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ismerd meg!
 

 

Mi a kromatográfia? 

II. rész 
 
Az előző lapszámunkban a kromatográfiával kezdtünk megismerkedni, tisztázva an-

nak alapelveit, a kromatográfiás módszerek alkalmazása kezdetének történetét. Megis-
mertük a kromatográfiás módszerek lényegét, azt, hogy az  egymáshoz nagyon hasonló 
viselkedésű anyagok elválasztására alkalmasak. Az elválasztás folyamán az elválasztandó 
alkotórészek egymással érintkező, két fázis között oszlanak meg, és az egyik fázis (moz-
gó fázis) elmozdulásának irányában vándorolnak. A mozgófázis, a kromatográfiás mód-
szer függvényében, eltérő hallmazállapotú lehet. Gázkromatográfia esetén a mozgó fázis 
leggyakrabban egy közömbös gáz (He, N2), a folyadék kromatográfia esetén pedig kü-
lönböző szerves oldószerek (hexán, izopropanol, etilacetát stb.), esetenként víz. Ugyan-
így az állófázis is lehet szilárd anyag vagy folyadék (az álló folyadékfázis megvalósítására 
az illető folyadékot előzőleg egy szilárd vagy gél állapotú hordozóra viszik fel). A leg-
gyakrabban alkalmazott szilárd állófázis a szilikagél. A szilikagél a meta-, illetve az 
ortokovasavból  (H3SiO3, H4SiO4)  képződik vízkilépés közbeni kondenzálódással (hid-
ratált atomrácsú szilícium-dioxid). Savas jellegű (pH~4-5) anyag, poláros jellegét pedig a 
szilanol (Si-OH) csoportok adják, ezek az elválasztandó anyag megfelelő funkciós cso-
portjaival hidrogénhidakat képeznek. Ezen kívül használatosak más, szervetlen alapú 
(alumínium-oxid, titán-dioxid, cirkónium-dioxid, szén), és szerves alapú (polimerek) ál-
lófázisok is. Napjaink vívmánya az új, szén alapú állófázis, az ún. grafitizált szén (angol 
rövidítése PGC), ami teljesen porózus, gömb alakú részecskékből, hexagonális elrende-
zésű szénatomok sík lemezeiből áll. Más állófázisokhoz képest számos előnnyel rendel-
kezik. Mivel a kromatográfiát ma már elsősorban színtelen anyagok elválasztására al-
kalmazzák, így különös gondot jelent a megfelelő detektálás. Leggyakrabban a rögzített 
hullámhosszra beállított ultraibolya (UV), illetve a teljes UV tartományban működő di-
ódasoros (DAD) detektorokat használják, de szokták a törésmutatót, elektrokémiai ada-
tokat, fluoreszcenciát vagy éppen a radioaktivitást követni detektorokkal. 

Az elválasztott komponensek detektorjel-idő függvényét kromatogramnak nevezzük. A 
kromatogram a kromatográf láthatóvá tett kimeneti jele. Optimális elválasztás esetén a 
kromatogram különböző csúcsai vagy mintázatai az elválasztandó keverék különböző kom-
ponenseinek (A, B) felelnek meg. A kromatogram 
fő jellemzője a retenciós idő (tR), amely a minta 
beadagolásától az adott komponens maximális 
koncentrációjának megjelenéséig eltelt idő, valamint 
a csúcs alatti terület, amely a komponensek 
mennyiségére utal. 

A továbbiakban ismerjük meg a különböző 
kromatográfiás módszereket. A módszerekre 
használt rövidítéseket az angol elnevezésük 
kezdőbetűinek összeolvasásával képezzük. 
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Papírkromatográfia (PC - Paper Chromatography) 
A papírkromatográfia talán a legrégebben használt kromatográfiás módszerek egyi-

kének tekinthető. 1943-ban Martin és munkatársai, kromatográfiás elválasztási kísérlete-
ik során, állófázisként cellulózt használtak, ami a papírkromatográfia kialakulásához ve-
zetett. A módszer elve a komponens mozgó és az álló fázis közötti megoszlásán alapul. 
Az elválasztandó alkotókat tartalmazó oldat kis részét egy papírlapra cseppentjük, 
amelynek felszínén valamilyen folyadék adszorbeálódott. Az oldószert elpárologtatjuk, 
majd a papírcsíkot megfelelő oldószerbe, oldószerelegybe helyezzük. A folyadék felszí-
vódása a papírcsíkon megindul, a minta alkotói pedig különböző sebességgel vándorolnak. 
Így az alkotók az oldószer elmozdulásának 
irányában különböző távolságokban rögzülnek, 
egymástól elválasztva. Az egyes komponensek 
elmozdulásának mértéke függ a koncentrációtól, 
a papír minőségétől, az oldószer minőségétől, 
összetételétől, a hőmérséklettől. Ahhoz, hogy 
ideális kromatogramot kapjunk, szükséges, hogy 
a szétválasztandó anyagok mennyisége kicsi 
legyen (5-50 µg). A papír anyaga általában nagy 
tisztaságú cellulóz. Fontos, hogy a papír teljes 
terjedelmében egyenletes, azonos minőségű 
legyen, és ne tartalmazzon szennyeződéseket, adalékanyagokat. A kromatogram kifej-
lesztésére számos oldószer alkalmazható. A gyakorlatilag közömbös oldószereken (ace-
ton, alkoholok) kívül kifejezetten savas jellegű (fenol, ecetsav) vagy bázikus jellegű 
(kollidin, piridin) oldószerek is használatosak. Az előhívást zárt edényben kell végezni 
azért, hogy az oldószer el ne párologjon, vagy a párolgás miatt az elegy összetétele meg 
ne változzon. 

