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A kromatográfiás módszerek csoportosítása  
A kromatográfiás módszerek csoportosíthatók az elválasztási mechanizmus, az álló 

fázis alakja és a fázisok halmazállapota szerint. 
Az elválasztás mechanizmusa alapján: 
Az elegy komponensei milyen erő hatására kötődnek fokozatosan az álló fázishoz: 

adszorpciós erők, 
megoszlás, 
ionok kicserélődési képessége, 
molekulaszűrőn való áthatolóképesség, 
biokémiai affinitás. 

Többféle erőhatás is jelentkezhet egyszerre: 
adszorpció mellett ioncsere,  
gélszűrés mellett adszorpció. 
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Az álló fázis alakja alapján: 
háromdimenziós oszlopkromatográfia, 
kétdimenziós (réteg- és papír-) kromatográfia. 

 
A fázisok halmazállapota szerint: 

gáz–szilárd (angol rövidítése GSC), 
folyadék–szilárd (LSC), 
gáz–folyadék (GLC), 
folyadék–folyadék (LLC). 
 

Adszorpciós kromatográfia 
A szétválasztandó elegy egyes komponensei a nyugvó adszorbens felületén 
 megkötődnek.  

A továbbvándorló oldószertől, a kevésbé erősen adszorbeálódó oldott anyagoktól 
 elkülönülnek. 
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Elúciós kromatográfia 
Műveleti fázisok: 
Az oldat betáplálása és az oldott anyag adszorbeálódása: zónaképzés. 
A tiszta oldószer vagy oldószerelegy betáplálása, a zónát alkotó anyagok sávokra való 

különítése: kifejlesztés, 
A sávok kioldása az adszorbensből: elúció. 

Zónaképzés: 

Az oldott anyagok egymástól függetlenül adszorbeálódnak. 

Három összetevő esetén a zónák első részében mindhárom anyag jelen van, később 
kettő, és végül egy összetevő zónája figyelhető meg. 

 

 

Három lehetséges fajtája van: 
Elúciós módszer, 
frontális kromatográfia, 
kiszorításos módszer. 
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Kifejlesztés:  
Az adszorbeált zónában található komponensek  szétválasztását célozza: 

Az oszlopra megfelelő oldószert öntünk, 
a tiszta oldószer a zónában az adszorbeált anyag egy részét deszorbeálja, 
az erősebben adszorbeálódott anyag lassabban halad előre, 
a kevert zónából egymástól mindig jobban elkülönülő sávok alakulnak ki. 
      ↓ 
A teljes elválás után egy-egy tiszta anyagot tartalmaznak. 

Az oldat áthaladása közben az adszorpció és a deszorpció folyamata automatikusan 
ismétlődik → egyes komponensek adszorbeáló képességüktől függően elkülönülnek 
egymástól. 

A komponensek szétválasztásának sikere függ az adott rendszeren belül az egyes 
komponensek adszorpciós tulajdonságaitól, milyen típusú izotermák jellemzik. 

Eredményes kifejlesztés után a zóna anyagai teljesen elkülönülnek egymástól → 
mindegyik sáv csak egy oldott anyagot tartalmaz. 
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Adszorbensek 
Nagy fajlagos felületű, szemcsés szerkezetű vagy porszerű hidrofil, illetve hidrofób 
jellegű anyagok. 
Minőségüket meghatározza:  

szelektivitás, 
kapacitás, 
aktivitás. 

Szelektív: képes az analízisben felhasznált anyagkeverékek egyes komponenseinek 
elkülönített adszorpciójára. 
Az adszorbens kapacitása: a tömegegysége által  adszorbeált mennyiség. 
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Aktivitás: 

Az adszorbens visszatartó képessége, retenciós sajátsága a kötőképesség erősségét 
jellemzi. 
A nagyon aktív adszorbensekből az adszorbeált anyagokat nehéz visszanyerni, a 
kromatogram kifejlesztése is nehéz. 
A kevéssé aktív adszorbensen nem következik be szeparáció. 
Az adszorbensek aktivitása kémiai szerkezetüktől és felületük morfológiájától függ. 
Ideális adszorbens szelektivitása és szelektív adszorpciós kapacitása nagy, aktivitása 
közepes. 
Szemcsenagyság: 

Az elválasztás sikerét nagymértékben befolyásolja. 
Kisebb részecskék esetén gyorsabban áll be az egyensúly, kevésbé zavar a diffúzió 
hatása. 
Túl finom részecskék esetén nagyon megnő az oszlop ellenállása a folyadék 
áramlásával szemben. 
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Eluálószerek 
Az adszorbens felületén az oldószer molekulái és az adszorptívum molekulái 

versengenek a megkötődésért. 

