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1. Wprowadzenie
Chromatografia należy do metod rozdzielania polegających na zróżnicowaniu szybkości
migracji cząstek poszczególnych składników mieszaniny. Każdy układ chromatograficzny
składa się z trzech części (rys.1):
– fazy ruchomej,
– fazy nieruchomej,
– chromatografowanych substancji.
W trakcie procesu chromatograficznego badana substancja dzieli się pomiędzy dwie fazy –
ruchomą i nieruchomą.

Rys. 1. Schemat rozdziału badanej substancji pomiędzy dwie fazy.

Istotnymi

elementami

procesu,

odróżniającymi

metodę

chromatograficzną

od

analogicznych metod rozdzielania są:
a) ruch fazy stałej lub ciekłej, kontaktującej się z fazą stacjonarną, powodujący migrację
składników mieszaniny,
b) podział cząsteczek składników mieszaniny między fazę ruchomą i fazę stacjonarną,
powodujący zróżnicowane opóźnienie cząstek rozdzielanych substancji.
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Fazą stacjonarną mogą być niewielkie ziarna lub włókna żelu, ciecz osadzona na ziarnach
lub włóknach nośnika lub ziarna adsorbentu, na którego powierzchni zatrzymywane są cząstki
rozdzielanych substancji. Faza stacjonarna powinna być silnie rozproszona (wysoki stosunek
powierzchni kontaktu z fazą ruchomą do objętości układu) zapewniając szybkie ustalanie
równowagi wymiany cząstek pomiędzy obiema fazami.
W zależności od rodzaju eluentu, czyli substancji, w której rozpuszcza się badaną mieszaninę
rozróżnia się następujące techniki chromatograficzne:
a) chromatografia cieczowa - w której eluentem jest ciekły rozpuszczalnik lub mieszanina
rozpuszczalników
b) chromatografia gazowa - w której eluentem jest gaz (zwykle hel, argon lub wodór,
czasem azot).
c) chromatografia nadkrytyczna - w której eluentem jest gaz w stanie nadkrytycznym.

Biorąc pod uwagę mechanizm procesu podziału substancji pomiędzy fazę ruchomą, a
nieruchomą można wyodrębnić następujące rodzaje chromatografii:
a) chromatografia adsorpcyjna
b) chromatografia rozdzielcza
c) chromatografia jonowymienna
d) chromatografia osadowa
Biorąc pod uwagę sposób przeprowadzenia procesu chromatograficznego można wyróżnić
cztery następujące metody:
1) wymywania
2) czołowa
3) rugowania
4) rozsuwania pasm
Chromatografia adsorpcyjna
Chromatografia adsorpcyjna jest metodą rozdzielania, w której wykorzystuje się
niejednakową zdolność składników mieszaniny do adsorbowania się na powierzchni ciała stałego.
Rozdział substancji na kolumnie chromatograficznej zależy od powinowactwa adsorpcyjnego
rozdzielanych substancji w danym układzie adsorpcyjnym. Metoda ta znalazła zastosowanie do
rozdziału i analizy związków organicznych i nieorganicznych.
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Chromatografia rozdzielcza
Chromatografia rozdzielcza oparta jest na różnicy we współczynnikach podziału
składników mieszaniny rozdzielających się pomiędzy dwie fazy ciekłe (niemieszające się ze
sobą).
Faza nieruchoma osadzona jest na nośniku – nieaktywnej substancji stałej, natomiast faza
ruchoma przepływa przez kolumnę. Badane substancje dzielą się pomiędzy fazę ruchomą i
nieruchomą zgodnie z ich rozpuszczalnością w tych fazach. Substancje, które lepiej
rozpuszczają się w fazie nieruchomej migrują wolniej niż substancje rozpuszczające się lepiej
w fazie ruchomej. Prowadzi to do rozdziału substancji badanej.
W chromatografii rozdzielczej dużą rolę odgrywają nośniki fazy ciekłej. Pożądane jest, aby
nośnik nie wykazywał własności adsorpcyjnych oraz nie reagował z substancjami
rozdzielanymi. Z obecnie stosowanych nośników zadawalające własności wykazują: żel
krzemionkowy, celuloza, ziemia okrzemkowa oraz skrobia.
Metoda chromatografii

podziałowej

znalazła szerokie zastosowanie do rozdziału,

identyfikacji oraz ilościowego oznaczania wielu związków organicznych.
Chromatografia jonowymienna

