Vysv tlivky:
D – demonstra ní pokus, Ž – žákovský pokus

Jedná se o d ležitou metodu išt ní pevných látek založenou na schopnosti mnohých pevných látek
vylu ovat se z roztoku v pravidelných útvarech omezených rovnými a hladkými plochami – v krystalech.
Provádí se tak, že vhodné rozpoušt dlo se za varu nasytí surovým produktem a za horka se odfiltrují
nerozpušt né podíly a filtrát se ochladí. Látka vykrystalizuje istší. Jestliže látka již byla v krystalickém
stavu, nazývá se takový pochod išt ní p ekrystalizováním – rekrystalizací. Neznáme-li druh a množství
rozpoušt dla vhodného pro krystalizaci, provádíme nejprve orienta ní zkoušky s malým množstvím látek
ve zkumavce. Rozpoušt dlo nesmí zp sobit chemickou p em nu rozpoušt né látky. N kdy mohou být
vhodné i kombinace rozpoušt del (voda + alkohol, voda + dioxin, chloroform + petrolether aj.). Jejich
pom r musíme ur it orienta ní zkouškou.
ZP SOBY PROVÁD NÍ KRYSTALIZACE:
Krystalizaci provádíme ochlazením roztoku, odpa ením rozpoušt dla, p idáním další látky, p íp. kombinací
t chto t í uvedených zp sob .
A. Krystalizace odpa ením rozpoušt dla:
Neprobíhá-li po ochlazení roztoku krystalizace, pak je roztok p íliš z ed ný a je nutno provést odpa ení
nebo oddestilování ásti rozpoušt dla, ímž dojde k zahušt ní roztoku. P edtím musí být roztok zbaven
všech mechanických ne istot. Odpa ování provádíme v krystaliza ní misce nebo odpa ovací misce.
Snadno t kavá rozpoušt dla (ether, benzen, petrolether aj.) odpa ujeme v digesto i za vylou ení
otev eného plamene.
Pro vodné roztoky m žeme k odpa ování použít vodní láze nebo p ímé zah ívání. Tento zp sob je
využíván pro odpa ování neho lavých látek. P i v tším množství rozpoušt dla je rychlejší oddestilování
rozpoušt dla než odpa ení a p itom je možné rozpoušt dlo znovu použít.
B. Krystalizace za horka nasycených roztok :
Ochlazení za horka nasyceného roztoku se provádí dvojím zp sobem: rychlým ochlazením – rušená
krystalizace, pomalým ochlazováním p i laboratorní teplot – krystalizace volným chladnutím.
N které látky mají sklon k vytvá ení p esycených (p echlazených) roztok . V t chto p ípadech
vyvoláváme krystalizaci vhozením nebo zav šením krystalku do roztoku – o kováním.
C. Krystalizace p idáním další látky:
Krystalizaci m žeme vyvolat i p idáním jiného rozpoušt dla, ve kterém je látka nerozpustná nebo velmi
málo rozpustná.
Rychlost krystalizace je asto velmi malá. V n kterých p ípadech se tvo í krystaly už za n kolik minut,
jindy až po týdnech stání. Proto krystaliza ní louh p íliš brzy nevyléváme.

4x kádinka (200 cm3), kuželová ba ka (150 cm3), ty inka, plynový kahan,
stojan, odpa ovací miska, hodinové sklo k zakrytí, keramická sí ka, trojnožka, 2x
krystaliza ní miska pop . sklen ná Petriho miska, odsávací ba ka, Büchnerova nálevka,
filtra ní papír, vodní výv va
destilovaná voda, pentahydrát síranu m

natého CuSO4 5H2O
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A) KRYSTALIZACE ODPA ENÍM

1. P íprava nasyceného roztoku pentahydrátu síranu m natého CuSO4 H2O.
V kádince zah ejeme 100 cm3 vody na teplotu 60°C. Za stálého míchání ty inkou p idáváme po ástech
skalici modrou tak dlouho, až vznikne nasycený roztok a ást tuhé látky z stane na dn nerozpušt na.
Roztok p efiltrujeme na Büchnerov nálevce a filtrát rozd líme na t i ásti.
2. První ást (10 cm3) nalijeme do odpa ovací misky a zah íváme na keramické sí ce tak dlouho, dokud
se neodpa í veškeré rozpoušt dlo.

B) KRYSTALIZACE OCHLAZENÍM

1. Krystalizace volným chladnutím.
Druhou ást (45 cm3) nalijeme do krystaliza ní misky, p ikryjeme sklem a necháme zvolna chladnout.
2. Krystalizace rušená.
T etí ást (45 cm3) nalijeme do kuželové ba ky, kterou chladíme proudem studené vody za neustálého
prot epávání obsahu ba ky. Zchladlý roztok s vylou enými krystaly odlijeme do jiné krystaliza ní misky.
Krystaly získané posledními dv ma zp soby odd líme od roztoku filtrací na Büchnerov nálevce
(za sníženého tlaku). isté krystaly necháme vyschnout na filtra ním papí e a srovnáme jejich vzhled
v závislosti na použitém zp sobu krystalizace.

#$

%

Krystalizace za pozvolného chladnutí.
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Krystalizace za prudkého ochlazení a míchání.

Vysv tlete, pro jsou krystaly za prudkého chlazení menší než krystaly, které vznikají
p i pozvolném chladnutí.

