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Uwagi ogólne: 

Komory chromatograficzne powinny zawierać pas bibuły, do nakrycia wykorzystujemy folię 

aluminiową. 

Stosowane są płytki: 

- ALUGRAM SIL G/UV254, pokryte żelem krzemionkowym 60, grubość warstwy 200 μm, 

ze znacznikiem fluorescencyjnym. Producent: Macherey-Nagel. 

-SilaPlate TLC C18 (13%), pokryte modyfikowanym żelem krzemionkowym, grubość 

warstwy 200 μm, ze znacznikiem fluorescencyjnym. Producent: SILICYCLE 

Wszelkie oznaczenia muszą być wykonane ołówkiem. 

Podczas stosowania wywoływaczy chemicznych należy zachować należytą ostrożność. 

 

1. Dwuwymiarowa chromatografia cienkowarstwowa - mięta 

Na kwadratowej płytce TLC o wymiarach 10×10 cm (dopasowanej do wielkości 

komory chromatograficznej) zaznaczamy linię startu i punkt naniesienia analizowanego 

roztworu (po lewej stronie). Badaną próbkę nanosimy 2-3 krotnie, susząc pomiędzy 

naniesieniami – zależy od stężenia.  

Chromatogram rozwijamy po raz pierwszy w mieszaninie toluen-octan etylu (90:10) 

(powinno pozostać ok 1-2 cm niezwilżonej płytki). Suszymy starannie płytkę i oglądamy ją 

używając lampy UV. Płytkę rozwijamy powtórnie (po starannym ustaleniu nowej linii startu) 

w mieszaninie chloroform-toluen (75:25). Przygotowujemy zestaw płytek 1D, na które 

nanosimy roztwory mentolu, mentonu i badanych materiałów (dwa dostępne eluenty). 

Wysuszone płytki oglądamy w UV, zaznaczamy ołówkiem położenia plamek i wywołujemy, 

używając wywoływaczy 15 i 291 (opisanych pod tabelą zabarwienia plamek  po analizie 

olejku miętowego). 

Identyfikujemy wybrane plamki porównując płytkę 2D z chromatogramami 1D 

wzorców i olejków w odpowiednich eluentach oraz na podstawie reakcji charakterystycznych. 

Obliczamy współczynniki Rf dla mentolu na plytkach 1D i 2D (o ile da się go 

zidentyfikować). 

W sprawozdaniu umieszczamy opis przygotowania próbek, opis stosowanej procedury 

TLC, uzyskane wyniki 1D i 2D oraz ewentualną dyskusję wyników (zidentyfikowane 

składniki, porównanie materiałów) 

Do wykorzystania: susz miętowy, olejki miętowe, ekspresowa herbata miętowa, 

tabletka Raphacholin itp. Ekstrakcja chlorkiem metylenu lub etanolem.  

Tabela z literaturowymi współczynnikami Rf i zabarwieniem plamek po wywołaniu jest 

załącznikiem do instrukcji. 
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2. Porównanie siły elucji rozpuszczalników. 

Przygotowujemy serię płytek z naniesionymi roztworami związków o różnej 

polarności. W fiolkach przygotowujemy eluenty: do każdej fiolki dodajemy 10 ml heksanu i 

0,2 ml innego rozpuszczalnika (pipeta automatyczna). Rozwijamy płytki w przygotowanych 

mieszankach (osobne komory chromatograficzne). Po wysuszeniu oglądamy płytki używając 

lampy UV.   

 

Rozpuszczalniki: heksan, toluen, octan etylu, aceton, eter dietylowy, metanol, chloroform. 

Substancje: naftalen, rezorcyna, acetofenon, 4-aminofenol, benzoesan etylu, aldehyd 

salicylowy, kwas salicylowy lub inne. 

 

W sprawozdaniu umieszczamy uszeregowanie eluentów według siły elucji, współczynniki Rf 

poszczególnych substancji w stosowanych eluentach, wykres zależności Rf od siły elucji 

(sprawozdanie wspólne dla grupy). 

 

3. Wpływ składu eluentu na rozdział leków przeciwbólowych. 

Przygotowujemy płytki TLC z wzorcami składników popularnych leków przeciwbólowych 

(aspiryna, kwas salicylowy, paracetamol, kofeina, ibuprofen, witamina C), nanosząc 

pojedyncze małe plamki otrzymanych roztworów. Przygotowujemy próbki nieznanych leków 

i nanosimy na płytki*. 

Rozwijamy płytki w eluentach: 

 

EK: octan butylu-chloroform-kwas mrówkowy (85%) 60:40:20 

EZ: octan butylu-aceton-butanol-woda amoniakalna 50:40:30:10 

 

Wysuszone płytki oglądamy w UV, zaznaczamy ołówkiem położenia plamek 

i porównujemy współczynniki retencji poszczególnych substancji.  

W sprawozdaniu umieszczamy opis stosowanej procedury TLC, uzyskane wyniki 

(współczynniki Rf zestawienie dla warunków kwaśnych i zasadowych, wizualizacja), 

zidentyfikowane składniki nieznanego leku oraz dyskusję wyników. Do przedyskutowania: w 

jaki sposób odczyn eluentu wpływa na elucję poszczególnych substancji, jakie efekty 

uzyskujemy stosując chemiczne metody wizualizacji*. 

 

4. Badanie lipofilowości związków metodą TLC 

Na płytkach C18 nanosimy plamki wybranych składników leków oraz wybranych substancji z 

ćwiczenia 2. Rozwijamy płytki w mieszaninach woda - 80% acetonitryl (z dodatkiem 0,1% 

TFA – fazy A i B do RP HPLC). 