Chromatografia jonowymienna jest metodą polegającą na wymianie jonów na
jonitach. Jonity są to nierozpuszczalne ciała stałe, zawierające zdolne do wymiany jony –
kationy lub aniony. W zetknięciu z roztworem elektrolitu jony te mogą być wymieniane w
stosunku stechiometrycznie równoważnym na jony początkowo obecne w roztworze.
Wymieniacze kationów nazywa się kationitami, natomiast anionów – anionitami.
Reakcje wymiany jonowej prowadzi się najczęściej w kolumnach. Kolumny jonitowe mogą
służyć zarówno do przeprowadzenia prostej operacji usuwania jednego lub kilku jonów z
roztworu i zastępowania ich innym jonem znajdującym się początkowo w jonicie, jak też do
rozdzielania mieszanin wielu jonów, co jest przedmiotem chromatografii jonowymiennej.
Metoda

chromatografii

jonowymiennej

znalazła

zastosowanie

miedzy

innymi

do

demineralizacji wody, oznaczania całkowitego stężenia soli, zagęszczania składników
śladowych, oczyszczania i odzyskiwania odczynników.
Chromatografia osadowa
Chromatografia osadowa oparta jest na różnicy w szybkości reagowania
poszczególnych składników z fazą stałą kolumny oraz na różnicach rozpuszczalności
powstających związków w danym rozpuszczalniku. Metoda ta powoduje wytrącanie się na
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kolumnie kolejnych składników w postaci oddzielnych pasm chromatograficznych. Przez
odpowiedni dobór pH roztworu przemywającego można uzyskać warunki, w których
zachodzi wymywanie osadu jednej substancji, podczas gdy inne zostają na kolumnie.
Metoda chromatografii osadowej znalazła zastosowanie do rozdziału elektrolitów kationów
lub anionów nieorganicznych.
Metoda wymywania
Metoda wymywania polega na wprowadzeniu niewielkiej ilości mieszaniny związków
na

wierzchołek

kolumny

chromatograficznej.

Kolumnę

przemywa

się

czystym

rozpuszczalnikiem tak długo, aż dolne pasmo adsorpcyjne przejdzie do przesączu, a następnie
ulegną kolejno wymyciu pasma wyżej położone. Zmieniając odbieralnik uzyskuje się kolejno
frakcje wycieku zawierające poszczególne substancje oddzielone od siebie.
Metoda wymywania to najbardziej efektywna technika rozdziału mieszaniny na składniki.
Jest ona podstawowym sposobem przeprowadzenia chromatografii rozdzielczej oraz znajduje
powszechne zastosowanie w chromatografii adsorpcyjnej i jonowymiennej.
Metoda czołowa
Metoda analizy czołowej polega na przesączaniu badanego roztworu w sposób ciągły
przez kolumnę. W wyniku różnic w zdolnościach adsorbowania się składników na
adsorbencie kolumny, następuje zróżnicowanie prędkości wędrowania poszczególnych
składników. Składnik wykazujący najmniejsze powinowactwo do fazy nieruchomej porusza
się najszybciej i oddziela się częściowo od mieszaniny w postaci pasma wędrującego z
przodu.
Metoda czołowa nadaje się przede wszystkim do celów preparatywnych.

