Vysv tlivky:
D – demonstra ní pokus

Rekrystalizace je metoda, kterou se provádí p e iš ování pevných látek. Surová látka se za horka
rozpustí ve vhodném rozpoušt dle, a to co v nejmenším možném množství. Do roztoku, po odstran ní
tepelného zdroje, se p idá vhodný adsorbent. Dále se roztok znovu zah eje a za horka se zfiltruje p es
skládaný filtr a po ochlazení vypadnou krystalky p e išt ného produktu.
Vhodné rozpoušt dlo je takové, ve kterém se daná látka velmi dob e rozpouští za horka a pokud
možno, jen nepatrn za studena. U neznámých látek je nutné provést krystaliza ní zkoušky a vhodné
rozpoušt dlo nalézt experimentáln .
Vhodný adsorbent je látka, která na sebe váže ne istoty. P idává se jej velmi malé množství (1 až 2 %
hmotnosti surové látky), aby na sebe nevázal i produkt. Množství se odhaduje podle toho, jaké množství
látky rekrystalizujeme. Je-li rozpoušt dlem polární látka, použije se aktivní uhlí. Je-li rozpoušt dlo
nepolární látka, použije se nap . silikagel.

zábrusová destila ní ba ka (200 cm3), nádoba na vodní láze , elektrická
topná spirála, laboratorní stojan, držáky, kuli kový chladi , laboratorní lži ka, filtra ní
nálevka, skládaný filtr, Büchnerova nálevka, odsávací ba ka, filtra ní papír, kádinka
(150 cm3), laboratorní váhy
surový aspirin, ethanol 50%, aktivní uhlí

!"#

1. Navážíme 3 g surového aspirinu a nasypeme ho do zábrusové destila ní ba ky.
2. Ba ku vložíme do vodní lázn a upevníme držákem ke stojanu.
3. P idáme zábrusový kuli kový chladi , vsuneme ho do zábrusové destila ní ba ky a upevníme
ke stojanu (obrázek A). Pustíme vodu.
4. Za varu aspirin rozpustíme v takovém množství 50% ethanolu (na edit z 98% ethanolu), aby se
aspirin práv rozpustil (toto množství se pohybuje mezi 5–6 cm3 50% ethanolu). Ethanol lijeme
k aspirinu p es chladi .
5. Odstraníme zdroj tepla, sejmeme chladi a opatrn , aby nedošlo k pot ísn ní zábrusu vložíme
do destila ní ba ky aktivní uhlí (cca na špi ku lži ky).
6. Znovu nasadíme kuli kový chladi .
7. Roztok op t znovu krátce pova íme v a mezitím si p ipravíme skládaný filtr a filtra ní aparaturu.
8. V sušárn nah ejeme nálevku. Vložíme do ní skládaný filtr a p efiltrujeme horký roztok s p idaným
aktivním uhlím do kádinky.
9. Vzniklé krystalky p e išt ného aspirinu, které v kádince „vypadly“, znovu p efiltrujeme na Büchnerov
nálevce a propláchneme malým množstvím studené vody.
10. Mate ný louh z Büchnerovy nálevky d kladn odstraníme (vyma káním obrácenou zátkou).
9. P e išt ný aspirin krátce vysušíme v sušárn

maximáln p i 100 °C a zvážíme.
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A) Sestavená aparatura pro rekrystalizaci.
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B) Nerozpušt ný aspirin v destila ní ba ce a vodní lázni.

Co se stane, když roztok aspirinu p i filtraci p es skládaný filtr nebude dostate n horký?

