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Wstęp
Rośliny przeprowadzają proces fotosyntezy dzięki obecności w ich tkankach barwników zdolnych do absorbowania światła.
Barwnikami tymi są zielone chlorofile i żółtopomarańczowe karotenoidy. U roślin wyższych występują dwa chlorofile a i b w
niewielkim stopniu różniące się budową.
Barwniki te, tak chlorofile, jak karotenoidy są związkami niepolarnymi – słabo rozpuszczają się w wodzie, natomiast dobrze w
rozpuszczalnikach niepolarnych, takich jak aceton, etanol, benzyna. Ze względu na różnice w budowie cząsteczki,
poszczególne barwniki wykazują inny stopień polarności, dzięki temu możliwe jest ich rozdzielenie z wykorzystaniem
różniących się polarnością rozpuszczalników organicznych.
Do przeprowadzenia doświadczenia wybrano miętę pieprzową – intensywnie zieloną roślinę, wytwarzającą dużą ilość,
soczystych pędów. W celu identyfikacji poszczególnych związków, ekstrakt barwników, rozdzielono metodą chromatografii
bibułowej.

Materiały i metody
Liście mięty rozdrobniono w moździerzu, a następnie przełożono do słoiczka dodając trzy
łyżeczki etanolu ( o stęż. 96%) i łyżeczkę acetonu technicznego. Barwniki fotosyntetyczne
ekstrahowano przy pomocy mieszaniny etanol-aceton w gorącej łaźni wodnej (80oC-90oC).
Jako komorę do chromatografii wykorzystano cylinder miarowy (V= 100 ml), fazę stałą
stanowił odpowiednio przycięty pasek bibuły filtracyjnej. Fazę ruchomą stanowiła
mieszanina benzyna ekstrakcyjna – aceton w proporcji 10:1.
Chromatografię prowadzono do momentu, kiedy czoło rozpuszczalnika znajdowało się 2
cm poniżej górnego brzegu bibuły.
Barwniki przemieszczały się razem z wędrującym w górę paska rozpuszczalnikiem,
rozdzielając się na poszczególne frakcje. Identyfikacji dokonano opierając się na wzorcu,
pobranym ze strony BioCentrum Edukacji Naukowej Biocern, Uniwersytetu
Warszawskiego

Dyskusja wyników
Przeprowadzone doświadczenie wykazało, że barwniki fotosyntetyczne roślin można
rozdzielić metodą chromatografii bibułowej. Zgodnie z wiedza teoretyczną - im
bardziej niepolarna substancja – tym większe jej powinowactwo do
rozpuszczalników niepolarnych.
Analizując wygląd chromatogramu oraz posiłkując się wzorcem, można stwierdzić,
że prążek na górze paska bibuły to karoten - barwnik o najbardziej niepolarnym
charakterze. Schodząc kolejno w dół, obserwujemy pasmo ksantofilu, chlorofilu a
oraz chlorofilu b - najbliżej linii startowej. Uzyskane pasma nie są tak precyzyjnie
rozdzielone jak na przytoczonym wzorcu. Wynika to z kilku przyczyn.
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Wzorzec dotyczy chromatografii cienkowarstwowej (TLC).
W prezentowanej pracy, jako fazy stałej użyto zwykłej bibuły
filtracyjnej, nie dysponowano również profesjonalną komorą
chromatograficzną. Struktura fazy stałej wpływa na szybkość i sposób
przemieszczania się rozdzielanych substancji. Komora z profilowanym
dnem oraz szczelną pokrywą zapewnia optymalne warunki do
przeprowadzenia rozdziału, czego efektem są wyraźne prążki
barwników.
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