
III 

MIESZANINY 

 

 

 

Obowiązujące zagadnienia 

 różnica między związkiem chemicznym, a mieszaniną? 

 rodzaje i podział mieszanin; metody rozdzielania mieszanin; 

 ekstrakcja (definicja, rodzaje ekstrakcji, cechy dobrego ekstrahenta, od czego zależy 
efektywność ekstrakcji?);  

 prawo podziału Nernsta, współczynnik podziału Nernsta;  

 krystalizacja (definicja, rodzaje krystalizacji, cechy dobrego rozpuszczalnika do 

krystalizacji); 

 chromatografia (definicja, podział metod chromatograficznych, chromatografia 
cienkowarstwowa, współczynnik RF, faza stacjonarna, faza ruchoma). 

 

 

 

 

 

UWAGA! Przed przystąpieniem do wykonywania czynności laboratoryjnych, student 

zobowiązany jest zapoznać się z kartami charakterystyk wszystkich substancji (dostępne  

w pracowni laboratoryjnej) używanych w danym ćwiczeniu, a tym samym z zawartymi w nich 

informacjami o sposobie prawidłowego i bezpiecznego postępowania z danym odczynnikiem 

chemicznym, zagrożeniami związanymi z jego stosowaniem oraz metodach utylizacji jego 

pozostałości. 

  



Ćwiczenie 1 

Ekstrakcja jodu z roztworu wodnego 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 chloroform  

 roztwór jodu w jodku potasu 

 cylindry miarowe  

 rozdzielacz 

 lejek 

 kolby stożkowe 

 
Uwaga!  Ćwiczenie wykonywać pod dygestorium. 

               Zlewki jodu i chloroformu należy wylać do odpowiednich pojemników. 

a. W rozdzielaczu umieść 4 cm
3
 wodnego roztworu jodu, następnie dodaj 3 cm

3
 chloroformu. 

Energicznie wymieszaj zawartość rozdzielacza i pozostaw do rozdzielenia się faz. Następnie 

do kolby stożkowej zbierz warstwę chloroformową. Ponownie do rozdzielacza dodaj 3 cm
3
 

chloroformu, energicznie wymieszaj i pozostaw do rozdzielenia się faz, następnie zbierz 

warstwę chloroformową. Ekstrakcję prowadź do momentu odbarwienia warstwy wodnej (cały 

jod powinien przejść do warstwy chloroformowej). 

b. W rozdzielaczu umieść 4 cm
3
 wodnego roztworu jodu, a następnie dodaj 6-8 cm

3
 

chloroformu. Przeprowadź ekstrakcję jodu do warstwy chloroformowej. Po rozdzieleniu faz 

zbierz warstwę chloroformową.  

Polecenie: Porównaj efektywność ekstrakcji prowadzonej kilkakrotnie małymi porcjami 

rozpuszczalnika oraz prowadzonej jednokrotnie dużą ilością rozpuszczalnika. 

 

Ćwiczenie 2 

Ekstrakcja barwników roślinnych 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 etanol  

 heksan 

 zielone części roślin (liście lub łodygi) 

 moździerz porcelanowy  

 lejek  

 sączek 

 probówka 

Uwaga!   Ćwiczenie w czasie ekstrakcji heksanem wykonywać pod dygestorium 

 

Odważ 3 g materiału roślinnego, przenieść do suchego moździerza porcelanowego  

i dodać 4 cm
3
 alkoholu etylowego. Tak przygotowany materiał roślinny rozcieraj energicznie 

tłuczkiem przez 5 minut. Dodaj kolejne 2 cm
3
  alkoholu i dalej rozcieraj (5 minut). Zawiesinę 

alkoholową zdekantuj do probówki. Do zawartości moździerza dodaj 4 cm
3
 heksanu  

i ekstrahować barwniki ponownie (5 minut). Ponownie zdekantuj zawiesinę do probówki. 

Probówkę zatkaj korkiem i wytrząśnij zawartość, a następnie odstaw na około 15 min., aby 

drobna zawiesina opadła na dno, jeżeli zachodzi potrzeba przesącz ekstrakt do suchej 

probówki. Ekstrakt pozostaw do ćwiczenia 4. 

 

 

 

 



Ćwiczenie 3  

POKAZ 

Ekstrakcja ciągła w aparacie Soxhleta 

 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 metanol 

 zielone części roślin (liście lub łodygi) 

 kolba do destylacji  

 aparat Soxhleta 

 bibuła 

 czasza grzejna 

 kamyczki wrzenne 

Uwaga!   Ćwiczenie wykonywać pod dygestorium 

 

 

 

Rys.1 Aparat Soxhleta 

Do kolby okrągłodennej (250 cm
3
) wlać 150 cm

3
 acetonu wrzucić kamyczek wrzenny. 

Gilzę wykonaną z bibuły wypełnić drobno pokrojonymi liśćmi dowolnej rośliny zielonej. 

