
A KROMATOGRÁFIA ELVI 
ALAPJAI



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.

• 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.



• 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



Adszorpció szilárd–gáz határfelületen
• Adszorbensek gázhalmazállapotú anyagok 

adszorbeálására:
− faszén
− aktív szénfajták (csont-, vér-, cukor-, benzoesav-, 

mogyoró-, és dióhéjszén)
− alumínium-hidroxid
− természetes derítőszerek

• Az adszorbeált gáz mennyisége annál nagyobb, minél
nagyobb az adszorptívum koncentrációja, minél
nagyobb a gáz nyomása.

• Az adszorbeált gázmennyiség annál kisebb, minél
magasabb a rendszer hőmérséklete.

• A rendszer kellő hőmérsékletre való hevítésével az
adszorpció megszüntethető.



Adszorpciós izoterma

• Adott hőmérsékleten az adszorptívum nyomása és az
adszorbeált mennyiség közötti összefüggést mutatja:

− Kis nyomásokon a nyomás fokozásának hatására az
adszorbeált gázmennyiség rohamosan növekedik →
lineáris összefüggés.

− Nagyobb nyomásértékeken a görbék az abszcissza felé
hajlanak, később majdnem párhuzamosak lesznek vele
→ a gáznyomással az adszorbeált mennyiség nem nő
tovább.

− Nagy nyomásokon az adszorbens felülete telítődik
adszorptívummal.



• Egy adszorbens különböző összetételű légnemű
anyagokat különböző mértékben adszorbeál:

− Nagyobb molekulatömegű anyagok jobban
adszorbeálódnak.

− Minél magasabb egy légnemű anyag normális
forrpontja, annál könnyebben kötődik meg szilárd
testek felületén.



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.

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

− Szenek és 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 adszorbeálódhat.

• Oldatban az adszorpciós viszony függ:
− az oldószer és az adszorbens között milyen a határfelületi

feszültség,
− az oldószer nedvesíti-e az adszorbens felületét.

• 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).



Megoszlás

• Megoszlási hányados:
ahol:

K: megoszlási hányados
c1: az oldott anyag koncentrációja az egyik oldószerben
c2: az oldott anyag koncentrációja a másik, vele egyen-

súlyban 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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Kromatográfiás eljárások



• 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.



• 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.

• Három lehetséges fajtáját ismerjük:
− elúciós módszer
− frontális kromatográfia
− kiszorításos módszer

Oszlopkromatográfia:
• Egy megfelelően kialakított csőben a por alakú

adszorbenst oszlop alakúra tömörítve használjuk.

Vékonyréteg-kromatográfia, rétegkromatográfia:
• A por alakú adszorbenst üveg-, műanyag- vagy

fémlapra rétegezve használjuk.



Műveleti fázisok:
• Az oldat betáplálása és az oldott anyag adszorbeáló-

dása: 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.

Elúciós módszer



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.



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.



• Aktivitás:
− Az adszorbens visszatartó képessége, retenciós

sajátságai a kötőképesség erősségét jellemzi.

− A nagyon aktív adszorbensekből 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.



• A 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.

− Legmegfelelőbb szemcsenagyság 2–15 m.

• 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.



Eluálószerek
• Az adszorbens felületén az oldószer molekulái és az

adszorptívum molekulái versengenek a megkötő-
désért.

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

• 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.



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.



Kiszorításos kromatográfia
• Az oldott anyagok az oszlop felső részén zónát

képeznek.


• Áramoltassunk kiszorítóoldatot (erősebben adszorbe-
álódik, 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.



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.
− 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.



• 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.



• 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.



Rétegkromatográfia
• Az adszorbensfázist vékony rétegben lemezre visszük.

• Kis mennyiségű anyagok keverékének gyors
elválasztására használhatjuk.

• Előnyök:
− a kifejlesztés rövid időtartama,
− a foltok jó szétválasztási lehetősége,
− a kémiailag ellenálló hordozóanyagon agresszív

szervetlen oldószerek is felhasználhatók.

• A rétegkromatográfia eszközei:
− rétegkromatográfiás lemez,
− adszorbens,
− kötőanyag.



