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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik będzie Ci pomocny w zdobyciu podstawowych umiejętności laboratoryjnych 
w zakresie: odmierzania, odwaŜania substancji chemicznych, sporządzania roztworów 
wodnych, ogrzewania, chłodzenia, rozdzielania mieszanin jednorodnych i niejednorodnych.  

W poradniku zamieszczono: 
− wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności, które powinieneś mieć 

opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej, 
− cele kształcenia, 
− materiał nauczania (rozdział 4), który pomoŜe Ci samodzielne przygotować się do 

wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. W rozdziale 4 znajdziesz teŜ: 
−−−− pytania sprawdzające, 
−−−− tematy ćwiczeń, 
−−−− wskazówki do wykonania ćwiczeń, 
−−−− wykaz materiałów i sprzętu potrzebnych do ćwiczeń, 
−−−− sprawdzian postępów. 

− sprawdzian osiągnięć, 
− literaturę. 

Podczas przygotowywania się do wykonania zadań laboratoryjnych korzystaj nie tylko 
z materiału nauczania w Poradniku, ale teŜ ze wskazanej literatury. 
JeŜeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to zwróć się z prośbą o pomoc 
do nauczyciela. Po wykonaniu zadań przewidzianych w tej jednostce modułowej, rozwiąŜ test 
umieszczony w rozdziale 5 i oceń swoje umiejętności. 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpoŜarowych, wynikających z rodzaju 
wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 
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2. WYMAGANIA WST ĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− korzystać z róŜnych źródeł informacji, 
− wykonywać podstawowe obliczenia chemiczne,  
− czytać tekst ze zrozumieniem, 
− posługiwać się poprawną nomenklaturą i symboliką chemiczną, 
− wykonywać obliczenia związane ze stęŜeniem procentowym i stęŜeniem molowy 

roztworu, 
− wskazywać najczęściej spotykane zagroŜenia, przy których wymagane jest stosowanie 

środków ochrony indywidualnej, 
− udzielać pierwszej pomocy w stanach zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś, umieć: 
− zorganizować stanowisko pracy laboratoryjnej, 
− zinterpretować podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy 

w laboratorium chemicznym, 
− dostrzec zagroŜenia związane z wykonywaniem prac laboratoryjnych, 
− posłuŜyć się kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych stosowanych w pracy 

laboratoryjnej, 
− posłuŜyć się środkami ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowanymi w laboratorium 

chemicznym, 
− wykorzystać racjonalnie sprzęt i aparaturę laboratoryjną, 
− wykorzystać racjonalnie substancje i czynniki energetyczne, 
− przechować substancje chemiczne, 
− zakonserwować sprzęt laboratoryjny, 
− odmierzyć substancje ciekłe, 
− zwaŜyć substancje stałe i ciekłe, 
− sporządzić roztwory wodne o określonym stęŜeniu, 
− oczyścić substancje nieorganiczne i organiczne,  
− przeprowadzić regenerację rozpuszczalników, 
− prowadzić dokumentację laboratoryjną, 
− zinterpretować wyniki pomiarów laboratoryjnych, 
− zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpoŜarowe podczas 

wykonywania prac laboratoryjnych.  
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. WyposaŜenie i zasady bezpiecznej pracy w laboratorium 

chemicznym 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 
WyposaŜenie podstawowe 

Dobrze wyposaŜone laboratorium umoŜliwia wykonywanie prac laboratoryjnych szybko, 
dobrze i bezpiecznie. Jak w kaŜdej dziedzinie, tak i w tym przypadku mamy do czynienia 
z istnieniem standardów wyposaŜenia. Laboratorium chemiczne najczęściej wyposaŜone jest w: 
− stoły laboratoryjne, 
− szafy wyciągowe, 
− stołki laboratoryjne, 
− instalacje: wodno-ściekową, gazową, próŜniową, elektryczną, wyciągową, 
− sprzęt przeciwpoŜarowy, 
− apteczkę z odpowiednim wyposaŜeniem, 
− pojemniki na substancje odpadowe. 

Podstawowym miejscem pracy ucznia jest stół laboratoryjny z półką na sprzęt ogólny 
i stosowane odczynniki chemiczne, z szufladami i szafkami do przechowywania 
przydzielonego szkła laboratoryjnego oraz sprzętu metalowego. 
 
 a) b) 

 
Rys. 1. Stół laboratoryjny: a) klasyczny stół laboratoryjny [5, s. 11], b) współczesne stanowisko pracy 

laboratoryjnej [8] 
 
Instalacje laboratoryjne 

Do stanowiska pracy przy stole laboratoryjnym powinny być doprowadzone instalacje: 
wodno-ściekowa, gazowa, próŜniowa oraz elektryczna. 
 
Tabela 1. Oznaczenie przewodów w laboratorium chemicznym [opracowanie własne] 

Instalacja Oznaczenie kolorystyczne przewodów 
wodna kolor zielony 
gazowa kolor Ŝółty 
próŜniowa kolor szary 
z parą wodną kolor czerwony 
z powietrzem kolor błękitny 
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Zasady obsługi instalacji laboratoryjnych: 
1. Instalacja elektryczna słuŜy do: oświetlenia, zasilania niektórych urządzeń i ogrzewania. 

Gniazda zasilające muszą być wyposaŜone w bolec ochronny, a przewody zasilające 
nieuszkodzone. Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu podanemu na tabliczce 
znamionowej urządzenia. Przed włączeniem przyrządu lub urządzenia do sieci 
elektrycznej, naleŜy sprawdzić ich stan techniczny. Nie wolno dotykać ani obsługiwać 
urządzeń mokrymi rękami oraz ciągnąć przewodu w celu wyjęcia wtyczki z kontaktu. 
Nieprzestrzeganie zasad obsługi instalacji elektrycznej grozi poraŜeniem prądem 
elektrycznym i poŜarem. 

2. Instalacja gazowa jest źródłem energii cieplnej, słuŜy do zasilania palników gazowych. 
KaŜdy stół laboratoryjny powinien mieć dodatkowy zawór, umoŜliwiający odcięcie 
dopływu gazu. Po zakończeniu pracy zawór ten powinien być zamykany. Na stole 
laboratoryjnym znajdują się kurki z nałoŜonymi węŜami gumowymi, na końcu których 
umocowane są palniki. Zapalanie palnika gazowego wymaga pewnej wprawy 
i ostroŜności. Przed, zapaleniem naleŜy sprawdzić stan węŜa oraz jego połączenia 
z kurkiem gazowym i palnikiem. Zapalając palnik, naleŜy najpierw palącą się zapałkę 
zbliŜyć do wylotu kominka, a następnie powoli odkręcić kurek gazowy. Nie wolno 
postępować w kolejności odwrotnej. Przy duŜym dopływie powietrza moŜe nastąpić tzw. 
przeskok płomienia (gaz zapala się wewnątrz palnika, przy wejściu do kominka). 
W takim przypadku naleŜy natychmiast zgasić palnik, poczekać aŜ ostygnie, zamknąć 
dopływ powietrza i ponownie zapalić palnik. Nie wolno pozostawiać palących się 
palników bez nadzoru. Nieumiejętne korzystanie z palnika moŜe spowodować oparzenia 
cieplne i poŜar. 

3. Instalacja wodno-kanalizacyjna słuŜy do doprowadzenia wody bieŜącej do stołu 
laboratoryjnego i odprowadzania ścieków. Do zlewu nie wolno wrzucać szkła, substancji 
stałych powodujących zapchanie oraz wylewać stęŜonych kwasów, zasad, 
rozpuszczalników organicznych. Substancje zaliczane do trucizn naleŜy zneutralizować. 

 
Zabezpieczenia przeciwpoŜarowe 

Posługiwanie się w laboratorium związkami łatwopalnymi wymusza zachowanie 
szczególnej ostroŜności przy pracy z nimi, a ponadto wymaga istnienia sprzętu i środków 
gaśniczych. KaŜde laboratorium powinno być wyposaŜone w podstawowy sprzęt 
przeciwpoŜarowy:  
1. Gaśnicę pianową do gaszenia poŜarów ciał stałych, cieczy palnych za pomocą piany, 

która wytwarza się w chwili uruchomienia gaśnicy, w reakcji wodorowęglanu sodu 
z kwasami. 

2. Gaśnicę śniegową słuŜącą do gaszenia poŜarów cieczy palnych, gazów, metali. Dwutlenek 
węgla w czasie wydobywania się z gaśnicy rozpręŜa się i zamienia w tzw. suchy lód. 

3. Gaśnicę proszkową przeznaczoną do gaszenia poŜarów cieczy palnych, gazów, metali za 
pomocą związków chemicznych w postaci proszków np. wodorowęglanu sodu, potasu. 
Gaśnice śniegowe i proszkowe moŜna stosować równieŜ do poŜarów występujących 
w zasięgu urządzeń elektrycznych pod napięciem. 

4. Koc gaśniczy z tkaniny szklanej. Narzuca się go na małe źródło ognia tłumiąc płomień. 
5. Do powszechnie stosowanych środków gaśniczych zalicza się: wodę, piasek, dwutlenek 

węgla i proszki mające róŜne właściwości m.in. tłumiące, chłodzące, izolujące. 
Wodą nie wolno gasić urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem, 

pomieszczeń, w których znajduje się karbid, wapno palone, sód (reagują z wodą) oraz cieczy 
palnych lŜejszych od wody, np. benzyny.  
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Rys. 2. Gaśnice: a) pianowa, b) śniegowa, c) proszkowa [2, s. 16] 

 
Zasady bezpiecznej pracy: 

Podczas wykonywania ćwiczeń naleŜy przestrzegać następujących zasad bezpiecznej 
pracy: 
1. Wszystkie substancje znajdujące się w laboratorium traktować jako zagraŜające zdrowiu. 
2. Wszystkie kwasy i zasady traktować jako Ŝrące lub parzące. 
3. śadnych substancji znajdujących się w laboratorium nie wolno badać „na smak”. 
4. Powonieniem moŜna badać tylko substancje wskazane przez nauczyciela. Nie wolno 

nachylać się bezpośrednio nad naczyniem i wdychać par substancji. Pary badanej 
substancji naleŜy kierować dłonią w stronę twarzy. 

5. Nie wolno nachylać się nad ogrzewaną cieczą, gdyŜ moŜe ona gwałtownie zawrzeć 
i spowodować oparzenie rozpryskiwanymi kropelkami. 

6. Ogrzewając ciecz lub substancję stałą w probówce, wylot jej kierować naleŜy zawsze 
w stronę, gdzie nikt nie przebywa. 

7. Podczas rozcieńczania stęŜonych kwasów i zasad zawsze wlewać kwas i zasadę do wody, 
nigdy odwrotnie. 

8. Podczas pracy z substancjami Ŝrącymi lub parzącymi nałoŜyć okulary ochronne 
i rękawice. 

9. Ćwiczenia z substancjami dymiącymi, o nieprzyjemnym zapachu wykonywać pod 
włączonym wyciągiem natomiast z substancjami łatwo palnymi pracować z dala od 
źródeł ognia. 

10. Nie pozostawiać Ŝadnych substancji w naczyniu bez etykiet i opisu. 
11. Podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych nie uŜywać sprzętu uszkodzonego oraz 

pękniętych i brudnych naczyń. 
12. Podczas zajęć w laboratorium przebywać zawsze w białym, bawełnianym, czystym, 

fartuchu. 
13. Bez uzgodnienia z prowadzącym zajęcia nie wykonywać Ŝadnych doświadczeń. 
14. Nadmiar pobranego odczynnika nie wlewać nigdy z powrotem do butelki. 
15. Przy wszystkich pracach wykonywanych w laboratorium zachować ostroŜność, 

pamiętając o tym, Ŝe niedokładność, nieuwaga, niedostateczne zaznajomienie się 
z właściwościami substancji i przyrządami moŜe spowodować nieszczęśliwy wypadek.  

16. O wszelkich wypadkach i zagroŜeniach poinformować natychmiast prowadzącego 
zajęcia. 
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Udzielanie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej 
 Najczęściej w laboratoriach dochodzi do poparzeń termicznych i chemicznych oraz 
poraŜeń prądem elektrycznym. PoraŜenie prądem elektrycznym moŜe spowodować 
miejscowe zaczerwienienie, a nawet zwęglenie skóry w miejscu zetknięcia z przewodem 
elektrycznym. Osobie poraŜonej moŜna nieść pomoc poprzez:  
– przerwanie dopływu prądu do poszkodowanego, 
– zapewnienie dopływu świeŜego powietrza, 
– w razie oparzenia załoŜenie jałowego opatrunku, 
– zapewnienie pomocy lekarskiej. 
 
Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej 

Wykonywane ćwiczenia naleŜy opisywać w dzienniczku laboratoryjnym, podając: 
1. temat ćwiczenia i datę wykonania, 
2. wykaz uŜywanego szkła, sprzętu i odczynników, 
3. przepisy bhp, 
4. schemat aparatury, 
5. czynności laboratoryjne, 
6. obliczenia, 
7. spostrzeŜenia i wnioski. 
 
Podstawowy sprzęt laboratoryjny 

Wykonywanie czynności laboratoryjnych wymaga stosowania róŜnego sprzętu. Jest to 
sprzęt o róŜnym przeznaczeniu, zbudowany z róŜnych materiałów. Najczęściej jest to sprzęt: 
− szklany, 
− metalowy, 
− drewniany, 
− porcelanowy, 
− gumowy 
− z tworzyw sztucznych. 

Do naczyń i sprzętu szklanego zalicza się: probówki, zlewki, szkiełka zegarkowe, kolby, 
lejki, krystalizatory, cylindry miarowe i butelki, pipety i biurety. 

Probówki słuŜą do ogrzewania niewielkich ilości roztworów oraz do prowadzenia reakcji 
chemicznych. Zlewki są stosowane do rozpuszczania substancji stałych w cieczach, mieszania 
z ewentualnym podgrzewaniem. Szkiełka zegarkowe słuŜą do odwaŜania substancji stałych, 
do przykrywania zlewek, próbnego odparowywania cieczy i suszenia. Kolby są to szklane 
naczynia o róŜnej pojemności i kształtach. Kolby stoŜkowe są stosowane do podobnych celów 
co zlewki, szczególnie wtedy, gdy chodzi o zmniejszenie parowania cieczy. Kolby kuliste są 
uŜywane do prac w wyŜszych temperaturach lub pod zmniejszonym ciśnieniem. Kolby 
miarowe słuŜą do dokładnego odmierzania cieczy oraz przygotowywania roztworów 
substancji o dokładnym, określonym stęŜeniu. Krystalizatory są to płaskodenne naczynia. 
SłuŜą do krystalizowania substancji przez powolne odparowywanie rozpuszczalnika (nie 
naleŜy w nich ogrzewać substancji). Cylindry są stosowane do odmierzania cieczy z niezbyt 
duŜą dokładnością. Butelki są stosowane do przechowywania odczynników chemicznych 
w postaci roztworów. Lejek zwykły jest stosowany do nalewania i przenoszenia cieczy do 
naczyń o wąskich szyjkach, sączenia zawiesin. 
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Tabela 2. Podstawowy sprzęt laboratoryjny [6, s.15] 
 

Nazwa i zastosowanie Rysunek szkicowy Nazwa i zastosowanie Rysunek szkicowy 
 
Zlewki: ogrzewanie cieczy 
pod ciśnieniem 
atmosferycznym, 
sporządzanie roztworów. 
Przeprowadzanie reakcji 
chemicznych w cieczach.  

 
Kolby stoŜkowe: 
ogrzewanie cieczy pod 
ciśnieniem 
atmosferycznym, 
sporządzanie roztworów. 
Przeprowadzanie reakcji 
chemicznych w cieczach. 

 

 
Kolba płaskodenna: 
ogrzewanie cieczy pod 
ciśnieniem 
atmosferycznym, 
sporządzanie roztworów. 
Przeprowadzanie reakcji 
chemicznych w cieczach.  

 
Kolba okrągłodenna: 
ogrzewanie cieczy pod 
ciśnieniem 
atmosferycznym. 
Ogrzewanie cieczy pod 
ciśnieniem mniejszym 
i większym od 
atmosferycznego. 

 

 
Kolba miarowa: 
sporządzanie roztworów 
mianowanych. 

 

 
Cylindry miarowe 
(menzurka): odmierzanie 
róŜnych objętości cieczy 
w sposób przybliŜony. 