Az a komponens adszorbeálódik jobban, amelyiknek nagyobb az affinitása az 
adszorbenshez. 

 

Legmegfelelőbb szemcsenagyság 2–15 µm. 

Fontos követelmény, hogy az adszorbensek ne reagáljanak az oldószerekkel, a 
kromatografálandó elegy alkotóival. 

Az adszorbensek a vízhez való viszonyuk alapján: 

Hidrofil (poláris) → nagy az affinitásuk a vízhez. 

Hidrofób (apoláris) → nagyon kicsi az affinitásuk a vízhez. 
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Az adszorbenseket az adszorpciós sorrendbe állítva kapjuk az eluotrop sort. 

Az eluotrop sor utolsó tagjai a legjobb eluensek. 
Az első tagok vagy ezek keverékei a kromatográfiás szétválasztáshoz alkalmas 
zónaképző oldószerek, futtatószerek. 

Apoláris adszorbenseknél az eluotrop sor fordítva érvényes. 
A legjobb oldószer kiválasztása: 

Az oldószerben a szétválasztandó minta oldható legyen. 
Legmegfelelőbb eluens, amelyből az elegy közepes erősséggel adszorbeálódik.  
Érvényesüljön megfelelően az egyes alkotók különböző adszorptivitása. 
Az eluotrop sor egyes tagjai közötti különbséget csökkenteni kell, ha közeli 
 adszorptivitású anyagokat  akarunk szétválasztani. 
A sor két-három szomszédos oldószerének keverékét  használjuk. 
Az oldószerek legyenek nagyon tiszták. 
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Frontális kromatográfia 
 
Több oldott anyagot tartalmazó elegy átfolyik az előzőleg tiszta oldószerrel 
átnedvesített adszorbens oszlopon. 

↓ 
Először a tiszta oldószer jelenik meg. 

↓ 
Egymást követően jelennek meg az adszorbeált  anyagok, adszorptivitásuktól függően. 

A leggyengébben adszorbeálódó anyag jelenik meg először. 
A kifejlesztés alatt az egyes komponensek csak részlegesen különülnek el 
egymástól, részben egyidejűleg lépnek ki az oszlopról. 
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Kiszorításos kromatográfia 
 
Az oldott anyagok az oszlop felső részén zónát képeznek. 

↓ 
Áramoltassunk kiszorítóoldatot (erősebben adszorbeálódik, mint a zóna anyagai közül 
bármelyik). 

↓ 
A kiszorítóanyag elmozdítja az egyik komponenst, ugyanezt teszi a kevésbé 
adszorbeálódóval. 

↓ 
A kiszorítás folyamán lefolyó oldatban először az első  anyag jelenik meg tisztán → a 
második anyag ugyancsak tisztán → kiszorítóanyag következik. 
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Oszlopkromatográfia 
Eszközei: 

Üvegből készült csövek, 
beforrasztott porózus üvegre rétegezzük az adszorbenst, 
a vizsgálandó folyadék az oszlopon önként átszivárog,  
az áramlást vákuummal kell (lehet) elősegíteni. 

A kromatográfiás oszlopok töltése: száraz és nedves eljárással. 
Száraz töltéskor az adszorbenst lassanként, rétegezve szórjuk az oszlopba, az 
oszlopot tömörítjük. 
Nedves töltéskor az oszlopot félig megtöltjük oldószerrel, az adszorbenst 
ugyanezzel az oldószerrel feliszapolva töltjük az oszlopba. 
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Az oszlopkromatográfia metodikája: 
A kromatografálandó anyagokat tömény oldattá alakítjuk. 
Ha az elválasztandó anyagokat az oszlop erősen  adszorbeálja, hígabb oldatokkal is 
dolgozhatunk. 
A szétválasztandó oldatot óvatosan öntve töltjük be az oszlopba (az adszorbenst 
ne keverjük föl). 
Az oszlopnak nem szabad kiszáradnia. 