• Előkészítés a rétegkromatográfiára:

− A kötőanyagot a szükséges mennyiségű vízzel
szuszpenzióvá elegyítjük, a lemezre felkenjük.

− Szobahőmérsékleten szárítjuk, 100–105 °C-os
szárítószekrényben 30–45 percig aktiváljuk.

− Az aktivált lemezeket exszikkátorban tároljuk.

− A rétegeket kromatografálás közben üveg
futtatókamrában, légmentesen lezárjuk.

− A lemezek az oldószergőzökkel telített térben vannak.



• A rétegkromatográfia metodikája:

− A kiválasztott rétegre a vizsgálandó oldatot
mikropipettával felvisszük egymástól 20–30 mm-re lévő
pontokra.

− Egy-egy folt 6–8 mm-nél ne legyen nagyobb átmérőjű.

− A lemezt a futtatószer gőzeivel előzetesen telített
futtatókamrába helyezzük.

− A rétegre felvitt anyag foltjának előrehaladását a
vonatkozó adszorpciós izoterma határozza meg.

− A kromatogram kifejlesztését befejezzük, ha az oldószer
frontja megközelíti a lemez felső szélét.

− Szervetlen adszorbensek esetén előhívásra agresszív
anyagokat (tömény kénsav, perklórsav, antimon-
klorid) is lehet alkalmazni.



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.



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.



Retenciós faktor
• Az elválasztandó komponensek azonosítására használják.

• Az Rf értékét befolyásolja:
− a papír minősége,
− a papírrostok iránya,
− kifejlesztés módja (leszálló, felszálló, körkörös stb.),
− az oldat töménysége,
− zavaró anyagok jelenléte,
− a kifejlesztés hőmérséklete.

• Adott oldószerelegyekre, meghatározott papírral, kísérleti 
körülmények között, az Rf-értékek viszonylag állandók.

aelmozdulásont folyadékfr a
aelmozdulássáv  aR f 



Hordozóanyagok
• A szilárd fázis a két oldószer közül az egyiket

adszorbeálja.

• Ha az álló fázis vizes rendszer  az adszorbens a vizet
nagymértékben képes megkötni a felületén.

• Hidrofób anyagok kromatografálása esetén az álló
folyadékfázis apoláros oldószer  csökkentett
hidrofilitású hordozóanyagot kell használnunk.

• A hidrofób adszorbensen, hidrofób álló és hidrofil mozgó
fázissal végzett megoszlási kromatográfia: fordított
fázisú kromatográfia.

• Papírkromatográfiában:
− A kromatográfiás papír nagy nedvszívó képességű.
− Az álló fázis kialakulásához elegendő oldószert tud 

adszorbeálni, nedves állapotban is kielégítő szilárdságú.



Oldószerek
• A megoszlási kromatográfia folyadékfázisa víz vagy több

vízzel korlátozottan vagy korlátlanul elegyedő folyadék.

• Meghatározott pH-jú pufferoldatot is lehet használni.

• Rf-érték függ az oldószer polaritásától, a hidrofil anyagok
Rf-értéke az oldószer polaritásával együtt nő.

• Egyfázisú oldószerelegyek:
− Vízzel korlátlanul elegyedő szerves folyadékok.

− Eredetileg vízzel korlátozottan elegyedő folyadékok +
hidrofilező komponensek vízzel minden arányban
elegyedő 3–4 komponensű elegyei.

• Kétfázisú oldószerelegyek:
− Butanol–víz, butanol–ecetsav–víz, fenol–víz.



Papírkromatográfia
• Megoszlási papírkromatográfia:

− Leszálló-, felszálló-, vízszintes csík- és körpapír-
kromatográfia.

− Az elválasztandó elegy koncentrációja az oldatban 0,5–
2,0% között.

− Felcseppentéshez mikropipettát, szűk kapillárist
használunk.

− Töményítünk a papíron a felvitt csepp óvatos
beszárításával.

− A szétválasztandó oldat foltja kb. 5 mm átmérőjű legyen,
mintegy 0,01–0,3 mg anyagot tartalmazzon.



• Leszállókromatográfia:

− A papír végétől 8–10 cm-nyire, egymástól 2–4 cm
távolságban helyezzük el az egyes anyagkeverékek
cseppjeit.