Metoda rugowania
Metoda rugowania polega na wprowadzeniu niewielkiej objętości roztworu na
wierzchołek kolumny chromatograficznej. Kolumnę przemywa się roztworem zawierającym
substancję rugującą o większym powinowactwie adsorpcyjnym niż składniki rozdzielane.
Wskutek większego powinowactwa ciecz przemywająca wypiera z powierzchni adsorbentu
pierwszy składnik mieszaniny o nieco mniejszym powinowactwie, ten zaś z kolei ruguje drugi
składnik o jeszcze mniejszym powinowactwie itd.
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Metoda rozsuwania pasm
Metoda rozsuwania pasm polega na wprowadzeniu niewielkiej ilości mieszaniny
związków na wierzchołek kolumny chromatograficznej. Kolumnę przemywa się roztworem
zawierającym kilka składników wykazujących zdolności adsorpcyjne odmienne niż
substancje rozdzielane. Podczas przemywania kolumny z zaadsorbowanymi na niej uprzednio
substancjami, składniki te w zależności od swych zdolności adsorpcyjnych rozmieszczają się
między warstwami poszczególnych związków. Wskutek tego następuje rozsunięcie pasm
chromatografowanych, a luki między nimi wypełniają substancje rugujące. Przy ciągłym
przepływie roztworu rugującego całość wędruje w dół kolumny, przy czym rozsunięcie
warstw zwiększa się coraz bardziej. Każdy składnik rozdzielanej mieszaniny może być
zebrany w postaci oddzielnej frakcji.

Rys. 2. Techniki separacyjne: czołowa (A), rugowania (B) rozsuwania pasm (C).
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2. Barwniki roślinne
Barwa

jest

wynikiem

selektywnego

pochłaniania

energii

promieniowania

elektromagnetycznego (światła słonecznego lub sztucznego źródła) o określonej długości fali
z zakresu 400 - 800 nm. To co widzimy odpowiada części widma światła odbitego lub
przepuszczonego. Np. zielone liście pochłaniają promieniowanie o długości fali
odpowiadającej barwie czerwonej, która jest dopełniającą do zielonej. O barwie decyduje
obecność grup, zwanych chromoforowymi. Muszą one posiadać wiązania sprzężone miedzy
atomami węgla lub azotu tzn. wiele wiązań podwójnych rozdzielonych wiązaniami
pojedynczymi.

Chromofory,

jeżeli

są

połączone

z

tzw.

auksochromami

(grupy

wodorotlenowe, aminowe, nitrowe, itp.) stają się barwnikami. Różnorodność barw
zawdzięczamy specyficznej budowie grup chromoforowych.

Rys. 3. Podział barwników roślinnych.

Najbardziej rozpowszechnionymi barwnikami roślinnymi są chlorofile. Występują one
w liściach i zielonych częściach roślin. Budowa chemiczna chlorofili to: układ porfirynowy,
w którego centrum znajdują się jony Mg2+, połączone z atomami azotu pierścieni pirolowych.
Chlorofile mogą wymieniać jony magnezowe na dwuwartościowe jony żelaza, cyny (zmiana
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barwy z zielonej na szarobrunatną) oraz na jony miedzi lub cynku (wzrost trwałości naturalnej
barwy zielonej).

Chlorofil a
Wychwytywanie energii świetlnej jest podstawową reakcją fotosyntezy. Pierwszy etap
tej reakcji związany jest z procesem absorpcji światła przez cząsteczkę fotoreceptora.
Głównym fotoreceptorem w chloroplastach większości roślin zielonych jest chlorofil a, czyli
pochodna tetrapirolu (rys. 4).

Rys. 4. Przykłady naturalnych porfiryn.
Chlorofile a są bardzo wydajnymi fotoreceptorami, ponieważ mają układ wiązań
pojedynczych i podwójnych występujących na przemian (polieny). Wykazują one bardzo
silną

