
Ćwiczenia laboratoryjne z Chemii Bioorganicznej Chemia medyczna 

 

Analiza TLC wybranych środków słodzących (wersja robocza) 

Materiały:      

Roztwory słodzików (sacharynian sodu, acesulfam K, 

cyklaminian, aspartam) 

Eluenty: 

A: 1-butanol:kwas octowy:woda (4:1:1) 

B: 1-butanol:etanol:woda:woda amoniakalna (40:4:9:1) 

C: octan etylu:metanol:woda:kwas octowy (7:2:1:0,1) 

 

Odczynniki wywołujące: 

roztwór chloranilu (1% w toluenie) 

roztwór ninhydryny (0,1% w 2-propanlolu) 

roztwór zieleni bromokrezolowej (0,1% w etanolu) 

roztwór aldehydu anyżowego (kwas octowy:kwas 

siarkowy:4-metoksybenzaldehyd 47:2:1)  

 

Wykonanie ćwiczenia: 

Otrzymane próbki słodzików starannie rozdrabniamy i rozpuszczamy w wodzie (ok. 0,3 ml na tabletkę), potrząsając 

energicznie probówką przez 5 minut. Przygotowujemy płytki TLC, trzy zestawy po dwie płytki (A1 i A2, B1 i B2, C1 i C2), 

nanosząc kolejno (płytki 1) roztwory wzorcowe i roztwory próbek trzech zespołów i (płytki 2) roztwory wzorcowe i pozostałe 

roztwory próbek. Kolejność naniesionych próbek we wszystkich zestawach ma być taka sama. Roztwory nanosimy jeden raz, 

średnice plamek nie mogą przekraczać 2 mm.  

Do komór chromatograficznych (zlewki o pojemności 600 – 800 ml) wkładamy paski bibuły o szerokości ok. 8 cm i 

długości mniejszej niż obwód zlewki. Należy sprawdzić (przed wlaniem eluentów), czy włożone do komory płytki nie stykają się 

z bibułą ani krawędziami bocznymi, ani górnymi. Do komór z bibułą wlewamy eluent, delikatnie mieszamy, aby bibuła wchłonęła 

część eluentu, nakrywamy szalkami i pozostawiamy do zrównoważenia (ok. 5 minut). następnie szybko wkładamy płytki (po 

dwie do komory). Po rozwinięciu chromatogramów (układ C  działa najszybciej) zaznaczamy położenie frontu rozpuszczalnika, 

suszymy starannie płytki (dobrze działający wyciąg!) i przystępujemy do wywoływania chromatogramów. 

Wszystkie płytki oglądamy w świetle UV (254 nm) i zaznaczamy ołówkiem wszystkie widoczne plamki. następnie 

stosujemy wywoływacze chemiczne: 

Płytki A: spryskujemy roztworem chloranilu i suszymy. Obserwujemy płytki przez 10 minut, stopniowo pojawiają się 

bezbarwne plamki na fioletowym tle. Następnie spryskujemy płytki roztworem ninhydryny i suszymy, pojawiają się 

ciemnofioletowe plamy. 

Płytki B: płytki szybko zanurzamy w roztworze zieleni bromokrezolowej (żelem w dół) i natychmiast suszymy 

suszarką do włosów. Po chwili pojawiają się żółtawe plamki na niebieskim tle. 

Płytki C: płytki ostrożnie spryskujemy roztworem aldehydu anyżowego (szklany spryskiwacz), natychmiast  przenosimy 

nad nagrzany płaszcz grzejny i, trzymając płytkę poziomo, obserwujemy pojawianie się w miarę ogrzewania barwnych plamek 

(ok. 3-5 minut). Po zakończeniu ogrzewania wyłączamy płaszcz!  

 

WSZYSTKIE CZYNNOŚCI WYKONUJEMY W RĘKAWICZKACH POD SPRAWNIE DZIAŁAJĄCYM WYCIĄGIEM! 

Proszę zapoznać się z kartami charakterystyki używanych substancji! 

 

Sprawozdanie: 

 Sprawozdanie powinno zawierać wzory strukturalne użytych substancji słodzących, krótki opis przygotowania próbki, 

rysunki wszystkich płytek z zaznaczeniem barwy plamek (ewentualnie zdjęcia), obliczenie współczynników Rf plamek wzorców i 

próbki danego zespołu oraz wniosek, jakie substancje słodzące zostały zidentyfikowane w próbce, uzasadniony odpowiednimi 

wynikami: porównanie Rf, kolor plamek itp. 

 

 


