
Zalecenia odnośnie użytkowania sprzętu i zestawów laboratoryjnych 

oraz przeprowadzania oczyszczania na pracowni chemii organicznej. 

 

Ogólne zasady bezpieczeństwa, które obowiązują ZAWSZE, nie będą tu omawiane szczegółowo – przypominamy 

tylko, że należy pracować w fartuchu laboratoryjnym oraz okularach/goglach ochronnych a używanie CAŁYCH 

rękawic jest ogólnie zalecane (a wymagane w przypadku pracy z substancjami żrącymi oraz toksycznymi). 

Szczegóły i podstawy teoretyczne dotyczące konkretnych czynności laboratoryjnych można znaleźć w kursowych 

podręcznikach preparatyki organicznej (w szczególności: A. I. Vogel i in. Preparatyka organiczna, WNT 2006 lub 

wcześniejsze wydania). 

 

Porady podane dla studentów I i II semestru są nadal aktualne. 

 

Dla studentów specjalizacji: chemia organiczna. 

 

Destylacja pod obniżonym ciśnieniem: 

 

Rys. 7. Schemat aparatury do destylacji pod obniżonym ciśnieniem (zestaw do mikrodestylacji): 1 – kolba 

destylacyjna z cieczą, 2 – termometr, 3 – chłodniczka, 4 – wąż gumowy, założony na króciec, łączący aparaturę z 

pompą próżniową, 5 – krówka destylacyjna, 6 – odbieralniki.  

Zawartość kolby należy mieszać za pomocą rdzenia (7) i mieszadła magnetycznego lub wprowadzić kapilarę 

przez którą wprowadza się sporadycznie pęcherzyk powietrza. 

Obok pokazano palec chłodzący (trap) i zaznaczono kierunek przepływu gazów. 

 

Stosowana destylacja tego typu może być dwojakiego typu: prosta (wtedy stosuje się zestaw taki jak na rys. 4, ale 

do dolnego króćca nad odbieralnikiem podłącza się wąż prowadzący do pompy) lub frakcyjna (wtedy zestaw jak 

na rys. 7, który pozwala zebrać poszczególne frakcje do odbieralników na krówce). 
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W porównaniu z poprzednimi typami destylacji zastosowane jest dodatkowo źródła obniżonego ciśnienia (próżni) 

oraz manometr/miernik ciśnienia. Pomiar ciśnienia jest niezbędny, gdyż pozwala ocenić, czy przy osiąganym 

podciśnieniu możliwa jest destylacja danego związku bez jego rozkładu (najczęściej podawane wartości 

katalogowe/ literaturowe dotyczą pożądanych 

warunków). 
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Do oszacowania temperatury wrzenia (B.P. = ang. 

boiling point – punkt/temperatura wrzenia) służą 

nomogramy, takie, jak ten obok: szara linia wskazuje 

jaka będzie temperatura wrzenia cieczy (wrzącej przy 

200 °C przy ciśnieniu 1 atmosfery = 760  Torr = 

760 mmHg) przy ciśnieniu 1 mmHg, a czarna przy 

10 mmHg. Jeżeli temperatura rozkładu tej cieczy 

wynosi 60 °C (zaznaczono na osi), to destylacja przy 

ciśnieniu 10 mmHg nie będzie możliwa. 

Aby zapobiec przegrzewaniu się cieczy podczas 

destylacji nie można używać kamyczków wrzennych (podciśnienie szybko usunie z nich zawarte powietrze). 

Można użyć rdzenia i mieszadła magnetycznego lub kapilary z wężem gumowym i zaciskiem (ale konieczność 

używania kolby dwuszyjnej oraz sporadyczne przepuszczanie pęcherzyka gazu może uniemożliwić prowadzenie 

destylacji przy bardzo niskim ciśnieniu). 

Wszystkie złącza szlifowe powinny być nasmarowane smarem, poza tymi łączącymi odbieralniki na krówce 

(smar jest rodzajem zanieczyszczenia, które niezwykle trudno jest usunąć!). Używa się smarów do wysokiej 

próżni i należy nasmarować nimi złącza w sposób właściwy: smar ma równomiernie pokrywać łączone 

powierzchnie i nie ma go być zbyt wiele. DESTYLACJA POD ZMNIEJSZONYM CIŚNIENIEM JEST JEDYNĄ 

TECHNIKĄ WYMAGAJĄCĄ UŻYCIA SMARU! 

Krówka powinna być zamontowana tak aby swobodnie mogła się obracać (a tym samym zmieniać odbieralnik) i 

posiadać taką ilość złączy, aby zebrać wszystkie oczekiwane frakcje (bez konieczności rozmontowywania 

aparatury). Ze względów praktycznych stosuje się ten sam odbieralnik na wszystkie frakcję pośrednie – nie są one 

czyste, wiec zostaną usunięte do odpadów lub w razie konieczności można je destylować jeszcze raz. 

Pompa próżniowa MUSI być zabezpieczona przed dostępem par rozpuszczalników za pomocą wymrażacza w 

postaci palca chłodzącego (zwanego z angielskiego trapem) zanurzonego w ciekłym azocie nalanym do naczynia 

Dewara (czyli termosu). Temperatura ciekłego azotu wynosi około 77 K, czyli -196°C! Wielkość trapu powinna 

być dostosowana do ilości oddestylowanych cieczy, a im więcej jest tych bardziej lotnych tym musi być on 

większy. 

Aparaturę po zakończeniu destylacji i usunięciu źródła ciepłą należy pozostawić do ostygnięcia (cały czas przy 

działającej pompie próżniowej). Następnie należy wyłączyć pompę i powoli wypełnić aparaturę gazem obojętnym 

lub powietrzem i pozostawić możliwość wyrównywania ciśnienia. Należy niezwłocznie wyjąć trap z ciekłego 

azotu – pozostawienie go w nim spowoduje, że skroplą się z nim gazy w większych ilościach – w tym tlen(!), 

który w połączeniu z palnymi rozpuszczalnikami może spowodować wybuch. 

Jeżeli aparatura pozostanie zamknięta, a usunie się ciekły azot, rozprężające się gazy (zwłaszcza te skroplone w 

trapie) spowodują rozerwanie aparatury! 
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Generowanie gazów w celach syntetycznych: 

 

Ponieważ rodzaj zastosowanej aparatury jest zależy od typu gazu, jaki ma być generowany, nie jest więc 

podawany żaden typ aparatury. 

Wszystkie połączenia poszczególnych elementów aparatury muszą być szczelne tak by cały gaz był kierowany do 

aparatury syntetycznej. Stosowane węże gumowe muszą być całe i suche! Zaleca się posmarowanie smarem 

wszystkich złączy szlifowych, po za tymi które mogą mieć kontakt z rozpuszczalnikiem (a tym samym 

spowodować zanieczyszczenie produktu smarem). Barbotka lub zakończona spiekiem rurka, która ma być 

wprowadzany gaz bezpośrednio do roztworu, powinna być zanurzona na możliwie dużą głębokość (tak by kontakt 

gazy z roztworem był możliwie długi). 

Tempo i ilość gazu przepuszczanego przez roztwór powinno być dobrane do warunków i skali syntezy (sprawdzić 

dokładnie przepis literaturowy) – szybko przepuszczany gaz spowoduje efektywne odparowywanie 

rozpuszczalnika z roztworu. 

Gaz, który został przepuszczony przez roztwór syntetyczny, musi zostać zaabsorbowany przez odpowiedni zestaw 

pochłaniaczy, dostosowanych do rodzaju i ilości gazu. 

 


