosiło 7%, co wytłuma-

czono zależnością odpowiedzi detektora od lotności 

substancji badanej. 

Pomimo że CAD charakteryzuje się szerokim zakre-

sem dynamicznym, sięgającym czterech rzędów wiel-

kości, jego odpowiedź jest liniowa tylko w wąskim 

zakresie stężeń, zaś w szerokim zakresie stężeń zależ-

ność pomiędzy wygenerowanym sygnałem a ilością 

analizowanego związku jest opisywana funkcją kwa-

dratową [3]. 

Porównując CAD z innymi detektorami stosowa-

nymi w wysokosprawnej chromatografii cieczowej 

(ang. high-performance liquid chromatography, HPLC), 

dającymi uniwersalną odpowiedź, takimi jak detektor 

refraktometryczy (ang. refractive index, RI) i ELSD, CAD 

charakteryzują: wyższa czułość, szerszy zakres dyna-

miczny, prostsza obsługa i, w przeciwieństwie do RI, 

możliwość pracy w gradiencie eluentów.

Wymagania dotyczące fazy ruchomej 
Przy doborze fazy ruchomej w analizach HPLC-CAD 

istotne są: gęstość, lepkość i napięcie powierzchniowe 

stosowanych rozpuszczalników, gdyż to one determi-

nują rozmiar kropli aerozolu powstających podczas 

nebulizacji, a tym samym odpowiedź detektora.

Jednym z warunków, który musi być spełniony 

w analizach z użyciem CAD, jest lotność fazy rucho-

mej. Fazę tę stanowi najczęściej mieszanina wody 

z rozpuszczalnikami organicznymi (woda/metanol/

acetonitryl). Im wyższa jest zawartość rozpuszczalnika 

organicznego w składzie fazy ruchomej, tym wyższa 

jest czułość detektora.

Jako dodatki do fazy ruchomej stosuje się kwasy 

mrówkowy i octowy oraz ich sole amoniowe. W skła-

dzie fazy ruchomej należy unikać: węglanów, diwę-

glanów oraz fosforanów. Jeśli rozdział chromatogra-

ficzny wymaga użycia kwasu trifluorooctowego (TFA) 

czy heptafluorobutylowego (HFBA), ich zawartość 

nie może być większa niż 0,3% [5]. Należy zwrócić 

również uwagę na pH fazy ruchomej, które powinno 

mieścić się w zakresie 1-7,5. Zbyt wysokie pH powo-

duje wzrost szumów, prowadzący do podniesienia 

poziomu linii bazowej. 

W analizach HPLC-CAD bardzo ważną rolę odgrywa 

również czystość stosowanych rozpuszczalników. 

Ponieważ sygnał generowany przez detektor pocho-

dzi od ładunku przekazanego cząsteczkom analitu 

po odparowaniu fazy ruchomej, jest on również gene-

rowany przez obecne w niej nielotne zanieczyszczenia. 

Dlatego też, aby uzyskać niskie limity detekcji ozna-

czanych związków, należy stosować rozpuszczalniki 

czystości LC-MS.

Zastosowanie CAD 
w analizach chemicznych 
Niewątpliwą zaletą stosunkowo nowego detektora 

wyładowań koronowych jest możliwość jego wykorzy-

stywania do równoczesnej identyfikacji wielu analitów 

o różnej budowie chemicznej. CAD może być stoso-

wany do oznaczania nielotnych i półlotnych związków 

o charakterze neutralnym, kwasowym, zasadowym, 

kationów, anionów i jonów obojnaczych. W ostatnim 

czasie detektor ten jest wykorzystywany jako podsta-

wowe narzędzie w analizie: cukrów prostych [6, 7], oligo-

Rys. 1. Uproszczony schemat działania detektora wyładowań koronowych (CAD): 1 – eluent z  HPLC, 2 – gaz 
obojętny, 3 – nebulizator, 4 – odpływ dużych kropli, 5 – osuszacz, 6 – igła koronowa, 7 – komora mieszania, 
8 – pułapka jonowa, 9 – kolektor, 10 – elektrometr, 11 – PC
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sacharydów [8], lipidów [9], związków powierzchniowo 

czynnych [10], saponin [5] oraz farmaceutyków [11]. 

