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Vysv�tlivky: 
D – demonstra�ní pokus 
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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 nebo parafinových lázní. Destila�ní nádoby 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�ním utajeného 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 skute�né 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. Nástavce 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. 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 a pro látky 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 nebo-li rektifikaci, kterou provádíme 
v destila�ních (rektifika�ních) kolonách. 

"�' ( �)& Claisenova ba�ka, teplom�r se zábrusem, varná kapilára nebo varné 
kamínky, vodní výv�va, p�edloha ze silnost�nného skla (odsávací láhev), pojistná láhev, 
vakuové hadice, protiproudový chladi�, nálevka, varné kuli�ky, nádoba pro vodní láze�, 
plynový kahan, k�ížové svorky, držáky	

�*�' ������&	kapalina pro destilaci – vodný roztok manganistanu draselného 
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1. Destila�ní za�ízení sestavíme z Claisenovy ba�ky (p�íp. destila�ní ba�ky s Claisenovým nástavcem),             
do jehož ohnutého hrdla zasuneme zábrusový teplom�r a do rovného hrdla varnou kapiláru, která 
zabra�uje utajenému varu. Claisenovu ba�ku umístíme do nádoby s vodou – vodní lázn�.  
 
2. Claisenovu ba�ku napojíme na protiproudový zábrusový Liebig�v chladi�, který uchytíme pomocí 
k�ížové svorky a držáku do stojanu. 
 
3. Protiproudový chladi� napojíme p�es zábrusovou alonž na p�edlohu ze silnost�nného skla (odsávací 
láhev), která snese podtlak. Upevníme ji držákem na laboratorní stojan 
    
4. Na p�edlohu rovn�ž napojíme odsávací pojistnou láhev (Woulfovu) u níž je možno kohoutem 
regulovat podtlak. Ke spojování jednotlivých �ástí aparatury používáme vakuových zpevn�ných hadic.  
Celou aparaturu sestavujte pomocí obrázku na druhé stran� karty pokusu. 



POZNÁMKA: 
S aparaturou pro vakuovou destilaci musíme zacházet zvláš� opatrn�. P�edem zkontrolujeme 
neporušenost jednotlivých díl� a d�íve než zapojíme výv�vu, nasadíme si ochranný obli�ejový štít, 
protože vlivem utajeného varu nebo poškozeného místa ve skle se m�že aparatura snadno rozt�íštit. 
 
5. Kapalinu tj. vodný roztok manganistanu draselného, naléváme pomocí nálevky s dlouhým stonkem  
do otvoru, z n�hož vyjmeme teplom�r. Ten po nalití op�t nasadíme do otvoru. Ba�ku plníme nejvýše  
do 2/3 objemu a p�idáváme 3 – 4 varné kuli�ky. Potom pustíme do protiproudového chladi�e vodu, 
zapojíme výv�vu a za�neme zah�ívat. Zdroj tepla volíme podle teploty varu látky. V našem p�ípad� je to 
plynový kahan 
 
6. Od okamžiku zah�ívání sledujeme teplotu na teplom�ru. Tato destilace se používá p�edevším   
pro destilaci organických látek, nebo� p�i ní dochází, vlivem snížení tlaku, ke snížení teploty, p�i které 
látka p�echází z plynného do kapalného skupenství. V�tšina z nich se totiž rozkládá již kolem teploty 
jejich bodu varu. Ve vakuu se dá teplota varu snížit i o více než 100°C. 
 
7. Zdroj tepla odstraníme, jakmile již varná kapilára není pono�ena do kapaliny, nebo jakmile teplota 
za�ne stoupat, což sv�d�í o konci destilace. Teprve po odstran�ní zdroje tepla zrušíme podtlak 
pomalým otev�ením regula�ního kohoutu Woulfovy láhve a uzav�eme p�ívod vody do výv�vy.  
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        1. nádoba s vodou (vodní láze�)                         6. silnost�nná odsávací ba�ka (p�edloha) 
        2.  Claisenova ba�ka                                                 7. pojistná (Wolfova) láhev 
        3. sklen�ná kapilára                                            8. žíhací kruh s keramickou sí�kou   
        4. teplom�r                                                          9. plynový kahan 
        5. Liebig�v chladi�                                             10., 11., 12. laboratorní stojany 
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Pro ov��ení si schopností praktické aplikace p�i výše uvedeného postupu prove�te destilaci                 
za sníženého tlaku s vodou z vodovodu. Všimn�te si, jak na zm�nách tlaku závisí teplota varu 
vody.  



 