− Nagyobb mennyiségek kromatografálása esetén sávos
felvitelt alkalmazunk.

− A futtatószert tartalmazó edény a kromatografáló-
berendezés felső részében van, ebbe merül bele a papír
vége.

− Az oldószer részben a kapilláris erő, részben a nehézségi
erő hatására lefelé halad a papírban.

− A kromatogramot addig futtatjuk, amíg a folyadékfront
meg nem közelíti a papír végét.



• Felszállókromatográfia:
− Az elrendezés a leszálló módszer fordítottja.
− Papírcsík megcseppentett vége a berendezés alján

elhelyezett oldószerbe merül.
− A futtatószer a kapilláris erők hatására fölfelé halad.

• Vízszintes kromatográfia:
− A kiszabott papírcsíkokat vízszintesen helyezzük el.
− Az oldószert papírnyelv segítségével közvetítjük hozzá.
− A körpapír-kromatográfiában 8–10 cm-es sugarú kört

vágunk.
− Az oldószer a megcseppentés helyétől, a középponttól

vízszintesen halad a papírban a kerület felé.
− Az anyagkeverékek egyes alkotói koncentrikus körök

alakjában válnak szét.



Papírkromatogramok értékelése

• A kromatogramot kiemeljük a berendezésből, még
nedvesen megjelöljük az oldószerfrontot.

• A színes anyagok közvetlenül megfigyelhetők.

• A folt súlypontját ceruzával megjelöljük.

• Színtelen anyagok esetén:

− ultraibolya fényben végzett megfigyeléssel,

− alkalmas előhívószer segítségével,

− színes származékokká alakítva.

• Az előhívást gyakran melegítéssel kell összekapcsolni.



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.



• 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.



• 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.



Ioncserélő gyanták
• Legelőnyösebb ha 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.



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.



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.



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



• 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% -1,6-glikozidos, 10% -1,3-
glikozidos kötést lehet találni.

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

− A glükózláncokat glicerinéter-hidak kapcsolják össze.



• 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 oldószertérfogata.
− A gélképző anyag saját térfogata.



Géloszlop-kromatográfia
• A gélkromatográfiát kromatografálóoszlopon valósít-

hatjuk meg.

• A duzzasztott gélanyagot a megfelelő oldószerrel
átmossuk.

• Oldószer folyamatos felvitele vagy szivattyúval vagy
az oldószertartály megfelelő magasba helyezé-
sével.

• 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.



A gélkromatográfia alkalmazása
• Gélszűrés:

− A gélrendszerre anyagok elegyét visszük fel.
− Az egyik komponens kis molekulából, 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.
− Pl.: a nagyobb molekulatömegű zsírsavak trigliceridjeinek

szétválasztása.



• 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 azonosítóanyagokat alkalmazunk.



Gázkromatográfia



• A mozgó fázis nem folyadék-, hanem gázhalmazállapotú.

• A vizsgálati anyag komponensei két különböző fázis
közötti megoszlásán vagy adszorpcióján alapul.

• Két fő típus:
− Az adszorpciós gázkromatográfia, ahol az álló fázis szilárd

(GSC).
− Megoszlásos gázkromatográfia, ahol az álló fázis folyékony

halmazállapotú (GLC).

• A szétválasztás elve:
− Adszorpció: adszorbeálóközeg a kolonna szilárd töltetének

felülete.
− Megoszlás: a szilárd hordozó nehezen illó folyadékokból

álló nagy felületű filmjében játszódik le.

• Gyakorlatban az elúciós eljárással dolgozunk.



A gázkromatográfia elmélete
• Az adszorpciós, illetve megoszlási egyensúly

dinamikus jellege következtében különféle gázok
molekulái adott hőmérsékleten és adott
gázkoncentráció esetén különböző átlagidőtartamig
tartózkodnak a szilárd vagy folyékony adszorbens
felületén.

• A gázmolekulák szerkezetüktől függően különböző
időtartam után deszorbeálódnak.

• Ha az adszorbenssel töltött kromatográfiás oszlopon
gázelegyet áramoltatunk át, a csőből először a
leggyengébben adszorbeálódó komponens lép ki,
majd a növekvő erősségű adszorpció sorrendjében a
többi komponens.