 
 
Pipeta jednomiarowa: 
dokładne odmierzenie 
określonej ilości cieczy 
(cechowana na wylew). 

 

 
Pipeta wielomiarowa: 
dokładne odmierzenie 
róŜnych objętości cieczy 
(kalibrowana na wylew). 

 
 
Biureta z węŜem 
gumowym i zaciskaczem: 
dokładne odmierzenie 
określonej ilości cieczy 
(cechowana na wylew). 
Przede wszystkim 
stosowana w analizie 
miareczkowej. 

 

 
Biureta z kranikiem: 
dokładne odmierzenie 
określonej ilości cieczy 
(cechowana na wylew). 
Przede wszystkim 
stosowana w analizie 
miareczkowej. 
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Nazwa i zastosowanie Rysunek szkicowy Nazwa i zastosowanie Rysunek szkicowy 

Probówka okrągłodenna: 
ogrzewanie małych 
objętości cieczy 
i przeprowadzanie reakcji 
chemicznych w małych 
objętościach roztworów. 

 

Probówka stoŜkowa: 
przeprowadzanie reakcji 
chemicznych w małych 
objętościach roztworów. 
Stosowana głównie 
w analizie jakościowej. 

 
Szkiełko zegarkowe: 
przykrywanie zlewek, kolb 
i parownic. OdwaŜanie 
substancji stałych 
nielotnych. 
Odparowywanie bardzo 
małych ilości cieczy. 

 

Naczyńko wagowe: 
odwaŜanie substancji 
stałych, zwłaszcza łatwo 
lotnych lub 
pochłaniających 
z powietrza parę wodną lub 
dwutlenek węgla. 

 

Wkraplacz: dozowanie 
cieczy kroplami. 

 

Rozdzielacz: rozdzielanie 
dwóch niemieszających się 
cieczy. Stosowany 
w ekstrakcji lub przy 
dozowaniu cieczy. 

 
Lejek jakościowy: 
sączenie przez sączki 
z bibuły. Stosowany w 
preparatyce chemicznej 
i analizie jakościowej. 

 

Lejek ilościowy: sączenie 
przez sączki z bibuły. 
Stosowany w analizie 
ilościowej. 

 
Lejek porcelanowy 
(Buchnera): sączenie pod 
zmniejszonym ciśnieniem 
przez sączki z bibuły. 
Stosowany w preparatyce 
chemicznej. 

 

Tryskawki: nalewanie 
wody destylowanej, 
przemywanie osadów na 
sączkach, spłukiwanie. 
Szeroko stosowany 
w preparatyce chemiczne 
oraz analizie chemicznej.  

Płuczka: oczyszczanie 
gazów, określanie 
szybkości przepływu gazu. 

 

Suszka: osuszanie gazów. 
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Nazwa i zastosowanie Rysunek szkicowy Nazwa i zastosowanie Rysunek szkicowy 
Parownica porcelanowa: 
odparowywanie cieczy, 
suszenie osadów, 
roztwarzanie osadów. 

 

Tygle porcelanowe: 
praŜenie osadów, 
roztwarzanie małych ilości 
substancji stałych.  

Moździerz z tłuczkiem: 
rozdrabnianie (ucieranie) 
substancji stałych. 

ŁyŜeczka i łopatka 
porcelanowa: dozowanie 
substancji stałych. 

 
Trójkąt ceramiczny: 
podtrzymywanie tygli 
porcelanowych podczas 
praŜenia. 

 

Trójnóg: słuŜy do 
podtrzymywania naczyń 
lub tygli w czasie ich 
ogrzewania płomieniem 
palnika gazowego. 

 
Eksykator: 
przechowywanie 
wypraŜonych tygli, 
naczynek wagowych 
i preparatów, które naleŜy 
chronić przed wilgocią 
i dwutlenkiem węgla. 

 

Szczypce metalowe: 
przenoszenie gorących 
przedmiotów (tygle). 

Ściskacze: zaciskanie 
rurek gumowych 
i igielitowych. 

Statyw metalowy: 
zestawianie prostej 
aparatury laboratoryjnej. 

 
Uchwyty (łapy): 
zestawianie prostej 
aparatury laboratoryjnej.  

Kółko z łącznikiem: 
zestawianie prostej 
aparatury laboratoryjnej. 
Podtrzymywania naczyń 
lub tygli w czasie ich 
ogrzewania płomieniem 
palnika gazowego. 

 

Uchwyt do biurety: 
umieszczanie biuret na 
statywie metalowym. 

Łapa do probówek 
z drewna: utrzymywanie 
probówek w czasie 
ogrzewania.  

Statyw do probówek 
z drewna: utrzymywanie 
pionowe probówek. 

 

Palnik spirytusowy: 
ogrzewanie cieczy 
w niewielkich naczyniach 
i do niewysokiej 
temperatury.  

Palnik Teclu: ogrzewanie, 
praŜenie substancji. 

 

Palnik Meckera: 
ogrzewanie, praŜenie 
substancji. 
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Elementy aparatury szklanej 
Większość reakcji organicznych wymaga zmontowania aparatury szklanej zbudowanej 

z kilku elementów. Łączenie części aparatury przy pomocy korków z otworami jest obecnie 
stosowane bardzo rzadko np. do mocowania rurek czy niektórych typów lejków Büchnera. 
Większość aparatury szklanej zaopatrzona jest w szlifowane (zmatowione) końcówki, 
popularnie zwane szlifami. Jeden z łączonych elementów ma zmatowioną powierzchnię 
zewnętrzną (tzw. szlif zewnętrzny), a drugi wewnętrzną (tzw. szlif wewnętrzny). 
Po wsunięciu końcówki ze szlifem zewnętrznym w szlif wewnętrzny, o ściśle odpowiadającej 
geometrii, otrzymuje się połączenie szczelne i bezpieczne (wolne od punktowych napręŜeń). 
Większość produkowanych szlifów ma ściśle znormalizowany kształt i wymiary. W praktyce 
laboratoryjnej najczęściej spotyka się szlify stoŜkowe w trzech rozmiarach 29/32, 19/26 
i 14/23, gdzie pierwsza liczba oznacza w przybliŜeniu większą średnicę szlifu d, a druga 
długość oszlifowanej powierzchni w milimetrach l. 

 
Rys. 3. Łączenie części aparatury szklanej: a) połączenie korkowe, b) połączenie szlifowe stoŜkowe,  

c, d) reduktory szlifów, e) złączka szlif – oliwka [11] 
 

JeŜeli szlify poszczególnych części aparatury nie pasują do siebie, np. szlif wewnętrzny 
kolby ma wymiar 29/32, a zewnętrzny innej części – 19/26, moŜna je połączyć przy pomocy 
odpowiednich złączek zwanych popularnie reduktorami szlifów. Są to krótkie szklane rurki, 
które na jednym końcu posiadają szlif zewnętrzny o innej średnicy niŜ szlif wewnętrzny na 
drugim ich końcu. Często zdarza się, Ŝe zakończenie szlifowi aparatury powinno być 
połączone z węŜem gumowym. Stosuje się wówczas odpowiednie złączki, których jeden 
koniec powinien być oszlifowany, a drugi zakończony „oliwką”, czyli pofałdowanym 
odcinkiem rurki, co utrudnia zsuwanie się węŜy. Aby zapewnić szczelność połączeń 
szlifowych i jednocześnie zabezpieczyć je przed przypadkowym „sklejeniem się” (tzw. 
zapiekaniem), przed złączeniem powierzchnie szlifu pokrywa się cienką warstwą 
odpowiedniego smaru silikonowego lub mineralnego o duŜej lepkości. Cienką warstwę smaru 
naleŜy nałoŜyć starannie, w kilku miejscach wzdłuŜ tulei na szlif zewnętrzny, złoŜyć go 
z wewnętrznym i obracać, aŜ obie powierzchnie będą równomiernie pokryte smarem. Smar 
uŜyty w nadmiernej ilości moŜe w podwyŜszonej temperaturze spłynąć do mieszaniny 
reakcyjnej i zanieczyścić ją. Nie smaruje się kranów i połączeń teflonowych. Po skończonej 
pracy szlifowane złącza naleŜy szybko rozdzielić. JeŜeli złącza szlifowe były pokryte 
smarem, naleŜy dokładnie go usunąć za pomocą miękkiego papieru jeszcze przed 
przelewaniem mieszaniny reakcyjnej, aby nie doprowadzić do zanieczyszczenia poŜądanego 
produktu. Przed umyciem szklanych części po reakcji naleŜy ponownie, bardzo dokładnie 
oczyścić powierzchnię szlifów z resztek smaru. 
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Mycie szkła laboratoryjnego. 
Zasady mycia szkła laboratoryjnego: 

− mycie naczyń naleŜy wykonywać bezpośrednio po ich uŜyciu, poniewaŜ wtedy wiadomo 
jakimi substancjami zostały zanieczyszczone, a zanieczyszczenia nie uległy zaschnięciu, 

− do mycia naczyń nie wolno stosować piasku i ścierających środków myjących, 
− naczyń miarowych nie moŜna myć wodą o temperaturze wyŜszej niŜ 400C, 
− do usuwania osadów ze ścianek naczyń naleŜy zastosować szczotki do mycia, 
− środek myjący naleŜy dobierać do rodzaju zanieczyszczenia, w podanej kolejności 

podanej w tabeli 3. 
 
Tabela 3. Kolejność stosowania środków myjących [2, s. 23] 
Lp. Rodzaj środka myjącego i jego zastosowanie 
1 Woda z dodatkiem płynów do mycia: mycie wstępne, usuwanie osadów i nalotów szczotką do mycia. 
2 Kwas solny techniczny: zanieczyszczenia wodorotlenkami, tlenkami i węglanami 
3 Kwas siarkowy(VI) techniczny: zanieczyszczenia pochodzenia organicznego, nieorganicznego. 
4 Kwas azotowy(V) techniczny: mycie na zimno lub gorąco zanieczyszczeń pochodzenia organicznego. 
5 StęŜone roztwory wodorotlenku sodu lub wodorotlenku potasu: usuwanie tłuszczu i substancji 

smolistych. 
6 5% roztwór manganianu(VII) potasu z dodatkiem kwasu siarkowego(VI): usuwanie substancji 

tłuszczowych. 
7 Rozpuszczalniki organiczne, np. aceton, alkohol etylowy, benzen: zanieczyszczenia organiczne 

rozpuszczające się w tych rozpuszczalnikach. 
8 Mieszanina chromowa tzw. chromianka: zatłuszczone naczynia. 

Praktycznie nie jest stosowana w laboratorium chemicznym ze względu na rakotwórcze działanie 
chromu(VI). 

9 Alkoholowy roztwór wodorotlenku sodu: mycie końcowe zatłuszczonych naczyń. 
 

− stosując do mycia stęŜone kwasy, stęŜone zasady, chromiankę (substancja Ŝrąca),  
alkoholowy roztwór wodorotlenku sodu, trzeba zakładać rękawice i okulary ochronne, 

− stosując do mycia rozpuszczalniki organiczne, naleŜy pracować z dala od ognia,  
− zanieczyszczony rozpuszczalnik trzeba wylewać do specjalnych pojemników. 

Aby umyć naczynia, naleŜy: 
− usunąć na mokro osady i naloty szczotką do mycia, 
− myć gorącą wodą z dodatkiem płynu do mycia (z wyjątkiem naczyń miarowych), 
− płukać obficie wodą wodociągową, 
− jeŜeli zanieczyszczenia nie zostały usunięte, to stosować kolejny środek myjący, 
− płukać wodą wodociągową, a następnie wodą destylowaną. 

Naczynie szklane po umyciu uwaŜamy za czyste, jeŜeli po opłukaniu woda destylowana 
ścieka po ściankach naczynia, nie pozostawiając kropel. 

Do suszenia naczyń stosuje się: 
− deski do suszenia, 
− suszarki elektryczne o temperaturze suszenia w zakresie 90–115oC (oprócz naczyń 

miarowych). 
 
Stosowania substancji niebezpiecznych 

Większość substancji chemicznych ma szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka 
i środowisko. Do substancji niebezpiecznych zaliczają się te, które zakwalifikowane są 
do jednej z poniŜszych kategorii: wybuchowe, o właściwościach utleniających, skrajnie 
łatwopalne, wysoce łatwo palne, łatwo palne, bardzo toksyczne, toksyczne, szkodliwe, Ŝrące, 
draŜniące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne, działające szkodliwie na rozrodczość, 
niebezpieczne dla środowiska. 
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Tabela 4. Klasyfikacja i oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych [7] 
Lp. Klasa Znak ostrzegawczy Symbol ostrzegawczy 

1. Substancje o właściwościach wybuchowych 

 

E 

2. Substancje o właściwościach utleniających 

 

O 

3. Substancje skrajnie łatwo palne 

 

F+ 

4. Substancje bardzo łatwo palne 

 

F 

5. Substancje bardzo toksyczne 

 

T+ 

6. Substancje toksyczne 

 

T 

7. Substancje szkodliwe 

 

Xn 

8. Substancje Ŝrące 

 

C 

9. Substancje niebezpieczne dla środowiska 

 

N 

10. Substancje rakotwórcze 

 

T 
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KaŜda substancja niebezpieczna posiada tak zwaną „Kartę charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego”, która stanowi, między innymi, zbiór informacji 
o niebezpiecznych właściwościach substancji i podaje zalecenia dotyczące identyfikacji 
zagroŜeń, zasad udzielania pierwszej pomocy, stosowania środków ochrony indywidualnej. 

Nie wolno stosować substancji niebezpiecznej bez zapoznania się z jej „Kartą 
charakterystyki”. 
 
Zasady oznakowania opakowań zawierających odczynniki chemiczne 

KaŜde opakowanie z substancja niebezpieczną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 2 września 2003 roku w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji 
i preparatów chemicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 171, poz. 1666 z późn. zm.), powinno być 
oznakowane w sposób widoczny, umoŜliwiający jej identyfikację. Oznakowanie musi 
zawierać: 
− jednoznaczną nazwę substancji w języku polskim, 
− nazwę i adres siedziby producenta, 
− odpowiednie znaki ostrzegawcze i napisy określające ich znaczenie,  
− zwroty R wskazujące rodzaj zagroŜenia, 
− zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej 

(załącznik nr 2 i 3 do rozporządzenia), 
− informacje o wymaganym postępowaniu z pustymi opakowaniami. 

Oznakowanie substancji moŜe być umieszczone na etykiecie lub bezpośrednio na 
opakowaniu. Załącznik nr 1 do rozporządzenia określa wzory znaków ostrzegawczych oraz 
napisy określające ich znaczenie i symbole. Znaki ostrzegawcze, symbole i ich znaczenie 
podawane są na pomarańczowym tle. 
 
Tabela 5. Przykładowe oznakowania substancji [7] 

Oznakowania na etykietach 

Zwroty R (wskazujące rodzaj zagroŜenia) 
Zwroty S (określające warunki bezpiecznego stosowania 
substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego) 

R7: MoŜe spowodować poŜar. 
R8: Kontakt z materiałami palnymi moŜe 

spowodować poŜar. 
R14: Reaguje gwałtownie z wodą. 
R23: Działa toksycznie przez drogi oddechowe. 
R24: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. 
R30: Podczas stosowania moŜe stać się 

wysoce łatwopalny. 
R48: Stwarza powaŜne zagroŜenie dla zdrowia 

człowieka w następstwie długotrwałego 
naraŜenia. 

S1: Przechowywać pod zamknięciem.  
S2: Chronić przed dziećmi.  
S3: Przechowywać w chłodnym miejscu. 
S4: Nie przechowywać w pomieszczeniach mieszkalnych. 
S5: Przechowywać w cieczy wskazanej przez producenta. 
S6: Przechowywać w atmosferze obojętnego gazu 

wskazanego przez producenta). 
S7: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
S8: Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu. 
S9: Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze 

wentylowanym. 
S15: Przechowywać z dala od źródeł ciepła. 
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RID/ADR: 8/16 

 
C: Substancja Ŝrąca 
R – 35 
Powoduje dotkliwe oparzenia 
S – 26 – 30 – 45 
W przypadku kontaktu z oczami przemyć 
natychmiast duŜą ilością wody i skontaktować się 
z lekarzem. Nigdy nie dodawać wody do tego 
produktu. W razie wypadku lub wystąpień 
objawów zatrucia, kontaktować się natychmiast 
z lekarzem (jeŜeli moŜliwe pokazać etykietę) 
F – 3 
Higroskopijny 

FIRMA CHEMPUR 
41–940 PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. JANA LORTZA 70 A 

 
 

KWAS SIARKOWY 95% cz. 
 
