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Nagyhatékonyságú (nagynyomású) folyadékkromatográfia (HPLC) 

A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia automatizált, nagynyomású 
kromatográfiás eljárás. 

A mozgó fázis folyadék. 

A gyakorlatban használt töltet: 

Nagyfokú keresztkötésekkel készített polimerek (sztirol-divinilbenzol kopolimerek, 
polimetakrilátok),  

szilikagél alapú mikroszemcsék vagy kemény gélek. 
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A nagyhatékonyságú folyadékkromatográf felépítése 
Puffertárolók 
Az oszlopra felvitt minta komponenseire bontása eluálóoldat folyamatos, nyomás alatti 
bevezetésével történik. 

Az eluensek gáztalanítását a tartály légterének ritkításával és az eluensek kiforralásával 
oldják meg. 

Szükségessé válhat, hogy az eluens polaritását, pH-ját, illetve ionerősségét 
folyamatosan változtassuk. 

A hatást két vagy több egymással elegyedő, de eltérő tulajdonságú oldószer 
összekeverésével lehet elérni. 

Az analízis során az eluens összetételét előzetesen meghatározott program szerint 
változtatják, gradienselúció. 
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Szivattyúrendszer 
A töltet nagy hidrodinamikai ellenállású → 1–35 MPa (10–350 bar) nyomásra van 
szükség (újabb készülékek 50–70 MPa-on is dolgoznak). 

Az optimális szivattyú: 
Pulzálásmentesen szállít, 
lehetővé teszi a gradienselúcióhoz szükséges gyors folyadékcserét, 
minimálisak a belső holtterek. 

A HPLC-szivattyú lehet: 
Alternáló dugattyús szivattyú, pulzáló áramlást hoznak létre, 
membrán szivattyú, pulzáló folyadékáramot hoznak létre, 
injekciós rendszerű szivattyúk, lüktetésmentesen áramoltatnak, 
pneumatikus szivattyú, gáznyomással működő.  
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Eluens szállító egység – Pumpa 
Izokratikus – az eluens összetétele az elválasztás során konstans. 
Gradiens – eluens összetétele az elválasztás során, előre megállapított függvény 
szerint változik. 
Elvárások: 
0,01-10,0 ml/perc áramlási sebességgel „pulzálás mentesen” tudja szállítani az eluenst 
akár 300-400 bar nyomásesés mellett is. 
Korrózió tűrő (pl. kénsav, salétromsav). 
Könnyen légteleníthető. 
Programozható. 
Számítógép vezérelhető. 
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Infúzió „Syringe” pumpa  
Áramlás <20 µL/min (általában 
1 - 2 µL/min) 

MS detektor 

Fecskendő pumpa 

Előnye: 
Pulzálás mentes. 
Egyszerű szerkezet; 
Hátránya: 
Újrafeltöltést igényel. 
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Alternáló mozgást végző, dugattyús pumpák 



ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK FOLYADÉKKROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 

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

egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME 
  

 

 

 

 

 

 

Alternáló mozgást végző, dugattyús pumpák. 
Előnye: 
Folyamatos, megbízható működés. 
Egyszerű szerkezet. 
Hátránya: 
Pulzálás. 
 
Pulzálás csillapítás: 
Pulzálást csillapító flexibilis membránnal. 
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Gázmentesítés 
Vákuummal történő légmentesítés. 
He gázzal történő levegőkihajtás (purge). 
Ultrahang fürdővel. 
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Mintaadagolók 
Injektálás: A minta „dugószerű” bejuttatása a folyadék áramba = injektálás. 
Injektálási technikák: 
 Manuális (kézi) 
  Parciális hurok (loop) feltöltés mikrofecskendővel. 
  Teljes loop injektálás. 
 Automata 
  Parciális. 
  Teljes loop injektálás. 
Fecskendős injektálás. 
Mintabemérő mikroszelep: 

A mintát fecskendővel juttatjuk a szelep külső csőspirálisába. 
Egy határozott mozdulattal beforgatjuk a feltöltött csőszakaszt az eluensáramba. 
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Manuális injektálás 
Parciális hurok (loop) feltöltés mikro-fecskendő segítségével. 
 

