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Réteg kromatográfiás eljárások 

csoportosítása 
 

• Alkalmazott eljárások 
– vékonyréteg kromatográfia (thin layer chromatography) TLC 

– nagy felbontású vékonyréteg kromatográfia HPTLC 

– túlnyomásos vékonyréteg kromatográfia: OPLC 

– cirkuláris vékonyréteg kromatográfia 

• Térbeli elrendezés alapján:   
– vertikális 

– horizontális 

• A hajtóerő típusa alapján:  
– kapilláris erő 

– centrifugális kényszererő 

– nyomásból származó erő 
http://lazarsoftware.com/edu/elvalasztastechnika.pdf 
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Réteg kromatográfiás eljárások 

csoportosítása (folyatás) 
• A réteg anyaga alapján:  

– szilikagél 

– cellulóz 

– poliamid 

– funkcionalizált polisztirol 

• A réteg optikai érzékenyítése alapján: nem fluoreszkáló 
– fluoreszkáló – 254 nm vagy 366 nm 

– fluoreszkáló – 254 + 366 nm 

• Az elválasztható minta tömege alapján:  
– analitikai 0,1-0,2 mm 

– félpreparatív 0,2-0,5 mm 

– preparatív 0,5-10 mm 
http://lazarsoftware.com/edu/elvalasztastechnika.pdf 
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A vékonyréteg kromatográfia 

eszközei  

• réteglap cseppentő készülék (kapilláris 
vagy automata)  

• futtatókád manuális vagy automata) 

• szárítóberendezés 

• előhívó reagensek és szóróberendezések, 
merítőkádak, UV lámpa 

• digitális dokumentációs rendszer, 
kiértékelő szoftver 

http://lazarsoftware.com/edu/elvalasztastechnika.pdf 
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A rétegek szerkezete 

• A normál TLC réteg 10-60 mikrométeres 
diszperz,  

• a HPTLC réteg 5-2 mikrométeres szűk 
frakciójú szemcsékből áll. A HPTLC réteg 
kisebb mintamennyiség nagyobb felbontású 
elválasztására alkalmas, de költségesebb, 
mint a hagyományos réteg. 

• A normál TLC esetén 10-15 cm a hasznos 
hossz, míg HPTLC esetében 5-8 cm. 

http://lazarsoftware.com/edu/elvalasztastechnika.pdf 



7 

A hordozólapok anyaga és mérete 

• A hordozólapok anyaga 
– üveg 

– alumínium 

– műanyag 

• A rétegek legáltalánosabb méretei  
– 20 cm *20 cm (TLC) 

– 10 cm * 20 cm (TLC, HPTLC) 

– 10 cm * 10 cm (HPTLC) 

– 5 cm * 20 cm (TLC) 

– 5 cm * 7,5 cm (HPTLC, TLC) 

http://lazarsoftware.com/edu/elvalasztastechnika.pdf 
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Mintafelvitel 

• Kézzel: az így kapott kromatogram csak gyors, 
kvalitatív vizsgálatra alkalmas. 

• Minősített, kalibrált kapillárissal: megbízhatóbb 
eredményt ad. 

• Tipikus felcseppentési koncentráció: kb. 1-20 
mg/ml, tipikus felcseppentett térfogat: 0,50–5,0 
ml. 

• Normál rétegnél a felcseppentés mérete 3-5 
mm, HPTLC-s rétegnél a cseppek kétszer olyan 
közel kerülhetnek egymáshoz, de csak 1-2 mm 
átmérőjűek lehetnek. 

http://lazarsoftware.com/edu/elvalasztastechnika.pdf 
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A futtatás berendezései 

• Automata futtató kádak:  
– A gőztér előzetes telítése, a lemez bemerítése, majd a beállított 

oldószer magasság elérésekor a futtatás megszüntetése, és a 
lemez megszárítása automatikusan történik. 

– Ezzel reprodukálható a futási kép, a készülék bekerülési 
költsége viszont magasabb. 

