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A KROMATOGRÁFIA ELVI ALAPJAI 

A folyadékkromatográfia célja: hasonló kémiai szerkezetű vegyületek 
térbeli elválasztása és mennyiségi, valamint minőségi jellemzése a 
retenciós idő és a csúcsterület (magasság)  ̶- koncentráció összefüggés 
alapján. 

Egy mai, modern nagyhatékonyságú folyadékkromatográf 
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Elválasztástechnika – komponensek térbeli elkülönítése 
 
Réteg kromatográfia: 1930-tól. 

Gázkromatográfia: 1959-től. 

Modern folyadékkromatográfia:  1970-től. Hatékony oszlopok, nagynyomású pumpák 
fejlesztése, átfolyó cellás  detektorok. 

 Fajtái: analitikai (µg/ml  ̶  pg/ml), 
   félpreparatív (µg  ̶  g), 
   preparatív (g  ̶  kg). 

 Az adott komponens meghatározásának alapfeltétele: 

  Oldékonyság az eluensben,  

  detektálhatóság . 
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Petroléterrel nyert nyers 
paprika extraktum  
kromatografálása kalcium-
karbonát oszlopon.  
 
1. Az extraktum oszlopra történő töltése 

után azonnal. 
2. Nem megfelelő elválasztás után 

petroléterrel. 
3. Tökéletes kifejlesztés után. 
 

             1.                                2.                                   3. 
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Normál fázisú folyadékkromatográfia    (Normal-phase) NP-HPLC 

Fordított fázisú folyadékkromatográfia  (Reverse-phase) RP-HPLC 

Fordított fázisú ionpár kromatográfia    (Reverse-phase ionpair) RP-IP-HPLC 

Ioncserés folyadékkromatográfia             (Ion-exchange chrom.) IEC 

Méretkizárásos folyadékkromatográfia     (Size exclusion chrom.) SEC 

Királis folyadékkromatográfia     (Chiral chromatography) CC 

Affinitás folyadékkromatográfia     (Affinity chromatography) AC 

Folyadékkromatográfiás eljárások 
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A vizsgálandó komponens és az állófázis között fellépő kölcsönhatások 
 Ionos (Ioncserés). 

 Dipólus - Dipólus (Normál fázisú). 

 Intermolekuláris erők, amelyek poláris molekulák pozitív és negatív dipólus   
 momentumai között alakulnak ki. 

 Dipólus - Indukált Dipólus (Normál fázisú). 

 Dipólus momentummal nem rendelkező molekulákban poláris molekulák 
 ideiglenesen dipólus momentumot indukálhatnak az elektronok szimmetrikus 
 elrendeződését megbontva. 

 Hidrofób (Fordított fázisú). 

 Sztereospecifikus (Királis). 
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Normál fázisú folyadékkromatográfia 
A folyadékkromatográfiás módszerek egyik osztályozása a polaritás viszony szerinti. 
Megállapodás szerint, ha az álló fázis polárisabb, mint a mozgó fázis NP-HPLC-ről 
beszélünk 
 
Apoláris vagy kevésbé poláris vegyületek meghatározására alkalmazzák. 
 Hexán oldható vegyületek. 
 Helyzeti izomerek elválasztására. 

Állófázisok 
 Szilikagél (40-50%). 
 Alumínium-oxid (3-10%). 
 Királis állófázis (20-25%). 
 Módosított szilikagél (pl. NH2, CN, NO2, diol). 
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Poláris (specifikus, de nem ionos) kölcsönhatás a vegyületek és az állófázis poláris 
csoportjai között (SiOH, -NH2, -CN, Diol), ami retencióhoz vezet. 

Különböző adszorpciós affinitású molekulák különböző retencióval jelentkeznek (minél 
polárisabb egy vegyület, annál nagyobb retenciós ideje lesz). 

Több poláris funkciós csoportot tartalmazó vegyületek többet tartózkodnak az 
állófázison. 

A helyzeti izomerek elválasztására is lehetőség van. 



ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK FOLYADÉKKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 

 TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014 
Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású 

egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME 
  

A KROMATOGRÁFIA ELVI ALAPJAI 

Fordított fázisú kromatográfia 
Megállapodás szerint ha az álló fázis apolárisabb mint a mozgó fázis RP-HPLC-ről 
beszélünk. 
A leggyakrabban alkalmazott folyadékkromatográfiás módszer (elválasztások 80%-a). 
Állófázisok: 
 Szilikagél alapú; (80-90%) (pH =  2 ̶ 8). 
 Szerves polimer alapú; (5-10%) (pH = 1 ̶ 14). 
 Egyéb (szén alapú, zeolit, alumínium-oxid alapú; 2-10%). 
Állófázisokkal szemben támasztott követelmények: 
 Energetikailag homogén. 
 Homogén, kis eloszlású pórusszerkezet (mikropórus mentes). 
 Apoláris. 
 Mechanikai stabilitás (bírják a 200-300 bar nyomást). 
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Szilikagél alapú állófázisok (a leggyakrabban alkalmazott) 
A pH alkalmazhatóság felső határa 8-9, a szilikagél oldhatósága miatt, utószilanizálással 
pH ≈ 10. 
A pH alkalmazhatóság alsó határa 1-2, a felvitt módosító csoportok hidrolízise miatt, 
amit fémszennyeződések jelenléte tovább gyorsít. 
Módosított szilikagél (monomer) 
A módosítás célja a szilikagél polaritásának megváltoztatása. 
A módosítás alapján lehetnek: 
 Monomer (klór-szilánokkal módosított). 
 Átmeneti (bifunkciós klór-szilánokkal módosított). 
 Polimer módosítás (trifunkciós klór-szilánokkal módosított). 
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Módosított szilikagél 
A szabad-szilanol csoportok hozzáférhetősége függ: 
Pórusszerkezettől (pl. „tintásüveg” pórusban reagálatlanul maradt –OH). 
Mozgófázis összetételétől (C18 lánc helyezkedése). 
A kialakított fordított fázis jellemezhető a hidrofób (C18) és hidrofil (-OH) felület 
arányával.  
Ezt az arányt kontrollálni kell mert eltérő energetikai viszonyok rontják az elválasztás 
hatékonyságát. 
Fémszennyeződések elősegítik a –OH csoport disszociációját, célszerű fémion mentes 
szilikagélt módosítani.  
Fémtartalom szerint: 

I. generációs szilikagélek (fémion tartalom 150-200 mg/kg), 
II. generációs szilikagélek (fémion tartalom 10-100 mg/kg), 
III. generációs szilikagélek (fémion tartalom  <1  mg/kg). 
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Módosított (átmeneti) szilikagél  
Ha a szabad szilanol csoportokat bifunkciós klórszilánnal reagáltatjuk az alábbi reakció 
játszódhat le: 
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Ha a szabad szilanol csoportokat trifunkciós klór-szilánnal módosítjuk, az eredmény 
egy térhálós polimer. 
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Különböző szilikagél fajták elektronmikroszkópos képe 

Lágy szilikagél Kemény szilikagél 



ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK FOLYADÉKKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 

 TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014 
Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású 

egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME 
  

A KROMATOGRÁFIA ELVI ALAPJAI 

Szerves polimer alapú állófázisok 
A teljes pH tartományban alkalmazhatóak. Térhálós szerkezetűknek tulajdoníthatóan 
nagy mechanikai stabilitással rendelkeznek. 
Mikropórusok képződése elkerülhetetlen, így kinetikai hatékonyságuk kisebb mint a 
szilikagél alapú állófázisoké. 
A szerves polimert oldó oldószerek (klórozottak) duzzasztják a polimert, ettől 
összeroppan. 
Apoláris jelleg csökkentésére módosítják a polimert (pl. szulfonil, piridin). 
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Szén alapú állófázisok 
Hasonló viselkedést mutat a nagypórusú szilikagélhez, de 100% szén.  

Egyéni retenció mechanizmus. (Nincs eluotróp oldószer sor), az NP és RP oldószereit 
egyaránt használni lehet. 

Stabilitás jellemzi (extrém pH: 0-14, hőmérséklet és só koncentrációk).  

Minél polárisabb egy vegyület annál nagyobb retenciót mutat Hypercarb oszlopon  

("polar retention effect on graphite" vagy PREG effektus). 

Ezért alkalmas erősen poláris vegyületek elválasztására (OH, COOH vagy NH csoportot 
tartalmazó vegyületek). 

Alkalmas geometriai izomerek, diaszteroizomerek, szénhidrátok, PCB-ok elválasztására 
is. 
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Szerves polimer alapú állófázisok 
Előnyök: 
Széles pH tartomány (1-14). 
Szemcseméret eloszlás jó. 
Energetikailag gyenge kölcsönhatások (RP). 
Hosszú élettartam. 
Reprodukálható sarzsok. 
 
Hátrányok: 
Kisebb hatékonyság. 
Egyensúly beállás lassú. 
Nehezen nedvesíthető. 
Klórozott oldószerek károsítják. 



ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK FOLYADÉKKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 

 TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014 
Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású 

egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME 
  

A KROMATOGRÁFIA ELVI ALAPJAI 

Mozgó fázisok az RP-HPLC-ben 
Általános követelmények: 

Polárisabb legyen az állófázisnál. 

Tisztaság (pl. Gradient grade, Hypergrade). 

Minél alacsonyabb UV cut-off (jó fényáteresztő képesség). 

Kis viszkozitás. 

Jó oldószere legyen a mintának. 

Toxikusság. 