• Az egyes komponenseknek különböző a
tartózkodási idejük a kromatográfiás oszlopban 
különböző idő (retenciós idő) elteltével jelennek
meg az oszlop végén.

• A retenciós időt az oszlop hőmérséklete, az oszlop
töltetaktivitása, a készülék méretei, a vivőgáz
sebessége befolyásolja.



A készülék működése
• A kromatográfiás oszlopban állandó sebességgel

semleges gázáramot, vivőgázt vezetünk.

• A vivőgázáramba mérjük és adagoljuk be a
vizsgálandó anyagot gáz- vagy elgőzölögtetett
folyadékminta alakjában.

• A vizsgálandó elegy a vivőgázzal a kolonnába jut.

• Komponensei a vivőgáz eluáló hatására,
kötőképességüktől függően, különböző sebességgel
haladnak előre.

• Megfelelő töltet és elegendő hosszú oszlop esetén a
minta teljesen szétválik, alkotórészei egymás után
jelennek meg a vivőgázban.



• A kolonnából kilépő vivőgázt detektoron vezetjük át, az
egyes komponensek megjelenésekor az alkotó-
részek mennyiségével arányos jelet ad.

• A detektorban kapott jel regisztrálóberendezés
segítségével grafikusan ábrázolható.

• A szétválasztásra jellemző kromatogramot kapunk.

• A gázkromatogramon látható csúcsok helyéből a
komponensek minőségi azonosításához kapunk
segítséget.

• A csúcsmagasság és a haranggörbe alatti terület
alapján mennyiségi értékelést végezhetünk.

• Mennyiségi meghatározást csak lineáris tartományban
lehet végezni.



• A gázkromatográf részei:
− Vivőgázrendszer
− Mintaadagoló berendezés
− Kromatografáló oszlop (kolonna)
− Kromatográfiás érzékelőberendezés (detektor)
− Regisztrálóberendezés



Vivőgázrendszer
• A vivőgáz sem vizsgálati anyaggal, sem az oszlop

töltetével nem lép kémiai kölcsönhatásba.

• Leggyakrabban nitrogént, hidrogént, héliumot, argont,
szén-dioxidot, néha levegőt vagy oxigént használunk.

• Nagy hővezető képességű vivőgáz: H2, He

• A vivőgázt leggyakrabban palackból, nyomáscsökkentő
szelepen keresztül alkalmazzuk.

• Tartozék egy gáztisztító feltét.

• A vivőgáz áramlási sebességének állandó értéken
tartása alapvető a gázkromatográfiás elemzés
szempontjából.



• A vivőgáz áramlási viszonyainak ellenőrzése
műszerekkel:

− A nyomás mérésére manométer használható.

− Áramlásmérők:
Szakaszosan használható szappanhártyás sebességmérő

 kalibrált üvegcső a gázáram hatására szappanhab
képződik.

A hab előrehaladását stopperórával mérve a gáz
minőségétől függetlenül a térfogati sebességet kapjuk.



Mintaadagoló
• A vizsgálandó anyagot gáz, folyadék vagy szilárd

halmazállapotban tápláljuk a készülékbe.

• A kromatografálóoszlopba a mintának légneműen kell
bejutnia.

• Az adagoló és az oszlop közé előmelegítőt kell iktatni,
a minta elpárologtatható.

• Hőmérséklete 30–50 °C-kal magasabb mint az oszlopé.

• Az adagolt minta:
− Minél kisebb legyen.
− A gáznemű minták térfogata 0,1–5 cm3, a folyékony és

szilárd minták tömege pedig 2 g–20 mg.



• A gáznemű minták adagolására injekciós fecskendő,
bemérőpipetta, higanyos gázbüretta használható.

• A folyékony minták adagolása:
− Különleges fecskendőkkel  a dugattyút mikrométer-

csavar mozgatja.
− Tűvel egy szilikongumiból készült réteget (szeptum) kell

átszúrni.

• A vizsgálati anyagot a gázkromatográf kellően
felmelegített adagolóterébe kell fecskendezni.

• Sorozatvizsgálatok céljaira különböző rendszerű
automatikus mintaadagolókat szerkesztettek.