• Szendvics kádak:  
– A réteglapot egy tőle 1-3 mm távolságra lévő üveglappal zárják 

le. A gőztér telítését a rétegen történő párolgás biztosítja.  

– A szendvics-kádakban kapott futtatási kép (kromatogram) 
jelentősen eltér a kádakban kapott kromatogramoktól, ezér a 
kettő nem vethető össze közvetlenül. 

http://lazarsoftware.com/edu/elvalasztastechnika.pdf 
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A lemezek szárítása, és hőkezelése 
 

• Leggyakrabban a hajszárítóval való szárítást 
alkalmazzák.  

• Ettől el kell térni, ha a hőkezelés (hevítés) az 
előhívási folyamat része. 

• Legjobb az állandó (szabályozható) 
hőmérsékletű, üvegkerámia bevonatú hevítő 
asztal.  

• A lemez felületéről való kipárolgás miatt 
megfelelő elszívásról is gondoskodni kell. 

http://lazarsoftware.com/edu/elvalasztastechnika.pdf 
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Előhívás, és láthatóvá tétel 

 • Történhet: bemártás/szárítás/hevítés sorrendben 

– szóró (spray) reagensekkel, majd szükség esetén 

hőkezeléssel 

– 254 nm és/vagy 366 nm UV fénnyel 

• Az általános előhívószerek erősen oxidálnak 

vagy roncsolnak, pl. foszformolibdénsav, vagy 

tömény kénsav. 

• Szín reagensek alkalmazásával csoport- vagy 

vegyület-specifikusan jeleníthetők meg egyes 

foltok. 
http://lazarsoftware.com/edu/elvalasztastechnika.pdf 
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Kiértékelés, mennyiségi elemzés 

• Minőségi információ a retenciós faktor (Rf) értékének 
azonossága alapján nyerhető. Az Rf változását egy 
ismert belső standardra (Rstd) vonatkozó relatív futási 
index értékkel (Rx) lehet kiküszöbölni.  

• Az Rf értékek, csak az azonos lapon, azonos 
körülmények között futtatott minták esetében 
hasonlíthatók össze! 

  

  

ahol  f = a folt távolsága a felcseppentés helyétől,  

  old= az oldószerfront távolsága a felcseppentés 
 helyétől 

http://lazarsoftware.com/edu/elvalasztastechnika.pdf 
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Kérdések a leckéhez 

• A réteg kromatográfiás eljárások csoportosítása 

• A rétegek felépítése 

• Futtatás, és utókezelések   
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 Réteg és oszlop kromatográfia II. 
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Az oszlopkromatográfia használata 

• Az oszlopkromatográfia néhányszor 10 mg-tól néhányszor 10 g 
mennyiségű anyagkeverékek elválasztására használatos a 
laboratóriumi gyakorlatban. Ennek során egy cső alakú edényt, az 
"oszlopot" valamilyen szilárd adszorbenssel (az állófázissal) töltünk 
meg, majd a felvitt elválasztandó anyagkeveréket valamilyen 
oldószerrel vagy oldószer-eleggyel (a mozgó fázissal) lemossuk, 
eluáljuk az oszlopról.  

• A mozgófázis áramlási sebességét a gravitáció végzi, az általában 
<1 cm/perc. Az álló 

• Az alkalmazott fázisok leggyakrabban: alumínium-oxid > szilikagél > 
magnézium-szulfát > cellulóz  

• Eluáló oldószerként a legtöbb szerves oldószer, illetve ezek 
tetszőleges keverékei használhatók (hexán < diklórmetán < dietil-
éter < etil-acetát < aceton < etanol < metanol < víz  

 
Kiss Attila: Kromatográfia — oktatási segédanyag 

http://szerves.science.unideb.hu/LC_gyak.pdf 
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Az oszlop tulajdonságai 

• Az álló fázis mennyisége általában az elválasztandó 
anyagkeverék tömegének 30-100-szorosa. Az ennek 
elhelyezésére szolgáló oszlopot úgy választjuk meg, 
hogy a magasság és az átmérő aránya -10:1 legyen. 