A papírkromatográfiás módszer, egyszerűsége és jó felbontóképességének köszön-
hetően a legkülönbözőbb szervetlen ionok és szerves vegyületek (aminok, aminosavak, 
fehérjék, cukrok, alkoholok, savak, észterek, vitaminok, antibiotikumok, gyógyszerek) 
kis mennyiségeinek elválasztására alkalmazható. 
 

Vékonyréteg kromatográfia ( TLC - Thin Layer Chromatography) 
A vékonyréteg kromatográfia olyan elválasztási technika, amelyhez egy üveg-, fém- 

vagy műanyaghordozón vékony rétegben, egyenletesen szétterített állófázist alkalmaz-
nak. Vékonyréteg kromatográfiás elemzést először Oroszországban végeztek az 1930-as 
évek végén, üveglapra felvitt adszorbens rétegen. Csak az 50-es évek végén vált igazán 
elterjedtté az analitikai gyakorlatban. Nagy előnye, hogy sokféle minta analízisére hasz-
nálható, különböző adszorbenst, kifejlesztő szert, illetve előhívó reagenseket alkalmaz-
va. Könnyen kivitelezhető, egyszerűen (vizuálisan) értékelhető és olcsó elemző mód-
szer. Régen papír kromatográfiának nevezték, ma már több változata is használatos, 
mint a nagy felbontású vékonyréteg kromatográfia (HPTLC), a túlnyomásos vékonyré-
teg kromatográfia (OPLC). 

Az elválasztás kivitelezése hasonló a papírkromatográfiához. A legáltalánosabban 
használt kromatográfiás réteg a szilikagél. A mintát felcseppentés útján visszük fel a lap-
ra, amelyet ezután futtatókádba helyezünk, amely a futtatószert tartalmazza. A legegy-
szerűbb futtatókádként  használható pl. egy jól záró, alacsony, széles szájú befőttes üveg 
is. A futtatás befejeztével a lemezek szárítása egy hajszárítóval is elvégezhető. Bizonyos 
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esetekben hőkezelés alkalmazása szükséges. Az előhívás (láthatóvátétel) alapvetően két-
féleképpen történhet: amennyiben az anyagok ultraibolya tartományban elnyelnek, ak-
kor 254 nm és/vagy 366 nm-en láthatóak UV-lámpa segítségével, ellenkező esetben az 
előhívás a következő fázisokból áll: bemártás, szárítás, hőkezelés. A bemártás történhet 
szórófejes (spray) eszközökkel is, ezután hőkezeléssel láthatóvá válnak a foltok. Az álta-
lános előhívószerek általában erősen oxidálnak vagy roncsolnak,  mint a 
foszformolibdénsav vagy a tömény kénsav. Valamilyen csoport- vagy vegyületspecifikus 
színreagens alkalmazásával lehet megjeleníteni a foltokat. 

A vékonyrétegkromatográfia a mai napig alapvetően fontos szerepet játszik a 
gyógyszeranalitikában, gyógyszeranyagok és gyógyszerkészítmények vizsgálatában, mint 
az első igazán hatékony és általánosan alkalmazott módszer a vegyi gyógyszeranyagok 
tisztasági vizsgálatára. Szélesebb alkalmazhatósága és jobb standardizálhatósága miatt 
lényegében kiszorította a papírkromatográfiát a mindennapi gyakorlatból. Az előnyök 
mellett azonban mindenképpen hiányossága, hogy az anyagok pontos mennyiségi meg-
határozására, kis mennyiségű szennyeződések kimutatására nem alkalmas. Ha az anyag 
alkotórészei az egyszerű technikával nem válnak szét, gyakran segít a kétdimenziós fut-
tatási eljárás. Lényege, hogy az előkészített, mintával ellátott lemezt először futtatjuk az 
első oldószerrel, majd a lemezt kiemeljük a kádból, megszárítjuk, és 90°-kal elfordítva 
belehelyezzük a másik oldószerbe, és a másik irányba futtatjuk. 
 