Kromatografálóoszlopok
• Töltött kolonnák:

− Üvegcsőből, alumíniumból, rézből, saválló acélból.
− Töltetes kolonnák 2–4 mm belső átmérőjű oszlopok
− Alakjuk egyenes, U, W, spirál vagy lapos spirál.
− A leghosszabb oszlopok csak spirál alakúak.

• Kapilláris kolonnák:
− Alumínium-, réz-, saválló acél-, üveg- vagy műanyag-

(poliamid, nylon) cső.
− Magasabb hőmérsékleten a saválló acélcső a

legmegfelelőbb.
− Az üvegcső falát maratják, a fémcsövek belső felületére

vékony, szilárd hordozóréteget visznek fel.
− Belső átmérőjük 0,2–1 mm közötti, hosszuk 10–100 m,

kivételes esetben több száz méter.



• A kapilláris kolonnák előnye:
− az elválasztóképességük jobb,
− az analízishez szükséges idő lerövidíthető,
− a mérés alacsonyabb hőmérsékleten is elvégezhető.

• A kapilláris kolonnák hátránya:
− kis kapacitásúak,
− a szokásos mintamennyiségnek tizedrészét tudják

feldolgozni,
− speciális gázelosztót kell beépíteni.

• A kolonnák belépőnyílása a mintaadagolóhoz, kilépő vége
pedig a detektorhoz csatlakozik.

• Egy gázkromatográfiás készülékbe többféle különböző
típusú töltettel ellátott kolonna is beépíthető.

• A különböző kolonnákat lehet sorba vagy párhuzamosan
kapcsolni.



A kromatografáló oszlop töltete
Az adszorpciós gázkromatográfiában

• Felületaktív, rendszerint szemcsés anyagok, nagy
fajlagos felületűek és kémiailag indifferensek.

• Apoláros töltőanyag például az aktív szén.

− Különböző molekulaméretű gáz, különböző szénhidro-
gének szétválasztására alkalmas.

• Poláris adszorbens például a szilikagél, alumínium-
oxid, különféle alumínium-szilikátok.

− A molekula aszimmetriája, polaritása által meghatározott
belső energiának megfelelően választják szét a gázokat.



A megoszlási gázkromatográfiában (folyadék–gáz
rendszer):

• A kapilláris kromatográfiás oszlopok hordozóanyag nélkül
tartalmazzák az álló folyadékfázist, mely a cső belső
felületéhez tapad.

• A töltött oszlopokban szemcsés hordozóanyag van,
melyet a megfelelő folyadékkal nedvesítünk.

• A folyadék az álló fázis, amelyben a szétválasztás
lejátszódik.

• A nedvesítőfolyadék:
− A kromatografálás hőmérsékletén folyékonynak kell lennie.
− Kémiailag közömbös, tartósan megmaradjon a hordozó

felületén, illékonysága lehetőleg minél kisebb,
oldóképessége minél nagyobb legyen.

− A különböző szilikonolajok különösen széles hőmérséklet-
tartományban használhatók.



Az álló fázis
• Hordozója bármilyen szemcsés anyag lehet, mely

mechanikailag elég szilárd és kopásálló, nagy
fajlagos felületű és pórusos szerkezetű.

• Leggyakrabban 0,10–0,25 mm-es szemcsézettségű
hordózóval dolgozunk.

• A folyékony álló fázis felvitele illékony szerves
oldószeres oldatból történik állandó keverés, majd
elgőzölögtetés, esetleg vákuumos elpárologtatás
segítségével.

• A kialakuló folyadékfilm vastagsága 0,1–0,5 m.



A termosztát
• A rendszert 25 °C-tól 400 °C-ig temperálhatjuk.

• A kiválasztott hőmérsékletet 0,5 °C pontossággal be kell
tartani.

• Termosztálni kell az oszlopot, a mintaadagoló
berendezést, a detektort.

• A mai készülékek légtermosztáttal, vagy fémtömb-
termosztáttal működnek.

• Korszerű készülékekben a hőmérsékletet a vizsgálat
alatt meghatározott program szerint lehet változtatni.

