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Zisti! aké rastlinné pigmenty sa nachádzajú v jesenn"ch listoch rôznych farieb pomocou 
extrakcie a papierovej chromatografie.  
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Chromatografia je metóda odde#ovania zlo$iek zmesí %asto pou$ívaná vo viacer"ch 

odvetviach chémie a dokonca aj v in"ch vedách. Názov metódy pochádza z gré%tiny, kde 

slovo « chromos » znamená farba a « grafos » znamená zobrazenie. V"sledkom tejto 

metódy je tzv. chromatogram, kde sú zobrazené farebne odlí&ené zlo$ky zmesi. Najskôr 

je zmes nanesená na pevné médium (papier) a potom je ponorená do pohyblivého média 

(alkohol/acetón). Zatia# %o alkohol stúpa pomocou kapilárnych síl po papieri smerom 

nahor, molekuly zlo$iek sú v alkohole rozpustené a nesené smerom hore rôznou 

r"chlos!ou. Molekuly, ktoré sú #ahké a najlep&ie rozpustné, alkohol vynesie na papieri 

vy&&ie a molekuly, ktoré sú !a$&ie a menej rozpustné sa nedostanú ve#mi 'aleko.  

Pigment chlorofyl v listoch realizuje fotosyntézu absorbovaním slne%ného $iarenia. 

Chlorofyl je prí%inou toho, $e sú rastliny zelené. Na to, aby rastliny dokázali realizova! 

fotosyntézu, ale rastliny obsahujú aj 'al&ie pigmenty in"ch farieb. Na jese( sa chlorofyl v 

listoch degraduje a v'aka tomu sa stávajú vidite#n"mi $lté (flavonoidy) a oran$ové 

pigmenty (karotenoidy). )ervené a fialové antokyanidy sa tvoria v listoch a$ na jese(.  

*+,#-"./ 

úzka 250 ml kadi%ka    trecia miska s t*%ikom 

ceruzka, pravítko    pásik filtra%ného papiera 

sklenená ty%inka    acetón a alkohol 

kvapkátko, alobal    listy v&etk"ch farieb 
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1.! Roztrhajte list na drobné kúso%ky a polo$te ich do trecej misky. Prilejte do misky trochu 
acetónu a pomocou t*%ika listy rozmlia$dite tak, aby sa tekutina zafarbila na zeleno.  

2.! Na pásik filtra%ného papiera nakreslite CERUZKOU horizontálnu %iaru asi 1,5 cm od 
spodného okraja. 

1.3. CHROMATOGRAFIA 

Meno: ______________ 

 1. ODDEĽOVANIE ZLOŽIEK ZMESÍ 
Trieda: _____________ 

 Dátum: _____________ 

 



3.! Pomocou kvapkátka opatrne naneste do stredu spodnej %iary kvapku zelenej tekutiny 
a po%kajte k"m uschne (%ím men&ia kvapka, t"m lep&ie). Opakujte tento krok aspo( 6 
krát. 

4.! Pásik s nanesenou &kvrnou pripevnite na sklenenú ty%inku a ponorte ho do alkoholu 
v kadi%ke tak, aby sa hladina tekutiny nachádzala pod spodnou %iarou. Kadi%ku obalte 
alobalom/papierom, aby ste zamedzili prístup svetla. 

5.! Po%kajte a$ papier nasiakne tekutinu a$ po v"&ku 1 cm od horného okraja. (cca 20 min). 

6.! Vyberte papier (chromatogram) a nakreslite CERUZKOU %iaru na mieste, pokia# 
vystúpila tekutina. CERUZKOU urobte krí$ik do stredu ka$dej farebnej &kvrny. 
Nechajte chromatogram uschnú!.  

7.! Odmerajte pravítkom vzdialenos!, ktorú ka$d" pigment pre&iel od spodnej %iary  
a vzdialenos!, ktorú pre&la tekutina. 

8.! Vypo%ítaj tzv. reten%n" faktor Rf  – vzdialenos! pigmentu deleno celková vzdialenos! 
tekutiny. 

Rf = !"#$%&'()*+,-$./'(01,)#,*-)#('2,3$%45
6'&7)!8,!"#$%&'()*+,0'710$(5
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1.! Vypo%ítajte reten%n" faktor pre ka$dú &kvrnu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.! Nakreslite do chromatogramu &kvrny tak, ako vám reálne vy&li. 
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chromatogram 
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Povieme &tudentom vopred, aby si na cvi%enia z chémie priniesli farebné jesenné listy. Vhodné 

listy sú napríklad listy javora. Zaujímavé listy sú napríklad listy zmarli%níka japonského, 

z ktor"ch sa na jese( uvo#(uje maltol – karamelová aróma. Mô$eme listy prinies! na hodinu 

v plastovom vrecku. Po otvorení vrecka sa z neho uvo#ní sladká vô(a.  

Ak chceme v"voj chromatogramu ur"chli!, mô$eme namiesto filtra%ného papiera pou$i! 

papierovú utierku bez vzorovej potla%e. Utierka nasaje mobilnú fázu r"chlej&ie. Pri pou$ití 

filtra%ného papiera práca trvá dlho a &tudenti ju nie v$dy nstihnú dokon%i! v 45 minútach. 
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Pripravíme vopred &tudentom v&etky potrebné pomôcky na vyv"&ené poli%ky nad 

laboratórnymi stolmi.  

Pripravíme do zásobnej f#a&e rozpú&!adlo ako mobilnú fázu chromatografie (benzín, acetón 
a dietyléter v pomere 5 : 2 : 2,5). 

Vytla%íme pre &tudentov pracovn" list 
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1.3. CHROMATOGRAFIA 

Metodické poznámky 

 
1. ODDEĽOVANIE ZLOŽIEK ZMESÍ 