 

H2SO4 – 98,08 g/mol 
Sulfuric acid 95% pure 

 
 

Nr partii 2003 – 07-05 netto 1 l    1 l = 1,84 kg 

Rys. 4. Przykładowa etykieta [opracowanie własne] 
 

Zasady przechowywania substancji stosowanych w laboratorium chemicznym 
Nie ma substancji chemicznych w pełni bezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego, 

nie moŜna równieŜ całkowicie wyeliminować wszystkich zagroŜeń związanych z ich 
stosowaniem. Bardzo waŜnym zagadnieniem jest właściwe przechowywanie substancji 
i preparatów chemicznych w laboratorium, zanim zostaną one uŜyte do przeprowadzenia 
odpowiednich reakcji chemicznych. Większość odczynników chemicznych moŜe być 
bezpiecznie przechowywana w suchych, chłodnych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach 
z dala od bezpośredniego źródła światła. Niektóre ze związków chemicznych wymagają 
jednak specjalnych warunków. 
 
Tabela 6. Bezpieczne przechowywanie odczynników chemicznych [10] 

Rodzaj substancji Warunki przechowywania 

Odczynniki wraŜliwe na wilgoć 

Sód, potas oraz wodorotlenki metali alkalicznych są wraŜliwe na wilgoć. 
WraŜliwe są takŜe wodorki metali, na przykład wodorek litowo-glinowy. 
Metale alkaliczne oraz wodorki metali mogą w zetknięciu z parą wodną 
wytwarzać wodór. Są one oznaczane symbolem R15 co oznacza: 
„Kontakt z wodą powoduje wydzielanie łatwopalnych gazów”. Dlatego 
teŜ wszystkie tego typu odczynniki transportowane są w zatopionych 
naczyniach polietylenowych oraz wodoodpornych metalowych 
kontenerach. W laboratorium raz otwarte naczynie powinno być 
przechowywane w eksykatorze. Do odczynników wraŜliwych na wilgoć 
naleŜy takŜe tlenek fosforu(V).  

Odczynniki ulegające 
utlenieniu 

Niektóre związki chemiczne mimo przechowywania w zamkniętych 
naczyniach mogą wchodzić w reakcję z tlenem atmosferycznym na 
skutek wielokrotnego odkrywania. Do takich odczynników naleŜą 
między innymi anilina oraz fenole. Powstające w wyniku utlenienia 
zabarwione produkty mogą być usunięte przez prostą destylację lub 
krystalizację. 

Odczynniki wraŜliwe na 
zanieczyszczenia powietrza 

w laboratorium 

Produkty stanowiące bardzo dobre adsorbenty, takie jak Ŝel 
krzemionkowy czy teŜ płytki do chromatografii cienkowarstwowej, 
powinny być chronione przed atmosferą panującą w laboratorium. Tego 
typu materiały naleŜy przechowywać w specjalnych pojemnikach, gdyŜ 
w przeciwnym razie stopniowo tracą swą aktywność, co wpływa na ich 
zdolności separacyjne. 
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Rodzaj substancji Warunki przechowywania 

Odczynniki wraŜliwe na 
polimeryzację 

Odczynniki typu akrylanów i metakrylanów są zwykle stabilizowane 
fenolowymi inaktywatorami rodników w celu zapobieŜenia niepoŜądanej 
polimeryzacji. Przed uŜyciem odczynników stabilizatory mogą być 
usunięte poprzez ekstrakcję 1–5% wodnym roztworem wodorotlenku 
sodu. Innym przykładem związku ulegającego polimeryzacji jest wodny 
roztwór aldehydu mrówkowego – formaldehyd. PoniewaŜ 
paraformaldehyd tworzy się zwykle w przedziale temperatury od 15°C 
do 20oC, przechowywanie w niskiej temperaturze zapobiega temu 
procesowi. 

Odczynniki wraŜliwe na 
temperaturę 

Niektóre produkty pochodzenia naturalnego lub ich syntetyczne analogi 
naleŜy przechowywać w obniŜonej temperaturze w celu zachowania 
aktywności biologicznej. Dotyczy to przede wszystkim enzymów 
i koenzymów, które łatwo tracą aktywność wraz ze wzrostem 
temperatury. Chłodzenie jest polecane nie tylko ze względu na stabilność 
niektórych odczynników, lecz takŜe ze względu na stosunkowo wysoką 
pręŜność par (np. pentan, kwas mrówkowy). Niektóre firmy oznaczają na 
etykietach temperaturę, w której powinny być przechowywane. 

Odczynniki o niskich 
temperaturach topnienia 

Przykładem tego rodzaju związków chemicznych jest benzen, który 
w temperaturze zero stopni Celsjusza jest substancją o stałym stanie 
skupienia. Fenol ma stan skupienia ciekły od temperatury czterdzieści 
stopni Celsjusza. W niektórych przypadkach takich jak, na przykład kwas 
bromooctowy lub dicykloheksylokarbodiimid, przed przeniesieniem 
odczynnika do innego naczynia, naleŜy go ogrzać w łaźni wodnej aŜ do 
stopnienia 

Sole zawierające wodę 
krystalizacyjną 

Sole krystaliczne, czyli wodziany mogą łatwo oddawać wodę po 
ogrzaniu powyŜej 35oC. Dlatego naleŜy zwracać uwagę, czy w naczyniu 
na wierzchu nie wytworzyła się faza wodna lub nie nastąpiło zbrylenie, 
co moŜe powodować błędy podczas nawaŜania próbki.  

Odczynniki łatwo tworzące 
dymy (opary) 

Wysoce stęŜone kwasy jak: dymiący kwas siarkowy(VI), dymiący kwas 
azotowy(V), kwas solny lub brom wytwarzają opary powodujące korozję 
i powinny być magazynowane w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
Dlatego teŜ do ich przechowywania powinny być stosowane wyciągi 
zaopatrzone w antykorozyjne rezerwuary. 

Stalowe butle napełnione 
spręŜonymi lub skroplonymi 

gazami 

Ze względu na niebezpieczeństwo eksplozji w przypadku poŜaru butle 
napełnione spręŜonymi lub skroplonymi gazami powinny być 
magazynowane poza pracownią chemiczną, a gazy doprowadzone 
poprzez system specjalnych rurek, wykonanych z odpowiedniego 
tworzywa w zaleŜności od rodzaju gazu. JeŜeli magazynowanie butli 
niemoŜliwe jest poza laboratorium, wówczas naleŜy je przechowywać 
w specjalnych, dobrze wentylowanych szafach lub po uŜyciu naleŜy je 
odtransportować w bezpieczne miejsce. WaŜne jest, aby pamiętać, iŜ 
podczas transportu butle muszą być zamknięte kołpakami wykonanymi 
z metalu, które zabezpieczają główny zawór butli, przed uszkodzeniem. 
Butle powinny być transportowane w przystosowanych do tego celu 
specjalnych wózkach zabezpieczających je przed upadkiem 
i ewentualnym wypadkiem osób transportujących. W przypadku, gdy 
poprzez nieuwagę do butli przedostanie się ciecz, naleŜy niezwłocznie 
zamknąć główny zawór i odłączyć aparat. W takiej sytuacji sporządza się 
dokładny pisemny raport opisujący zdarzenie. Butlę wraz z raportem 
naleŜy zwrócić do magazynu, skąd powinna ona być odtransportowana 
do wytwórni gazów. Pod Ŝadnym pozorem nie wolno czyścić butli 
samodzielnie. W nagłych nieprzewidzianych wypadkach, w razie 
wątpliwości naleŜy wezwać straŜ poŜarną lub wyspecjalizowaną firmę. 

 
Opakowanie substancji chemicznej musi zabezpieczać przed szkodliwym jej działaniem, 

poŜarem lub wybuchem. Według rozporządzenia, opakowania substancji niebezpiecznych 
powinny: 
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− posiadać taką konstrukcję, która uniemoŜliwia wydostanie się zawartości, 
− być wykonane z materiałów odpornych na niszczące działanie ich zawartości 

(niereagujących z substancją zawartą), 
− posiadać szczelne zamknięcie, a w przypadku opakowań do wielokrotnego otwierania 

gwarantować szczelność podczas kaŜdego otwierania i zamykania. 
 
Postępowanie z niebezpiecznymi odpadami 

Niebezpiecznych odpadów powstających w laboratorium chemicznym nie wolno 
wylewać do zlewu, czy teŜ wyrzucać do kosza. Powinny być one osobno magazynowane 
i przekazywane do utylizacji. Odpady chemiczne naleŜy składować w specjalnych 
pojemnikach, które powinny być: szczelne, odporne chemicznie i dokładnie zamykane, co 
umoŜliwia ich transport. Pojemniki naleŜy ustawiać w miejscu dobrze wentylowanym, przy 
czym powinny one być dobrze zamknięte, aby uniknąć wydostawania się zawartości na 
zewnątrz. Najczęściej do gromadzenia rozpuszczalników organicznych stosuje się pojemniki 
metalowe, pokryte od wewnątrz warstwą polietylenu, beczki ze stali nierdzewnej lub 
pojemniki z polietylenu. Kwasy i zasady przechowuje się w pojemnikach z polietylenu lub 
w pojemnikach metalowych pokrytych warstwą polietylenu. Odpady stałe naleŜy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w których zostały zakupione odczynniki.  
 
Woda destylowana 

Woda destylowana praktycznie jest zdemineralizowana. Zawiera pewne ilości gazów  
związków organicznych. W laboratorium do otrzymywania wody destylowanej słuŜą 
destylarki. Budowę destylarki elektrycznej przedstawia rysunek 5.  

 
Rys. 5. Destylarka elektryczna: 1 – zbiornik, 2 – przelew, 3 – grzejnik, 4 – chłodnica, 5 – odpływ wody 

destylowanej, 6 – dopływ zimnej wody, 7 – odpływ wody chłodzącej, 8 – kolano rury odprowadzającej 
wodę destylowaną [2, s. 14] 

 
Zasada działania destylarki polega na przeprowadzeniu wody wodociągowej w stan pary, 

a następnie na jej skropleniu. 
Obsługa destylarki: 

− sprawdzić stan techniczny destylarki, 
− odkręcić kurek dopływu wody do destylarki – po osiągnięciu Ŝądanego poziomu wody 

w aparacie woda spływa do zlewu, 
− włączyć destylarkę do sieci elektrycznej oraz obwód grzejny – zapala się lampka kontrolna, 
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− pierwszą porcję wody destylowanej zbierać do oddzielnego naczynia, 
− kończąc destylację, wyłączyć najpierw ogrzewanie, a po spłynięciu ostatniej kropli 

destylatu zamknąć dopływ wody. 
Do prac analitycznych stosuje się wodę dwukrotnie destylowaną (woda redestylowana). 

 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczenia. 
1. Jakie elementy tworzą podstawowe wyposaŜenie laboratorium? 
2. Jaki sprzęt przeciwpoŜarowy powinien znajdować się w laboratorium? 
3. Jakie jest zastosowanie podstawowego sprzętu laboratoryjnego? 
4. Jakie środki myjące moŜna zastosować do mycia zabrudzonych naczyń? 
5. Dlaczego naczyń miarowych nie moŜna myć gorącą wodą? 
6. Jakie informacje zawiera „Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej”? 
7. Jakie są zasady oznakowania opakowań zawierających odczynniki chemiczne?  
8. Jak powinny być przechowywane odczynniki chemiczne? 
9. Z jakimi niebezpiecznymi substancjami moŜna zetknąć się w laboratorium? 
 
4.1.3 Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1  

W czasie prac laboratoryjnych nastąpił zapłon rozlanego na stole rozpuszczalnika od 
palącego się w pobliŜu palnika. Zaproponuj sposób ugaszenia ognia. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zaplanować właściwą kolejność czynności, 
2) dobrać odpowiedni sprzęt przeciwpoŜarowy, 
3) zapoznać się z obsługą podstawowego sprzętu przeciwpoŜarowego.  
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− sprzęt gaśniczy, 
− instrukcje obsługi sprzętu gaśniczego. 
 
Ćwiczenie 2 

W pracach laboratoryjnych naleŜy posługiwać się czystym i suchym szklanym sprzętem 
laboratoryjnym. Przygotuj sprzęt laboratoryjny niezbędny do przeprowadzenia ekstrakcji typu 
ciecz – ciecz. Do przeprowadzenia ekstrakcji niezbędne są dwie zlewki, rozdzielacz, cylinder 
miarowy. Stosuj odpowiednią kolejność doboru środków myjących i zasady bezpiecznej 
pracy. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia. 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z instrukcją mycia sprzętu szklanego 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) zastosować się do poleceń zawartych w instrukcji mycia szkła, suszenia, 
4) dobrać odpowiedni sposób suszenia szkła, 
5) wykonać ćwiczenie z uwzględnieniem przepisów bhp. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 22

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− sprzęt szklany, 
− środki myjące, 
− szczotki do mycia naczyń, 
− deska do suszenia naczyń, 
− suszarka. 
 
Ćwiczenie 3 
 Określ zastosowanie przedstawionego w tabeli sprzętu laboratoryjnego. 
 
Tabela do ćwiczenia 3 

Lp. Sprzęt laboratoryjny Zastosowanie sprzętu 

1 

 

 

2 

 
 

3 

 

 

4 

 

 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się przeznaczeniem podstawowego sprzętu laboratoryjnego korzystając 
z literatury zaleconej przez nauczyciela, 

2) określić zastosowanie podanego w tabeli sprzętu laboratoryjnego. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 4 
Dobierz środki ochrony indywidualnej do pracy ze stęŜonym roztworem kwasu 

siarkowego(VI). 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej dotyczącą stęŜonego 
kwasu siarkowego(VI), 

2) dobrać niezbędne do zapewnienia bezpiecznej pracy środki ochrony indywidualnej.  
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− środki ochrony indywidualnej, 
− karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) określić elementy tworzące podstawowe wyposaŜenie laboratorium? � � 
2) określić zastosowanie podstawowego sprzętu laboratoryjnego? � � 
3) zastosować środek myjący do usuwanego zanieczyszczenia? � � 
4) dobrać środki ochrony indywidualnej zapewniające bezpieczną pracę? � � 
5) rozróŜnić znaki ostrzegawcze na opakowaniach? � � 
6) skorzystać z Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej? � � 
7) określić niebezpieczne substancje, z którymi moŜna zetknąć się 

w laboratorium? 
 
� 

 
� 

8) scharakteryzować niezbędny w laboratorium sprzęt ? � � 
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4.2. Podstawowe czynności laboratoryjne 
 
4.2.1. Materiał nauczania 
 
WaŜenie na wagach laboratoryjnych 

Wagi laboratoryjne róŜnią się między innymi nośnością i czułością. Nośność wagi jest to 
maksymalne dopuszczalne obciąŜenie wagi, podane przez producenta. Czułość wagi jest to 
wychylenie wskazówki wagi z połoŜenia równowagi o jedną podziałkę lub o kilka podziałek, 
pod wpływem określonej jednostki masy. Jest to najmniejsza masa, jaką moŜna wyznaczyć 
(odczytać) na określonej wadze. Dokładność wyznaczania masy wynika z czułości wagi.  
Masę substancji moŜna wyznaczać z róŜną dokładnością:  
− przybliŜoną, z uŜyciem wagi technicznej o nośności od 100–1000 g, (dokładność 0,01 g) 
− dokładną, z uŜyciem wagi analitycznej o nośności przewaŜnie od 100 do 200 g 

(dokładność 0,0001 g). 
Koniecznym warunkiem poprawnego waŜenia jest: 

− właściwe ustawienie wagi (waga powinna być wypoziomowana, a przed waŜeniem 
konieczne jest sprawdzenie punktu zerowego), 

− dobór wielkości odwaŜki (masę odwaŜanej substancji naleŜy dobierać według 
dokładności i nośności wagi), 

− właściwy dobór naczynia do wielkości odwaŜki (małą masę substancji odwaŜać w małym 
naczyniu). 
Wagi powinny znajdować się w pokojach wagowych, w stałej temperaturze, umieszczone 

na nieruchomym podłoŜu. Wilgoć, kurz, nasłonecznienie i przeciągi mają negatywny wpływ 
na wyniki waŜenia. Waga techniczna z wyposaŜeniem przedstawiona jest na rysunku 7. 
 
a) b) c) d) 

   

 

Rys. 6. Waga techniczna z wyposaŜeniem a) waga: 1 – belka, 2 – wsporniki, 3 – pryzmat, 4 – pryzmaty boczne, 
5 – wskazówka, 6 – podziałka, 7 – tarownik, 8 – nakrętka, 9 – pion; b) belka wagi ze wskazówką,  
c) komplet odwaŜników [2, s. 26], d) elektroniczna waga techniczna [12] 

 
Podczas waŜenia na wadze technicznej naleŜy wykonać następujące czynności: 

1. Sprawdzić ustawienie wagi – pion 9 (rys. 7). Ustawienie wagi wykonuje się za pomocą 
nóŜek wagi. 

2. Sprawdzić punkt zerowy. Po odaretowaniu wagi wskazówka powinna wychylić się 
w lewo i w prawo o taką samą liczbę działek (punkt zerowy ustalony). Gdy róŜnica 
wychyleń jest większa od jednej działki, reguluje się wagę, uŜywając tarowników – 7. 