A kromatogram kifejlesztése: 
Az oszlopon tiszta oldószert engedünk át. 
A kifejlődést befolyásolja az oldószer átfolyási sebessége. 
Az optimális szétválasztáshoz be kell állítani az oldószer átfolyásának megfelelő 
sebességet. 
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A színes anyagok szétválasztásának figyelemmel kísérése a legegyszerűbb. 
A színtelen anyagok elválásának észlelése: 

Ibolyántúli fényben, 
fluoreszkáló adszorbensek használatával, 
a színtelen anyagok színes származékokká alakításával, 
a kiválasztandó anyaghoz megközelítően azonosan adszorbeálódó színes 
indikátorokkal, 
vizsgált anyag színreakcióba vitelével  lehetséges. 
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Megoszlási kromatográfia 

Egymással nem elegyedő vagy csak korlátozottan elegyedő folyadékokban az anyagok, 
oldékonyságuktól függően, különböző mértékben oldódnak. 

Alkalmas több összetevőből álló elegyek komponenseinek szétválasztására. 

A megoszlást előidéző oldószerek egyikének szabad mozgását adszorpcióval 
megakadályozzuk, a másik oldószert áramoltatjuk át ezen az adszorbensen. 

A rendszerben sorozatos megoszlási folyamatok  játszódnak le. 

Az elválasztandó elegy összetevői egyenként, különválva hagyják el a kromatografáló 
rendszert. 
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A megoszlási kromatográfia elmélete 

Az alkalmazott adszorbens a szilárd hordózó, a rajta megkötött folyadék az álló fázis, a 
másik oldószer a mozgó fázis. 

Az elválasztandó elegy összetevői e két fázis között oszlanak meg. 

A szilárd hordozó lehet oszlopba töltött porszerű adszorbens, szűrőpapírlap, vagy -csík.  

Ez alapján lehet:   
Megoszlási oszlopkromatográfia, 
papírkromatográfia. 
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Ioncserés kromatográfia 

Az álló fázis polimer szerkezetű szerves vagy szervetlen anyag, amelyen aktív csoportok 
vannak. 

Az aktív csoportok a vázról leszakadni nem tudnak, ellenionok is tartoznak hozzájuk, 
amelyek a mozgó  fázis hasonló jellegű ionjaival kicserélődhetnek. 

A kationcserélő polimer aromás gyűrűhöz kötött disszociáló (protonleadó) csoportot 
tartalmaz: 

–SO3H, –COOH, –PO4H2, fenolos –OH. 

A kicserélhető kation lehet H+ vagy Na+. 

Az anioncserélő anyagok disszociációra képes különböző rendű kationokat 
tartalmaznak, hozzájuk  anionként OH– és Cl– is kapcsolódhat. 
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A folyékony mozgó fázisban oldott ionoknak az álló, szilárd fázis disszociációjára képes, 
funkciós csoportjairól származó ionokkal való reverzíbilis kicserélődése: 

sztöchiometrikus,  

a tömeghatás törvénye alapján játszódik le. 

Az ioncserélők az aktív helyek disszociációs foka szerint erősen savas, gyengén savas, 
erősen bázisos, és gyengén bázisos lehet. 

Az ioncserélő kromatográfiában, több oldott ion esetén, az ioncserélő gyanta az egyik 
iont jobban megköti, mint a többit, a folyamat szelektív lehet. 

Az egyensúly eléréséhez szükséges időtartam hosszabb az adszorpciós 
kromatográfiánál. 
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A többértékű ionok erősebben kötődnek a gyantához. 

Azonos töltetű ionok között a sorrendet a hidratált ion átmérője szabja meg. 

Az elválasztást befolyásolja a hőmérséklet. 

Az oszlopon megkötött ionokat eluálhatjuk: 

Az eluáló oldat kicserélhető ionokat tartalmaz, amelyeknek affinitása az oszlopon 
lévő rögzített ionokhoz nagyobb, mint a megkötött anyagé. 

A kötött ionok kicserélődési állandóik sorrendjében hagyják el az oszlopot. 
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Legelőnyösebb ha az ioncserélő gyanták egyféle aktív csoportot tartalmaznak. 
A kationcserélő és anioncserélő műgyanták szilárd váza vinil-benzol, divinil-benzol 
kopolimer. 
 