Następnie tak przygotowaną gilzę umieścić w aparacie Soxhleta. Włączyć przepływ wody  

w chłodnicy zwrotnej pamiętając, o odpowiednim ustawieniu wlotu i wylotu wody. Włączyć 

czaszę grzejną i rozpocząć ogrzewanie kolby z rozpuszczalnikiem. Po pewnym czasie gilza 

napełni się spływającym z chłodnicy acetonem, a tym samym rozpocznie się proces 

ekstrakcji. Gdy poziom roztworu stanie się wyższy niż wysokość wylotu rurki syfonowej cały 

rozpuszczalnik przeleje się samoczynnie z powrotem do kolby okrągłodennej, kończąc tym 

samym pierwszy cykl ekstrakcji. Aparat pracuje cyklicznie – napełniając się ponownie porcją 

świeżego rozpuszczalnika. Podczas ćwiczenia ekstrakcję powtórzyć 3 krotnie obserwując 

zmianę zabarwienia rozpuszczalnika wraz z postępem ekstrakcji. Przerwać ekstrakcję, 

odłączyć płaszcz grzejny, a kolbę z roztworem zostawić do ćwiczenia 4. 

 

 



Ćwiczenie 4 

Chromatografia 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 mieszanina z ćwiczenia 2 i ćwiczenia 3 

 heksan 

 aceton 

 etanol 

 benzyna apteczna 

 płytki chromatograficzne 

 komora chromatograficzna 

 kapilary 

 cylinder miarowy 

 mała zlewka 

  bagietka 

Uwaga!   Ćwiczenie wykonywać pod dygestorium 

 

a. Do komory chromatograficznej wlej ok. 10 cm
3
 fazy ruchomej (heksan:aceton 6:1 v/v). 

Przykryj komorę i pozostaw na 10 min do nasycenia komory parami rozpuszczalnika. 

Przygotuj płytkę chromatograficzną - faza stacjonarna - tlenek glinu. Zaznacz ołówkiem linię 

startu (ok. 1 cm od dołu płytki), a następnie nanieś kapilarą ok. 2-4µl badanej mieszaniny  

(z ćwiczenia 2 i ćwiczenia 3) na linię startu. Wstaw płytkę do komory i rozwijaj na wysokość 

ok. 8 cm. Po wyjęciu płytki zaznacz linię mety rozpuszczalnika i po wysuszeniu płytki określ 

wartości RF badanych substancji. 

b. Wykonaj polecenia zgodnie z instrukcją w punkcie a, stosując inną fazę ruchomą – 

benzyna apteczna:heksan:etanol 8:3:0,9 (v/v).  

Polecenie: Omów wpływ fazy ruchomej na rozdział badanej mieszaniny. 

c. Wykonaj polecenia zgodnie z instrukcją w punkcie a, stosując inną fazę stacjonarną – żel 

krzemionkowy.  

Polecenie: Omów wpływ fazy stacjonarnej na rozdział badanej mieszaniny. 

 

 

 

              

  

 

 

 

 

 

    

 

Rys.2  Schematyczny obraz procesów zachodzących w czasie  

rozwijania chromatogramu  na płytce chromatograficznej 

Rys. 3. Przykładowy chromatogram TLC rozdziału barwników roślinnych 



Polecenie: Po rozwinięciu chromatogramu obliczyć wartości RF poszczególnych składników 

rozdzielanej mieszaniny. 
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Ćwiczenie 5 

Krystalizacja azotanu(V) potasu 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 azotan(V) potasu  

 woda destylowana 

 zlewka 

 bagietka szklana 

 siatka ceramiczna 

 sączek 

 lejek 

 

Do zlewki wsyp 3 g azotanu(V) potasu (należy zanotować dokładną masę naważki), 

wlej 3 cm
3
 wody i ostrożnie podgrzewaj, co chwilę mieszając. Po rozpuszczeniu kryształów 

zlewkę należy pozostawić do ostygnięcia.  

Otrzymane kryształy należy oddzielić od roztworu poprzez filtrację, zważyć i obliczyć 

wydajność procesu.  

  



Ćwiczenie 6 

Rozdzielanie mieszaniny poprzez filtrację 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 2 M chlorek wapnia 

 2 M szczawian potasu 

 zlewka 

 lejek  

 tryskawka 

 kolba ssawkowa 

 lejek Büchnera 

 sączki 

 szkiełko zegarkowe 

 

W zlewce przeprowadź reakcję strącania osadu. W tym celu należy pobrać 2 cm
3
 2M 

roztworu chlorku wapnia oraz dodać taką samą objętość 2 M roztworu szczawianu potasu. 

Wytrącony osad należy oddzielić od roztworu stosując sączenie pod zmniejszonym 

ciśnieniem: na lejku Büchnera umieścić sączek, lejek umieścić w kolbie ssawkowej  

z podłączeniem do pompki wodnej. Odkręcić wodę w kranie i wprowadzić zawiesinę na 

sączek, przemyć probówkę wodą destylowaną. Po zakończeniu sączenia odłączyć lejek, 

a następnie zakręcić wodę.  

 

Polecenie: Porównaj filtrację (szybkość, wysuszenie osadu) przeprowadzoną w ćwiczeniu 5  

i ćwiczeniu 6. 
 