Stosując CAD, można analizować również: aminokwasy, 

peptydy, białka, steroidy, polimery oraz szereg innych 

związków niezawierających lub zawierających słabe 

grupy chromoforowe. Ze względu na uniwersalny 

charakter CAD jest szeroko wykorzystywany w anali-

zach farmaceutycznych na wielu etapach tworzenia 

leków [22].

W niniejszej pracy prze dstawiono wybrane zasto-

sowania CAD w an al izach związków niezawierają-

cych chromofo rów i w analizach mających na celu 

zredukowanie liczby wzorców substancji badanych 

do minimum. Zaprezentowane użycie CAD w ana-

lizach obejmuje badania: produktów spożywczych, 

prób środowiskowych, ekstraktów roślinnych i inne. 

Cukry proste i oligosacharydy 
Jednym z wielu możliwych zastosowań CAD jest ana-

liza sacharydów i alkoholi polihydroksylowych, które 

ze względu na swoją budowę, czyli brak chromoforów, 

nie mogą być badane z użyciem detektora UV. Do czasu 

pojawienia się CAD głównym detektorem stosowanym 

w badaniu tej klasy związków był, charakteryzujący się 

mniejszą czułością, detektor RI, który w przeciwieństwie 

do CAD nie może pracować w gradiencie eluentów. 

Obecnie CAD stosowany jest często do oceny zawar-

tości mono- i disacharydów w produktach spożyw-

czych, np.: sokach, napojach, produktach cukierniczych, 

nabiale, owocach, sosach i próbach środowiskowych. 

Grembecka i wsp., wykorzystując technikę HPLC-CAD, 

badali napoje energetyzujące ogólnie dostępne 

w sprzedaży pod kątem zawartości: glukozy, fruktozy 

i sacharozy, a następnie porównali otrzymane wyniki 

z informacjami podanymi na etykiecie [8]. 

Analizę produktów spożywczych pod kątem zawar-

tości cukrów prostych prowadzili również Márquez-Sil-

lero i wsp. [12]. Autorzy porównali wyniki otrzymane 

dla dwóch uniwersalnych detektorów działających 

w oparciu o proces nebulizacji, CAD i ELSD, w ana-

lizie sacharydów zawartych w produktach spożyw-

czych. Rozdział fruktozy, glukozy, sacharozy, maltozy 

i maltotriozy wykonano za pomocą chromatografu 

cieczowego, stosując kolumnę NH
2
-Kromasil (5 μm, 

250 mm × 4,6 mm). Na podstawie przeprowadzonych 

analiz autorzy stwierdzili, zgodnie z oczekiwaniem, 

że CAD wykazuje niższy limit detekcji dla sacharydów 

(1,2-7,6 μg/ml), co oznacza wyższą czułość w stosunku 

do ELSD. Zaskakujące natomiast było to, że dla ELSD 

otrzymano szerszy zakres dynamiczny oraz wyższą 

precyzję.

Innym materiałem badawczym, w którym również 

oznaczano cukry proste, były próby środowiskowe. 

Wykorzystano system HPLC-DAD-CAD firmy Thermo 

Scientific (fot. 1) do identyfikacji oraz analizy ilościo-

wej glukozy, fruktozy i arabinozy w próbach otrzy-

manych na skutek obróbki enzymatycznej odpadów 

buraczanych. Optymalne warunki chromatograficzne 

uzyskano, stosując rozdział w gradiencie eluentów 

(95-50% acetonitrylu w wodzie, 30 minut) przy użyciu 

kolumny chromatograficznej HILICPAK VG-50 4E (5 μm, 

250 mm x 4,6 mm), przy prędkości przepływu fazy 

ruchomej 1,0 ml/min. Przykładowe rozdziały chroma-

tograficzne zamieszczono na rys. 2. 

Stosując technikę HPLC-CAD Li i wsp. opracowali 

metodę ilościowego oznaczania jedenastu fruktoolli-

gosacharydów (FOS) typu inulinowego o stopniu poli-

meryzacji 3-13 w roślinach jadalnych [13]. FOS to poli-

sacharydy pochodzenia roślinnego, w których główną 

jednostkę strukturalną stanowi β-D-fruktofuranoza. 

