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Laboratorní práce č. 1 - Dělicí metody I. 

 

Úvod: Dělicí 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 vody z roztoku manganistanu draselného  

 

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

varů. Vodu lze z roztoku manganistanu draselného vydestilovat a tím zvýšit 

koncentraci uvedeného roztoku. 

 

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

síťka, kruh, držáky 

 

Chemikálie: manganistan draselný KMnO4, dusičnan stříbrný AgNO3, voda 

 

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

naplňte roztokem manganistanu draselného přibližně do poloviny, tak 

aby nedošlo ke vniknutí kapaliny do chladiče sestupnou trubicí frakční 

baňky. 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 na teplotu 100 oC  

a nechte oddestilovat asi polovinu obsahu baňky. V baňce se bude měnit 

zbarvení roztoku vlivem vzrůstu koncentrace. Rovněž můžete pozorovat 

vznik hnědého oxidu manganičitého MnO2, který vzniká při termickém 

rozkladu manganistanu draselného. Pak kahan odstavte, nechte celou 

aparaturu vychladnout a teprve potom ji rozeberte.  

 O kvalitě destilace se přesvědčíte zkoušku na chloridy (Cl–) přítomné 

v běžné vodě. Ke vzorku destilované vody přidejte několik kapek roztoku 

AgNO3 a pozorujte výsledek reakce. 
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Výsledky: Zpracujte pracovní list.  

 

 

Úkol č. 2: Krystalizace modré skalice změnou složení rozpouštědla 

 

Princip:  Krystalizace je dělící metoda využitelná pro látky schopné tvořit krystaly. Látky se 

dělí na základě rozdílné rozpustnosti v daném rozpouštědle. Modrou skalici 

můžeme krystalovat na základě rozdílné rozpustnosti této látky ve vodě  

a v ethanolu. 

 

Pomůcky:  kádinka, lžička, váhy, Büchnerova nálevka, filtrační papír, odměrný válec 

 

Chemikálie: pentahydrát síranu měďnatého “modrá skalice” CuSO4.5H2O, ethanol 

CH3CH2OH, voda 

 

Pracovní postup: Na předvážkách navážíme 2,5 g modré skalice, rozpustíme v 10 cm3 

vody v 50 cm3 kádince. Poté přidáme za stálého míchání 10 cm3 

ethanolu. Změna rozpouštědla způsobí “vypadnutí“ krystalů z roztoku. 

Vyloučené krystaly zfiltrujeme za sníženého tlaku a necháme vysušit. 

 

Výsledky: Zpracujte pracovní list.  

 