Kapacitás: 

A száraz ioncserélő egységnyi mennyisége hány mól oldott iont tud kicserélni. 
Az egységnyi tömegű (g) műgyantára vonatkoztatott milligramm-ekvivalens. 

Az ioncserélő gyanta duzzadása: 
A polárosabb oldószerek erősebb duzzadást okoznak. 
A kevésbé poláros oldószerre való áttérés az oszlop összeesését, 
csatornaképződést, a polaritás növelése az oszlop eltömődését okozhatja. 
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Az ioncserés oszlopkromatográfia metodikája 
 
Az oszlop homogén méretű szemcsékből áll. 
Az ioncserélő oszlopot nedves, iszapolásos módszerrel töltjük. 
A gyantát használat előtt az előírt oldószerben duzzasztjuk. 
A kromatografálást vizes oldatban végezzük, elúciós, kiszorításos módszerekkel. 
Az ioncserélő műgyanta regenerálása az aktív helyre bekötendő iont nagy 
koncentrációban tartalmazó oldat segítségével. 
A kationcserélő műgyantákat savas oldatokkal (ritkábban Na+-ionokkal), az 
anioncserélőket többnyire lúggal vagy kloridionokkal regeneráljuk. 
Az aminosavak ioncserés oszlopkromatográfiás meghatározása a későbbiekben 
részletesen tárgyalásra kerül. 
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Gélkromatográfia 

Különböző méretű molekulák analitikai és preparatív szétválasztására. 

A különböző méretű komponensekből álló elegyet granulált és duzzasztott 
gélszemcsékből álló rendszerre visszük. 

Az eltérő méretű komponensek különböző sebességgel haladnak keresztül, 
elkülönülten hagyják el a rendszert. 

A kisebb méretű molekulák behatolnak a gélszemcsék pórusaiba, áthaladásuk a 
diffúzió miatt lassú. 

A nagyobb molekulák a szemcsék közötti mikrojáratokon keresztül gyorsabban átjutnak 
a rendszeren, a pórusokba nem tudnak behatolni. 
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A dextrángél kialakulása 

Dex OH + CH2 CH CH2 Cl

O

Dex O CH2 CH(OH) CH2 Cl

Dex O CH2 CH(OH) CH2 Cl +NaOH Dex O CH CH2

O

+ NaCl + H2O

+Dex O CH CH2

O

HO Dex Dex O CH2 CH(OH) CH2 O Dex

Dex-OH = dextrán, 
CH2-(O)CH-CH2-Cl = epiklórhidrin 
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Fontos tulajdonságok: 

A szemcsék közelítsék meg a gömb alakot, duzzadt állapotban se legyenek túl lágyak. 

A dextrángélek kiindulási anyaga egy oldható poliszacharid, a dextrán.  

Kizárólag glükózrészekből épül fel. 

A glükózrészek között 90% α-1,6-glikozidos, 10% α-1,3-glikozidos kötést lehet találni. 

Az alkalikus dextránoldat epiklórhidrin hatására teljes tömegében, hőfejlődés közben 
hidrogéllé merevedik. 

A glükózláncokat glicerinéter-hidak kapcsolják össze. 
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A térháló pórusainak nagysága függ: 
a kiindulási dextrán molekulatömegétől, koncentrációjától, 
az epiklórhidrin arányától. 

Szintetikus gélképző anyagok is használatosak a  gélkromatográfiában. 
A gélképző anyagok megfelelő oldószerrel elegyítve szétválasztásra alkalmas 

gélkromatográfiás oszloppá duzzaszthatók. 
A gél jellemző tulajdonsága: 

A részecskék közötti folyadék térfogata. 
A duzzadt gélszemcsék belsejében lévő oldószer térfogata. 
A gélképző anyag saját térfogata. 
 

Géloszlop kromatográfia 

A gélkromatográfiát kromatografáló oszlopon valósíthatjuk meg. 

A duzzasztott gélanyagot a megfelelő oldószerrel átmossuk. 
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Oldószer folyamatos felvitele vagy szivattyúval vagy az oldószertartály megfelelő 
magasba helyezésével. 

Szükséges összekötő csővezeték, az eluátum  gyűjtéséhez frakciószedő berendezés. 

Detektor → a vizsgált oldat jellemző tulajdonságát automatikusan méri és regisztrálja. 