• így az oszlop méretei néhány cm-től (Pasteur-pipetta) 
több méterig (ipari oszlopok) terjedhetnek. Az oszlopok 
magasság-átmérő aránya a fenti átlagos értéktől (akár 
jelentősen is) eltérhet. Így például hosszabb oszlopon 
élesebb elválasztásra van lehetőség hosszabb idő alatt, 
szélesebb oszlopon gyorsabb, de gyengébb az elválás. 

Kiss Attila: Kromatográfia — oktatási segédanyag 

http://szerves.science.unideb.hu/LC_gyak.pdf 
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Az oszlopok töltése 
• Az oszlopot megtölthetjük ún. "száraz" és "nedves" 

módszerrel. A "száraz" töltés csak kisméretű 
oszlopoknál ajánlható, ugyanis itt kisebb a veszélye az 
oldószerrel való nedvesítés során történő 
buborékképződésnek, ami a töltet töredezését, 
csatornaképződést, végső soron az elválasztás romlását 
okozza. Ennek elkerülésére célszerűbb a "nedves" 
töltés. Ekkor úgy járunk el, hogy az oszlopot~ 1/3- ig 
töltjük az eluálószerrel, és a szükséges adszorbens 
mennyiséget annyi eluálószerrel nedvesítjük, hogy jól 
önthető zagyot kapjunk. Az oszlop elzáró csapjának 
(részleges) nyitásával egyidejűteg egy vagy több 
részletben felöntjük az adszorbenst. 

 Kiss Attila: Kromatográfia — oktatási segédanyag 

http://szerves.science.unideb.hu/LC_gyak.pdf 
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Kromatográfiás oszlop 

oldószertároló 

fedő szűrőpapírlap 

adszorbens 

zsugorított üvegszűrő 

frakciószedő 

Kiss Attila: Kromatográfia — oktatási segédanyag 

http://szerves.science.unideb.hu/LC_gyak.pdf 
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Az eluálószer kiválasztása 
 Az eluálószerrel szembeni legfontosabb követelmények: 

• Lépjen irreverzibilis kölcsönhatásba az adszorbenssel és a mintával; az 
elválasztott vegyületek könnyen kimutathatók legyenek benne; könnyen 
eltávolítható legyen; kicsi legyen a viszkozitása.  

• Kis elúciós készség esetén az anyagok nem vagy csak kevéssé 
mozdulnak el a startról, esetleg széles egymást átfedő sávokban 
oldódnak le az oszlopról.  

• Nagy elúciós készség esetén valamennyi komponens egyszerre, elválás 
nélkül jöhet le az oszlopról. Az elúciós készség annál nagyobb, minél 
több poláros oldószert tartalmaz az elegy. Leggyakrabban 
oldószerkeveréket alkalmazunk eluálószerként, melyet vékonyréteg 
kromatográfiás elővizsgálatokkal választunk ki. 

• Olyan eluálószert célszerű az oszlopkromatográfiás elválasztáshoz 
választani, melyben a kívánt folt Rf értéke ~0,1-0,3 és alakja kerek. 
Olyan eluálószer, melyben a folt elnyújtott alakú, farka van (tailing), nem 
fog jó elválasztást adni, mivel az oszlopról is elnyújtott sávban várható 
az elúció. 

Kiss Attila: Kromatográfia — oktatási segédanyag 

http://szerves.science.unideb.hu/LC_gyak.pdf 
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A minta felvitele 
• Az elválasztandó anyagkeveréket a lehetséges legkisebb térfogatú 

oldószerben célszerű feloldani. Ez lehet az oszlopon alkalmazott 
eluáló keverék, de ha ebben csak híg oldat készíthető, tanácsosabb 
azt a legkevésbé poláros oldószert választani, amelyben a minta 
még könnyen feloldható.  

• A minta oldatát (Pasteur) pipettával óvatosan, egyenletesen az 
adszorbens töltet tetejére rétegezzük. ügyelve arra, hogy a folyadék 
a töltetben ne vájjon üregeket.  

