
Kromatográfia  
 
Gáz- vagy folyadékelegyek szétválasztására szolgáló vegyi eljárás. A kromatográfiás 
módszerek közé azok az eljárások tartoznak, amelyeknél az elválasztandó alkotórészek két 
fázis között oszlanak meg;  

• az egyik fázis álló (stacioner),  
• a másik mozgó (mobilis), amely átáramlik az álló fázison. 

 
Az álló fázis általában szilárd anyag. A mozgó fázis lehet  

• folyadék vagy  
• gáz, ami egyben folyadék- vagy gázkromatográfiát jelöl. 

 
Szilárd, adszorpciós tulajdonságokkal bíró álló fázis esetében adszorpciós kromatográfiáról 
beszélünk. Az egyes alkatrészek aszerint választódnak el és vonulnak az álló fázison 
keresztül, hogy  

• mennyire adszorbeálódnak az álló fázisra és  
• milyen az oldékonyságuk a mozgó fázisban. 

 
Az álló fázisként szolgáló finomszemcsés adszorbens, ami lehet például Al2O3, aktívszén, 
cellulóz, egy üvegcsőbe van töltve. Ez alkotja a kromatográfiás oszlopot. Erre viszik fel a 
mintaoldatot a szétválasztandó elegyet, ami, mint mozgó fázis mozog az álló fázison 
keresztül. Azok a komponensek, amelyek erősebben adszorbeálódnak a szilárd fázisra, kisebb 
sebességgel vándorolnak a folyadékáramlás irányába, nagyobb mértékben lefékeződnek mint 
azok, amelyek kevésbé vagy egyáltalán nem adszorbeálódnak. Az egyes alkatrészek, az 
adszorptivitásuknak megfelelően a folyadékmozgás irányában elválasztódnak egymástól és 
gyűrű formájú mozgó zónákba összpontosulnak.  
 
A fotoszintetikus pigmentek oszlopkromatográfiás szétválasztása 
 
Szükséges anyagok: zöld levél (spenót), kvarchomok, aceton, etanol, aceton-petroléter (1:9), 
kromatografáló papír (10 cm x 1 cm), vagy krétaoszlop  
 

• A növény levelét 1 g kvarchomokkal és 25 ml acetonnal a színanyagok kivonása 
céljából dörzsmozsárban alaposan eldörzsölünk. 

• A keveréket redős papírszűrőn Erlenmeyer-lombikba szűrjük.  
• A szűrletből 5 ml-t kémcsőbe öntünk, meghígítjuk kb. 2 ml desztillált vízzel, majd az 

erősen apoláros klorofillok kioldására kb. 3 ml petrolétert adunk hozzá, végül a 
kémcsövet összerázzuk.  

• A petroléteres és a vizes fázis elkülönül.  
• A kromatografáló papírcsík aljára a petroléteres (felső) fázisból 20-25 cseppet 

cseppentünk úgy, hogy minden egyes csepp után a cseppet megszárítjuk (ha a vizes 
fázisból is felcseppentünk, a kromatográfiás szétválasztás nem sikerül).  

 
Egy főzőpohárba öntsünk a futtatóelegyből, és a papírcsíkot 
lefelé lógassuk bele, úgy, hogy a felső részét a főzőpohár 
peremén rögzítjük. 

• karotinoidok  sárga foltja legmagasabban 
• klorofill-b sárgászöld  foltja középen 
• klorofill-a kékeszöld foltja legalul  



 
 



 
 