absorpcję

w

zakresie

światła

widzialnego,

stanowiącego

największą

część

promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi. Jednak cząsteczka chlorofilu a
absorbuje światło tylko o określonej długości fali. Światło o długości około 450 – 650 nm nie
jest absorbowane przez chlorofil a. Rejon ten odpowiada szczytowi widma słonecznego. Brak
korzystania ze światła o takiej długości byłby dla rośliny marnotrawstwem energii. Nawet w
tej części widma, w której chlorofil a absorbuje światło, wiele fotonów może przez niego
przechodzić i nie zostać zaabsorbowane. Wynika to ze stosunkowo niewielkiej ilości
cząsteczek chlorofilu a znajdujących się w centrum reakcji.
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Chlorofil b
Chlorofil b różni się od chlorofilu a tym, że zawiera grupę formylową w miejscu
grupy metylowej. Ta niewielka różnica powoduje przesunięcie dwóch głównych maksimów
absorpcji w kierunku środkowej części widma światła widzialnego. W szczególności chlorofil
b absorbuje wydajnie światło o długości fali między 450 a 500 nm.
W chloroplastach, obok chlorofilów występują również karotenoidy. Są to żółte lub
pomarańczowe barwniki roślinne o budowie polienowej (cząsteczki zawierające wiele
podwójnych wiązań sprzężonych). Cząsteczka karotenoidu zawiera osiem tzw. jednostek
izoprenowych. Związki zawierające tylko węgiel i wodór to karoteny.

Karotenoidy
Karotenoidy są złożonymi polienami, które absorbują światło o długości fali 450 –
500 nm. Odpowiadają za żółty i czerwony kolor owoców oraz kwiatów, jak również nadają
piękne barwy jesiennym liściom (wówczas cząsteczki chlorofilu ulegają degradacji).
Oprócz roli, jaką odgrywają w przenoszeniu energii do centrum reakcji, karotenoidy
pełnią funkcje obronne: zmniejszają szkodliwe skutki reakcji fotochemicznych, zwłaszcza
tych z udziałem tlenu. Ochrona ta jest szczególnie ważna jesienią, gdy główny barwnik, jakim
jest chlorofil, ulega degradacji i nie może absorbować energii świetlnej. Rośliny, które nie
zawierają karotenoidów szybko ulegają zniszczeniu przez ekspozycję na światło i tlen.
Do grupy karotenoidów zalicza się karoteny i ksantofile. Karoten to barwnik o kolorze
pomarańczowym. Na największą uwagę zasługuje tzw. beta – karoten (rys.5), stanowiący
80% wszystkich karotenów roślin wyższych. Szczególnie obficie występuje on w korzeniu
marchwi.

Rys. 5. Struktura β-karotenu.
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Ksantofile
Ksantofile to pochodne tlenowe karotenów (rys.6). Dzięki wielu sprzężonym
wiązaniom podwójnym nadają żółtą, pomarańczową lub czerwoną barwę kwiatom, owocom a
także żółtku jaj (luteina). Powstają one przy utlenianiu karotenów przy pomocy enzymów tzw. oksydaz mieszanych.

Rys. 6. Struktura luteiny.
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3. Pomiary
3.1 Przygotowanie materiału roślinnego - ekstrakcja barwników z liści.
Świeże liście (4 – 5 g) posiekać na drobne kawałki i przenieść do moździerza. Do
rozdrobnionych liści dodać 15 ml (porcjami po 5 ml) mieszaniny eter naftowy : etanol
(stosunek objętościowy 9 : 1) i dokładnie utrzeć.

Rys.7. Przygotowanie liści do ekstrakcji barwników roślinnych.
Uzyskaną mieszaninę należy przesączyć
przez

zwilżoną

bibułę

filtracyjną

do

rozdzielacza. Następnie, fazę organiczną
przenieść

do

małej

zlewki

i

zatężyć

usuwając nadmiar rozpuszczalnika. W tym
celu umieszcza się zlewkę w naczyniu z
gorącą wodą (temperatura wrzenia eteru
naftowego: 40 ºC).
Należy

uważać

aby

całkowicie

nie

odparować rozpuszczalnika. Pozostawić
około 2 ml ekstraktu.