3. Przy zaaretowanej wadze ustawić na lewej szalce odpowiednio dobrane naczynie do 
ilości odwaŜanej substancji (szkiełko zegarkowe, krystalizator lub zlewka). 

4. PołoŜyć pincetą na prawą szalkę odwaŜniki o masie prawdopodobnie odpowiadającej 
masie odwaŜanego przedmiotu. 
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5. Odaretować wagę. JeŜeli wskazówka wychyli się w lewą stronę, to znaczy, Ŝe masa 
odwaŜnika jest zbyt duŜa. 

6. Zaaretować wagę. Zdjąć zbyt duŜy odwaŜnik, połoŜyć kolejny o mniejszej masie. 
7. Odaretować wagę. JeŜeli wychyli się w lewo to powtarzać czynności wg punktów 5 i 6. 

JeŜeli wskazówka wychyli się w prawo, naleŜy po zamknięciu wagi dołoŜyć kolejny 
odwaŜnik do uzyskania punktu zerowego. 

8. Zapisać wynik waŜenia. Masę odwaŜników (w gramach) podawać poczynając od 
największego) np. 12,00 + 1,00 + 0,50 + 0,01 = 13,51 g. 

9. Wsypać do zwaŜonego naczynia łyŜeczką substancję stałą. 
10. Dostawić na prawą szalkę tyle odwaŜników, ile odpowiada masie, która ma być zwaŜona. 
11. Odaretować wagę. JeŜeli wskazówka wychyli się w prawo, to zaaretować wagę i odsypać 

część substancji. Natomiast, gdy wskazówka wychyli się w lewo dosypać do uzyskania 
właściwego punktu zerowego. 

12. Zapisać wynik waŜenia. Masa waŜonej substancji stanowi róŜnicę między masą 
wyznaczoną w punkcie 12 a masą wyznaczoną w punkcie 8. 
Nie wolno waŜyć ciepłych substancji i przedmiotów. Ciecze i substancje stałe, 

higroskopijne naleŜy waŜyć w zamkniętych naczyniach. Substancje, których pary powodują 
korozję naleŜy waŜyć w szczelnie zamkniętych naczyniach. W laboratorium chemicznym 
spotyka się najczęściej wagi analityczne półautomatyczne i automatyczne. Wagi 
automatyczne mają tylko jedną szalkę, na której ustawia się przedmiot waŜony. Wszystkie 
odwaŜniki nakłada się na belkę przez pokręcenie odpowiednimi pokrętłami. Na rysunku 
przedstawione są wagi analityczne. 

 
a) b) 

  
Rys. 7. Wagi analityczne: a) waga WA – 33 [3, 24], b) elektroniczna waga analityczna [12] 

 
Do włączenia wagi WA – 33 słuŜy uchwyt – 1. OdwaŜniki nakłada się za pomocą 

czterech pokręteł – 2, 3, 4, 5. 
Podczas waŜenia na wadze automatycznej naleŜy wykonać następujące czynności: 

1. ZwaŜyć naczyńko wagowe na wadze technicznej. 
2. Włączyć wagę do sieci. 
3. Sprawdzić i ustalić punkt zerowy (pokrętłem 7 ustawić pokrycie się kreski matówki 

i kreski zerowej mikroskali). 
4. Ustawić naczyńko wagowe na szalce wagi – nie naleŜy brać naczyńka palcami. 
5. ZwaŜyć naczyńko nakładając odwaŜniki za pomocą pokręteł. 
6. Odczytać wynik waŜenia z licznika – 6 i zapisać masę. 
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Odmierzania objętości cieczy 
W laboratorium stosowane są substancje stałe, ciekłe i gazowe oraz ich roztwory. 

Do sporządzenia roztworów niezbędne są rozpuszczalniki, najczęściej woda. PrzybliŜone 
objętości cieczy odmierza się cylindrem miarowym Cylinder miarowy to grubościenne 
cylindryczne naczynie szklane, mające na zewnętrznej ściance podziałkę. Pojemność 
cylindrów moŜe być róŜna (od 5 cm3 do 2 dm3). 

Określone objętości są zaznaczone krótką kreską i skalowane są na wylew (objętość ich 
jest powiększona o objętość cieczy pozostającą na ściankach). Pojemność naczyń miarowych 
zgodnie z Międzynarodowym Układem Jednostek SI, wyraŜa się w centymetrach 
sześciennych (cm3), stanowiących 0,001 część decymetra sześciennego. PoniewaŜ objętość 
naczyń miarowych zmienia się wraz ze zmianą temperatury, nie wolno ich ogrzewać, ani 
wlewać do nich gorących cieczy. Nie wolno rozcieńczać w cylindrach stęŜonego kwasu 
siarkowego(VI), ze względu na egzotermiczność tego procesu. Podczas odmierzania cieczy 
cylindrem miarowym, naleŜy zwrócić uwagę na jego pojemność oraz dokładność odczytu 
linii menisku. Oczy obserwatora podczas odczytu powinny się znajdować na poziomie 
menisku cieczy. Unika się wówczas błędów w odczytach spowodowanych tzw. paralaksą. 

 
Rys. 8. Zjawisko paralaksy [2, s. 31] 

 
W przypadku roztworów bezbarwnych odczytów dokonuje się według dolnej linii 

menisku, a w przypadku roztworów zabarwionych według linii górnej. Pojemność cylindra 
naleŜy dobierać do objętości odmierzanej cieczy. Dokładność pomiaru cylindrem odpowiada 
objętości działki elementarnej, czyli odległości między dwiema kreskami na skali. Błąd 
względny pomiaru cylindrem jest to stosunek dokładności pomiaru do objętości odmierzanej, 
wyraŜony w procentach. 
 
Ogrzewania 

Ogrzewanie moŜna przeprowadzać w sposób bezpośredni i pośredni. Pierwszy sposób 
polega na bezpośrednim kontakcie przedmiotu ogrzewanego ze źródłem ciepła, np. 
ogrzewanie probówki w płomieniu palnika gazowego. Drugim sposobem moŜna ogrzać 
przedmiot przy wykorzystaniu warstwy izolacyjnej (sposób pośredni ogrzewania) pomiędzy 
przedmiotem a źródłem ciepła. Warstwę izolacyjną moŜe stanowić: 
− płytka izolacyjna, 
− powietrze, 
− ciecz wypełniająca naczynie (np. łaźnię), 
− piasek. 

Bezpośrednie ogrzewanie stosuje się rzadko ze względu na moŜliwości pękania naczyń, 
wskutek miejscowego przegrzania. Najczęściej ogrzewa się bezpośrednio: probówki, tygle 
porcelanowe. Źródłami energii cieplnej w laboratorium chemicznym są najczęściej gaz palny 
i prąd elektryczny. Do ogrzewania gazem stosowane są palniki typu: Bunsena, Teclu, 
Meckera. 
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Zapalając palnik, naleŜy najpierw palącą się zapałkę zbliŜyć do palnika, a następnie 
powoli odkręcić kurek gazowy. Nie wolno postępować w kolejności odwrotnej. Przy zbyt 
duŜym dopływie powietrza moŜe nastąpić tzw. przeskoczenie płomienia, wtedy gaz zapala się 
wewnątrz palnika, przy wejściu do kominka. W takim przypadku naleŜy natychmiast palnik 
zgasić, poczekać aŜ ostygnie, zamknąć dopływ powietrza i dopiero wtedy ponownie zapalić 
palnik. Częstym błędem, wynikającym z braku doświadczenia, jest zapalanie palnika przy 
pełnym dopływie powietrza do dyszy, na skutek tego płomień przeskakuje od razu w głąb 
palnika. Nie wolno pozostawiać palących się palników bez nadzoru. 

Do ogrzewania za pomocą prądu elektrycznego słuŜą: maszynki elektryczne, czasze 
grzejne, grzałki (rys. 9).  
 
a) b) c) 

  
 

Rys. 9. Ogrzewanie elektryczne: a) łaszcz grzejny z regulatorem mocy, b) łaźnia wodna c) łaźnia olejowa 
z mieszadłem magnetycznym [11] 

 
Często do ogrzewania stosuje się łaźnie. Łaźniami nazywa się naczynia do ogrzewania 

pośredniego, w których wnętrzu znajduje się czynnik izolujący – przenoszący ciepło od 
bezpośredniego źródła do ciała ogrzewanego. WyróŜnia się łaźnie: powietrzne, wodne, 
olejowe i piaskowe. 

W łaźniach powietrznych (rys. 10c) czynnikiem ogrzewającym jest gorące powietrze. 
Najprostszą łaźnią powietrzną jest ogrzewana płytka izolacyjna, nad którą w pewnej 
odległości umieszcza się ogrzewane naczynie.  

Najprostszą łaźnią wodną (rys. 10a) moŜe być dowolne naczynie napełnione wodą, 
w którym zanurzono naczynie z cieczą ogrzewaną. Czynnikiem ogrzewającym jest woda, 
ogrzewana płomieniem gazowym, lub spirala elektryczna. UmoŜliwiają one ogrzewanie 
substancji do temperatury nie przekraczającej 100°C. 

 
a) b) c) 

   
Rys. 10. Ogrzewanie pośrednie: a) łaźnia wodna wykonana ze zlewki [2, s. 47], b) ogrzewanie nad płytką 

izolacyjną, c) łaźnia powietrzna [5, s. 140] 
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Łaźnie olejowe są stosowane do ogrzewania substancji do temperatury powyŜej 100°C. 
Środkami ogrzewającymi są ciecze lub łatwo topliwe ciała stałe o wysokiej temperaturze 
wrzenia. UŜycie oleju mineralnego umoŜliwia ogrzewanie do temperatury 250°C. Najprostszą 
łaźnią cieczową jest duŜa parownica, w której umieszcza się środek ogrzewający i zanurza 
naczynie z substancją ogrzewaną tak, aby poziom substancji ogrzewanej zrównał się 
z poziomem cieczy w łaźni. NaleŜy uwaŜać, Ŝeby do ogrzewanej cieczy nie dostała się niŜej 
wrząca ciecz, np. woda. MoŜe to spowodować silne pienienie się zawartości łaźni.  

Substancje naleŜy ogrzewać w naczyniach do tego celu przeznaczonych, a mianowicie 
stosuje się:  
− probówki do ogrzewania niewielkich ilości substancji, 
− zlewki o róŜnych pojemnościach, 
− kolby stoŜkowe stosowane do ogrzewania przy niewielkim parowaniu cieczy, 
− kolby kuliste stosowane do ogrzewania bez parowania cieczy, 
− parownice stosowane do całkowitego odparowania cieczy. 

 
Rys. 11. Ogrzewanie probówki w płomieniu palnika [2, s. 45] 

 
Szczególną uwagę naleŜy zwracać przy ogrzewaniu cieczy łatwo palnych. Ogrzewa się je 

w sposób pośredni, stosując róŜnego typu łaźnie w zaleŜności od wymaganej temperatury. Na 
miejsce wylotu par zakłada się chłodnice umoŜliwiające powrót par w postaci skroplin do 
ogrzewanej cieczy. 
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Rys. 12. Zestaw do ogrzewania na płaszczu grzejnym pod chłodnicą zwrotną z płaszczem wodnym:  

1 – podnośnik, 2 – płaszcz grzejny, 3 – kamyczki wrzenne, 4 – kolba okrągłodenna z ogrzewanym 
roztworem, 5 – łapy mocujące zestaw do statywu, 6 – chłodnica zwrotna, 7 – doprowadzenie wody 
 węŜem do kranu, 8 – odprowadzenie wody węŜem do zlewu. [11] 

 
Podczas ogrzewania naleŜy pamiętać o następujących zasadach: 

− naczynie ogrzewane musi mieć suche ścianki zewnętrzne, z wyjątkiem ogrzewania 
w łaźniach wodnych, 

− nie wolno ogrzewać naczyń pękniętych, 
− naczynie naleŜy napełniać najwyŜej do 75% jego pojemności, 
− w cieczy ogrzewanej naleŜy zanurzyć bagietkę lub wrzucić kamyki wrzenne, aby nie 

dopuścić do miejscowego przegrzania. 
NajwaŜniejszą umiejętnością podczas ogrzewania jest utrzymanie właściwej temperatury. 

W celu sprawdzenia wysokości temperatury montuje się w układzie termometr.  
Najczęściej do tego celu są stosowane termometry cieczowe, wypełnione rtęcią lub inną 

cieczą, np. alkoholem. Termometry rtęciowe mierzą temperaturę w zakresie od -35°C do 
380°C, natomiast zakres alkoholowych termometrów jest róŜny i zaleŜy od rodzaju alkoholu. 
Termometr musi być zamocowany w taki sposób, aby banieczka z cieczą wskaźnikową 
znajdowała się w określonej odległości od dna i ścian ogrzewanego naczynia. Do mocowania 
termometru stosuje się statyw z łapą metalową. 
Koszt energii cieplnej jest bardzo wysoki. NaleŜy unikać strat energii cieplnej. Do ogrzewania 
naleŜy stosować odpowiednie naczynia. Metody ogrzewania dobiera się tak, aby były 
bezpieczne i tanie.  
 
Suszenie 

Suszeniem nazywa się proces usuwania wody lub innego rozpuszczalnika z substancji 
stałej, ciekłej lub gazowej. Suszenie moŜna przeprowadzać metodami fizycznymi oraz przy 
uŜyciu środków suszących. Do sposobów fizycznych suszenia naleŜą: 
− odparowywanie w temperaturze pokojowej, podwyŜszonej lub w próŜni, 
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− wymraŜanie, stosowane w suszeniu gazów, a polegające na obniŜeniu temperatury poniŜej 
temperatury krzepnięcia składnika usuwanego,  

− wysalanie, stosowane przy rozdzielaniu emulsji (dodatek soli ułatwia tworzenie się kropel 
cieczy), a następnie rozwarstwienie dwóch faz, 

− ekstrahowanie, polegające na wytrząsaniu suszonej substancji z inną, stanowiącą lepszy 
rozpuszczalnik dla wody i powodującej przejście wody do fazy tego rozpuszczalnika, 

− adsorpcja, polegająca na powierzchniowym pochłanianiu wody przez substancje stałe 
o rozwiniętej powierzchni. 
Substancje stałe moŜna suszyć na wolnym powietrzu, w suszarkach elektrycznych 

i w eksykatorach. Najprostszym sposobem jest rozsypanie substancji cienką warstwą na 
szkiełku zegarkowym, płytce szklanej i pozostawienie w miejscu przewiewnym. Znacznie 
szybciej suszy się substancje w suszarkach elektrycznych. Wewnątrz suszarki znajdują się 
półki, na których ustawia się naczynia z substancją suszoną. Czynnikiem suszącym jest 
powietrze ogrzewane elektrycznie. Suszarki są wyposaŜone w automatyczną regulację 
temperatury. W obudowie zamocowany jest termometr do pomiaru temperatury, która 
w suszarce musi być niŜsza od temperatury topnienia lub rozkładu suszonej substancji.  

