
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

CIEĽ  
Zistiť aké rastlinné pigmenty sa nachádzajú v zelenom liste pomocou extrakcie a papierovej 
chromatografie.  

ÚVOD  

Chromatografia je metóda oddeľovania zložiek zmesí často používaná vo viacerých 
odvetviach chémie a dokonca aj v iných vedách. Názov metódy pochádza z gréčtiny, kde 
slovo « chromos » znamená farba a « grafos » znamená zobrazenie. Výsledkom tejto 
metódy je tzv. chromatogram, kde sú zobrazené farebne odlíšené zložky zmesi. Najskôr 
je zmes nanesená na pevné médium (papier) a potom je ponorená do pohyblivého média 
(alkohol/acetón). Zatiaľ čo alkohol stúpa pomocou kapilárnych síl po papieri smerom 
nahor, molekuly zložiek sú v alkohole rozpustené a nesené smerom hore rôznou 
rýchlosťou. Molekuly, ktoré sú ľahké a najlepšie rozpustné, alkohol vynesie na papieri 
vyššie a molekuly, ktoré sú ťažšie a menej rozpustné sa nedostanú veľmi ďaleko.  

Pigment chlorofyl v listoch realizuje fotosyntézu absorbovaním slnečného žiarenia. 
Žiarenie je energia nevyhnutná na výrobu chemickej energie väzieb v molekule glukózy. 
Chlorofyl je príčinou toto, že sú rastliny zelené. Na to, aby rastliny dokázali realizovať 
fotosyntézu, ale rastliny obsahujú aj ďalšie pigmenty iných farieb. Chlorofylu je však v 
listoch tak veľa, že ich prítomnosť počas roka zakrýva. Na jeseň sa chlorofyl v listoch 
degraduje a vďaka tomu sa stávajú viditeľnými žlté (flavonoidy) a oranžové pigmenty 
(karotenoidy). My nemusíme čakať až na jeseň, aby sme tieto pigmenty odhalili. Postačí 
nám k tomu vhodné rozpúšťadlo – acetón a kúsok filtračného papiera, na ktorom sa nám 
zobrazí chromatogram.  

POSTUP 

1. Roztrhaj list na drobné kúsočky a polož ich do trecej misky. Prilej do misky trochu 
acetónu a pomocou tĺčka listy rozmliaždi tak, aby sa tekutina zafarbila na zeleno.  

2. Na pásik filtračného papiera nakresli CERUZKOU horizontálnu čiaru asi 1,5 cm od 
spodného okraja. 

3. Pomocou kvapátka opatrne nanes do stredu spodnej čiary kvapku zelenej tekutiny 
a počkaj kým uschne (čím menšia kvapka, tým lepšie). Opakuj tento krok aspoň 6 krát. 

4. Pásik s nanesenou škvrnou ponor do alkoholu v skúmavke tak, aby hladina tekutiny 
nachádzala pod spodnou čiarou. 

5. Počkaj až papier nasiakne tekutinu až po výšku 1 cm od horného okraja. (cca 20 min). 

6. Vyber papier (chromatogram) a nakresli CERUZKOU čiaru na mieste, pokiaľ vystúpila 
tekutina. Nechaj tvoj chromatogram uschnúť.  

7. Odmeraj vzdialenosť, ktorú každý pigment prešiel od spodnej čiary  a vzdialenosť, 
ktorú prešla tekutina. 

1.3. CHROMATOGRAFIA 

Meno: ______________ 

 1. ODDEĽOVANIE ZLOŽIEK ZMESÍ 
Trieda: _____________ 

 



 

8. Vypočítaj tzv. retenčný faktor Rf  – vzdialenosť pigmentu delené celková 
vzdialenosť tekutiny. 

	
 POZOROVANIE 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
VÝSLEDKY (výpočet a nákres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ZÁVER 
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