Związki te są naturalnym składnikiem pożywienia 

i pełnią wiele funkcji biologicznych, wśród których 

wyróżnić można m.in. działanie prebiotyczne. Limity 

detekcji i oznaczalności dla opracowanej metody 

mieściły się odpowiednio w zakresach: 0,4-0,6 μg/ml 

i 1,4-2,3 μg/ml. Do identyfikacji FOS wykorzystano 

technikę chromatografii cieczowej sprzężonej ze spek-

trometrią mas (LC-MS/MS). 

Saponiny w roślinach 
Kolejną grupą związków, które analizowano z uży-

ciem CAD, są saponiny. Jest to grupa związków 

chemicznych należących do glikozydów, któ-

rych masa cząsteczkowa mieści się w zakresie 

600-1500 μ. W ich skład wchodzą dwie części: agli-

kon – sapogenina – i glikon – sacharyd [14]. Saponiny 

są wytwarzane głównie przez rośliny oraz niektóre 

organizmy morskie. Wykazują zdolność obniżania 

napięcia powierzchniowego roztworów wodnych, pie-

niąc się w wodzie. Ze względu na brak chromoforów 

w swojej strukturze nie mogą być analizowane techniką 

HPLC-UV. Eom i wsp. opracowali metodę jednocze-

snego oznaczenia dziesięciu saponin z użyciem dwóch 

różnych, uniwersalnych detektorów CAD i ELSD [5]. 

Oba detektory pracowały w gradiencie eluentów. 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, 

że oba detektory mają wystarczająco dobrą czułość 

Rys. 2. Chromatogram porównawczy otrzymany techniką HPLC-CAD. Rozdział mieszaniny wzorców cukrów: 
arabinoza, fruktoza, galaktoza, glukoza, sacharoza, laktoza (czarna linia). Rozdział próby badanej (niebieska 
linia). Badania wykonane w LBP BioNanoParku w Łodzi
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do tego typu analiz, natomiast CAD wykazuje lepsze: 

liniowość, precyzję i czułość w stosunku do ELSD. 

Substancje powierzchniowo czynne 
Znaczna część substancji powierzchniowo czynnych 

nie ma w swej budowie chromoforów ani fluoroforów, 

co sprawia, że nie mogą być one analizowane bezpo-

średnio z użyciem detekcji UV czy fluorymetrycznej. 

Do ich badania wykorzystywano ELSD, ze względu 

na uniwersalną odpowiedź detektora, niezależną 

od struktury badanego związku. Z chwilą pojawienia 

się detektora wyładowań koronowych zaczęto go sto-

sować w połączeniu z techniką chromatografii cieczo-

wej do oznaczania tej grupy związków. 

Kim i wsp. wykonali analizę porównawczą, wykorzy-

stując HPLC do rozdziału pięciu kationowych i siedmiu 

anionowych surfaktantów, z użyciem ELSD i CAD [11]. 

Dobry rozdział chromatograficzny uzyskano 

na kolumnie Acclaim surfactant w układzie złożonym 

z 0,1 M mrówczanu amonu o pH = 5 i odpowiednio 

metanolu bądź acetonitrylu dla surfaktantów kationo-

wych i anionowych. Metoda HPLC-CAD charakteryzo-

wała się lepszą liniowością i odpowiedzią w porówna-

niu do HPLC-ELSD. 

Lipidy, triacyloglicerole 
i kwasy tłuszczowe
Lisa i współpracownicy opracowali metodę analizy 

ilościowej triacylogliceroli w złożonych mieszani-

nach olejów roślinnych (oliwy z oliwek, oleju palmo-

wego, słonecznikowego, oleju z soi, sezamu, pestek 

winogron oraz z siemienia lnianego) i tłuszczach 

zwierzęcych, z użyciem chromatografii w układzie 

faz normalnych HPLC-CAD [15]. Zastosowanie CAD 

umożliwia przeprowadzenie analizy złożonych próbek 

bez konieczności wyznaczania współczynnika odpo-

wiedzi, wyrażonego jako stosunek pola powierzchni 

pod pikiem do masy substancji badanej. Metoda 

charakteryzowała się dobrą precyzją i dokładno-

ścią, bardzo dobrymi limitami detekcji, dodatkowo 

była tańsza i szybsza niż metody wcześniej używane 

do takich analiz. 

Wykorzystanie CAD nie ogranicza się do triacy-

logliceroli. Khoomrung i wsp. wykorzystali metodę 

HPLC-CAD do jednoczesnej analizy większości lipi-

dów znajdujących się w komórkach drożdży [10]. 