W sprawozdaniu umieszczamy opis stosowanej procedury TLC, uzyskane wyniki 

(współczynniki Rf i RM), wykres zależności RM od składu fazy ruchomej z ekstrapolacją, 

teoretyczne i doświadczalne* wartości logP oraz dyskusję wyników. Instrukcja do obliczeń – 

załącznik*. 
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Metody wizualizacji [wybrany zakres reaktywności] 

W1. UV (obie dostępne długości fali) [uniwersalna metoda - płytki ze znacznikiem 

fluorescencyjnym, efektywność zależy od absorbcji próbki] 

W2. 1% roztwór FeCl3 w metanolu (zawierającym ślad wody) [kompleksy fenoli] 

W3. A: 5% wodny roztwór żelazicyjanku potasowego K3Fe(CN)6 

B: 5% wodny roztwór chlorku żelazowego 

Składniki muszą być zmieszane bezpośrednio przed użyciem (roztwór brunatny). Roztwory A 

i B zmieszać w równych ilościach (do witaminy E). Do pochodnych kwasu salicylowego: 

zmieszać A i B w stosunku 1:4 i dodać 6 części wody. [układy redoks – błękit pruski] 

W4. stężony kwas azotowy [układy aromatyczne podatne na nitrowanie] 

W5. 1% wodny roztwór KMnO4 (zmieszany 1:1 z 5% wodnym roztworem Na2CO3, kontrola 

pH) [reakcje redoks] 

W6. zieleń bromokrezolowa (0,1 g w 100 ml etanolu, 0,1 M NaOH do ustalenia barwy) 

[wykrywanie substancji kwasowym, wymaga elucji w zasadowym roztworze albo wstępnej 

ekspozycji na pary amoniaku] 

 

Inne możliwości: 

W7. komora jodowa [metoda uniwersalna] 

W8. dwuchromian potasu (5 g w 100 ml kwasu siarkowego, 1 ml kwasu siarkowego) [reakcje 

redoks] 

W9. 5% roztwór kwasu siarkowego w etanolu, z dodatkiem 1% waniliny, ostrożne ogrzanie 

do 100 °C. [metoda uniwersalna] 

 

 

W10. 1 g waniliny w 100 ml stężonego kwasu siarkowego. Po spryskaniu ostrożnie 

ogrzewać. [metoda uniwersalna] 

W11. 0,5 ml aldehydu anyżowego rozpuścić w 50 ml kwasu octowego z dodatkiem 1 ml 

H2SO4, ogrzewanie po spryskaniu [metoda uniwersalna] 

W12. 0,1g 2,4-dinitrofenylohydrazyny w 100 ml etanolu z dodatkiem 1 ml stężonego kwasu 

solnego. [wykrywanie aldehydów i ketonów] 
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Wybrane leki przeciwbólowe 

 

 aspiryna paracetamol kofeina ibuprofen naproksen uwagi 

Theraflu  650    fenylefryna x HCl 10 mg 

Spedifen    400   

Excedrin 250 250 65    

Paracetamol  500     

Codipar  500     

Panadol  500     

Polopiryna 300      

Coffepirine 450  50    

Etopiryna 300  50   etenzamid 100 mg 

Scorbolamid      300 salicylamid, 100 wit C, 5 rutozyd 

Pluspiryna 300  50    

Neopyrin 300 100 50    

Antygrypin 500  50   150 wit C 

Asprocol 500     glicyna 200 

Metafen  325  200   

Nurofen    400   

Acard 75      

Upsarin 330     200 wit C 

Naproxen     200  

 

  

 

 

aspiryna 

M 180,15 g/mol 

pKa 3,49 

kwas salicylowy  

M 138,12 g/mol 

pKa 2,98 

pKa 13,6 

paracetamol 

M 151,16 g/mol 

pKa 9,38 

ibuprofen 

M 206,28 

pKa 4,91 (5,21)  

 

naproksen 

M 230,26 

pKa 4,15 

 
 

 

 

pseudoefedryna 

M 165,23 

pKa 10,25 

fenylefryna 

M 167,20 

pKa 8,97 

kofeina 

M 194,19 g/mol 

pKa 10,4 

Kwas askorbinowy (Wit C) 

M 176,12 g/mol 

pKa 4,10; pKa 11,6 
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A. Chromatografia kolumnowa: filtracja żelowa. 

 

1. Faza stacjonarna: żel typu Sephadex (G-25). Sephadex to sieciowany żel dekstranowy 

(wiązania 1-6), praktycznie nierozpuszczalny, stabilny w większości rozpuszczalników. Ulega 

hydrolizie w środowisku silnie kwaśnym. 

Typ zakres frakcjonowania objętość po spęcznieniu (1 g) 

G-10    - 700 2 – 3 

G-15 - 1 500 2,5 – 3,5 

G-25 1 000 – 5 000 4 – 6 

G-50 1 500 – 30 000 9 – 11 

G-75 3 000 – 80 000 12 – 15 

G-100 4 000 – 100 000 15 – 20 

G-150 5 000 – 300 000 20 - 30 

G-200 5 000 – 600 000 30 - 40 

2. Faza ruchoma: wodny roztwór kwasu octowego (1%). 

3. Analizowane substancje: Dextran Blue 2000 (masa molowa 2 000 000) – dekstran ze 

związanym kowalencyjnie barwnikiem (λmax 621 nm) i  błękit metylenowy   

4. Parametry do wyznaczenia: szybkość przepływu grawitacyjnego, wymiary złoża, objętość 

martwa, objętość kolejnych frakcji.  

 

Błękit metylenowy  - barwnik, masa molowa 319 g/mol BM 
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