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CROMATOGRAFIA EN PAPER

Aquesta és una pràctica sobre una de les tècniques de separació i purificació 
més important en el món de la Química: la cromatografia.

La cromatografia és un procediment utilitzat principalment per separar i 
identificar substàncies químiques. 

En realitat, sota aquesta denominació s'agrupen un conjunt de mètodes que 
tenen unes característiques comunes. Generalment, el terme cromatografia se 
sol definir com un mètode físic de separació en el qual els components que es 
van separant es distribueixen en dues fases: l'una serà constituïda per un 
suport fix de gran superfície (en el nostre cas el paper de filtre), i l'altra per un 
líquid (alcohol).

De totes les possibles variants que s'engloben dins de la cromatografia ens 
centrarem en la cromatografia en paper. La cromatografia en paper és una 
separació química que es basa en el fenomen de la capil·laritat i en els 
diferents tipus d'afinitat dels productes químics per el paper i el dissolvent 
(eluent). Els compostos amb més afinitat amb el paper seran els que menys 
migrin (avancin), mentre que els més susceptibles de migrar seran els 
compostos menys afins amb aquest suport.

Es tracta en aquest cas de separar els components de la tinta de diferents 
colors mitjançant una cromatografia (encara que també es podria pensar en la 
separació dels components acolorits d’extractes de diferents vegetals, per 
exemple dels espinacs).

Material

Retoladors o bolígrafs de diferents colors
Paper de filtre (paper cromatogràfic, opcional)
Alcohol
Tisores
Vas de precipitats
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Procediment

1. Retalleu un rectangle de paper de filtre. Pinteu amb llapis una línia paral·lela 
als costats més petits del rectangle i a un centímetre de distància d'una de les
vores.

2. Dibuixeu un o més punts petits amb la tinta dels retoladors o els bolígrafs. 
Els punts ha de ser petits però han de contenir tinta en abundància, per la qual 
cossa és convenient ficar una mica de tinta, deixa assecar, i tornar a ficar més 
tinta diverses vegades.

3. Introduïu el paper verticalment i amb el/els punts dibuixats cap avall al vas 
de precipitats (cubeta cromatogràfica), on prèviament hem abocament etanol 
(menys d'un centímetre d'alçada del dissolvent per que no mulli les taques). Es
pot experimentar amb barreges
d’etanol i aigua.

4. Deixeu que el dissolvent pugi a través del paper per capil·laritat, arrossegant
part de la tinta segons avança.

5. Un cop que s'hagi completat la pujada de l'etanol s'haurà obtingut
una separació dels diferents colorants que formen part de la tinta del
retolador o bolígraf.

6. Traieu el paper del vas de precipitats i deixeu que s’assequi.

Enganxeu el paper de filtre a la llibreta i responeu les qüestions.

Qüestions

a) Feu una descripció del que ha passat amb cada color explicant la 
composició (colors) de cada tinta i intenteu donar una explicació científica.

Tinta 1:
Tinta 2:
Tinta 3:
b) Per quin motiu creus que hem utilitzat alcohol i no un altre dissolvent com, 
per exemple,l'aigua? En aquest cas, què creus que hagués passat?

c) Proposeu un protocol per fer la separació dels components acolorits dels 
espinacs.

Comentaris addicionals
Normalment per aconseguir un determinat color els fabricants de retoladors i 
bolígrafs recorren a barreges de colorants. Per exemple, són comunes les 
següents:
Blau: morat + blau clar
Vermell: rosa + taronja
Negre: violeta + groc
Verd: verd + blau clar
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