Obsługa suszarki: 
− sprawdzić stan techniczny suszarki (czystość komory oraz stan przewodu elektrycznego 

z wtyczką),  
− wstawić naczynie z substancją suszoną na półkę suszarki, 
− włączyć suszarkę do sieci, 
− nastawić Ŝądaną temperaturę, 
− kontrolować temperaturę wewnątrz komory odczytując wskazania termometru, 
− wyłączyć suszarkę po wysuszeniu substancji. 
 Do suszenia substancji higroskopijnych oraz wraŜliwych na działanie tlenu lub ditlenku 
węgla, zawartych w powietrzu, stosuje się eksykatory.  

 
Rys. 13. Eksykatory: a) zwykły, b) próŜniowy [2, s. 58] 

 
Eksykatory wykonane są ze szkła grubościennego i zamykane doszlifowaną pokrywą. 

W celu uszczelnienia eksykatora szlif pokrywy smaruje się cienką warstwą wazeliny lub 
innego smaru, stosowanego do połączeń szlifowych. W eksykatorach jest umieszczony środek 
higroskopijny (bezwodny chlorek wapnia, bezwodny siarczan(VI) wapnia) bezpośrednio na 
jego dnie lub w otwartym naczyniu. Środek suszący łącząc się z parą wodną, obniŜa jej 
zawartość w eksykatorze. Substancje suszące stosowane w eksykatorach usuwają nie tylko 
parę wodną, ale pochłaniają takŜe pary rozpuszczalników organicznych. 

Czas suszenia ciał stałych zaleŜy od: 
− rodzaju związku, 
− stopnia rozdrobnienia, 
− grubości warstwy, 
− zawartości wody lub innego usuwanego rozpuszczalnika, 
− szybkości dyfuzji wilgoci z wnętrza warstwy do jej powierzchni, 
− róŜnicy pręŜności pary nad substancją i w otoczeniu. 
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PraŜenie 
 Proces praŜenia polega na ogrzewaniu substancji w wysokiej temperaturze (około 
1000°C). PraŜenie substancji moŜna przeprowadzić stosując palnik gazowy lub piec 
elektryczny. Substancje umieszcza się w tyglu porcelanowym. Ustawienie tygla w trójkącie 
podczas praŜenia w płomieniu palnika przedstawia rysunek 14. 

 
Rys. 14. Ustawienie tygla w trójkącie połoŜonym na pierścieniu i trójnogu [1, s. 137] 

 
Do praŜenia substancji moŜna stosować piec elektryczny muflowy, w komorze którego 

ustawia się tygle do praŜenia. Komora wyłoŜona jest materiałem ceramicznym, pokryta jest 
na zewnątrz blachą. Pręty oporowe stanowią elementy grzejne i są umieszczone bezpośrednio 
w komorze pieca, w górnej części lub po bokach. Piec naleŜy ogrzewać stopniowo do Ŝądanej 
temperatury, gdyŜ gwałtowne podwyŜszanie temperatury moŜe prowadzić do zniszczenia 
elementów grzejnych. Tygle z praŜoną substancją wstawiamy i wyjmujemy z pieca za 
pomocą metalowych szczypiec. Podczas obsługi pieca naleŜy zachować ostroŜność ze 
względu na wysoką temperaturę. 
 
Chłodzenie 

Z procesem chłodzenia moŜna się spotkać podczas: 
− skraplania par przy ogrzewaniu cieczy pod chłodnicą zwrotną i w procesie destylacji, 
− wydzielania kryształów substancji stałych z roztworu nasyconego, na gorąco, 
− utrzymywania stałej temperatury w reakcjach i procesach egzotermicznych, 

prowadzonych w temperaturze niŜszej od temperatury otoczenia. 
Chłodzenie moŜna prowadzić w sposób bezpośredni lub pośredni. Jeśli chłodzony układ 

styka się bezpośrednio z czynnikiem chłodzącym, to chłodzenie jest bezpośrednie, 
np.: chłodzenie lodem dodanym do zlewki z substancją chłodzoną. W chłodzeniu pośrednim 
ciało chłodzone i czynnik chłodzący są oddzielone przegrodą, np. oziębianie par w chłodnicy 
zwrotnej. Wybór czynnika chłodzącego jest uzaleŜniony od temperatury, do której naleŜy 
układ oziębić oraz od ilości energii, którą trzeba odprowadzić w postaci ciepła. Najczęściej 
stosowane czynniki chłodzące to:  
− zimne powietrze, 
− zimna woda, 
− lód. 

Czynniki te są stosowane do powolnego chłodzenia do temperatury wyŜszej od 0°C. Lód 
przeznaczony do oziębiania bezpośredniego naleŜy otrzymać z wody destylowanej. Stosuje 
się go wtedy, kiedy ciecz chłodzona nie reaguje z wodą i układ moŜna rozcieńczać. 
Do oziębiania pośredniego moŜe być zastosowany lód otrzymany z wody wodociągowej, 
rozdrobniony i zmieszany z niewielką ilością wody. Uzyskuje się wtedy lepsze 
przewodnictwo cieplne. Mieszaniny oziębiające stosuje się do chłodzenia poniŜej 0°C. Są to 
zazwyczaj sole mineralne zmieszane z drobno potłuczonym lodem lub śniegiem. Temperatura 
mieszaniny oziębiającej jest stosunkowo niska, poniewaŜ ciepło jest pobierane na 
rozpuszczenie soli i stopienie lodu. Najczęściej stosuje się następujące mieszaniny chłodzące: 
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− 100 g lodu lub śniegu i 33 g NaCl (temperatura chłodzenia do – 21°C), 
− lód z CaCl2 w stosunku masowym 2:3 (temperatura chłodzenia do – 49°C), 
− lód lub śnieg z K2CO3 w stosunku masowym: 100 części lodu i 65 części soli 

(temperatura chłodzenia do – 36°C), 
− 100 g lodu i 1,4 g Na2SO4⋅10 H2O, 10,5 g K2SO4 (temperatura chłodzenia – 3,1°C), 
− 100 g lodu, 9,0 g KNO3, 74,0 g NH4NO3 (temperatura chłodzenia –25°C). 

Inne mieszaniny moŜna sporządzić na podstawie danych podanych w Kalendarzu 
chemicznym. W laboratorium chemicznym chłodzi się substancje o róŜnych stanach 
skupienia. Małe ilości cieczy moŜna oziębiać w zlewce umieszczonej w duŜej parownicy 
z czynnikiem chłodzącym. Temperaturę sprawdza się za pomocą dwóch termometrów – 
w cieczy chłodzonej i w mieszaninie chłodzącej. Do przechowywania i przewoŜenia 
skroplonych gazów stosuje się naczynie Dewara (rys. 15). W Ŝyciu codziennym obudowane 
naczynie Dewara stosowane jest pod nazwą termosu. 

 
Rys. 15. Zestaw do oziębiania cieczy [2, s. 54] 

 
Pary, uzyskane podczas ogrzewania cieczy, chłodzi się w chłodnicy zwrotnej lub Liebiga. 

Substancje stałe najczęściej się chłodzi w lodówkach lub zamraŜarkach. Proces oziębiania 
moŜna przyspieszyć, stosując: 
− mieszanie układu, 
− zwiększając powierzchnię chłodzenia, 
− wybierając odpowiedni kierunek przepływu czynników wymieniających energię na 

sposób ciepła. 
Podczas chłodzenia substancji naleŜy dobierać właściwy sposób chłodzenia i odpowiedni 

czynnik chłodzący oraz stosować czynniki przyspieszające chłodzenie. 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczenia. 

1. Jakie są podstawowe róŜnice między wagą techniczną a analityczną? 
2. Jakie czynności naleŜy wykonać podczas waŜenia na wadze technicznej? 
3. Dlaczego pojemność cylindra naleŜy dobierać do objętości odmierzanej cieczy? 
4. Jakie są przyczyny powstawania błędu paralaksy? 
5. W jakich przypadkach stosuje się ogrzewanie na łaźni wodnej? 
6. W jakich przypadkach stosuje się ogrzewanie na łaźni powietrznej? 
7. Jaka jest róŜnica między procesem praŜenia a suszenia? 
8. Jakie sposoby suszenia substancji stosuje się w laboratoriach? 
9. Jakie sposoby chłodzenia stosowane są w laboratoriach? 
10. Jakie substancje wchodzą w skład mieszanin oziębiających? 
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4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1  

ZwaŜ naczyńko wagowe stosując wagę techniczną. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z instrukcją waŜenia na wadze technicznej, 
2) zorganizować stanowisko pracy, 
3) zwaŜyć naczyńko wagowe na wadze technicznej zgodnie z instrukcją, 
4) zapisać wynik waŜenia. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− waga techniczna z odwaŜnikami, 
− naczyńko wagowe. 
 
Ćwiczenie 2 

ZwaŜ próbkę soli kuchennej stosując wagę analityczną. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z instrukcją waŜenia na wadze analitycznej, 
2) zwaŜyć naczyńko wagowe z solą na wadze technicznej, 
3) zapisać wynik waŜenia, 
4) zwaŜyć naczyńko wagowe z solą na wadze analitycznej zgodnie z instrukcją, 
5) zapisać wyniki waŜenia, 
6) zwaŜyć puste naczyńko wagowe na wadze technicznej, 
7) zwaŜyć puste naczyńko wagowe na wadze analitycznej, 
8) zapisać wynik waŜenia, 
9) wyznaczyć masę próbki soli kuchennej. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− waga techniczna i odwaŜniki, 
− waga analityczna, 
− naczyńko wagowe z solą kuchenną. 
 
Ćwiczenie 3 

Odmierz 0,230 dm3 wody mając do dyspozycji cylindry o pojemnościach: 1 dm3, 
500 cm3, 250 cm3, 100 cm3 i przelej odmierzoną wodę do kolby miarowej o objętości 
250 cm3. Następnie uzupełnij wodą zawartość kolby, aŜ do osiągnięcia objętości 250 cm3. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dobrać cylinder o stosownej objętości, 
2) odmierzyć roztwór według górnej linii menisku, 
3) przelać roztwór do kolby miarowej, 
4) uzupełnić wodą zawartość kolby, aŜ do osiągnięcia objętości 250 cm3

. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− cylindry, 
− kolba miarowa, 
− woda. 
 
Ćwiczenie 4 

Wysusz w eksykatorze 5 g Na2CO3 ·10 H2O. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zaplanować sprzęt laboratoryjny, 
2) odwaŜyć 5 g otrzymanej substancji na szkiełku zegarkowym, 
3) przygotować eksykator: 

− sprawdzić czystość eksykatora, 
− umieścić środek suszący na dnie eksykatora, 
− posmarować brzeg pokrywy wazeliną, 

4) umieścić odwaŜoną substancję w eksykatorze, 
5) pozostawić w eksykatorze substancję na okres jednego tygodnia, 
6) ponownie zwaŜyć substancję (wyjmować szkiełko, stosując szczypce), 
7) porównać wyniki waŜeń i zapisać wnioski. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− waga techniczna i odwaŜniki, 
− szkiełko zegarkowe, 
− eksykator, 
− łyŜeczka, 
− substancja higroskopijna pochłaniająca wilgoć, 
− substancja suszona. 
 
Ćwiczenie 5 

WypraŜ 10,00 g węglanu wapnia w piecu. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dobrać sprzęt i urządzenie, 
2) odczytać z Kalendarza chemicznego temperaturę rozkładu substancji, 
3) odwaŜyć na wadze technicznej 10,00 g substancji, 
4) wstawić tygiel z substancją do pieca, 
5) poddać praŜeniu substancję w temperaturze rozkładu przez 3 godziny, 
6) wystudzić substancję po praŜeniu przez godzinę w eksykatorze, 
7) zwaŜyć tygielek z substancją na wadze analitycznej, 
8) obliczyć ubytek masy, 
9) porównać z masą obliczoną według równania reakcji i zapisać wnioski. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− piec elektryczny, 
− waga analityczna, 
− sprzęt laboratoryjny, 
− substancja praŜona. 
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Ćwiczenie 6 
Ochłodź roztwór glikolu do temperatury -3°C. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dobrać sprzęt, przyrządy pomiarowe i urządzenie, 
2) zapoznać się z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznej stosowanych w czasie 

wykonywania ćwiczenia, 
3) dobrać niezbędne do zapewnienia bezpiecznej pracy środki ochrony indywidualnej,  
4) zaplanować wykonywane czynności, 
5) zorganizować stanowisko pracy, 
6) zmontować zestaw laboratoryjny do oziębiania cieczy, 
7) dobrać składniki mieszaniny oziębiającej, 
8) przygotować mieszaninę oziębiającą,  
9) ochłodzić roztwór glikolu do podanej temperatury. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, 
− środki ochrony indywidualnej, 
− waga techniczna z odwaŜnikami, 
− sprzęt laboratoryjny, 
− termometry, 
− substancje chemiczne, 
− lód, 
− roztwór glikolu. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) zwaŜyć substancję na wadze technicznej i analitycznej? � � 
2) zapisać prawidłowo wynik waŜenia? � � 
3) odmierzyć określoną objętość cieczy? � � 
4) zmontować zestaw do praŜenia substancji? � � 
5) wypraŜyć substancję w piecu elektrycznym? � � 
6) wysuszyć substancję stosując eksykator? � � 
7) zmontować zestaw do oziębiania cieczy? � � 
8) dobrać składniki mieszaniny oziębiającej? � � 
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4.3. Przygotowywanie roztworów wodnych o określonych 
stęŜeniach 

 
4.3.1. Materiał nauczania 
 

W określonej ilości rozpuszczalnika moŜna rozpuścić róŜną ilość substancji, otrzymując 
roztwory o róŜnym stęŜeniu. Najczęściej wyraŜając koncentrację roztworu posługujemy się 
stęŜeniem procentowym i stęŜeniem molowym.  

 
Rys. 16. Naczynia szklane niezbędne do przygotowania roztworu [1, s. 140] 

 
StęŜenie procentowe 

StęŜenie procentowe określa liczbę gramów substancji rozpuszczonej w 100 gramach 
roztworu.  
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gdzie: 
cp – stęŜenie procentowe [%], 
ms – masa rozpuszczonej substancji [g], 
mr – masa roztworu [g], 
mw – masa wody (rozpuszczalnika) [g]. 
 

W celu prawidłowego sporządzenia roztworu o określonym stęŜeniu procentowym, naleŜy: 
− obliczyć potrzebną masę substancji i rozpuszczalnika, 
− odwaŜyć na wadze technicznej obliczoną ilość substancji lub odmierzyć cylindrem 

miarowym o odpowiedniej pojemności, 
− odmierzyć cylindrem obliczoną ilość rozpuszczalnika, 
− przenieść odwaŜkę (bez strat) do zlewki, 
− przelać odmierzony rozpuszczalnik do zlewki, 
− wymieszać roztwór do rozpuszczenia substancji, 
− roztwór przelać do butelki nakleić etykietkę z odpowiednimi informacjami. 
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StęŜenie molowe 
StęŜenie molowe określa liczbę moli substancji rozpuszczonej w 1 dm3 roztworu. 

rs

s

r

s
m VM

m

V

n
c ==  [mol/dm3] 

gdzie: 
cm – stęŜenie molowe [mol/dm3], 
ns – liczba moli rozpuszczonej substancji [mol], 
Vr – objętość roztworu [dm3], 
ms – masa rozpuszczonej substancji [g], 
Ms – masa molowa rozpuszczonej substancji [g]. 
 

W celu sporządzenia roztworu o określonym stęŜeniu molowym, naleŜy: 
− obliczyć potrzebną ilość substancji, 
− odwaŜyć substancję w naczyńku wagowym na wadze analitycznej, 
− przygotować kolbę miarową o odpowiedniej pojemności, 
− przenieść substancję (bez strat) do kolby miarowej, uŜywając lejka szklanego 

z odpowiednią nóŜką i tryskawki z wodą destylowaną, 
− rozpuścić substancję w kolbie w niezbyt duŜej ilości rozpuszczalnika, 
− dopełnić kolbę wodą destylowaną do kreski, 
− wymieszać zawartość kolby, 
− przelać roztwór do butelki i nakleić etykietkę. 

