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A kromatográfiás eljárások elve 
• A vizsgálandó minta egy áramló, mozgó fázis 

segítségével A vizsgálandó minta egy áramló, mozgó 
fázis segítségével halad keresztül egy alkalmasan 
megválasztott álló (helyhez kötött) fázison.  

• A minta alkotói a mozgó- és álló fázis között 
megoszlanak és szorpciós (megkötődő) képességüktől 
függően különböző időt töltenek az álló fázisban. Ez azt 
eredményezi, hogy a minta alkotói az álló fázis mentén 
különböző sebességgel haladnak előre, elválnak 
egymástól és az állófázist időben elkülönülve hagyják el.  

• Az ily módon elválasztott alkotókat valamely fizikai vagy 
kémia tulajdonságuk mérése alapján detektálni tudjuk és 
mennyiségi meghatározás elvégezhető.  

http://eki.sze.hu/ejegyzet/ejegyzet/kornymer/4fejezet.htm 
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A kromatográfiás módszereket csoportosítása 

A kromatográfiás módszereket többféleképpen 
csoportosíthatjuk:  

• Ha a mozgó fázis gáz akkor gázkromatográfiáról, ha 
folyadék akkor folyadékkromatográfiáról beszélünk. 

•  Az állófázis mindkét esetben lehet szilárd vagy folyadék.  

• A különböző kromatográfiás módszerek nevét az 
irodalomban többnyire a módszer angol nevének 
rövidítésével adják meg. ( Pl. GSC = Gas Solid 
Chromatography, LLC = Liquid Liquid Chromatography, 
TLC = Thin Layer Chromatography, IEC = Ion Exchange 
Chromatography stb.)  

http://eki.sze.hu/ejegyzet/ejegyzet/kornymer/4fejezet.htm 
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A kromatográfiás eljárások 
Mozgó fázis Álló fázis 

  Szilárd Folyékony  Elnevezése 

   

Gáz 

  

adszorpciós 

gázkromatográfia 

GSC 

gáz-szilárd kromatográfia 

abszorpciós v. megoszlásos 

gázkromatográfia 

GLC gáz-folyadék 

kromatográfia 

   

Gázkromatográfi

a 

(GC ) 

   

Folyadék 

adszorpciós folyadék 

kromatográfia 

LSC folyadék-

szilárdkromatográfia 

megoszlásos folyadék 

kromatográfia 

LLC folyadék-folyadék 

kromatográfia 

   

Folyadék 

kromatográfia 

( LC ) 

  vékonyréteg  

kromatográfia 

TLC 

    

  ioncsere  

kromatográfia 

IEC 

    

  gélkromatográfia     
http://eki.sze.hu/ejegyzet/ejegyzet/kornymer/4fejezet.htm 



6 

A kromatográfiás módszerek alkalmazási területei  

http://eki.sze.hu/ejegyzet/ejegyzet/kornymer/4fejezet.htm 



7 

A gázkromatográfia követelményei  
• A gázkromatográfiánál, mivel a mozgó fázis gáz, ezért a mintát 

is gázhalmazállapotba kell hozni. A gázkromatográfia csak 
olyan szerves vegyületek elválasztására alkalmas, amelyek 
bomlás nélkül elpárologtathatók.  

• Ezenkívül vannak olyan módszerek, amikor a hő hatására 
könnyen bomló vegyületekből valamilyen eljárással (pl. 
észterezéssel) hőre stabilis vegyületet lehet előállítani 
(származékképzés), ami lehetővé teszi a vegyület 
kromatográfiás elválasztását és meghatározását. A 
gázkromatográfia kb. 600-as tömegszámig alkalmazható.  

• A folyadékkromatográfia az ennél nagyobb molekulatömegű, 
hőre érzékeny vegyületek elválasztására használható.  

• A gélkromatográfiát pedig a nagy molekulatömegű vegyületek 
elválasztásához és meghatározásához lehet használni. 

http://eki.sze.hu/ejegyzet/ejegyzet/kornymer/4fejezet.htm 
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Kromatográfiás kifejlesztési módszerek  

A kromatográfiás kifejlesztések három alapvető változata 
ismeretes:  
– frontális,  

– kiszorításos és  

– eluciós.  

Ezek a módszerek mind a gáz, mind pedig a folyadék 
kromatográfiás elválasztásokra jellemzőek. Ezek 
megértéséhez tételezzük fel, hogy a minta kétalkotós (A és 
B), valamint, hogy az elválasztásra használt állófázison az A 
anyag gyengébben kötődik meg, mint a B. Az A anyag 
szorpciós képessége vagy fajlagos szorpciója kisebb, mint a 
B anyagé. Fajlagos szorpciónak nevezzük a szorbens 
egységnyi mennyisége által megkötött anyag mennyiségét. 
Egysége mol/g vagy cm3/g, és k -val jelöljük. 

http://eki.sze.hu/ejegyzet/ejegyzet/kornymer/4fejezet.htm 
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A kromatográfiás elválasztás jellemzése 
• A kromatográfiás elválasztás jellemzése 

• A kromatográfiás elválasztások során az elválasztás annak a 
következménye, függetlenül a álló fázis minőségétől, hogy az 
alkotók az álló és a mozgó fázis között megoszlanak, és az alkotók 
megoszlási hányadosa különbözik egymástól. 

