
 

 

 انواع کروماتوگرافی

از متحرک شوند. فهای کروماتوگرافی با توجه به نوع فاز متحرک و شکل فاز ساکن به دو گروه اصلی تقسیم میروش

 گاز یا مایع است، ولی جامد نیست. از طرف دیگر، فاز ساکن مایع یا جامد است، ولی گاز نیست.

   

 بندی بر اساس نوع فاز متحرکه( طبق1)

نامیده  2کروماتوگرافی گازیو اگر فاز متحرک یک گاز باشد،  1کروماتوگرافی مایعهرگاه فاز متحرک یک مایع باشد، 

ادۀ شود. اگر فاز ساکن یک مکروماتوگرافی گازی از نظر نوع فاز ساکن )نه شکل آن(، به دو گروه تقسیم می .شودمی

نامیده  4کروماتوگرافی گاز ـ مایعشود. اگر فاز ساکن یک مایع باشد، نامیده می 3کروماتوگرافی گاز ـ جامدجامد باشد، 

ون و درون یک ست داده شده پوششگاه جامد مایع بر روی یک تکیه فاز ساکنمایع،  -شود. در کروماتوگرافی گازمی

 گویند.( GC)کروماتوگرافی گازی  نوع روش، در اصطالح، به هر دوالزم به ذکر است که  .شودای ریخته میلوله

ترین و متداول ترینپیچیده امروزه ها بیشترین پیشرفت را کرده است،در بین سایر روش روش کروماتوگرافی گازی، که

های بسیار پیچیده زمان جداسازی ار است. حتی برای مخلوطویژه برای مخلوط گازها و مایعات و جامدات فرّروش، به

 GCاست. قدرت تفکیک زیاد، سرعت عمل تجزیه و حساس بودن روش  اکنون در حدود چند دقیقه GCوسیله به

 شیمی متداول و مرسوم باشد. هایآزمایشگاه همه سبب شده است که این روش تقریباً در

تفاده عنوان فاز ساکن اسابداع کروماتوگرافی توسط تسوت با کروماتوگرافی مایع بود، که در آن از یک مادۀ جامد به

و در  ابداع شد 1941در سال است، که  (LLC) 5کروماتوگرافی مایع ـ مایعها در این روش ۀعمد پیشرفتشد. ولی، 

اثر قرار داده شده بود و با فاز مایع متحرک جامد بی ۀجاذب جامد، از مایعی که برروی سطح ماد ۀجای یک مادبهآن 

ین این مخلوط، بسته به میزان حاللیت، ب ۀدهندغیرقابل اختالط بود، به عنوان فاز ساکن استفاده کردند. اجزای تشکیل

ۀ های زیادی در مجموعشود، ولی روشاگرچه کروماتوگرافی گازی به دو گروه تقسیم می ند.وشدو فاز مایع پخش می

 کروماتوگرافی مایع قرار دارند، که در ادامه راجع به بحث خواهد شد. 

 

 اساس شکل فاز ساکنبندی بر ( طبقه2)

در اوایل کشف شوند. کروماتوگرافی بر اساس شکل فاز ساکن به دو نوع ستونی و مسطح تقسیم میهای روش

(. 1البته هنوز هم رایج است )شکل  شد، کهای باریک و بلند پر میشیشه ستون، فاز ساکن جامد درون کروماتوگرافی

 گاه جامد پوشش داده شده و درون ستونتکیهتواند برروی این روش، کروماتوگرافی ستونی نام دارد. فاز ساکن مایع می

علت ساخت بسته، به هایستونبا های اخیر، روش کروماتوگرافی در سال ستونی تهیه کرد. LLCپر شود و لذا، 

های ستون جدید و درک بهتر از کروماتوگرافی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. کنندههای دستگاهی جدید، پرسیستم

                                                            
1 . LC: liquid chromatography 
2 . GC: gas chromatography 
3 . GSC: Gas-solid chromatography 
4 . GLC: Gas-liquid chromatography 
5 . LLC: Liquid-liquid chromatography 



 

 GCاندازه اخیرًا به)در مجموعۀ کروماتوگرافی مایع ستونی است(  نیز (HPLC) 6رافی با عملکرد زیادروش کروماتوگ

 ار یا ناپدیدار، به سرعت رو به پیشرفت است.های غیرفرّمتداول شده است. این روش، به خاطر جداسازی سریع نمونه

 
( ستونی، نمودار پائینی عالمت LCیک مخلوط توسط کروماتوگرافی مایع ) Bو  Aای برای جداسازی اجزای وارهطرح. 1شکل 

به ترتیب بیانگر، شروع  4tو  0t ،1t ،2t ،3tهای دهد. زمانخروجی از آشکارساز )کروماتوگرام( را در مراحل مختلف شویش نشان می

( از ستون، A، خروج اولین ترکیب )ساکنهمکنش ضعیف با فاز به علت بر Aتر ترکیب تزریق مخلوط، آغاز شویش، حرکت سریع

  .( از ستون، هستندBو خروج دومین ترکیب )
 

هد و با دتشکیل می یونی ستونی است که فاز ساکن آن را مواد تبادلگرنوعی کروماتوگرافی  7(IC)کروماتوگرافی یونی 

 برایهای کروماتوگرافی مایع قرار دارد. امروزه این روش توجه به فاز متحرک آن که یک مایع است، در مجموعۀ روش

به همین دلیل در این رود. کار میبههای معدنی ها و نمونهویژه در آب، بههای معدنی و آلیمقادیر کم یون گیریاندازه

 شود. کتاب با تفصیل بیشتری شرح داده می

مواد موجود در یک مخلوط با کروماتوگرافی ستونی مشکل بود، لذا،  مقادیر کم در ابتدای کشف کروماتوگرافی، تجزیۀ

توسعه یافت. در این روش، که نوعی کروماتوگرافی مسطح  8(PC) برای رفع این مشکل روش کروماتوگرافی کاغذی

ح، طبردن به مزایای کروماتوگرافی مسشود. پیهای کاغذ مخصوص، انجام میاست، تفکیک اجزای مخلوط بر روی ورقه

های شد. در این روش، تفکیک اجزای مخلوط بر روی الیه 9(TLC) آن به صورت کروماتوگرافی الیه نازک ۀسبب توسع

برای  شود.ای یا صفحات سخت دیگر انجام میجاذب پوشش داده شده بر روی صفحات شیشه ۀنازکی از یک ماد

                                                            
6 . HPLC: High-Performance Liquid Chromatography 
7 . IC: Ion Chromatography 
8 . PC: Paper chromatography 
9 . TLC: Thin-layer chromatography 



 

توان یک میدان الکتریکی در طول کاغذ یا صفحه اعمال می، TLCیا  PC ۀوسیلافزایش قدرت تفکیک ترکیبات یونی به

 شود.نامیده می 11و الکتروفورز الیۀ نازک 10ترتیب الکتروفورز کاغذیهای حاصل بهکرد. در این صورت، روش

                                                            
10 . Paper electrophoresis 
11 . Thin-layer electrophoresis 