W praktyce laboratoryjnej często zachodzi takŜe potrzeba sporządzenia roztworu 
o określonym stęŜeniu procentowym cp przez zmieszanie dwóch roztworów o znanych 
stęŜeniach c1 i c2 (warunek: c1 > cp > c2). Z równań matematycznych wynika, Ŝe stosunek mas 
roztworów, które będą mieszane wynosi: 

p1

2p

2

1

cc

cc

m

m

−
−

=  

Jest to tzw. reguła mieszania, którą w praktyce przedstawia się w postaci schematu: 

 
gdzie: 
c1, c2 – stęŜenia roztworów wyjściowych, 
cp – Ŝądane stęŜenie, 
m1, m2 – masy roztworów wyjściowych. 

 
W schemacie tym moŜna ująć takŜe wodę, ale naleŜy pamiętać o tym, Ŝe stęŜenie 

procentowe wody wynosi zero. Podobny schemat stosowany jest w przypadku stęŜeń 
molowych, przy czym ilości roztworów wyraŜa się nie w częściach wagowych, ale 
w jednostkach objętości, a zamiast stęŜeń procentowych stosujemy stęŜenia molowe. 
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gdzie: 
c1, c2 – stęŜenia roztworów wyjściowych, 
c – Ŝądane stęŜenie, 
V1, V2 – objętości roztworów wyjściowych. 
 

W celu sporządzenia roztworu o określonym stęŜeniu molowym z innego roztworu, 
naleŜy: 
− obliczyć potrzebną ilość roztworu, z którego sporządzać będziemy roztwór o określonym 

stęŜeniu, 
− odmierzyć potrzebną ilość roztworu, 
− przygotować kolbę miarową o odpowiedniej pojemności, 
− przenieść odmierzony roztwór do kolby miarowej, uŜywając lejka szklanego 

z odpowiednią nóŜką i tryskawki z wodą destylowaną, 
− dopełnić kolbę wodą destylowaną do kreski, 
− wymieszać zawartość kolby, 
− przelać roztwór do butelki i nakleić etykietkę. 

W celu sporządzenia roztworu o określonym stęŜeniu molowym z innych roztworów, 
naleŜy: 
− obliczyć potrzebną ilość roztworów, z których sporządzać będziemy roztwór 

o określonym stęŜeniu, 
− odmierzyć potrzebną ilość roztworów, 
− przygotować kolbę miarową o odpowiedniej pojemności, 
− przenieść odmierzone ilości roztworów do kolby miarowej,  
− wymieszać zawartość kolby, 
− przelać roztwór do butelki i nakleić etykietkę. 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczenia. 
1. W jaki sposób wyraŜamy koncentrację roztworów? 
2. W jaki sposób moŜna sporządzić roztwór z innych roztworów? 
3. Jakie sprzęt laboratoryjny zastosujesz do sporządzania roztworu procentowego? 
4. Jakie sprzęt laboratoryjny zastosujesz do sporządzania roztworu molowego? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1  

Przygotuj 200 g wodnego roztworu NaCl o stęŜeniu 2%. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z instrukcją sporządzania roztworu o stęŜeniu procentowym, 
2) dobrać sprzęt niezbędny do wykonania ćwiczenia, 
3) obliczyć potrzebną masę soli kuchennej i objętość wody,  
4) sporządzić roztwór zgodnie z instrukcją. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− instrukcja sporządzania roztworu, 
− waga techniczna i odwaŜniki, 
− chlorek sodu, 
− sprzęt laboratoryjny: cylinder miarowy, szkiełko zegarkowe, zlewka, bagietka, butelka, 

łyŜeczka. 
 
Ćwiczenie 2 

Przygotuj 200 cm3 wodnego roztworu NaCl o stęŜeniu 0,1 mol/dm3. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z instrukcją sporządzania roztworu o stęŜeniu molowym, 
2) dobrać sprzęt niezbędny do wykonania ćwiczenia, 
3) obliczyć potrzebną masę soli kuchennej, 
4) sporządzić roztwór zgodnie z instrukcją. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− instrukcja sporządzania roztworu, 
− waga techniczna i odwaŜniki, 
− chlorek sodu, 
− sprzęt laboratoryjny: kolba miarowa, naczyńko wagowe, tryskawka, lejek zwykły, 

łyŜeczka. 
 
Ćwiczenie 3 

Sporządź 500 cm3 roztworu kwasu siarkowego(VI) o stęŜeniu 1 mol/dm3 przez 
rozcieńczanie stęŜonego kwasu o stęŜeniu 98%.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się z zasadami bezpiecznej pracy ze stęŜonymi kwasem siarkowym(VI) 
zgodnie z kartą charakterystyk dla tej substancji, 

2) dobrać odpowiedni sprzęt laboratoryjny i środki ochrony indywidualnej, 
3) zgromadzić niezbędne odczynniki, zwracając uwagę na ich stopień czystości, stęŜenie 

i gęstość, 
4) zorganizować stanowisko pracy, 
5) zaplanować czynności, 
6) wykonać obliczenia, 
7) sporządzić roztwór kwasu, 
8) przelać sporządzony roztwór do butelki i oznakować ją zgodnie z zaleceniami zawartymi 

w karcie charakterystyki, 
9) zapisać przebieg ćwiczenia w dzienniku laboratoryjnym. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− podstawowy sprzęt laboratoryjny,  
− stęŜony kwas siarkowy(VI), 
− środki ochrony indywidualnej: rękawice odporne na chemikalia, okulary ochronne typu 

gogle, 
− stół laboratoryjny z dostępem do wyciągu. 
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4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) obliczyć ilość substancji niezbędnej do sporządzenia roztworu  
o określonym stęŜeniu procentowym? 

 
� 

 
� 

2) obliczyć ilość substancji niezbędnej do sporządzenia roztworu  
o określonym stęŜeniu molowym? 

 
� 

 
� 

3) sporządzić roztwór o określonym stęŜeniu procentowym? 
4) sporządzić roztwór o określonym stęŜeniu molowym? 
5) sporządzić roztwór o określonym stęŜeniu molowym z innych 

roztworów? 

� 
� 
 
� 

� 
� 
 
� 
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4.4. Rozdzielanie mieszanin jednorodnych i niejednorodnych 
 
4.4.1. Materiał nauczania 

 
Rozdzielanie zawiesin 
 Zawiesinami są nazywane mieszaniny niejednorodne ciała stałego (o rozmiarach cząstek 
większych niŜ 500 nm) i cieczy. W praktyce laboratoryjnej najczęściej są spotykane trzy 
sposoby rozdzielania zawiesin: 
− dekantacja, 
− sączenie (filtracja), 
− odwirowanie. 
 
Dekantacja 
 W zawiesinie cząstki ciała, pod wpływem siły cięŜkości, osadzają się na dnie naczynia, 
tworząc osad. Dekantacja polega na oddzielaniu osadu od cieczy przez jej odlanie lub 
odlewarowanie znad osadu. Podczas osadzania cząstek dobrze jest ustawić naczynie ukośnie, 
poniewaŜ nie następuje wtedy zmącenie cieczy przy jej odlewaniu. 

Osad po dekantacji zawiera jeszcze duŜo cieczy z zanieczyszczeniami. Aby osad został 
całkowicie oczyszczony z substancji ciekłej, naleŜy go przemyć czystym rozpuszczalnikiem. 
W tym celu do naczynia z osadem wlewa się porcję cieczy przemywającej, następnie miesza 
dokładnie, po czym odstawia do osadzenia i dekantuje, zlewając ciecz do innego naczynia niŜ 
ciecz pierwotną. Proces przemywania naleŜy prowadzić wielokrotnie, aŜ do usunięcia 
zanieczyszczającego składnika. 

Dekantację stosuje się jako pierwszy etap rozdzielania, poprzedzający dokładniejsze 
rozdzielenie – sączenie. Przy rozdzielaniu naleŜy zawsze zwracać uwagę na właściwości 
składników mieszaniny i ich znaczenie w dalszej pracy. Niekiedy wykorzystywany jest tylko 
osad, ciecz zaś stanowi substancję odpadową, w innych przypadkach jest odwrotnie, 
a niekiedy są wykorzystywane obydwie fazy.  

 
Rys. 17. Zestaw do dekantacji [1, s. 140] 

 
Sączenie 
 Największe znaczenie w pracy laboratoryjnej ma oddzielanie fazy stałej od ciekłej 
metodą sączenia, tj. za pomocą materiału filtrującego przepuszczającego tylko ciecz. Sączenie 
jest wtedy efektywne, kiedy materiał filtracyjny zatrzymuje cząstki ciała stałego, a sam proces 
przebiega dość szybko. 
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Osady spotykane w praktyce laboratoryjnej mają róŜne właściwości. W procesie sączenia 
szczególne znaczenie mają rozmiary sączonych cząstek. W zaleŜności od wielkości cząstek 
wyróŜnia się osady: 
− krystaliczne – drobnokrystaliczne i grubokrystaliczne, 
− koloidalne – serowate i galaretowate. 

Najłatwiej sączy się osady grubokrystaliczne. Osady koloidalne moŜna łatwo sączyć, 
jeŜeli po ich strąceniu nastąpiła koagulacja (połączenie drobnych cząstek w większe skupiska 
– Ŝele) i utworzenie galaretowatej lub kłaczkowatej zawiesiny. W przypadku, gdy pozostają 
w postaci zolu (bardzo drobnych cząstek nie połączonych w skupiska), ich sączenie jest 
praktycznie niemoŜliwe. 

 
Rys. 18. Zestaw do sączenia [1, s. 136] 

 

W zaleŜności od rodzaju osadu naleŜy dobrać odpowiednie materiały filtracyjne. Wśród 
materiałów stosowanych do sączenia wyróŜnia się: 
− bibułę filtracyjną:  
− masy włókniste, np. watę szklaną, 
− płótno filtracyjne (głównie stosowane w przemyśle), 
− spiek szklany. 

Ze względu na róŜnorodność osadów co do ich wielkości i postaci, bibułę filtracyjną 
produkuje się w trzech odmianach: 
– gęstą, przeznaczoną do osadów drobnokrystalicznych, 
– średnią, przeznaczoną do osadów grubokrystalicznych, 
– rzadką, przeznaczoną do osadów grubokrystalicznych i skoagulowanych koloidów. 

Sączenie prowadzi się pod normalnym lub zmniejszonym ciśnieniem. Prowadzone pod 
normalnym ciśnieniem jest procesem, w którym ciecz przechodzi przez materiał filtracyjny 
pod ciśnieniem słupa cieczy sączonej. Zestaw do sączenia składa się z lejka umieszczonego 
w kółku metalowym na odpowiedniej wysokości, sączka gładkiego, karbowanego lub masy 
włóknistej oraz naczynia do odbierania przesączu. Sączek gładki wykonuje się z bibuły 
filtracyjnej. 
 Ten rodzaj sączka rzadko bywa uŜywany z powodu długiego czasu sączenia, jest on 
stosowany do sączenia małych ilości roztworów i w operacjach sączeń analitycznych. 
Znacznie szybciej się sączy uŜywając sączków karbowanych mających duŜą powierzchnię 
sączenia. Wykonuje się je z bibuły filtracyjnej przez wielokrotne zaginanie jej w harmonijkę, 
jak pokazuje rysunek 19. 
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Rys. 19. Sączenie przez sączek karbowany: a) zestaw do sączenia przez sączek karbowany; b–e) kolejne etapy 

składania sączka karbowanego [11] 
  

Sączki karbowane i gładkie powinny być tak dobrane, aby ich górna krawędź znajdowała 
się kilka milimetrów poniŜej górnej krawędzi lejka. Sączek wystający ponad lejek powoduje 
straty roztworu oraz nie pozwala na przykrycie go szkiełkiem zegarkowym. 
 Podczas sączenia na lejku zwykłym naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− zestaw do sączenia musi się składać z odpowiednio dobranego sprzętu, 
− sączek wymaganego rozmiaru wycina się z odpowiednio dobranej bibuły 
− sączek po załoŜeniu naleŜy zwilŜyć wodą destylowaną, 
− sączoną zawiesinę wlewa się w taki sposób, aby nie przedostała się pomiędzy sączek 

a lejek,  
− zawiesinę wlewać po bagietce, ustawionej pionowo w stoŜku lejka,  
− osad nie moŜe wypełniać całego sączka, 
− nóŜkę lejka ustawić w taki sposób, aby strumień przesączu spływał po ściance 

odbieralnika, 
− przesącz musi być klarowny.  
 Często zachodzi potrzeba sączenia gorących roztworów, z których wskutek ostygnięcia 
mogą na sączku wydzielić się kryształy, utrudniając dalsze sączenie i powodujące straty. 
Najprostszym sposobem zapobiegania temu zjawisku jest ogrzanie lejka z sączkiem 
w suszarce tuŜ przed sączeniem, a podczas sączenia przykrycie go szkiełkiem zegarkowym. 
Ponadto moŜna zastosować płaszcze grzejne do lejków, które skuteczniej zapewniają 
utrzymywanie podwyŜszonej temperatury w czasie sączenia.  

 
a)  b) 

  
Rys. 20. Sączenie na gorąco: a) lejek podgrzany, b) ogrzewanie płaszczem grzejnym [2, s. 65] 

 
Sączenie pod zmniejszonym ciśnieniem jest często stosowanym sposobem oddzielania 

osadu od cieczy w laboratorium chemicznym. Zapewnia ono dobre i szybkie oddzielenie tych 
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składników wskutek duŜej róŜnicy ciśnień nad i pod przegrodą filtracyjną. Urządzenie do 
sączenia pod zmniejszonym ciśnieniem składa się z części filtruj ącej oraz odbieralnika, do 
którego jest doprowadzony przewód niskiego ciśnienia połączony z pompką wodną, olejową 
lub przewodem próŜni. Część filtruj ącą stanowią lejki sitowe: Büchnera lub Schotta 
z załoŜonym krąŜkiem bibuły filtracyjnej. Lejki łączy się z kolbką ssawkową za pomocą 
korków gumowych lub wkładek. MoŜna teŜ stosować lejki i kolby ze szlifem. Zestaw do 
sączenia pod zmniejszonym ciśnieniem przedstawia rysunek 21. 

 
Rys. 21. Sączenie pod zmniejszonym ciśnieniem: a) zestaw do odsączania osadów pod zmniejszonym 

ciśnieniem: 1 – lejek Büchnera, 2 – kolbka ssawkowa, 3 – płuczka zabezpieczająca, 4 – zawór 
odpowietrzający, 5 – do pompki wodnej; b) kolba ssawkowa (stoŜkowa z tubusem): 6 – korek 
z otworem lub 7 – kołnierz gumowy; c) porcelanowy lub polipropylenowy lejek Büchnera – widok 
z góry i boku, 8 – płytka z otworami; d) stozkowy lejek Büchnera (lejek Hirscha): 9 – płytka ze spieku 
szklanego, 10 – szlif na nóŜce lejka [11] 

 
Kolbę ssawkową łączy się z pompą próŜniową krótkim, grubościennym węŜem 

gumowym przez płuczkę bezpieczeństwa, np. butelkę Wulfa. Sączek zakładany na lejek 
powinien mieć średnicę trochę mniejszą od średnicy dna lejka, ale zakrywającą wszystkie 
otworki dna. Rozmiar lejka powinien być tak dobrany, aby osad wypełniał go przynajmniej 
w 1/3 pojemności. Ciecz powinna być wprowadzana na sączek w taki sposób, aby warstwa 
osadu była zawsze pokryta cieczą. W przeciwnym razie powstają w osadzie szczeliny 
zakłócające przebieg sączenia. Sączenie naleŜy prowadzić przy niezbyt wysokiej próŜni, gdyŜ 
silne ssanie wbija osad w pory bibuły i utrudnia sączenie. Podczas sączenia pod 
zmniejszonym ciśnieniem naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− zestaw do sączenia naleŜy tak zmontować, aby był szczelny (łączenie lejka z kolbą 

ssawkową), 
− sączek musi mieć odpowiedni rozmiar, a bezpośrednio przed sączeniem naleŜy zwilŜyć 

go rozpuszczalnikiem i przyssać do dna lejka przez włączenie próŜni, 
− nie naleŜy włączać całego zakresu próŜni na początku sączenia, 
− zawiesinę naleŜy wlewać na środek sączka z taką szybkością, aby był on zawsze pokryty 

warstwą cieczy, 
− pod koniec sączenia dobrze jest odcisnąć osad, uŜywając do tego celu korka szklanego. 