 

 

      

ahol:  cs  az alkotó koncentrációja az álló fázisban 

  cm  az alkotó koncentrációja a mozgó fázisban 

• Ennek megfelelően az 1. és 2. komponenst akkor tudjuk elválasztani 
egymástól egy adott állófázison, ha a megoszlási hányadosuk 
aránya egytől eltérő szám. 

  

http://eki.sze.hu/ejegyzet/ejegyzet/kornymer/4fejezet.htm 
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A gázkromatográfiás készülék felépítése  

• Vivőgáz forrás (gázpalack) a hozzá tartozó nyomáscsökkentő reduktorral, gáztisztító és szárító 
egységgel (E)  

• nyomás és áramlás szabályozó egységek (M)  

• fűthető mintabemérő un. injektor, (B)  

• kolonna a termosztáttal (K)  

• detektor (D)  

• elektromos egységek, erősítő, hő szabályozók  

• adattároló és adatfeldolgozó egység (A), általában számítógép  

http://eki.sze.hu/ejegyzet/ejegyzet/kornymer/4fejezet.htm 
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A gázkromatográfiás készülék működése 
• Vivőgáznak (eluensnek) kis fajlagos szorpcióju gázok alkalmasak, ez lehet 

He, Ar, H2, N2. Áramoltatásuk 10-200 kPa túlnyomással, 10-100 cm3/perc 
térfogati sebességgel történik. Kiválasztását az alkalmazott detektor is 
nagymértékben befolyásolja. 

• A mintabemérő (injektor) alkalmas folyadék és gáz halmazállapotú minta 
bevitelére. Folyadék minta esetén az elúciós módszer követelményeinek 
megfelelően gondoskodni kell a minta gyors és kvantitatív 
elpárologtatásáról, ezért ezt a készülékrészt is termosztálni kell. A 
mintabevitel többnyire fecskendővel történik egy szilikongumi membrán 
(szeptum) átszúrása révén. 

• A kolonna az elválasztás szempontjából a készülék legfontosabb része. A 
kolonna egy 450-500 °C-ig fűthető légtermosztátban van elhelyezve. A 
kolonna lehet töltetes oszlop és kapilláris kolonna. A töltetes oszlop kolonna 
egy üvegből, rézből, acélból esetleg teflonból készült 1-6 mm belső és 2-8 
mm külső átmérőjű 0,5-5,0 m hosszú cső. A töltet GSC esetén 0,1-0,3 mm 
átlagos szemcseméretű és 100-600 m2/g fajlagos felületű adszorbens, 
amely lehet pl. szilikagél, aluminiumoxid stb. GLC esetén a kolonna töltete 
valamilyen 0,1-0,3 mm szemcseméretű hordozóra ( pl. kalcium-aluminium 
szilikát ) felvitt megosztó folyadék.  

http://eki.sze.hu/ejegyzet/ejegyzet/kornymer/4fejezet.htm 
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A gázkromatográfiás készülék működése 
• A kapilláris kolonnák 0,1-0,5 belső átmérőjűek és 10-100 m hosszúak. Itt 

nincs szemcsés töltet, a megoszlást biztosító folyadékot a cső belső falára 
vékony filmként viszik fel.  

• A megoszlást biztosító folyadékot, amely a leggyakrabban használt GLC 
esetén maga az állófázis, az elválasztani kívánt komponensek polaritása 
alapján kell megválasztani. Poláros anyagok elválasztása esetén poláros, 
apoláros anyagok elválasztása esetén apoláros álló fázist kell használni. 
Poláros álló fázisok lehetnek pl. a Carbowax (polietilén-éterek) és a 
polietilén-glikol-szukcinát. A legfontosabb apoláris álló fázisok a squalan, a 
poliakril)aril)-sziloxánok vagy a polipropilén.  

• A gázkromatográfiában leginkább tömegáram érzékeny detektorokat 
használunk, amelyek a vivőgázra nem adnak jelet, csak az adott 
komponensre. A detektorok fontos tulajdonsága az érzékenységen és 
kimutatási határon kívül a stabilitás és a linearitás. A stabilitás az az idő, 
amíg a detektor kimenő jele állandó marad. A detektor linearitásának pedig 
azt a koncentrációtartományt nevezzük ahol a detektor jele és a mérendő 
minta koncentrációja között lineáris összefüggés van. 

http://eki.sze.hu/ejegyzet/ejegyzet/kornymer/4fejezet.htm 
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Kérdések a leckéhez 

• A kromatográfiás eljárások elve 

• A kromatográfiás módszereket csoportosítása 

• A gázkromatográfia követelményei 
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KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 