Parciális hurok (loop). 
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Manuális injektálás: 
Fix térfogatú (2 μl-500 μl) minták injektálására. 

feltöltés 

pumpa oszlopra pumpa oszlopra 

„LOAD” „INJECT” 

1 2 

3 

4 5 

6 

1 2 

3 

4 5 

6 

Különféle térfogatú hurkok 
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Automata injektálás 
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Elvárások az automata injektorokkal szemben: 
 

Állítható paraméterek  (injektálási térfogat, minta felszívási sebesség, mosási ciklus 
száma és/vagy sebessége). 

Minimális átszennyezés (<0,1%). 

Injektálási pontosság (max. 1-2% RSD). 

Szükség esetén hűthető legyen a mintatálca (biológiai minták, aminosavak, fehérjék). 

Mintatároló rész fénytől védhető legyen (fényérzékeny anyagok). 

Programozható legyen (pl. származékképzés). 

Számítógép vezérelhető. 
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Oszlopok 
Nyomásálló, rozsdamentes acélból készülnek. 
Hosszuk 15–50 cm, belső átmérő 2,5–4,0 mm. 

Leggyakoribb a 25 cm x 4 mm-es méret. 

Porózus felületű gyöngyökkel vagy porózus réteggel bevont gyöngyökkel valósítható 
meg a legnagyobb hatékonyság. 

Az oszlop töltése 

Száraz töltési módszer: 
40 µm-nél nagyobb átmérőjű gömb alakú és 20 µm-nél nagyobb átmérőjű porózus 
felületű  szemcsék esetén. 

Tömési eljárással: 
Az adagokat teflon végű dugattyúval tömör töltetté nyomják össze. 

Zagy formájában: nagynyomású folyadék segítségével. 
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Különböző HPLC oszlopok és csatlakozások I. 
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Félpreparativ oszlop  20 mm i.d. 

Félpreparativ oszlop 8 mm i.d. 

Analitikai oszlopok 3,0;  4 vagy 4,6 mm i.d. 

Mikro(bore)oszlopok 1 vagy 2 mm 
i.d. 

Gyors oszlopok  2,0- 4,6 mm i.d. 

Preparativ oszlop,  40-100 mm i.d. 

Különböző HPLC oszlopok és csatlakozások II. 
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Folyadékkromatográfiás detektorok 
Detektor típusok: 

A komponensek tulajdonságát észlelik,  a vegyület fizikai tulajdonságát detektálják: 

 UV- látható abszorbancia detektor (UV- VIS). 

 Fluoreszcenciás detektor (FLD). 

 Elektrokémiai detektor (ECD). 

 Radiokémiai detektor (RD). 

 Tömeg detektorok (MSD). 

 Nitrogén detektor (NSD). 

Előnyök: specifikusság, érzékenység, szelektivitás. 

Hátrányok: minden vegyület más (pl. más UVmax). 
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Különböző HPLC oszlopok és csatlakozások II. 

Mozgófázis tulajdonságát észlelik, mozgófázis fizikai tulajdonságában történő 
változást detektálják. 

 Törésmutató detektor (RID). 

 Vezetőképesség detektor (CD). 

 Fényszórásos detektor (LSD). 

Előnyök : nagyon sok komponensre – majdnem univerzális. 