Zestaw naleŜy demontować w następującej kolejności: 
− wyłączenie próŜni, 
− zdjęcie węŜa z kolby ssawkowej, 
− zdjęcie lejka po wyrównaniu ciśnienia z ciśnieniem atmosferycznym, 
− odwrócenie lejka nóŜką do góry i wytrząśnięcie osadu z sączkiem na bibułę filtracyjną 

bądź szkiełko zegarkowe. 
Otrzymany osad naleŜy zawsze przemyć. 
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Odwirowywanie 
Odwirowywanie stosuje się zawsze wtedy, kiedy sączenie jest trudne. Odwirowywanie 

jest najszybszym sposobem oddzielania osadu od cieczy. Przeprowadza się je w wirówkach. 
Małe ilości substancji odwirowuje się za pomocą wirówek laboratoryjnych probówkowych, 
obracających się z szybkością kilku tysięcy obrotów na minutę. Cząstki stałe zostają 
odrzucone przez siłę odśrodkową na dno probówki, gdzie zbierają się w postaci ubitej 
warstwy osadu. Przed wirowaniem naleŜy pamiętać o równomiernym rozłoŜeniu probówek 
i wyrównaniu ich mas, poniewaŜ w przeciwnym razie moŜe nastąpić uszkodzenie wirówki. 
Po zakończeniu wirowania ciecz znad osadu zlewa się.  

Do odwirowywania większych ilości substancji stosuje się bębnowe wirówki filtracyjne. 
Główną częścią wirówki filtracyjnej (rys. 22) jest bęben wykonany z blachy, obracający się 
z duŜą prędkością. Ściana bębna jest dziurkowana, wewnątrz wyłoŜona wymienną tkaniną, 
bibułą lub innym materiałem filtrującym. Zawiesinę nalewa się do bębna i włącza wirówkę, 
początkowo na wolne obroty. Dopiero po utworzeniu warstwy osadu zwiększa się jej obroty. 

Wirowanie jest zakończone wtedy, gdy przestaje wypływać przesącz. Osad przemywa się 
przez wlanie do bębna rozpuszczalnika i ponowne odwirowanie. Wirówkę moŜna rozładować 
po całkowitym zatrzymaniu się bębna. Zaletami wirówek filtracyjnych są: 
− duŜa pojemność, 
− szybkość oddzielania faz, 
− sprawność uwalniania fazy stałej od ciekłej (ilość zatrzymanej cieczy wynosi tylko 1%, 

podczas gdy przy sączeniu pod próŜnią do 10%), 
− oddzielanie takich osadów, które są trudne do filtracji, np. z lepkiej papki. 

 
Rys. 22. Bębnowa wirówka filtracyjna [2, s. 69] 

 
Proces rozdzielania zawiesin powinien przebiegać szybko i dokładnie. Sposób przepro-

wadzenia operacji zaleŜy od rodzaju zawiesiny. Zestaw do rozdzielania musi składać się 
z odpowiednio dobranego sprzętu. Prawidłowy przebieg operacji zaleŜy od właściwej techniki 
pracy. 
 
Krystalizacja 

Krystalizacja jest jedną z metod oczyszczania ciała stałego z zanieczyszczeń oraz 
rozdzielania mieszaniny substancji stałych. Polega ona na przeprowadzeniu surowego 
(zanieczyszczonego) produktu do roztworu przy uŜyciu odpowiedniego rozpuszczalnika. 
Rozpuszczalnik moŜe być tak dobrany, Ŝe dobrze rozpuszcza substancję oczyszczaną, a źle 
zanieczyszczenia. W praktyce najczęściej stosuje się rozpuszczalniki rozpuszczające 
substancje oczyszczane. Powstające wtedy roztwory mogą być barwne, mimo Ŝe substancja 
oczyszczana jest biała lub bezbarwna. Dowodzi to tego, Ŝe rozpuszczalnik rozpuścił równieŜ 
część zanieczyszczeń. W takich przypadkach naleŜy zastosować czynniki odbarwiające 
roztwór, czyli pochłaniające barwne zanieczyszczenia, np. węgiel aktywowany. Węgiel 
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aktywowany adsorbuje (pochłania) substancje barwne i oczyszcza ług macierzysty (roztwór 
substancji surowej w rozpuszczalniku). Efekt krystalizacji zaleŜy od prawidłowego doboru 
rozpuszczalnika i szybkości wzrostu kryształów. Przy dobieraniu rozpuszczalnika naleŜy 
przestrzegać następujących zasad: 
− rozpuszczalnik nie moŜe reagować z substancją oczyszczaną, 
− rozpuszczalność osadu w rozpuszczalniku powinna być zaleŜna od temperatury roztworu, 
− zanieczyszczenia powinny rozpuszczać się bardzo dobrze albo wcale się nie rozpuszczać, 
− kryształy powinny wydzielać się dobrze ukształtowane, 
− rozpuszczalnik powinien mieć umiarkowaną temperaturę wrzenia (zbyt wysoka 

powoduje trudności z suszeniem osadu, zbyt niska natomiast nie pozwala uzyskać 
odpowiedniej róŜnicy temperatur przed krystalizacją i po krystalizacji), 

− rozpuszczalnik powinien być trwały, bezpieczny, nietoksyczny i tani. 
Najczęściej stosowanymi rozpuszczalnikami są: woda, alkohole, aceton, benzen, 

chloroform, tetrachlorometan. Z rozpuszczalników organicznych tylko dwa ostatnie nie są 
palne. Przy doborze rozpuszczalnika naleŜy korzystać z danych zamieszczonych w Poradniku 
fizykochemicznym lub w Kalendarzu chemicznym. Podstawową umiejętnością, poza 
doborem rozpuszczalnika, jest obliczanie jego ilości potrzebnej do krystalizacji. NaleŜy 
sporządzać roztwory nasycone w temperaturze około 10ºC niŜszej od temperatury wrzenia 
rozpuszczalnika. 

Po wybraniu odpowiedniego rozpuszczalnika i obliczeniu jego ilości, naleŜy sporządzić 
roztwór substancji surowej. Rozpuszczanie w wodzie prowadzi się w zlewkach o odpowiedniej 
pojemności (znacznie większej od odmierzonej objętości wody) w ten sposób, Ŝe wlewa się 
odmierzoną objętość wody do odwaŜonej substancji krystalizowanej. Roztwór naleŜy mieszać 
bagietką, a następnie przykryć szkiełkiem zegarkowym i ogrzać do wrzenia. W przypadku 
krystalizacji z rozpuszczalników organicznych rozpuszczanie prowadzi się pod chłodnicą 
zwrotną. Nie naleŜy zapominać o wrzuceniu do kolby porcelanki lub kamyków wrzennych. 
JeŜeli podczas ogrzewania do wrzenia substancja nie ulega całkowitemu rozpuszczeniu, to 
moŜna dolewać przez chłodnicę zwrotną niewielkie porcje ciepłego rozpuszczalnika, aŜ do jej 
całkowitego rozpuszczenia. 

Po odbarwieniu odsącza się zawiesinę adsorbentu, starając się nie dopuścić do 
znacznego obniŜenia temperatury roztworu. Poleca się szybkie sączenie pod zmniejszonym 
ciśnieniem lub na sączku fałdowanym, przy ciągłym podgrzewaniu zawiesiny. Odsączony 
roztwór pozostawia się do krystalizacji.  

Postać dobrze ukształtowanych kryształów, uzyskuje się przez pozostawienie roztworu 
do powolnego ochłodzenia. Tworzą się wtedy duŜe kryształy. JeŜeli substancja jest z natury 
drobnokrystaliczna, to lepiej jest w takich przypadkach roztwór ochłodzić szybko, 
energicznie mieszając. Wydzielają się wtedy drobne kryształy, łatwiejsze do przemycia. 
Otrzymane kryształy naleŜy odsączyć i wysuszyć. Najwolniej suszenie przebiega 
w temperaturze pokojowej. Szybciej moŜna wysuszyć osad w suszarce elektrycznej, 
ustawiając ją na taką temperaturę, aby nie uległ on stopieniu bądź rozkładowi. Po skończonym 
suszeniu i ostudzeniu osadu do temperatury pokojowej, osad waŜy się i oblicza wydajność 
krystalizacji, po czym sprawdza czystość otrzymanego związku, najczęściej oznaczając jego 
temperaturę topnienia. JeŜeli w wyniku badania okaŜe się, Ŝe substancja została oczyszczona 
w stopniu niewystarczającym, to naleŜy powtórzyć proces krystalizacji. Wydajność procesu 
krystalizacji oblicza się na podstawie masy substancji surowej i oczyszczonej. Wydajność jest 
to stosunek masy substancji oczyszczonej do masy substancji surowej wyraŜony 
w procentach. Wydajność jest zawsze niŜsza od 100%, co wynika z kilku przyczyn: 
− rozpuszczalności substancji, 
− obecności zanieczyszczeń, 
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− strat wynikających z czynności operacyjnych (pozostałości na sączku, na ściankach 
naczyń), 

− strat spowodowanych niedoskonałą techniką pracy (rozlanie surówki, rozsypanie osadu). 
Ta ostatnia przyczyna powinna być wyeliminowana przez staranną pracę, szczególnie 

w badaniach analitycznych. 
 

Rekrystalizacja 
Krystaliczne związki chemiczne moŜna oczyszczać poprzez poddawanie ich 

wielokrotnemu procesowi rozpuszczania i krystalizacji. Proces taki nazywamy 
rekrystalizacją. 

W celu przekrystalizowania substancji naleŜy: 
− dobrać odpowiedni rozpuszczalnik, 
− obliczyć ilość rozpuszczalnika, 
− odwaŜyć krystalizowaną substancję i odmierzyć odpowiednią ilość rozpuszczalnika, 
− sporządzić roztwór macierzysty w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika (jeŜeli 

stosowany jest rozpuszczalnik organiczny, to ogrzewanie prowadzi się w zestawie pod 
chłodnicą zwrotną), 

− odbarwić roztwór przy uŜyciu adsorbenta, 
− przesączyć zanieczyszczenia przez sączek karbowany, 
− odstawić roztwór do krystalizacji, 
− przesączyć kryształy pod zmniejszonym ciśnieniem, 
− przemyć osad niewielką ilością zimnego rozpuszczalnika, 
− wysuszyć osad w odpowiednich warunkach, 
− zwaŜyć osad i obliczyć wydajność, 
− z ługu pokrystalizacyjnego wyodrębnić rozpuszczalnik organiczny (jeŜeli był stosowany), 

a czynność tę moŜna połączyć z wyodrębnieniem drugiej porcji osadu, 
− przy małej wydajności cennego produktu zatęŜyć ług pokrystalizacyjny (jeŜeli 

rozpuszczalnikiem była woda) i pozostawić do krystalizacji drugiej porcji produktu, 
− zbadać temperaturę topnienia czystego produktu. 

 
Sublimacja 

Większość ciał stałych ulega stopieniu podczas ogrzewania, a przy dalszym ogrzewaniu 
zaczyna wrzeć i przechodzi w stan pary. Tylko niektóre substancje stałe przechodzą od razu 
w stan pary, z pominięciem fazy ciekłej i są to miedzy innymi: jod, naftalen, bezwodnik 
ftalowy. Przemianę fazową ciała stałego w parę nazywa się sublimacją. Substancje 
wykazujące zdolność do sublimacji charakteryzują się tym, Ŝe mają wysoką pręŜność par 
i w temperaturach niŜszych od temperatury topnienia pręŜność ich par uzyskuje wartość 
ciśnienia atmosferycznego. Temperaturę, w której pręŜność par przed stopieniem substancji, 
uzyskuje wartość ciśnienia atmosferycznego, nazywa się temperaturą sublimacji. Proces 
sublimacji moŜna przyspieszyć, podwyŜszając temperaturę i obniŜając ciśnienie. Podczas 
sublimacji cząsteczki odrywają się od powierzchni ciała stałego i przemieszczają się mogły 
odrywać się od ciała stałego. Energia cząsteczek zaleŜy m.in. od ciepła, jakie im zostanie 
dostarczone. Im niŜsze jest ciśnienie zewnętrzne, tym niŜsza temperatura sublimacji. Proces 
odwrotny do sublimacji, czyli przejście par w stan stały z pominięciem fazy ciekłej, nazywa 
się resublimacją. Procesy sublimacji i resublimacji są wykorzystywane do oczyszczania 
substancji stałych i przeprowadza się je w następujących etapach: 
− ogrzewanie ciała stałego do temperatury niŜszej od temperatury topnienia, 
− oziębianie par w celu ponownego zestalenia w ciało stałe. 
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− zestawy do sublimacji są konstruowane w róŜny sposób. Podstawowymi elementami 
niezbędnymi przy ich montowaniu są: 

− zbiornik do ogrzewania substancji stałej. Jako zbiorniki moŜna stosować wszystkie 
naczynia słuŜące do ogrzewania: parowniczki, tygle, zlewki, kolby, 

− odbieralnik par z chłodzeniem.  
Jako odbieralniki par mogą być uŜywane: szkiełka zegarkowe, lejki, kolbki. Obydwa 

elementy muszą być szczelnie połączone, aby pary nie ulatniały się na zewnątrz. Zestawy 
montowane z takich elementów stanowią proste konstrukcje, słuŜące do sublimacji 
niewielkich ilości substancji, przy załoŜeniu niewysokiej wydajności procesu. Przykłady 
prostych zestawów do wykonania sublimacji przedstawia rysunek 23. Przeprowadzenie 
sublimacji na skalę preparatywną wymaga uŜycia starannie zestawionej aparatury. 

 
Rys. 23. Proste zestawy do wykonania sublimacji [2, s. 80] 

 
Prowadzenie rozdzielania substancji przez sublimację wymaga bardzo szczelnego 

zestawu aparatury. Tylko niewielka ilość substancji sublimuje w takich warunkach, Ŝe 
operacja jest opłacalna. Metodą sublimacji otrzymuje się bardzo czyste produkty. 
 
Ekstrakcja ciało stałe – ciecz 

Ekstrakcja jest to proces rozdzielania składników mieszaniny jednorodnej, polegający na 
usuwaniu jednego albo kilku składników z cieczy lub ciała stałego za pomocą 
rozpuszczalnika. JeŜeli ekstrahuje się składniki z ciała stałego, to proces ten nazywa się 
ługowaniem. Z procesem ługowania mamy do czynienia na co dzień, np. parząc herbatę czy 
kawę. Efektywność ługowania zaleŜy od: 
− rozpuszczalności substancji ługowanej w rozpuszczalniku, 
− powierzchni wymiany (substancję stałą naleŜy rozdrobnić i układ mieszać), 
− doboru rozpuszczalnika (powinien rozpuszczać tylko wyodrębnianą substancję), 
− temperatury (najlepsze wyniki uzyskuje się przez ługowanie wrzącym 

rozpuszczalnikiem). 
Przy doborze rozpuszczalnika naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

− rozpuszczalnik nie moŜe reagować z substancją ługowaną, 
− substancja ługowana powinna dobrze rozpuszczać się w rozpuszczalniku, 
− rozpuszczalnik powinien mieć w miarę niską temperaturę wrzenia, 
− rozpuszczalnik powinien być bezpieczny,  
− rozpuszczalnik powinien być nietoksyczny, nietworzący z powietrzem mieszaniny 

wybuchowej i tani. 
Najczęściej stosowanymi rozpuszczalnikami są: woda, benzen, chloroform, czterochlorek 

węgla. Przy doborze rozpuszczalnika naleŜy korzystać z danych zamieszczonych w Poradniku 
fizykochemicznym. Ługowanie moŜe być prowadzone metodą okresową lub ciągłą oraz przy 
przepływie współprądowym lub przeciwprądowym składników. Przykładem ługowania 
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okresowego jednokrotnego jest wytrząsanie ciała stałego z rozpuszczalnikiem w kolbie 
stoŜkowej. Najlepsze efekty ługowania uzyskuje się podczas kilkukrotnego ługowania 
małymi, świeŜymi porcjami rozpuszczalnika. Ługowanie w sposób ciągły prowadzi się 
w aparacie Soxhleta (rys. 24). 