− A programozott fűtés légtermosztátokkal valósítható meg.
− A hőmérséklet-változtatás általában 0,2–20 °C/perc

sebességgel végezhető.
− A programozott fűtés kromatogramjavító hatású.



Detektorok
• Feladata a kolonnából kilépő vivőgázáramban

megjelenő komponens folytonos, gyors és érzékeny
észlelése.

• A detektor valamilyen fizikai vagy kémiai tulajdonság
megváltozását érzékeli a komponens megjelenésekor.

• Villamos jelet ad  regisztrálható és értékelhető.

• A négy legfontosabb detektortípus:
− hővezetőképesség-mérő detektor,
− lángionizációs detektor,
− elektronbefogási detektor,
− lángfotometriás detektor.



Hővezetőképesség-mérő detektor
• Mérőcellája furatokkal ellátott fémgömb, amelyen a

vivőgáz áramlik keresztül.

• A furatokon wolframszál van kifeszítve, amit
elektromos árammal fűtenek.

• A huzaloknak az ellenállása a hőmérséklettel erősen
váltakozik.

• Ha a vivőgázban komponens jelenik meg, a gázáram
hővezetőképessége csökken.

• A fűtött szál hőmérsékletének, ellenállásának
növekedése jól mérhető.

• Az egyik furaton a palackból származó tiszta, a másikon
a kolonnából érkező, komponenseket tartalmazó
vívőgáz áramlik.



Lángionizációs detektor (FID)
• Egy utánkeveréses hidrogénégő.

• Láng két elektród között alakul ki, amelyre 100–300 V
feszültséget adnak.

• A hidrogénláng 2000–2200 °C hőmérsékletén
kismértékben a hidrogén is ionizálódik, ez állandó
alapáramot ad.

• Ha a kolonnából szerves anyag jut a detektorba  a
hidrogénlángban elégve ionok keletkeznek  a gáz
vezetőképessége és ennek megfelelően az ionáram
jelentősen megnő.

• A lángot határoló két elektród között keletkező ionáram
megfelelő erősítés után regisztrálható.



Elektronbefogási detektorok

• A detektorban lévő sugárforrás hatására a vivőgázban
szabad elektronok és nagy tömegű pozitív ionok
keletkeznek, a megfelelő elektród felé vándorolnak.

• Ha a detektorba anionná alakulásra alkalmas vegyület
jut, az elektronokat negatív ionok képződése közben
befogja.

• Az ionáram csökken  a detektor eredeti ionáram
csökkenését jelzi.

• Sugárforrásként általában -sugárzó izotópokat (63Ni
vagy trícium) használnak.

• A sugárforrások aktivitása 4108–70108 Bq.



Lángfotometriás detektor (FPD)

• A foszfor- és kéntartalmú vegyületek szelektív
kimutatására alkalmas.

• A lángban gerjesztett minta által kisugárzott fényből
interferenciaszűrővel kiválasztja a foszforra (526 nm)
vagy a kénre (394 nm) jellemző hullámhosszú
sugarat.

• Intenzitását fotometriás úton, elektronsokszorozó
segítségével méri.



Regisztrálóberendezések

• Vonalíró elektronikus potenciométer.

• Kétcsatornás regisztrálókat is készítenek 
kétdetektoros értékelést tesznek lehetővé.

• Automatikus integrátorok:
− összegzik a görbe alatti területet,

− mérik a csúcs retenciós idejét,

− az eredményeket regisztrálják.



Nagyhatékonyságú 
(nagynyomású) 

folyadékkromatográfia (HPLC)



• A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia auto-
matizált, 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.



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.



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. 



Mintaadagolók
• Fecskendős injektálás.
• Mintabemérő mikroszelep:

− A mintát fecskendővel juttatjuk a szelep külső
csőspirálisába.

− Egy határozott mozdulattal beforgatjuk a feltöltött
csőszakaszt az eluensáramba.

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

− Leggyakoribb a 25 x 4 mm-es méret.
• Porózus felületű gyöngyökkel vagy porózus réteggel

bevont gyöngyökkel valósítható meg a legnagyobb
hatékonyság.



Oszlop töltése
• Száraz töltési módszer:

− 40 m-nél nagyobb átmérőjű gömb alakú és
20 m-nél nagyobb átmérőjű porózus felületű
szemcsék esetén.