Główną zaletą opracowanej metody była szybkość 

w porównaniu do technik chromatograficznych 

z wykorzystaniem spektrometrii mas, które jednak 

dostarczają wiele informacji o budowie analizowa-

nych substancji. 

Kationy i aniony 
Chromatografia jonowa z detekcją konduktometryczną 

(ang. ion chromatography with conductometric detec-

tion, ICCD) jest jedną z najczęściej stosowanych metod 

instrumentalnych w analizie anionów i kationów. Inną 

techniką stosowaną również w analizie jonów, charak-

teryzującą się wysoką czułością i rozdzielczością, jest 

elektroforeza kapilarna (ang. capillary electrophoresis, 

CE). W przypadku obu wymienionych technik pomia-

rowych nie ma możliwości równoczesnej analizy katio-

nów i anionów. W chromatografii jonowej wymagane 

są różne kolumny chromatograficzne i różny skład fazy 

ruchomej, a w elektroforezie kapilarnej wymagany jest 

różny skład buforu rozdziałowego. 

Nowsze podejście w analizie jonów stanowi użycie 

chromatografii cieczowej oddziaływań hydrofilowych 

(ang. hydrophilic interaction liquid chromatography, 

HILIC) z detektorem wyładowań koronowych. Zastoso-

wanie kolumny typu HILIC umożliwia rozdział zarówno 

kationów, jak i anionów, a uniwersalna odpowiedź CAD 

daje możliwość ich równoczesnej detekcji, co jest nie-

wątpliwą zaletą tej techniki pomiarowej. 

Antyoksydanty 
CAD był również jednym z kilku detektorów wykorzy-

stanych do analizy związków fenolowych w jabłkach. 

Użycie CAD miało na celu zredukowanie liczby wzor-

ców potrzebnych do analizy ilościowej do jednego 

wzorca, w oparciu o który wyznaczonoby zawartość 

pozostałych związków. Autorzy badali, czy zgodnie 

z dostępnymi doniesieniami na temat działania CAD 

odpowiedź detektora jest niezależna od budowy che-

micznej związku i dla tej samej ilości dwóch różnych 

związków będzie ona identyczna [16]. W tym celu 

nastrzykiwali próbki różnych związków fenolowych (fla-

Fot. 1. HPLC-DAD-CAD, BioNanoPark, Łódź

fo
t. 

ar
ch

. a
ut

or
ów

T E C H N I K I  I  B A D A N I A

L A B O R A T O R I U M24

Niewątpliwymi atutami detektora CAD są: 
możliwość oznaczania związków niezawiera-
jących chromoforów, podobna odpowiedź dla 
związków pokrewnych, szeroki zakres dyna-
miczny, wysoka czułość oraz prosta obsługa 



wonoidów, kwasów fenolowych, chalkonów) o takim 

samym stężeniu, równym 0,1 mg/ml, i sprawdzali 

odpowiedź detektora. Rozdział chromatograficzny 

prowadzono w gradiencie eluentów, stosując jako fazę 

ruchomą mrówczan amonu i metanol z dodatkiem 

kwasu mrówkowego. Otrzymano różne współczynniki 

odpowiedzi dla różnych związków. Na tej podstawie 

podzielono analizowane związki na dwie grupy. Pierw-

szą z nich stanowiły kwasy fenolowe, które wykazywały 

krótszy czas retencji i odpowiedź wyrażoną jako pole 

powierzchni pod pikiem, w zakresie 0,20-0,27 pA·min. 

Drugą grupę stanowiły flawonoidy i chalkony, wyka-

zujące dłuższe czasy retencji i odpowiedź w zakresie 

0,42-0,46 pA·min. Na podstawie otrzymanych wyni-

ków stwierdzono, że różnica w odpowiedzi CAD dla 

różnych związków fenolowych może być spowodo-

wana zmianą składu fazy ruchomej w trakcie trwania 

analizy. Współczynniki odpowiedzi badanych związków 

rosły wraz ze wzrostem zawartości metanolu w fazie 

ruchomej. Aby zniwelować wpływ gradientu eluentu 

na otrzymane wyniki, zastosowano drugą pompę 

gradientową, wprowadzającą odwrócony gradient. 

W wyniku podjętego działania skład fazy ruchomej 

wchodzącej do CAD był izokratyczny. 

