
Rozdział barwników 
fotosyntetycznych 

obecnych
w liściach mięty, 

metodą 
chromatografii 

bibułowej



Chromatografia jako 
metoda badawcza • Chromatografia, to metoda 

rozdzielania mieszanin różnych 
związków, wykorzystująca różnice 
w oddziaływaniu tych związków z 
układem dwóch faz.

• Współcześnie jest to jedna z 
najważniejszych technik 
analitycznych.

• Stworzona około 1901 roku przez 
rosyjskiego botanika M. Cwieta



Fotosynteza i 
barwniki 
fotosyntetyczne

• Rośliny przeprowadzają proces 
fotosyntezy dzięki obecności w 
ich tkankach barwników zdolnych 
do absorbowania światła. 
Barwnikami tymi są zielone 
chlorofile i żółtopomarańczowe 
karotenoidy. 



Problem badawczy:

Rozdział barwników fotosyntetycznych przy 
pomocy chromatografii bibułowej.

Hipoteza:

Barwniki fotosyntetyczne można rozdzielić przy 
pomocy chromatografii bibułowej.



Doświadczenie
• Przygotowano kilka 

gałązek mięty, z których 

następnie oberwano 

liście.

• Liście umieszczono w 

moździerzu i utarto. 

Powstałą miazgę 

przełożono do słoiczka i 

zalano 10 ml mieszaniny 

etanol –aceton (proporcja 

mieszaniny 3:1)



• Słoiczek umieszczono w łaźni 
wodnej o temperaturze 80oC-90oC 
i pozostawiono na 15 min. W tym 
czasie kontrolowano temperaturę 
i w razie potrzeby dolewano 
wrzątku.

• Obserwowano intensywnie 
zieloną barwę ekstraktu



• Jako komorę chromatograficzną 

wykorzystano cylinder miarowy 

(V=100ml)

• Funkcję fazy stałej pełnił pasek bibuły 

filtracyjnej o szerokości równej średnicy 

cylindra 

• Jako roztwór rozwijający zastosowano 

mieszaninę benzyny ekstrakcyjnej i 

acetonu w proporcji 10:1



• Ekstrakt barwników 

przesączono, a 

następnie nakładano 

za pomocą kapilary, na 

linię startową fazy 

stałej. Nakładanie 

ekstraktu powtarzano 

kilkukrotnie (10 razy).

• Po każdym 

nakropieniu, pasek 

bibuły pozostawiano 

do całkowitego 

wyschnięcia. 



• Pasek bibuły z ekstraktem barwników 

umieszczono w komorze; komorę 

przykryto. 

• Chromatografię prowadzono aż do 

momentu, gdy czoło rozpuszczalnika 

osiągnęło wysokość dwóch 

centymetrów od brzegu cylindra.

• Barwniki przemieszczały się razem 

wędrującym w górę paska 

rozpuszczalnikiem. 



Wnioski • Mieszanina rozwijająca benzyna-aceton jest 
silnie niepolarna, barwniki fotosyntetyczne 
przemieszczały się razem z nią w górę paska 
bibuły z różną prędkością w zależności od 
stopnia polarności cząsteczki.

• Najwyżej wędrowały karotenoidy, w tym z 
czołem eluentu przemieszczał się 
najbardziej niepolarny karoten, następnie 
kolejno ksantofil, chlorofil a, chlorofil b

• Otrzymany chromatogramu analizowano w 
odniesieniu do wzorca pobranego ze strony 
BioCentrum Edukacji Naukowej Biocern



Dyskusja 
wyników

Przeprowadzone doświadczenie wykazało, że barwniki 
fotosyntetyczne roślin można skutecznie  rozdzielać 
metodą chromatografii bibułowej.

Wygląd uzyskanego w doświadczeniu chromatogramu odbiega od 
przytoczonego wzorca.

Uzyskane pasma nie są tak precyzyjnie rozdzielone. 
Wynika to z kilku przyczyn.

• 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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