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Laboratorní práce č. 1 - Dělicí metody - destilace, chromatografie. 

 

Úvod: Dělící metody slouží k oddělení složek směsí. Tyto metody využívají rozdílné fyzikálně-

chemické vlastnosti jednotlivých složek. Mezi nejvýznamnější metody patří destilace, 

filtrace, sublimace, extrakce, atd. 

 

Úkol č. 1: Destilace ethanolu ze vzorku bílého vína 

 

Princip: Destilace je dělící metoda, kdy se složky směsí dělí na základě rozdílných bodů varů. 

Ethanol lze částečně vydestilovat ze vzorku vína jako níževroucí složku.  

O koncentraci takto získaného destilátu se přesvědčíme pomocí stanovení hustoty. 

 

Pomůcky: frakční baňka, teploměr, varné kamínky, chladič, alonž, pyknometr, kuželová baňka, 

kahan, síťka, kruh, držáky 

 

Chemikálie: vzorek bílého vína 

 

Pracovní postup: Sestavte aparaturu pro prostou destilaci podle obrázku. Frakční baňku 

naplňte 50 ml bílého vína. Baňku dejte na síťku a uzavřete zátkou, kterou 

prochází teploměr. K baňce připojte chladič, nakonec chladiče nasaďte alonž, 

pod kterou umístěte kuželovou baňku. Chladič připojte k odtoku a přítoku 

vody – vodu přivádíme do spodní části chladiče – pomalým proudem nechte 

vodu protékat. Baňku se směsí zahřívejte až k bodu varu níževroucí složky tj. 

etanolu a nechte oddestilovat asi polovinu obsahu baňky. Pak kahan 

odstavte, nechte celou aparaturu vychladnout a teprve potom ji rozeberte. 

 

 

 

 

 

Koncentraci získaného ethanolu 

stanovte pyknometricky. 

 

Pyknometrické stanovení hustoty 

Pyknometr je skleněná nádobka opatřená 

zátkou s kapilárou s definovaným objemem (asi 25 cm3). Přesný objem pyknometru je 

nutné zjistit kalibrací na destilovanou vodu. Poté prázdný pyknometr se zátkou zvážíme 

(m0), dále jej naplníme až po horní okraj destilátem a uzavřeme zátkou s kapilárou. 

Přebytečný ethanol kapilárou vyteče, pyknometr pečlivě osušíme filtračním papírem. 
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Připravený pyknometr co nejrychleji zvažte (m1). Hustotu ethanolu vypočítejte podle 

vzorce: 

 

   
     

 
 

 

m1 – hmotnost pyknometru s ethanolem 

 m0 – hmotnost prázdného pyknometru 

V – objem pyknometru (asi 25 cm3) 

 

  

Obsah ethanolu v destilátu p (hmotnostní procenta) zjistíte z tabulek. Obsah ethanolu  

v původním vzorku vypočítáte podle vztahu: 

 

   
         

  
 

 

Vv – objem vzorku vína 

 

 

 Měření proveďte 2x v průběhu destilace. Koncentraci ethanolu (vyjádřenou hmotnostním 

zlomkem) zjistěte z tabulek.  

 

Výsledky: Zpracujte pracovní list.  

 

 

Úkol č. 2: Tenkovrstvá chromatografie rostlinných barviv 

 

Princip:  Chromatografie je dělící metoda založená na dělení látek mezi 2 fáze. Jedna fáze je 

pevná (stacionární) a druhá je pohyblivá (mobilní). Látky mají rozdílnou afinitu 

k těmto fázím a za daný čas doputuje složka směsi do různé vzdálenosti od startu. 

Retence (zádrž) složky na stacionární fázi je charakterizováno tzv. retenčním faktorem 

k 

k = b/a, 

kde b – vzdálenost skvrny složky od startu, a – vzdálenost startu a čela rozpouštědla  

 

Pomůcky:  chromatografická vana (zavařovací sklenice), třecí miska s tloučkem, nůžky, tužka, 

pravítko 

 

Chemikálie: aceton, isopropanol (propan-2-ol), technický benzín nebo toluen, voda, vápenec 

(uhličitan vápenatý) CaCO3 
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Pracovní postup: Ve třecí misce rozetřeme asi 3 g rostlinného 

materiálu (listy) s jemným pískem, špetkou 

vápence CaCO3 a 10 ml acetonu (třeme alespoň  

10 minut) poté roztok zfiltrujeme do zkumavky. 

Roztok musí být tmavě zbarven. Chromatografii 

provádíme na chromatografické desce s nanesenou tenkou vrstvou silikagelu 

(Silufol). Jako mobilní fázi použijeme směs benzín–isopropanol (tj. propan-

2-ol)–voda v poměru 100:10:0,25 nebo toluen–isopropanol (tj. propan-2-

ol) v poměru 9:1. Asi 2 cm od okraje pruhu desky Silufol širokého 5 cm 

naznačíme tužkou startovací linii. Na tuto čáru naneseme roztok listových 

barviv. Vzorek nanášíme tenkou kapilárou, velikost skvrn nemá být větší než 

5 mm. Roztok nanášíme opakovaně, aby byla látka dostatečně 

koncentrovaná. Desku umístíme do chromatografické vany tak, aby byla asi 

půl centimetru ponořena do směsi rozpouštědel. Chromatografickou vanu 

uzavřeme a rozpouštědlo necháme vzlínat. Jakmile rozpouštědlo dosáhne asi 

4/5 výšky desky, vyjmeme chromatogram z chromatografické vany, 

označíme čelo chromatogramu a jednotlivé skvrny, protože se na světle 

oxidují a postupně mizí. Vypočítejte retenční faktory jednotlivých rostlinných 

barviv. 

 

 

 

Výsledky: Zpracujte pracovní list.  

 