Hátrányok: zaj, érzékenység. 
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Általában a detektorokról 
Kimutatási határ  (LOD  -  limit of detection). 
3:1 jel/zaj arány tiszta referencia anyaggal. 
Mérési alsóhatár (LLOQ  - lower limit of quantitation). 
Mátrixban validált legkisebb kalibrációs pont. 
Mérési felsőhatár (ULOQ - upper limit of quantitation). 
Mátrixban validált legnagyobb kalibrációs pont. 
Dinamikus tartomány (koncentráció változás-jel változást idéz elő). 
Lineáris tartomány (egységnyi koncentráció változás-állandó jel változást idéz elő). 
Szelektivitás. 
Érzékenység. 
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A detektorral az oszlopot elhagyó eluensben az elválasztott komponensek 
koncentrációja folyamatosan követhető. 
A detektor zaja: 
Adódhat a műszer elektronikájából,  
a hőmérséklet és a hálózati feszültség ingadozásából, 
az áramlásisebesség-változásból,  
a szivattyú pulzálásából. 
Ismerni kell a detektor-alapvonal eltolódását. 
A nagynyomású folyadékkromatográfok általában UV-VIS fotométer, fluorométer, 
differenciál-refraktométer detektorral működnek. 
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Az UV-VIS tartományban működő fotométerek:  
UV detektor 
A vegyületek UV energiát nyelnek el, amelynek hullámhossza a vegyületben lévő π 
kötések (konjugációk) mennyiségétől függ. 
Viszonylag érzéketlenek az áramlási sebesség változására, a hőmérséklet-ingadozásra. 
Ezért több vegyület érzékeny detektálását teszik  lehetővé. 
A mintáknak az ultraibolya vagy látható tartományban abszorbeálniuk kell. 
A deutérium lámpa fénye résen keresztül a monokromátorházba jut, homorú tükör 
optikai rácsra vetíti. 
A kívánt hullámhosszú monokromatikus fény kiválasztható. 
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A benzamidofenol és a paracetamol UV spektruma  

200 250 300 350 400 
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Deutérium 
lámpa 

Diódasor            Computer 

A diódasor szimultán detektálja az összes 
hullámhosszt. A számítógép intenzitás / 
hullámhossz függvényt ábrázol. 

Optikai rács 

Átfolyó cella 

Fényelzáró 

Lencse 
rendszer  

Diódasoros detektor 
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Differenciálrefraktométerek: 

Az érzékelő folyamatosan méri a referenciacellában lévő tiszta és az analizátorcellában 
lévő, az elválasztott komponenst is tartalmazó eluens törésmutatója közötti 
különbséget. 

 

Fluorometriás detektorok: 

Az elválasztott komponensek ultraibolya sugárzással keltett fluoreszcens sugárzását 
mérik. 

Nem fluoreszkáló vegyületből származékképzéssel fluoreszcenciára képes vegyület 
készíthető (pl. aminosavak). 
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Érzékenyebb, szelektívebb, mint az UV-VIS detektor. 
Csak fluoreszkáló komponensek detektálására alkalmas. 
 
Emittált fény intenzitását befolyásoló tényezők: 
 Gerjesztési forrás intenzitása. 
 Besugárzott minta térfogata (cella térfogat). 
 A mérendő komponens koncentrációja. 

 
Fluoreszcenciát csökkentő tényezők: 
 Oldott oxigén vagy más szennyező anyag. 
 A szórt fény megnöveli a zajt (nagy molekulák, más fényvisszaverő felület). 
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Az antracén gerjesztési és emissziós spektruma metanolban 
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A kromatogramok értékelése 
 

A kromatogram egy diagram, melynél az idő függvényében olvasható le a minta 
koncentrációjával arányos detektorjel. 

Ideális esetben minden komponens szimmetrikus haranggörbe vagy Gauss-görbe 
alakkal jellemző csúcs formájában lép ki az oszlopból. 

Minden csúcs a komponens anyagi minőségének jellemzésére alkalmas, meghatározott 
idő eltelte után hagyja el az oszlopot.  

A minta injektálása és az oszlop végén, a csúcsmaximum megjelenése között eltelő 
időt retenciós időnek nevezzük (tR). 
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Jellemző a szomszédos csúcsok retenciós idejének különbsége. 

Minél nagyobb ez a különbség, annál könnyebben választható el a  két komponens. 

Minden komponensre jellemző a sávszélesség. 

Minél kisebb a sávszélesség, annál keskenyebbek a csúcsok, annál jobb az elválasztás. 

Mennyiségi értékelés a csúcsmagasság, illetve a csúcsterület mérésével lehetséges. 

Csúcsmagasság mérése: csúcsmagasságnak az alapvonaltól a csúcs legmagasabb 
pontjáig terjedő távolságot tekintjük. 

