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Vysv�tlivky: 
D – demonstra�ní pokus, Ž – žákovský pokus 
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Jedná se o laboratorní operaci založenou na r�zné rozpustnosti jedné ze složek sm�si ve dvou vzájemn� 
nemísitelných rozpoušt�dlech. Od jednoduchého rozpoušt�ní se liší tím, že p�i extrakci se nerozpouští 
všechna látka, ale pouze její �ást. U pevných sm�sí jde o extrakci (vyluhování) pevných látek, u 
kapalných sm�sí o extrakci kapalin. P�i extrakci se ze sm�si látek p�evádí do roztoku jedna složka, zatím 
co ostatní složky z�stávají nerozpušt�ny. 
Pro r�zné typy extrakce se b�hem doby vytvo�ila r�zná ozna�ení, nap�.: 
macerace:  látka v pevné fázi je za studena extrahována opakovanou dávkou rozpoušt�dla 
digesce :  látka v pevné fázi je za tepla extrahována opakovanou dávkou rozpoušt�dla 
vyt�epávání: látka v roztoku je extrahována jednou dávkou rozpoušt�dla (jednoduché vyt�epávání) nebo 
opakovanými dávkami (opakované a frak�ní vyt�epávání). 
K extrakci používáme d�lící nálevky, t�epa�ky a extrak�ní za�ízení. Nej�ast�ji používanými extrak�ními 
�inidly jsou benzen C6H6, diethylether CH3CH2OCH2CH3, methylchlorid CH3Cl, chloroform CHCl3, chlorid 
uhli�itý CCl4.�
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Ad A)  d�licí nálevka, zbarvený olej, voda, filtra�ní kruh,  2x kádinka (250 cm3)   
Ad B) odm�rná ba�ka (100 cm3), chemická lžíce, váženka, laboratorní váhy, odm�rný válec 
(10 cm3), 2x kádinka (75 cm3), kádinka (250 cm3), sklen�ná ty�inka, st�i�ka, kádinka                
(15 cm3), d�licí nálevka (100 cm3), stojan s pot�ebnými k�ížovými svorkami a držáky 
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Ad B)�jodid draselný, chloramin T, destilovaná voda, cyklohexan�
 

��)� *�+�� ,-.���
Ad A) 
1. Do d�licí nálevky nalijeme sm�s vody a obarveného oleje. Uzav�eme ji zátkou.  
 
2. Nálevku uchopíme tak, abychom zajiš�ovali zátku d�licí nálevky i její uzav�ený kohout a intenzivn� 
prot�epáváme.  
 
3. Poté vložíme d�licí nálevku do filtra�ního kruhu, uvolníme zátku a vy�káme, až se ob� vrstvy od sebe 
odd�lí. 
 
4. Potom každou vrstvu kapaliny vypustíme do jednotlivých kádinek. 
 
Ad B) 
1. Na základ� výpo�tu si p�ipravíme v odm�rné ba�ce 100 cm3 0,1 mol/dm3 vodného roztoku jodidu 
draselného.  
 
2. Do kádinky (15 cm3) p�ipravíme 5 cm3 nasyceného  roztoku chloraminu T. 
 
3. P�ipravený vodný roztok jodidu draselného p�elijeme do kádinky (250 cm3) a p�idáme k n�mu 5 cm3 
nasyceného roztoku chloraminu T. Tímto zp�sobem p�ipravíme  jodovou vodu.  
 
4. K extrakci jodu z vodné do nevodné fáze použijeme cyklohexan. Do d�licí nálevky nalijeme 50 cm3 
jodové vody a p�idáme 20 cm3 cyklohexanu.  



 

 
5. Obsah nejprve �ádn� prot�epeme a  výsledek porovnáme s p�vodním vzorkem. Potom od sebe  
jednotlivé vrstvy odd�líme (obrázek B). 
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Ad A)  R�zné typy d�lících nálevek.               Ad B) �Extrakce vyt�epáváním v d�licí nálevce 
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Který druh sm�sí lze odd�lovat tímto zp�sobem? 


