Vysv tlivky:
D – demonstra ní pokus

Jedná se o jeden z nejd ležit jších zp sob odd lování složek kapalných sm sí a jejich išt ní. Složky
sm si, jejichž teploty varu se od sebe liší o více než 20°C, lze odd lit jednoduchou destilací,
za p edpokladu, že se p i teplot varu nerozkládají.
Destilace spo ívá v p evád ní kapalných látek pomocí zah ívání na látky plynné a v jejich
následné kondenzaci chlazením zp t do skupenství kapalného. Kapaliny získané destilací se
nazývají destiláty a za ízení, v n mž destilace probíhá, nazýváme destila ní p ístroj. Jeho hlavními
sou ástmi jsou:
• zdroj tepla (jimž se destilovaná látka zah ívá),
• destila ní nádoba (v niž se destilovaná látka zah ívá),
• teplom r (pro kontrolu teplotu),
• chladi (v n mž zkapal ují páry látky)
• p edloha (nádobka, do které se jímá destilát).
ásti destila ního p ístroje jsou spojovány pomocí zátek nebo zábrus .
Zdroje tepla musí být upraveny tak, aby byl stejnom rn oh íván celý objem kapaliny. Z toho d vodu se
užívá vzdušných, vodních, olejových, parafinových lázní nebo elektrického topného hnízda. Destila ní
ba ky se plní nejvýše do 2/3 celkového objemu a vkládají se do nich kousky pórovité pemzy nebo
sklen né kuli ky a st epy pro zabrán ní utajenému varu. Teplom r musí být tak dlouhý, aby nádobka se
rtutí byla asi 10 mm pod postranním vývodem destila ní ba ky, ímž se zajiš uje m ení teploty par.
Volba chladi
se ídí teplotou varu látky. Jejich ú innost je tím v tší, ím v tší je obsah chladícího
povrchu. Vodní chladi e využívají v tšinou protiproudového systému chlazení. Zábrusové nástavce a
v bec zábrusová aparatura se využívají p i destilacích zdraví škodlivých nebo snadno vzn tlivých látek a
zajiš ují p ímé napojení chladi e na p edlohu a odvod nezkapaln ných plyn mimo pracovní prostor.
Nejjednodušší je provedení destilace za normálního tlaku – jednoduché destilace. Pro destilaci látek,
jejichž teplotu varu pot ebujeme snížit, využíváme destilací za sníženého tlaku. Pro látky, které je nutno
chránit p ed rozkladem, využíváme destilace s vodní parou nebo destilaci za sníženého tlaku.
U látek s blízkými teplotami varu se využívá frak ní destilace, kterou provádíme v aparatu e, která
umož uje, aby se ást zkondenzovaných par kontinuáln vracela do destila ní ba ky stékáním proti
proudu par a tak docházelo k neustálému vypa ování a kondenzaci. Jedná se tedy o opakovanou
destilaci neboli rektifikaci, kterou provádíme v destila ních (rektifika ních) kolonách.

destila ní p ístroj (frak ní ba ka 500 cm3, protiproudový chladi , teplom r, zátka, alonž,
p edloha- Erlenmayerova ba ka), 2 ks gumové hadice (délka dle pot eby), ty inka,
špachtle, kádinka 400 cm3, nálevka, keramická sí ka, plynový kahan
manganistan draselný (krystalický), destilovaná voda
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1. Destila ní p ístroj sestavíme podle obrázku.
2. V kádince si p ipravíme roztok manganistanu draselného tak, že do asi 250 cm3 vody p idáme
1 špachtli manganistanu draselného. ást vlijeme do destila ní frak ní ba ky a ást roztoku necháme
v kádince pro srovnání.
3. Ješt p ed za átkem destilace vsypeme do frak ní ba ky n kolik kousk
k zamezení utajeného varu.

pemzy nebo kapilár

4. Po zkoušce t snosti za neme vpoušt t chladící vodu do plášt protiproudového chladi e a po té
za neme roztok v destila ní frak ní ba ce zah ívat. Od po átku destilace n kolikrát ode teme teplotu na

teplom ru a po získání asi 50 cm 3 destilátu p erušíme destilaci a srovnáme vzhled výchozího roztoku v
kádince a v destila ní ba ce se vzhledem destilátu v p edloze.
POZNÁMKA:
Ve výuce na ZŠ se tento pokus, pro zna nou
vyu ovací hodiny nebo využijeme videopokusu.
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asovou náro nost (30 min), za azuje hned na úvod
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1. destila ní frak ní ba ka
2. teplom r
3. Liebig v protiproudový chladi
4. alonž
5. p edloha (Erlenmayerova ba ka)
6. žíhací kruh s keramickou sí kou
7. plynový kahan
8.,9. laboratorní stojany
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Kde se m žeme v praktickém život setkat s destilací?

