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(Κ=Cs/CM)







-Αρχή
-Οργανολογία/Χρωματογράφημα TLC
-Στατικές – κινητές φάσεις
-Ανίχνευση
-Εφαρμογές
-TLC Υψηλής Απόδοσης

Οργανολογία
Ανάπτυξη χρωματογραφήματος

0.5cm

Δείγματος 20μg

Διάμετρος σωματιδίου

επίστρωσης 2-25μm



Υάλινη πλάκα ή φύλλο αργιλλίου επιστρωμένο με στατική φάση:
 Στοιβάδα λεπτόκοκκου προσροφητικού υλικού (5-50μm) 

π.χ. διοξείδιο του πυριτίου (SiO2), οξείδιο του αργιλλίου (Al2O3), γη διατόμων (SiO2,, Al2O3, Na2O, K2O,)

Μηχανισμός:Δυνάμεις προσρόφησης
 Ποσοστό του πολικού διαλύτη προσροφάται μερικώς στη στατική φάση
Μηχανισμός:Δυνάμεις προσρόφησης- κατανομής

 Σιλανοποίηση του προσροφητικού υλικού με πολικό (κανονική φάση) ή
μη πολικό (αντίστροφη φάση) διαλύτη.
Μηχανισμός:Δυνάμεις κατανομής

 Επίστρωση της πλάκας με ιονανταλλακτική ρητίνη.
Μηχανισμός:Δυνάμεις ιονανταλλαγής

 Επίστρωση της πλάκας με κατάλληλη υδροπηκτή.
Μηχανισμός:μοριακός αποκλεισμός





Στατικές φάσεις

Ιοντικές δυνάμεις

Διπόλου-Διπόλου

Διασποράς (London)

Δεσμοί Υδρογόνου



 Σιλανοποιημένο πήγμα
οξειδίου του πυριτίου

διμέθυλοσιλάνιο

water

oloc

C
CP tan=Συντελεστής μερισμού

Κατεργασία Οξειδίου του πυριτίου με ΚΟΗ

 Εφαρμόζεται σε ουσίες με βασικές ιδιότητες
(αντισταμινικά, συμπαθομιμητικές αμίνες κ.λ.π.)

 Οι κινητές φάσεις συνήθως περιέχουν ένα
βασικό συστατικό (εξασφάλιση μη ιονισμού της ουσίας). 
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Κινητή Φάση
 Μείγμα μη πολικών διαλυτών (Κανονική φάση)
Στατική φάση πολική

 Μείγμα οργανικών πολικών διαλυτών με νερό
(Αντίστροφη φάση), Στατική φάση μη πολική

Έκλουστική ισχύ, εο

Εκφράζει την ενέργεια προσρόφησης του διαλύτη
στη στατική φάση ανά μονάδα επιφανείας. Μεγάλο
εο μικρή σημαίνει μικρή κατακράτηση ουσίας

Εκλουστικές σειρές και κινητές φάσεις
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Παράδειγμα:

 Υπεριώδη ακτινοβολία
 Εκθεση σε ατμούς I2 (λιπαρά έλαια), NH3, H2S
 Ψεκασμός ή εμβάπτιση σε αντιδραστήρια:

Ιόντα σιδήρου, 
Υπερμαγγανικό κάλιο (σακχαρα, αλειφατικές ενώσεις, αντιβιοτικά))

Βρωμοκρεσόλη
Dragendorff)

 Ραδιοχημικός
 Αγωγιμομετρικός (ηλεκτρόδια)

, Λιπαρά έλαια

Η ουσία φθορίζει σε
Σκούρο υπόστρωμα

Η ουσία δεν φθορίζει
(σκούρα κηλίδα)

Φθορίζων υπόστρωμα



Έλεγχος ορίων πρόσμιξης γνωστής ουσίας

Άγνωστο Πρότυπα αραιά

δείγμα διαλύματα πρόσμιξης

5μl 1%w/V

Στο 1%w/v δείγματος ελέγχθηκε το 0.01% σε κορτιζόνη

Στα 100% w/v δείγματος ελέγχθηκε Χ;

Έλεγχος ορίου x=1%

Παρασκευή κλοτριμαζόλιου

Πρόσμειξη Εξεταζόμενη ουσία



Έλεγχος ορίων πρόσμιξης άγνωστης ουσίας

Άγνωστο Πρότυπα αραιά

δείγμα διαλύματα πρόσμιξης

1. Εμβαδόν δευτερευουσών κηλίδων στο διάλυμα 1<Εμβαδον διάλυμα 2

2. Ο αριθμός δευτερευουσών κηλίδων στο διάλυμα 1με εμβαδόν >διάλυματος 3 
και Rfπροσμ.> Rf κωδείνης θα πρέπει να είναι <1

Έλεγχος ορίου

0.06 Χ100/4=1.5%

0.04Χ100/4=1%

2-10μm

Μη φθορίζουσα
ουσία



ριφαμπικίνη

δεακετυλοριφαμπικίνη

ριφαμπικίνη κινόνη


