Vysv tlivky:
D – demonstra ní pokus, Ž – žákovský pokus

Chromatografie

Chromatografie je separa ní metoda, p i níž se využívá mnohonásobn opakované ustanovení
rovnováhy mezi dv ma nemísitelnými fázemi. Jedna fáze je pohyblivá (plyn nebo kapalina) a nazývá
se mobilní. Druhá je nepohyblivá (tuhá nebo kapalina) a ozna uje se jako stacionární.
Existuje celá ada r zných provedení chromatografie, což uvádí následující klasifikace:
Rozd lení chromatografie podle skupenství mobilní fáze:
chromatografie kapalinová
chromatografie plynová
Rozd lení chromatografie podle principu separace:
chromatografie adsorp ní
chromatografie rozd lovací
Rozd lení podle uložení stacionární fáze
chromatografie sloupcová
chromatografie v plošném uspo ádání
V této úloze provedeme chromatografii v plošném uspo ádání. Kde vlastní d lení probíhá na tenké vrstv
adsorbentu (nosi e) naneseného na sklen né, hliníkové nebo plastové fólii. Adsorbentem m že být
i speciáln upravený papír. Mobilní fází je kapalina, jejíž pohyb pevnou fází je vyvoláván kapilárními
silami. K d lení dochází na základ extrakce, adsorpce nebo vým ny iont .

chromatografický papír, sklenice nebo válec (100 cm3) s pro íznutou korkovou
zátkou, pipeta (1 cm3), infra ervená lampa pop . vysouše vlas , tužka, pravítko (20 cm)
barvy do potravin, zelený a hn dý lihový fix, destilovaná voda, ethanol
1. Nádobku (láhev, válec) uzav eme korkovou zátkou, která je na íznuta kolmo k základn tak, abychom
do ní mohli zachytit pruh chromatografického papíru o ší ce 25 mm.
2. Pracujeme s nasyceným vodným roztokem ur itého barviva nebo se sm sí dvou až t í barviv. Možné je
použít i barevný lihový fix.
3. Roztok barviva pro chromatografickou analýzu si p ipravíme rozpušt ním 0,1 g barviva v n kolika
kapkách vody.
4. Na pruh chromatografického papíru ozna íme tužkou áru startu, na kterou kápneme 2 kapky vzork
(roztok isté složky a roztok sm si) asi 15 mm od sebe.
5. Papír usušíme pod infralampou nebo vysouše em vlas , jeho okraj zachytíme ve vý ezu zátky a
spustíme do válce, v n mž je rozpoušt dlo (voda nebo 30% vodný roztok ethanolu). Množství
rozpoušt dla volíme tak, aby po upevn ní zátky v hrdle nádoby bylo asi 10 mm papíru pono eno a ára
startu byla nad hladinou rozpoušt dla.
6. Rozpoušt dlo pomalu vzlíná a unáší s sebou i skvrny jednotlivých barviv, které se vzájemn
rozpustností a adsorbovatelností na papí e.
7. Asi za 40 minut, kdy elo rozpoušt dla dorazí tém
tužkou elo rozpoušt dla a papír usušíme.

liší

až k zátce, vyjmeme filtra ní papír, ozna íme

1. chromatografický papír
2. sklen ný válec s ethanolem
3. zátka se zá ezem
A – ára startu
B – elo rozpoušt dla

!

1) Ve kterém jiném p edm tu na ZŠ, by bylo možné využít papírové chromatografie?
2) Které u ivo, na základní škole, by šlo vysv tlit pomocí papírové chromatografie?