Detektor kompatibilis (pl. pufferek a tömegdetektorban). 
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A pH szerepe az RP-HPLC-ben 
 
A pH szempontjából négy csoportba soroljuk a vegyületeket: 

Semleges. 

Savas jellegű funkciós csoportot tartalmazó vegyületek. 

Bázikus jellegű funkciós csoportot tartalmazó vegyületek. 

Ionos, ionizálható vegyületek. 
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Semleges vegyületek 
A pH nem befolyásolja a molekula állapotát, ezért nincs szükség a pH ellenőrzésére. 

Polikondenzált aromások. 

Halogénezett aromás vegyületek. 

Alkoholok. 

Éterek. 

Ketonok. 

Aldehidek. 

(Poliaromás szénhidrogének – PAH-ok). 
 



ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK FOLYADÉKKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 

 TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014 
Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású 

egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME 
  

A KROMATOGRÁFIA ELVI ALAPJAI 

Savas jellegű funkciós csoportot tartalmazó vegyületek 
A pH befolyásolja a molekula állapotát, ezért fontos a pH ellenőrzése (karbonsavak, 
aminosavak). 

Bázikus jellegű funkciós csoportot tartalmazó vegyületek 
A pH befolyásolja a molekula állapotát, ezért fontos a pH ellenőrzése (aminok, 
aminosavak). 
 
A pH kontroll pufferek segítségével történik 
Puffer pH-ja (2-10), a puffer koncentrációja (2 mM-0,2 M tartományban). 
Gyakran használt pufferek: 
Foszfát,  Citrát,   Acetát,   Formiát 
Trisz(hidroximetil)-aminometán.  
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A pufferekkel szemben támasztott követelmények: 
 
A puffer UV cut-off-ja kisebb mint a detektálási hullámhossz. 

Szilárd szennyeződés mentes. 

Adott pH-án mikroorganizmusok (alga, baktérium) képződése. 

Puffer kompatibilitás a szerves oldószerekkel (kicsapódik magas szerves 
oldószertartalomnál; a szerves pufferek oldékonysága nagyobb). 

A minta stabilitása nagy legyen az adott pufferben. 

Puffer mentesítés (vízzel kezdjük majd szerves oldószerrel). 
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A visszatartást befolyásoló tényezők 

Növekvő pH. 
Nő a savak ionizációja – nő a visszatartás. 
Csökken a bázikus vegyületek ionizációja – gyorsan eluálódnak. 
Puffer erősség nő. 
Ioncserélő felületeken megnő a versengés – csökken a retenció. 
Nő a hőmérséklet. 
Egyensúly kedvez a mozgó fázisnak – csökken a retenció. 
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A folyadékkromatográfia alkalmazási területei 
Gyógyszeripar 
Hatóanyag-tartalom vizsgálat. 
Szennyezők és vagy bomlástermékek vizsgálata. 
Metabolizmus vizsgálat. 
Farmakokinetika. 
Kombinatorikus kémia. 
 
Élelmiszer-tudomány, -technológia, -biztonság 
Élelmiszer adalékok (vitaminok; E-vegyületek; tartósítószerek). 
Toxinok (aflatoxinok, ochratoxin). 
Aminosavak, peptidek, fehérjék. 
Cukrok (fruktóz, glükóz, szacharóz, galaktóz) és cukoralkoholok. 
Gyógyszermaradékok. 
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A KROMATOGRÁFIA ELVI ALAPJAI 

Környezet analitika 
Poliaromás szénhidrogének. 
Peszticidek. 
Nem-ionos felületaktív anyagok. 
 
Klinikai vizsgálatok 
Metabolikus rendellenességek vizsgálata. 
Tumormarkerek azonosítása. 
Neurotranszmitterek (acetilkolin, dopamin). 
 
Bűnügyi vizsgálatok 
Kábítószerek (kokain, amfetaminok). 
Dopping szerek (szteroidok). 
Robbanószer maradékok. 
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A kromatográfiás eljárások során működő erők 
Adszorpció 
A kromatográfiás módszerek adszorpciós és megoszlási folyamatokkal járnak együtt. 
A heterogén rendszerek határfelületén működő erők → egyik fázis felületén a vele 
érintkező másik fázis molekuláit kisebb-nagyobb mértékben képesek megkötni. 
A fázis felületén a komponens koncentrációja nagyobb, mint a folyékony fázisban → a 
jelenség az adszorpció, az anyag, amelynek felülete a másik fázis molekuláit megköti az 
adszorbens, a felületen megkötött anyag az adszorptívum.  
Az adszorpció: az adszorbens felületén lévő molekulák és az adszorptívum molekulái 
között erők hatnak → az adszorptívum molekuláinak egy részét az adszorbens 
felületére vonzzák. 
Adszorpciókor: az erők az adszorptívum molekuláinak hőmozgása ellenében munkát 
 végeznek, ami az adszorpciós hő alakjában szabadul fel. 
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 (g/ml) 

 
(g/g) 

A komponens 

B komponens 

A retenciós idő változik, csúcsalak romlik 

Adszorpciós izoterma egy A és B anyagra 
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Az adszorbeált molekuláknak az adszorbens felületéről való eltávolítása, a deszorpció, 
lehűléssel jár → az  adszorpció exoterm, a deszorpció endoterm folyamat. 