• A minta oldására szolgáló edényt az oldószerrel átöblíthetjük, és ezt 
is felvihetjük az oszlopra. Célszerűbb azonban, ha ez nem okoz 
jelentős anyagveszteséget, a visszamaradt anyagkeveréket későbbi 
összehasonlítás, például az elválasztott komponensek azonosítása 
céljából megőrizni.  

• A mintát (különösen kis mennyiségek esetén) úgy is felvihetjük, 
hogy jó oldószerből kevés adszorbensre pároljuk (célszerűen 
rotációs bepárlón), majd ezt a már elkészített oszlop tetejére 
rétegezzük. 

Kiss Attila: Kromatográfia — oktatási segédanyag 

http://szerves.science.unideb.hu/LC_gyak.pdf 
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Az elúció 
• A minta felvitele után az oszlop csapjának megnyitásával leengedünk annyi 

oldószert, hogy a töltetet a folyadékszint még ismét éppen ellepje. Ezután 
az eluálószerből pipettával, a minta felvitelével azonos módon néhány cm 
magasságú réteget alakítunk ki a tölteten. Erre azért van szükség, hogy a 
továbbiakban a lecsepegő eluálószer ne vájjon üreget a töltetbe, ezzel 
csatornaképződést indítva el.  

• Ezután az oszlopra illesztjük az eluálószert tároló edényt, és az oszlop, 
illetve a tárolóedény csapjával beállítjuk az elúció sebességét. A jó 
elválasztás érdekében a sebességnekblehetővé kell tennie a megoszlási 
egyensúly ismételt beállítását az álló és a mozgó fázis között. egy 40gos 
oszlopnál ~3-5 mL/perc átfolyási sebesség megfelelő lehet.  

• Az oszlopról távozó eluátumot több részletben, frakcióban fogjuk fel kisebb 
edények, Erlenmeyer lombikok, kémcsövek segítségével vagy frakciószedő 
készülék alkalmazásával. Az egyes frakciók anyagtartalmát ellenőrizzük 
(célszerűen vékonyréteg kromatográfiával), a homogén frakciókat 
egyesítjük, az oldószert eltávolítjuk, az elválasztott komponens tömegét 
megmérjük, elkészítjük az elválasztás anyagmérlegét 

Kiss Attila: Kromatográfia — oktatási segédanyag 

http://szerves.science.unideb.hu/LC_gyak.pdf 
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Hibalehetőségek 

 A diffúzió a folyamatosan végzett elúció során is okozhat 
sávszélesedést (tailing), illetve gyakran előfordul, hogy különösen 
az utolsókként lejövő komponensek sávjai kiszélesednek. Ez az így 
létrejöhető átfedések miatt ronthatja az elválasztást. E problémák 
kiküszöbölésére alkalmazzák a gradiens elúciót. Ennek során az 
oszlopba belépő eluálószer összetétele folyamatosan változik 
azáltal, hogy az oldószereket folyamatosan változó arányban 
elegyítik. Így egy adott komponens vándorlási zónájának utolsó 
része mindig nagyobb elúciós készségű oldószerrel eluálódik, mint 
az első része. A gradiens ezért szűkíti a zónát, megszünteti a 
kiszélesedést, ezáltal jobb elválasztást is eredményezve. 
Leggyakoribb a poláros oldószerkomponens koncentrációjának 
lineáris vagy növekvő gradiense. A gradiens képzésére két 
egymással összekötött oldószertárolót alkalmazhatunk, melyek 
közül az egyikből közvetlenül az oszlopra vezetjük az eluálószert, 
míg a másikból a polárosabb komponenst keverjük az 
oldószerelegyhez. Kiss Attila: Kromatográfia — oktatási segédanyag 

http://szerves.science.unideb.hu/LC_gyak.pdf 



25 

Kérdések a leckéhez 

• Az oszlopkromatográfia használata 

• Az oszlopok töltése 

• Eluálószerek és használatuk  
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KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 