Usuwanie

nadmiaru

rozpuszczalnik

należy przeprowadzać pod dygestorium.
Rys. 8. Ekstrakcja barwników z liści.
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3.2 Przygotowanie kolumny
Do kolumny chromatograficznej wprowadzić na dno niewielki kawałek waty (tak by
przytkać wylot, nie ubijać). Kolumnę umieścić w statywie a na jej końcu zamocować kranik.
Przy zamkniętym kraniku wprowadzić do kolumny 5 ml eteru naftowego i usunąć powietrze z
waty. Do zlewki naważyć 10 g skrobi oraz 20 ml eteru naftowego, całość dokładnie
wymieszać. Zawiesinę przenieść do kolumny (wlewać przy otwartym kraniku, nie ubijać).
Faza stacjonarna powinna wypełnić około ½ wysokości kolumny, w razie potrzeby czynność
powtórzyć. Po wypełnieniu kolumny zamknąć kranik i pozostawić około 0,5 cm warstwę
cieczy nad powierzchnią skrobi (rys. 9).
Należy pilnować aby warstwa cieczy cały czas była nad złożem.

Rys. 9. Schemat aparatury do chromatografii kolumnowej.
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3.3 Przeprowadzenie procesu chromatografii
Przed przeprowadzeniem chromatografii barwników roślinnych należy przygotować
rozwijacz chromatograficzny. W tym celu przygotowuje się 5 ml mieszaniny eter naftowy :
aceton (stosunek objętościowy 7 : 3). Gotowy rozwijacz należy przelać do wysokiej zlewki
i zakryć szalką Petriego.
3.3.1 Chromatografia cienkowarstwowa TLC (Thin Layer Chromatography)
Na płytce TLC zaznaczyć ołówkiem linię startu (0,5 cm od dolnej krawędzi, uważać
aby nie zdrapać złoża). Próbkę badanego ekstraktu należy nanieść kilkakrotnie przy pomocy
bardzo cienkiej szklanej kapilary na płytkę w miejscu zaznaczonej ołówkiem linii startu, do
uzyskania plamki o małej średnicy i intensywnej barwie. Na jednej płytce powinny znajdować
się 3 plamki ekstraktu (rys. 10A).
Należy unikać nanoszenia ekstraktu blisko krawędzi płytki.
Umieścić płytkę pionowo w komorze chromatograficznej zawierającej 5 ml
rozwijacza oraz przykryć szkiełkiem (aby pary rozwijacza pozostały w komorze).
Eksperyment należy prowadzić do czasu, gdy eluent znajdzie się w odległości 0,5 cm od
górnej krawędzi płytki (rys. 10B). Następnie należy wyjąć płytkę za pomocą pęsety oraz
zaznaczyć przy pomocy ołówka czoło rozpuszczalnika i obrysować poszczególne plamki
(rys. 10C).
Należy wykonać zdjęcie płytki zawierającej barwne plamy, przypisać odpowiadające im
poszczególne barwniki roślinne oraz dołączyć do sprawozdania.
A

B

C

Rys. 10 A – przygotowana płytka TLC oraz komora chromatograficzna, B – rozwijanie
chromatografu, C – zaznaczenie ołówkiem czoła rozpuszczalnika oraz poszczególnych
plamek barwników.
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3.3.2 Chromatografia kolumnowa
Pozostałą ilość ekstraktu barwników roślinnych ostrożnie nanieść przy pomocy pipetki
Pasteur’a na czoło kolumny uważając by nie zruszyć powierzchni złoża. Następnie należy
podstawić zlewkę do wylotu kolumny i otworzyć kranik. Po zaadsorbowaniu wyciągu na
złożu

ostrożnie

przy

pomocy

pipetki

Pasteur’a

dodawać

porcjami

rozwijacza

chromatograficznego utrzymując cały czas 0,5 cm warstwę cieczy nad złożem (Nie wolno
dopuścić do wyschnięcia fazy stacjonarnej!) Obserwować uważnie proces pojawienia się na
złożu barwnych pasm rozdzielanych składników.
Należy wykonać zdjęcie kolumny chromatograficznej zawierającej barwne pasma,
przypisać odpowiadające im poszczególne barwniki roślinne oraz dołączyć do
sprawozdania.