Gázkromatográfia (GC - Gas Chromatography) 
A gázkromatográfia az egyik legjelentősebb analitikai módszer. Mivel széleskörű el-

terjedése közel egy évtizeddel megelőzte a nagyteljesítményű folyadékkromatográfiát, 
méltán nevezhetjük a modern műszeres analízis előfutáraként. 1952-ben, közel 50 évvel 
azután, hogy Mikhail Cvet leírta a kromatográfiás elválasztás módszerét, Archer John, 
Porter Martin és Anthony T. James kifejlesztette a gáz-folyadék kromatográfiát. A gáz-
kromatográfia széles körben alkalmazható módszer, mely hőstabil, illékony, szerves és 
szervetlen vegyületek elválasztására szolgál. Kiválóan alkalmas többek között szénhid-
rogének és származékainak, élelmiszerek aromaanyagainak, gyógyszerek összetételének, 
növényvédőszerek és környezetszennyező anyagoknak a meghatározására. Előnyei közé tar-
tozik a hatékonysága, szelektivitása, kicsiny mintaigénye, egyszerűsége, továbbá, hogy az el-
választás során a mintakomponensek nem roncsolódnak, így akár az analízis más technikával 
tovább folytatható. Hátrányai között meg kell említenünk, hogy csak nagy tisztaságú, illé-
kony minták elemezhetők, a biztos azonosításhoz más készülék is szükséges, valamint a ke-
zelése gyakorlatot, hozzáértést 
igényel. A mozgófázis gáz 
(vivőgáz),  az állófázis lehet szilárd 
(gáz-szilárd kromatográfia), vagy 
folyékony halmazállapotú (gáz-
folyadék kromatográfia). A 
vivőgáz 99.999%, vagy annál 
nagyobb tisztaságú oxigén-, víz- 
és szénhidrogénmentes kell 
legyen. A hidrogén tűz és 
robbanás-veszélyes, palackból 
csak indokolt esetben használható 

. 
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Vívőgázként héliumot és nitrogént használnak az általános gyakorlatban. Detektor-
gázként szénhidrogénmentes levegőt, H2, N2, Ar, He-t használnak. A többi kromatográ-
fiás eljárással szemben az inert vivőgáz nem lép kölcsönhatásba a mintával. 

A gázkromatográfban (GC) működés közben állandóan áramlik a vivőgáz, amely 
képes a gőz állapotú komponenseket amelyeket egy adott pillanatban a mintaadagolóba 
juttatunk és elpárologtatunk – áthajtani az oszlopon (mely az elválasztást végzi), és eljut-
tatni az oszlop végéhez csatlakozó detektorba. Az injektálás történhet kézzel, 
mikroliterfecskendő segítségével, vagy automata injektorral. A következő fázisban tör-
ténik a minta elpárologtatása. Ezután a vivőgáz a beadagolt mintát bejuttatja az oszlop-
ra. Az oszlop detektor jelzi a szétválasztott komponenseket valamilyen fizikai vagy ké-
miai tulajdonságuk mérésével. Leggyakrabban alkalmazott detektortípusok: lángioni-
zációs detektor, hővezetőképesség-mérő detektor és az elektronbefogási detektor. A fo-
lyadék-oszlopkromatográfiáról és más, gyakran használt elválasztási módszerekről a kö-
vetkező számban olvashattok. 

Forrásanyag: 
[1] CRC Handbook of Chromatography Volume II. CRC Press, Cleveland, Ohio 1972  
[2] Erdey László, Mázor László, Analitikai kézikönyv. Műszaki kk. 1974. 
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Miért kék az ég? 
Napfelkelte a laboratóriumban 

II. rész 
 

A felhők fehér színe 
Amennyiben nem teljesül a Rayleigh-szórásra kiírt feltétel és a közegbeli inhomoge-

nitások (szórócentrumok) mérete a fény hullámhosszával körülbelül azonos nagyság-
rendű, vagy nagyobb, a Rayleigh-képlet már nem írja le jól a fényszóródást. Ebben az 
esetben általában Mie-szóródásról beszélünk. Gustav Mie (1869 – 1957), német fizikus 
dolgozta ki a fényszóródás általános elméletét, tanulmányozta a szórt fény erősségének 
változását gömb alakú inhomogenitások méretének függvényében. Elmélete érvényes 
tetszőleges méretű gömbökre, de rendkívül bonyolult számítások elvégzését követeli 
meg. Ha a részecskeméret a szóródó fény hullámhosszánál jóval kisebb (kisebb, mint a 
hullámhossz egy tizede), a Mie-elméletből a Rayleigh-szórás eredményeit kapjuk vissza, 
míg ha megegyező nagyságú, a szóródás változatlanul hullámhosszfüggő, de már nem 
annyira, mint a Rayleigh-szórásnál (a szórt fény intenzitása a hullámhossz második hat-
ványával áll fordított arányban). Végül nagy részecskeméret esetében megszűnik a fény-
szórás hullámhosszfüggése, az eredetileg fehér fény ebben a tartományban diffúzan fe-
héresen szóródik, innen nevezik ezt az intervallumot „fehér” szórási tartománynak.  

Könnyen figyelhetjük meg egyszerre a kékes színt okozó Rayleigh-szórást és a 
hullámhosszfüggetlen fehér szórást. Egy égő cigaretta parázsló végéből kék füst száll 
fel, míg a kifújt füst fehéres színezetű. A cigaretta izzó végéből felszálló füst kékes szí-
nét a Rayleigh-szórás okozza, mivel ezek a füstszemcsék a fény hullámhosszánál jóval 