• Tömési eljárással:
− Az adagokat teflon végű dugattyúval tömör töltetté

nyomják össze.

• Zagy formájában nagynyomású folyadék segítségével.



Detektorok és regisztrálóberendezések
• 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.



• Az UV-VIS tartományban működő fotométerek: 
− 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.



• 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.



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).



• 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, 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.



Elektroforézis



• Töltéssel rendelkező anyagok vándorlása az
elektromos térben  analitikai vagy preparatív célra
használva.

• Alkalmazható:
− anyagok egyszerű szétválasztására,

− minőségi vagy mennyiségi meghatározásra,

− a részecskék mozgékonysága alapján anyagok
jellemzésére.

• Elektromos térben levő anyagrészecskéket mozgató
erő arányos a térerősséggel és a részecskék
töltésével.

• A mozgás sebessége függ a részecske alakjától és
nagyságától is.



• Azonos töltetű, de különböző alakú vagy nagyságú
molekulák, vagy azonos nagyságú vagy alakú, de
eltérő töltésű részecskék ennek alapján
elválaszthatók.

• Az elektroforézis két alapvető módszere:

− Tiselius-elektroforézis (vándorló határfelületek
módszere)

− Zónaelektroforézis.



Tiselius-elektroforézis

• U-csőben levő fehérjeoldat pufferben oldott, két
eltérő mozgékonyságú fehérjét tartalmaz.

• A nagyobb mozgékonyságú fehérje és a kisebb
mozgékonyságú fehérje tiszta oldata elkülönül.



• Anyagkeverékek jellemzésére és mennyiségi
meghatározására szolgál.



Zónaelektroforézis

• A vizsgálandó anyag oldatát keskeny sáv (zóna)
alakjában visszük be az elektrolitoldatba.

• Ha a anyagok mozgékonysága eléggé eltérő, akkor a
komponensek tökéletesen szétválaszthatók.

• Az elválasztáskor elkülönült sávok keletkeznek,
melyeket egymástól tiszta oldószer választ el.

• Az egyes anyagok rendkívül tisztán állíthatók elő.

• Stabilizált zónaelektroforézis: az anyagot nemcsak az
oldatban, hanem valamely hordozóanyagon
vándoroltatjuk.



Papírelektroforézis
• Papírba felitatott pufferoldatban történik a

vizsgálandó anyag elválasztása.
• Kisfeszültség esetén 0–300 V, középfeszültségnél

300–1500 V, nagyfeszültség esetén 2000–3000 V
egyenfeszültséget alkalmazunk.

• A papírcsíkot az elektroforézis folyamán zárt, nedves
kamrákba helyezzük.

• A papír két vége a pufferrel megtöltött elektród-
edénybe ér.

• Célszerű a vizsgálandó oldatot a papírcsík közepén
elhelyezni.

• Az elektroforézis folyamán elektródokon lejátszódó
elektrolízis következtében pH-eltolódások játszód-
hatnak le.



Gélelektroforézis
• Keményítőgél- és poli(akrialamid)gél-elektroforézis a

legelterjedtebb.

• Natív állapotban oldhatatlan keményítő részleges
savas hidrolízissel szobahőmérsékleten gélt képző
termékké alakítható, ami magasabb hőmérsékleten
elfolyósodik.

• A keményítőgél-réteget vízszintes vagy függőleges
helyzetben lehet alkalmazni.

• Lehet még agar-, illetve agarózgél elektroforézis.

• A gélelektroforézis két elterjedt technikája:

− gélpálcikákban (rudakban) végzett „diszk”-elektroforézis, 

− lapelektroforézis.



• Diszkelektroforézis:

− A gélt kb. 5 mm átmérőjű üvegcsövekben állítjuk elő.

− A függőlegesen álló cső alsó részébe kis pórusú
elválasztógél, ennek tetejére a nagy pórusú gyűjtőgél
kerül.

− A gyűjtőgélben a fehérjéket koncentráljuk.

− A mintát a gyűjtőgél felszínére visszük, a csöveket
óvatosan feltöltjük elektródpufferrel.

• Lapelektroforézis:

− Géllapokon egyszerre több anyag analízise lehetséges.