Csúcsterület mérése: a csúcs magassága szorozva a csúcs félmagasságánál mért 
szélességgel 
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A retenciós idő alakulása az elválasztás során 
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A szimmetria faktor definíciója 
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A kalibrálás egyenesét  
regressziós egyenessel, 
 a legkisebb négyzetek 
alapján számítjuk.  
Általános elvárás, hogy 
az R2> 0,98 legyen. 

Kalibráló egyenes szerkesztése 
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A folyadékkromatográfia alkalmazása 
élelmiszerek összetételének 

meghatározására 
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A fehérjék oszlopkromatográfiája 
A kromatográfia szorpción és deszorpción alapuló elválasztástechnikai módszer. 

Az eljárás lényege, hogy az elválasztandó anyagok egy keskeny kezdeti zónáról 
különféle szorbenseken, folyadék- vagy gázáramlás hatására, eltérő sebességgel 
mozdulnak el.  

A fehérjeanalitikában és a preparatív elválasztás-technikában az oszlopkromatográfia 
kiemelkedő jelentőségű. 

Segítségével hasonló szerkezetű frakciók választhatók el egymástól. 

Preparatív oszlopkromatográfiával egy-egy anyag igen nagy tisztaságban izolálható.  

Fehérjék szétválasztására és meghatározására mind a  folyadék-szilárd, mind folyadék-
folyadék kromatográfia elterjedt.  
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A módszerek az elválasztást előidéző hatások alapján adszorpciós, megoszlásos és 
ioncserés elválasztásokra oszthatók.  

Követelmények: 

− Az állófázis oldhatatlan legyen a mozgófázisban,  

− az állófázis irreverzíbilisen ne kösse meg az elválasztandó anyagokat,  

− ne bontsa el azokat és ne lépjen reakcióba a mozgófázis  komponenseivel.  

Az eljárás során az oszlopon az elválasztandó anyagok különböző erővel kötődnek, 
majd a mozgófázis áramoltatásával a kötődésük erősségétől függően 
deszorbeálódnak. 

Ez a folyamat folytatódik az oszlop teljes hosszában, melynek során jelentős 
eltolódások jönnek létre a szétválasztani kívánt komponensek között. 
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Az elválasztandó komponensek különböző időpontban elkülönülve jelennek meg az 
oszlop végén.  

Az eluált anyagot a fehérjeanalitikában általában UV-abszorpcióval határozzák meg 
(fenilalanin, tirozin, triptofán). 

Az UV-abszorpció időbeni változását ábrázolva kapjuk a kromatogramot, melynek 
segítségével az egyes komponensek azonosíthatók és mennyiségileg 
meghatározhatók. 
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A fehérjék vizsgálata adszorpciós oszlopkromatográfiával  
Az adszorpciós kromatográfiában alkalmazott szorbensek közül csak kevés 
alkalmazható fehérjék elválasztására. 

Ennek oka, hogy kapacitásuk nagy molekulájú anyagokkal szemben viszonylag kicsi, a 
fehérjék csak kis hatásfokkal választhatók el ezzel a módszerrel. 

Az ilyen típusú kromatográfiás körülmények között a fehérjék denaturálódhatnak és 
biológiai aktivitásukat is elveszíthetik. 

A fehérjeanalitikában adszorbensnek alkalmazták az alumínium-oxidot, a cellulózt, a 
kaolint és a szilikagélt, azonban ezek jelentősége a gyakorlatban minimális. 
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A fehérjék vizsgálata megoszlásos oszlopkromatográfiával  
Az elválasztás alapja az elválasztandó anyag ismételt ellenáramú megoszlása egy álló- 
és egy mozgófázis között.  

− Az állófázis egy szemcsés hordozóra felvitt nagy viszkozitású folyadék. 

− A mozgófázis vizes oldatok és szerves oldószerek különböző összetételű elegye.  

A fázisok közötti egyensúlyi koncentráció-megoszlás elsősorban a mozgófázis 
polaritásától függ. 

A megoszlásos oszlopkromatográfia a fehérjekutatásban nem tudott igazán nagy 
jelentőségre szert tenni.  

Ez azokkal a bonyolult viszonyokkal magyarázható, melyek az álló- és mozgófázis, 
valamint a fehérjék kölcsönhatása következtében kialakulnak.  
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