Finalnie autorzy pracy na podstawie dwóch krzy-

wych kalibracyjnych, otrzymanych dla kwasu chloroge-

nowego i hiperozydu, oznaczyli zawartość wszystkich 

związków fenolowych. Średni błąd oznaczenia wyno-

sił 5%. Podsumowując użycie CAD w analizie fenoli, 

stwierdzono, że główną jego zaletą była możliwość 

oznaczenia zawartości wielu fenoli przy użyciu tylko 

dwóch wzorców. Wadą natomiast jest niska czułość 

CAD dla tego typu związków, w porównaniu do DAD, 

gdzie limit detekcji jest 5-18 razy niższy.

Witaminy 
Stosując technikę HPLC-CAD, Márquez-Sillero i wsp. 

opracowali metodę jednoczesnego oznaczenia sied-

miu witamin rozpuszczalnych w wodzie, zawartych 

w mleku dla niemowląt oraz suplementach diety [17]. 

Analizowane próby zawierały witaminy z grupy B (tia-

minę, kwas foliowy, kwas nikotynowy, kwas pantote-

nowy, biotynę i pirydoksynę) oraz witaminę C (kwas 

askorbinowy).

Witaminy rozdzielano na kolumnie LiChrosorb 

RP-C18 w warunkach izokratycznych. Użycie CAD 

dało możliwość oznaczenia wszystkich siedmiu wita-

min w jednej analizie, pomimo ich różnej budowy 

strukturalnej. Analiza tych samych witamin z użyciem 

detektora UV-VIS wymagałaby zbierania danych przy 

różnych długościach fali. Czułość opracowanej metody 

była wystarczająca do zaimplementowania jej w anali-

zach wybranych prób. Limit detekcji dla suplementów 

diety wahał się od 0,17 do 0,62 mg/l, a dla mleka dla 

niemowląt – od 1,7 do 6,5 mg/l. Średnia wartość RSD 

wynosiła ~3,6%.

Stosunek enancjomeryczny 
Wipf i wsp. wykorzystali CAD, ELSD i detektor 

UV do pomiaru stosunku enancjomerycznego mie-

szaniny izomerów, m.in. (R)- i (S)-N-Tos-metylobenzy-

loaminy [18]. Rozdział enancjomerów prowadzono 

na kolumnie Chiralcel OD-H, w układzie heksan/

izopropanol 95:5 i przepływie 1 ml/min. Uzyskane 

wyniki były różne w zależności od zastosowanego 

detektora. Związek o wartości stosunku enancjome-

rycznego (ang. enantiomeric ratio, er) 95:5 (stosunek 

wyliczony z naważek) był enancjomerycznie czysty 

przy detekcji ELSD (wartość er: 99,5:0,5). Wartości 

wyznaczone przy detekcji UV i CAD to odpowiednio 

95,9:4,1 oraz 96,7:3,3. Wyniki te były bardziej dokładne 

niż przy ELSD. Wynika to z nieliniowej odpowiedzi 

ELSD i wyższych limitów detekcji. Dlatego też, anali-

zując stosunki enencjomeryczne w związkach nieza-

wierających chromoforów, korzystniejsze wydaje się 

użycie CAD niż ELSD. 

Wnioski 
Powszechnie wiadomo, że nie istnieje detektor, za pomocą 

którego można zidentyfikować wszystkie anality obecne 

w badanej próbie, a termin „uniwersalny” detektor oznacza, 

że umożliwia on analizę różnorodnych związków chemicz-

nych, ale nie wszystkich. Przykładem takiego detektora 

jest CAD, którego niewątpliwymi atutami są: możliwość 

oznaczania związków niezawierających chromoforów, 

podobna odpowiedź dla związków pokrewnych, szeroki 

zakres dynamiczny, wysoka czułość czy prosta obsługa. 

Za każdym razem, stojąc przed wyborem metody analizy, 

należy zadać sobie pytanie, jaki wynik będzie nas w danym 

momencie satysfakcjonował. Jeśli chcemy szybko uzyskać 

ilościowe informacje o wielu związkach w skomplikowa-

nej matrycy, wykorzystując jedną metodę analizy i nie 

zależy nam na analizie strukturalnej, to chromatografia 

cieczowa połączona z detekcją CAD jest idealnym roz-

wiązaniem. 
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