 

Gélréteg-kromatográfia 
Csak különlegesen finom szemcsézettségű Sephadex-készítmények használhatók. 
A 0,5 mm vastagságú gélrétegek bizonyultak a leghasználhatóbbnak. 
A kromatografálás alatt a réteg nem száradhat ki. 
Gondoskodni kell: 

A futtatószer be- és kivezetéséről, 
a réteg megfelelő dőlésszögének kialakításáról. 

A réteg-gélkromatográfia aminosavak és fehérjék   
 szétválasztására terjedt el. 
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A gélkromatográfia alkalmazása 
 
Gélszűrés: 
A gélrendszerre anyagok elegyét visszük fel. 
Az egyik komponens kis molekulákból, másik komponens rendkívül nagy molekulákból 
 áll. 
A nagy molekulák a szemcsék közötti térben gyorsan haladnak át a gélágyon. 
Alkalmas kolloidok sótalanítására, molekulacsoportok molekulatömeg szerinti 
szétválasztására. 
Kromatográfiás szétválasztás: 
A szétválasztandó elegy komponenseinek molekulái között csak csekély különbség van. 
Az elválasztás annál sikeresebb lesz, minél hosszabb az oszlop. 
Alkalmas pl. a nagyobb molekulatömegű zsírsavak trigliceridjeinek szétválasztása. 
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Gél vagy méretkizárásos folyadékkromatográfia I. 

Gél szemcse Pórusok átmérőja > 10 nm) 
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Gél vagy méretkizárásos folyadékkromatográfia II. 

Eltérő méretű 
molekulákból 
álló minta 

Állófázis  
a kolonnában 

Nincs kölcsönhatás a 
minta-molekula és az 

állófázis között! 
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Teljes kizárási tartomány az a nagyobb molekulaméret, amelynél nincs visszatartás 
(holt térfogat). 
Mérési (működési) tartomány az a molekulaméret, amelynél van visszatartás. 
Teljes áteresztési tartomány a nagyon kis molekulák, amelyek teljesen átjárják a 
pórusokat (a retenciós idő konstans). 

 

Teljes áteresztési tartomány 

Mérési tartomány 

Teljes kizárási tartomány lgM 

V (ml) 
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Molekulatömeg-meghatározás: 

A duzzadt géloszlopok pórusain keresztül az azonos molekulatömegű (méretű) anyagok 
hasonló módon haladnak keresztül. 

Ha az ismeretlen anyag ismert molekulatömegű komponenssel azonos módon halad át 
az oszlopon, következtetést vonhatunk le az ismeretlen anyag molekulatömegére 
vonatkozóan. 

Szükség van ismert molekulatömegű anyagokra. 

Természetes, mesterséges azonosító anyagokat alkalmazunk. 
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Affinitás folyadékkromatográfia 
Biológiailag aktív molekulák elválasztására fejlesztették ki kb. 30 éve (forradalmasította 
a molekuláris biológiát, biokémiát, biotechnológiát). 

Olyan más vizsgálatok, alkalmazások kifejlesztéséhez vezetett, amelyek alapja a 
molekuláris, illetve biofelismerés. 

Affinitás kromatográfia alapja: az oszlopon megkötött biomolekula szelektíven felismer 
és reverzibilisen megköt más biomolekulát. 

A megkötött molekulákat eluáljuk az oszlopról a mérési körülmények 
megváltoztatásával (pl. ionerősség, pH, oldószer, hőmérséklet). 
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Alkalmazások: 

Immunaffinitás  kromatográfiával az oszlopon megkötött antitestekkel (antibodies) 
antigéneket tisztítunk. 

Receptorok, enzimek, DNS fragmensek izolálására.  

Ellenanyaggal tisztíthatjuk azt a vegyületet, amely az ellenanyagot termelte. 

Immobilizált antitestekkel toxinokat kötnek meg vérből (hemoperfúzió). 

Szilárd fázisú immunoassay alkalmazásokban.  

Az ipar biotechnológiai alkalmazásokban monoklonális antitestek ipari méretekben 
történő gyártására. 
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Affinitás kromatográfia 
 
Állófázis (mátrix) 90%-ban agar-
agar gél, a többi Sephadex gél, 
cellulóz származékok vagy egyéb 
polimer. 

+ 

+ 
+ + 

+ 
+ 

+ 

távtartó 
ligandum 

+ 

megkötött biomolekula 
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