Az adszorpció dinamikus jelenség → az adszorbeált felületi réteg, és az 
adszorbeálatlan molekulák között kicserélődés megy végbe. 

↓ 
Az adszorptívum molekulái a hőmozgás következtében részben deszorbeálódnak. 

↓ 
Az adszorbeálatlan molekulák az adszorpciós erők hatására megkötődnek. 

↓ 
Az adszorpciós egyensúly: az időegységenként  megkötött molekulák száma azonos a 
felületről leváló molekulák számával. 
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Az adszorpciós folyamatok egymással érintkező fázisok halmazállapota 
szerint: 
 

 szilárd adszorbens – gáz-halmazállapotú adszorptívum 

 szilárd adszorbens – folyékony adszorptívum 

 folyékony adszorbens – gáz-halmazállapotú adszorptívum 

 folyékony adszorbens – folyékony adszorptívum 
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Adszorpció szilárd-folyadék határfelületen 

Nagy fajlagos felületű szilárd testek egyes folyadékokat és oldott anyagokat is 
adszorbeálnak. 

A tiszta folyadék adszorpciója → lioszorpció. 

Az adszorbens felületén folyadékmolekulák kötődnek meg → lioszférának nevezett 
adszorpciós réteget hoznak létre. 

Ha az adszorbeált réteg vízmolekulákból áll → hidroszféra, hidrátburok. 

A folyadékadszorpció a szilárd és folyékony fázis anyagi természetétől függ: 
A folyadékok amelyek nedvesítik az adszorbens felületét jól,  
amelyek nem nedvesítik rosszul, vagy egyáltalán nem adszorbeálódnak a szilárd 
fázison. 



ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK FOLYADÉKKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 

 TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014 
Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású 

egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME 
  

 

 

 

 

 

 

A folyadékok nedvesítőképessége a határfelületi  feszültségtől függ → minél nagyobb a 
határfelületi  feszültség, annál kevésbé nedvesedik az adszorbens. 

Szenek és a víz közötti adszorpció hidrofób, apoláris (apoláros) jellegű. 
Szilikagél és a víz között kicsi a határfelületi feszültség, a szilikagél kiválóan 
nedvesedik, vízzel érintkezve vastag hidrátburok jön létre. 

 
Oldatok adszorpciója 
Az adszorbensek felületére mind az oldott anyag, mind az oldószer deszorbeálódhat. 

Oldatban az adszorpciós viszony függ: 
az oldószer és az adszorbens között milyen a határfelületi feszültség,  
az oldószer nedvesíti-e az adszorbens felületét. 
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Az adszorbenst rosszul nedvesítő oldószerek esetén az oldott anyagok 
adszorbeálódnak. 

Az adszorpció izotermákkal jellemezhető. 
Az oldott anyagok adszorpciójának mértéke fordítottan arányos a rendszer 
hőmérsékletével, egyenesen arányos  az oldat koncentrációjával. 
Az adszorbens telítődik, ha felületét monomolekuláris adszorptívumréteg fedi be. 
Az oldatokban lejátszódó adszorpció reverzíbilis folyamat. 
 

Ha az oldószer a szilárd fázist jól nedvesíti: 
Alkalmatlan vízben oldott anyagok adszorpciójára. 
Az oldószer nagymérvű adszorpciója miatt az adszorbens felületéről az oldott 
anyagok teljesen kiszorulnak. 
   ↓ 
  Negatív adszorpció. 
Az adszorbens és az adszorbeált anyag molekulái között a határfelületi erőkön 
kívül kémiai kölcsönhatás is kialakul. 
   ↓ 
  Kemoszorpció (nem reverzíbilis). 
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Megoszlás 
 
Megoszlási hányados:  
 ahol: 
  K: megoszlási hányados, 
  c1: az oldott anyag koncentrációja az egyik oldószerben, 
  c2: az oldott anyag koncentrációja a másik, vele egyensúlyban levő    
   oldószerben. 

A megoszlási hányados híg oldatokban csak a résztvevők anyagi minőségétől és a 
hőmérséklettől függ, független a koncentrációtól. 
A megoszlási törvény érvényes, ha az adott anyag molekuláris állapota mindkét 
oldószerben ugyanaz, sem a disszociációs, sem az asszociációs viszonyok nem 
változnak. 
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