Pelargonia pasiasta

Wilczomlecz nadobny

Rys. 11. Rozdzielenie barwników wyekstrahowanych z pelargonii pasiastej (po lewej) oraz
wilczomlecza nadobnego (po prawej) na kolumnie chromatograficznej.
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4. Wyniki, obliczenia i błędy pomiarowe
4.1 Sporządzić krótką charakterystykę wykorzystanych liści (gatunek, wygląd, kształt, itp.).
4.2 Zestawić w tabeli odległości pokonane na płytce TLC przez poszczególne barwniki oraz
określić ich rodzaj.
Uwaga: Barwniki należy wypisać według kolejności ich pojawienia.
Nazwa barwnika

Droga przebyta przez barwnik [mm]
Plamka 1
Plamka 2
Plamka 3

Średnia odległość
[mm]

Barwnik 1
Barwnik 2
Barwnik 3
…

Podać drogę przebytą przez rozwijacz: S = … mm.
4.3 Wyznaczyć współczynnik Rf, który jest cechą każdej substancji identyfikowanej metodą
TLC, w określonym układzie chromatograficznym (adsorbent i faza ruchoma) Wyznaczany
on jest jako stosunek dróg przebytych jednocześnie przez środek strefy migrującej substancji i
czoło eluentu:

Rf1 

x1
S

Rf 2 

x2
S

(1)

gdzie: x1, x2 – droga przebyta przez barwnik [mm], S – droga przebyta przez czoło rozwijacza
[mm].

4.4 Dla każdego barwnika wyznaczyć jego współczynnik retencji zgodnie z poniższą
zależnością:
k1 

1 Rf1

k2 

Rf1

1 Rf 2
Rf 2

(2)

4.5 Wyznaczyć współczynniki rozdzielenia substancji dających sąsiadujące ze sobą plamki na
płytce TLC:

 2,1 

k2
1
k1

(3)
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gdzie: k2 – współczynnik retencji składnika później eluowanego, k1 – współczynnik retencji
składnika wcześniej eluowanego.
Po podstawieniu równań (1) i (2) do równania (3) otrzymujemy:

 21 

Sx1  x1 x 2
Sx 2  x1 x 2

(4)

gdzie:

S – droga przebyta przez rozwijacz [mm], x1 – droga przebyta przez barwnik szybszy
(barwnik 1) [mm], x2 – droga przebyta przez barwnik wolniejszy (barwnik 2) [mm].
4.6 Przeprowadzić analizę błędów. W tym celu dla każdego współczynnika podziału należy
obliczyć błąd korzystając z następującego rówania:
2

2

  
  
  
2
2
d 21   21   S 2   21   x1   21   x 2

S

x

x


 1 
 2 
2

(5)

4.7 Końcowe wyniki przedstawić w formie:

 21  d 21

4.8 Do sprawozdania dołączyć zdjęcia kolumny chromatograficznej oraz płytki TLC wraz z
oznaczeniem poszczególnych barwników, porównać wizualnie zdolność rozdzielczą
stosowanych układów oraz podać prawdopodobne przyczyny powstających różnic.

5. Pytania
1. Omów proces fotosyntezy.
2. Omów rodzaje barwników roślinnych.
3. Podaj barwnik, który odgrywa kluczową rolę w procesie fotosyntezy oraz omów tą rolę?
4. W jakich komórkach i w jakich przedziałach komórkowych zlokalizowane są barwniki
fotosyntetyczne?
5. Jaką rolę pełnią w roślinach karotenoidy?
6. Jakie jest ewolucyjne pochodzenie chloroplastów?
7. Podaj definicję chromatografii.
8. Omów kryteria klasyfikacji metod chromatograficznych.
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9. Omów podstawy fizykochemiczne procesu adsorpcji.
10. Omów podstawy fizykochemiczne procesu podziału.
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