 
Rys. 24. Aparat Soxhleta: 1 – gilza, 2 – ekstraktor, 3 – kolba kulista, 4 – chłodnica, 5 – rurka boczna, 6 – rurka 

przelewowa [2, s. 82] 
 
Konstrukcja tego urządzenia zapewnia dopływ czystego rozpuszczalnika do 

ekstrahowanej próbki i odpływ rozpuszczonego w rozpuszczalniku składnika w sposób 
ciągły. Po wyodrębnieniu ługowanego składnika z roztworu (np. przez odparowanie 
rozpuszczalnika) moŜna określić jego masę i na tej podstawie określić zawartość m.in. 
tłuszczu w nasionach czy sacharozy w burakach cukrowych. 
 
Ekstrakcja ciecz – ciecz 

Rozpuszczalnik (ekstrahent) stosowany w ekstrakcji cieczy powinien mieć następujące 
właściwości: 
− rozpuszczać tylko składnik ekstrahowany, 
− charakteryzować się niską temperaturą wrzenia, 
− wykazywać duŜą róŜnicę gęstości w stosunku do surówki (ciecz poddawana ekstrakcji) 

i rafinatu (ciecz pozostała po ekstrakcji), 
− nie tworzyć emulsji z surówką (ciecz pierwotna zawierająca ekstrahowany składnik). 

Ekstrakcję moŜna prowadzić metodą okresową lub ciągłą. Najprostszym urządzeniem 
do ekstrakcji okresowej jest rozdzielacz zamknięty doszlifowanym korkiem. Podczas 
uŜywania rozdzielacza naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− rozdzielacz musi być czysty i szczelnie zamknięty,  
− kranik ma być nasmarowany tak, aby łatwo się obracał, 
− przy rozdzielaniu cieczy, które nie mieszają się z wodą, rozdzielacz musi być suchy, 
− ciecze nalewa się do rozdzielacza w taki sposób, aby nie zwilŜyć szyjki (przez otwór 

w szyjce moŜe ciecz wypryskiwać), 
− rozdzielacz zamyka się korkiem tak, aby otwór w szyjce był zasłonięty, 
− zawartość rozdzielacza miesza się przez wytrząsanie; 
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− rozdzielacz odstawia się i umieszcza w odpowiednim kółku lub łapie metalowej statywu, 
czekając na wyraźne rozdzielenie się faz, 

− po rozdzieleniu faz korek obraca się w taki sposób, aby ciśnienie wewnątrz wyrównało się 
z ciśnieniem atmosferycznym, 

− odkręca się kranik i zbiera dolną warstwę cieczy do odbieralnika. 

 
Rys. 25. Zestaw do ekstrakcji z zastosowaniem rozdzielacza [1, s.139] 

 
Destylacja 

Destylacja jest operacją najczęściej stosowaną do oczyszczania substancji ciekłych lub 
rozdzielania mieszanin ciekłych o duŜej róŜnicy temperatur wrzenia. Podstawą rozdziału 
składników mieszaniny cieczy przez destylację jest ich lotność. Ciecze muszą się róŜnić 
lotnością, a więc temperaturą wrzenia. Im ta róŜnica jest większa, tym lepiej moŜna rozdzielić 
ciecze. Przy małej róŜnicy temperatur wrzenia dokładne rozdzielenie cieczy przez destylację 
prostą jest niemoŜliwe. Destylacja polega na przeprowadzeniu cieczy, w temperaturze 
wrzenia, w stan pary, a następnie skropleniu tych par. W stan pary przechodzi czysta ciecz, 
domieszki zaś pozostają w stanie ciekłym. Niekiedy, gdy zanieczyszczenia mają temperaturę 
wrzenia niŜszą od temperatury wrzenia cieczy oczyszczanej, to oddestylowuje się 
zanieczyszczenia – składnik bardziej lotny będzie odparowywał w niŜszej temperaturze. 

Temperatura wrzenia jest to temperatura, w której pręŜność par substancji nad 
mieszaniną osiąga wartość ciśnienia atmosferycznego. Ciecze czyste – jednorodne, mają stałą 
temperaturę wrzenia przy stałym ciśnieniu. Wartości temperatur wrzenia moŜna znaleźć 
w Kalendarzu chemicznym, są one podawane w odniesieniu do ciśnienia normalnego 
(1013,25 hPa). W praktyce okazuje się, Ŝe jeŜeli zmierzona temperatura wrzenia róŜni się od 
1°C do 2°C od temperatury podanej w literaturze, to znaczy, Ŝe substancja nie jest idealnie 
czysta.  

Podstawowym rodzajem destylacji jest destylacja prosta, czyli taka, w której pary 
destylowanej cieczy kierowane są wprost do chłodnicy, a po skropleniu odbierane jako 
produkt w odbieralniku (rys. 26). 

Destylacja prosta jest stosowana do oczyszczania cieczy tylko przy duŜej róŜnicy lotności jej 
składników. Destylacja jest operacją wymagającą bardzo dokładnego ustawienia aparatury 
i przestrzegania właściwych warunków pracy. Zestaw z destylującą cieczą musi być pod stałą 
kontrolą. Aparatura po skończonej destylacji i lekkim ochłodzeniu musi być rozmontowana 
i natychmiast umyta. 

Podczas prowadzenia destylacji naleŜy ogrzewać ciecz w zestawie destylacyjnym 
i kontrolować wzrost temperatury, aŜ do osiągnięcia stanu wrzenia – pęcherzyki pary 
zaczynają się wytwarzać w całej objętości, ciecz zaczyna wrzeć. Pomimo dalszego 
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dostarczania ciepła temperatura nie wzrasta. Wydzielające się pary, przechodzą do chłodnicy, 
w której ulegają oziębieniu i skropleniu. Skropliny wypływające z chłodnicy stanowią 
destylat. Odbierany destylat zbiera się w trzech frakcjach: 
− przedgon (zawiera łatwo lotne zanieczyszczenia) – do ustalenia się oczekiwanej 

temperatury, 
− frakcję główną (czysta substancja o temperaturze wrzenia zgodnej z danymi 

literaturowymi) przez czas utrzymywania się stałej temperatury, 
− pogon (zawiera niewielkie ilości zanieczyszczeń mniej lotnych od frakcji głównej). 

W przypadku rozdzielania mieszaniny, np. dwóch cieczy, otrzymujemy dwie główne 
frakcje, zbierane w oddzielnych odbieralnikach.  

Podczas montaŜu i prowadzenia destylacji naleŜy: 
− wypełnić kolbę destylacyjną cieczą maksymalnie do 2/3 pojemności, większa ilość moŜe 

spowodować przerzucenie cieczy z kolby destylacyjnej do odbieralnika, 
− sprawdzony i dobrany do przewidywanego zakresu temperatury termometr umieścić 

w taki sposób, aby kulka z cieczą termometryczną znajdowała się na wysokości dolnego 
poziomu rurki odprowadzającej pary z kolby destylacyjnej. 

− zabezpieczyć ciecz przed przegrzaniem (rzucić do kolby destylacyjnej kamyczki wrzenne, 
które podczas ogrzewania wydzielają drobne pęcherzyki gazu), 

− dobrać chłodnicę i czynnik oziębiający stosownie do temperatury wrzenia cieczy (od 30°C 
do 120°C chłodzić wodą, a powyŜej 120°C stosować chłodnicę powietrzną), 

− sprawdzić szczelność aparatury, a następnie jej wnętrze połączyć z atmosferą, 
− dobrać odpowiedni sposób ogrzewania (ciecze palne na odpowiednich łaźniach), 
− szybkość destylacji ustalić na 1–3 krople destylatu na minutę, 
− zbierać frakcje do odbieralników, 
− zakończyć destylację przed całkowitym odparowaniem cieczy. 

 
Rys. 26. Zestawy do destylacji prostej [2, s. 89] 
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4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczenia. 
1. Jakie mieszaniny nazywamy mieszaninami jednorodnymi? 
2. Jakie znasz przykłady mieszanin jednorodnych? 
3. Jakimi metodami moŜna rozdzielić mieszaniny jednorodne? 
4. Jakie mieszaniny nazywamy mieszaninami niejednorodnymi? 
5. Jakie znasz przykłady mieszanin niejednorodnych? 
6. Jakimi metodami moŜna rozdzielić mieszaniny niejednorodne? 
7. Z jakich elementów składa się zestaw do sączenia? 
8. Jaki sprzęt laboratoryjny jest niezbędny do przeprowadzenia procesu krystalizacji? 
9. Jaki proces nazywamy destylacją prostą? 
10. Jaki sprzęt laboratoryjny jest niezbędny do przeprowadzenia procesu destylacji? 
11. Jaki sprzęt laboratoryjny jest niezbędny do przeprowadzenia procesu ekstrakcji 

okresowej typu ciecz – ciecz? 
12. Jaki sprzęt laboratoryjny jest niezbędny do przeprowadzenia procesu ekstrakcji 

okresowej typu ciało stałe – ciecz? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1  

Dokonaj rozdziału zawiesiny węglanu wapnia z zastosowaniem sączenia na sączku 
karbowanym.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dobrać odpowiedni sprzęt laboratoryjny i środki ochrony indywidualnej, 
2) przygotować z bibuły filtracyjnej sączek karbowany, 
3) zmontować zestaw do sączenia, 
4) umieścić sączek karbowany w lejku, 
5) przesączyć zawiesinę, 
6) zdemontować zestaw i umyć. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− sprzęt laboratoryjny, 
− środki ochrony indywidualnej, 
− zestaw do sączenia, 
− sączek karbowany, 
− zawiesina węglanu wapnia. 
 
Ćwiczenie 2 

Przeprowadź rekrystalizację 5 g zanieczyszczonego kwasu benzoesowego. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odczytać z kalendarza chemicznego rozpuszczalność kwasu benzoesowego w wodzie 
zimnej i gorącej, 
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2) obliczyć ilość wody potrzebnej do sporządzenia nasyconego roztworu kwasu w gorącej 
wodzie, 

3) dobrać odpowiedni sprzęt laboratoryjny i środki ochrony indywidualnej, 
4) zaplanować czynności laboratoryjne, 
5) przygotować stanowisko pracy, 
6) przekrystalizować zanieczyszczony kwas, 
7) zastosować przepisy bhp. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− sprzęt szklany, 
− waga techniczna i odwaŜniki, 
− kalendarz chemiczny, 
− źródło ciepła, 
− kwas benzoesowy, 
− węgiel aktywowany,  
− sączki. 
 
Ćwiczenie 3 

Przeprowadź proces ługowania olejku róŜanego z płatków róŜy stosując aparat Soxhleta. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dobrać odpowiedni sprzęt laboratoryjny i środki ochrony indywidualnej, 
2) zorganizować stanowisko pracy, 
3) zapoznać się z instrukcją prowadzenia procesu ługowania, 
4) zaplanować czynności laboratoryjne, 
5) wykonać ługowanie olejku róŜanego alkoholem etylowym, 
6) zastosować zasady bezpiecznej pracy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy; 
− aparat Soxhleta, 
− sprzęt metalowy, 
− bibuła, wata, 
− waga techniczna z odwaŜnikami, 
− płatki róŜ. 
 
Ćwiczenie 4 

Dokonaj rozdziału alkoholowego roztworu olejku róŜanego (uzyskanego w procesie 
ługowania olejku róŜanego z płatków róŜy) z zastosowaniem destylacji prostej. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z procesem destylacji prostej, 
2) dobrać sprzęt laboratoryjny do montaŜu zestawu, 
3) zorganizować stanowisko pracy, 
4) zapoznać się z instrukcją montaŜu zestawu do destylacji prostej, 
5) sprawdzić stan sprzętu do montaŜu, 
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6) posmarować złącza szlifowe smarem, 
7) zmontować zestaw do destylacji prostej. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− sprzęt szklany szlifowy, 
− sprzęt metalowy, 
− węŜe, 
− termometr, 
− smar do szlifów. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) dobrać odpowiedni sposób przeprowadzenia sączenia substancji? � � 
2) zmontować zestaw do sączenia? � � 
3) dobrać odpowiedni sposób przeprowadzenia rekrystalizacji 

substancji? 
 
� 

 
� 

4) dobrać sprzęt laboratoryjny niezbędny do przeprowadzenia 
rekrystalizacji substancji? 

 
� 

 
� 

5) dobrać odpowiedni sposób wydzielania składnika z mieszaniny 
substancji? 

 
� 

 
� 

6) dobrać sprzęt laboratoryjny niezbędny do przeprowadzenia procesu 
ekstrakcji w układzie ciało stałe – ciecz? 

 
� 

 
� 

7) zmontować zestaw do destylacji? � � 
8) zastosować proces destylacji do rozdziału mieszanin 

jednorodnych?  
 
� 

 
� 

9) zabezpieczyć szlify stosowane w zestawach laboratoryjnych? � � 
10) skorzystać z kalendarza chemicznego? � � 

 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 55

5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 

INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań. Do kaŜdego zadania dołączone są 4 moŜliwości odpowiedzi. 

Tylko jedna jest prawidłowa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie 

na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
8. Na rozwiązanie testu masz 40 minut. 
 

Powodzenia! 
ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH  
 
1. Do sprzętu laboratoryjnego szklanego, miarowego zalicza się 

a) zlewkę.  
b) biuretę.  
c) kolbę stoŜkową.  
d) naczyńko wagowe. 
 

2. Gorącą wodą nie moŜna myć 
a) zlewki.  
b) kolby płaskodennej.  
c) kolby stoŜkowej.  
d) kolby miarowej. 
 

3. 80 cm3 wody naleŜy odmierzyć w cylindrze o pojemności 
a) 100 cm3.  
b) 250 cm3.  
c) 500 cm3.  
d) 1000 cm3. 
 

4. Przedstawiony zestaw stosowany jest w laboratorium do przeprowadzenia procesu  
a) destylacji.  
b) sączenia.  
c) suszenia.  
d) praŜenia. 
 

5. Płonącego urządzenia elektrycznego, znajdującego się pod napięciem nie wolno gasić 
a) piaskiem.  
b) wodą.  
c) kocem.  
d) gaśnicą proszkową. 
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6. Przedstawiony sprzęt laboratoryjny to  
a) zaciskacze.  
b) łapy do biuret.  
c) łapy do probówek.  
d) szczypce metalowe. 

 
7. Przed przystąpieniem do pracy z substancją niebezpieczną naleŜy zapoznać się z jej 

właściwościami i zagroŜeniami korzystając z 
a) kalendarza chemicznego.  
b) poradnika dla ucznia.  
c) poradnika chemicznego.  
d) karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. 
 

8. Przedstawiony znak ostrzegawczy oznacza, Ŝe mamy do czynienia z substancją  
a) szkodliwą dla zdrowia.  
b) wybuchową.  
c) Ŝrącą. 
d) łatwopalną. 
 

9. Środki ochrony indywidualnej naleŜy stosować podczas pracy z 
a) rozcieńczonymi roztworami cukru.  
b) stęŜonymi kwasami.  
c) rozcieńczonymi roztworami soli kuchennej.  
d) wodą. 
 

10. Do ogrzewania cieczy palnych nie wolno uŜywać 
a) elektrycznej płyty grzewczej.  
b) łaźni wodnej.  
c) elektrycznego garnka grzewczego.  
d) palnika. 
 

11. Dobry rozpuszczalnik stosowany do krystalizacji substancji powinien 
a) reagować z substancją krystalizowaną.  
b) dobrze rozpuszczać substancję oczyszczaną na gorąco, a słabo na zimno.  
c) ulegać rozkładowi w wysokich temperaturach.  
d) dobrze rozpuszczać zanieczyszczenia. 
 

12. Przedstawiony sprzęt laboratoryjny to palnik 
a) Teclu. 
b) denaturatowy.  
c) Meckera.  
d) acetylenowy. 
 

13. Przed przystąpieniem do procesu destylacji do kolby destylacyjnej naleŜy wrzucić 
a) kamyki wrzenne.  
b) katalizator.  
c) barwnik.  
d) koagulant. 
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14. W celu sporządzenia 100 g roztworu NaCl o stęŜeniu 10% naleŜy uŜyć 
a) 1 g NaCl i 99 g wody.  
b) 10 g NaCl i 90 cm3 wody.  
c) 90 g NaCl i 10 cm3 wody.  
d) 99 g NaCl i 1 g wody. 
 

15. Do sporządzenia 100 cm3 roztworu wodorotlenku sodu o stęŜeniu 0,1 mol/dm3 naleŜy 
rozpuścić w 100 cm3 wody 
a) 1 mol wodorotlenku sodu.  
b) 10 moli wodorotlenku sodu.  
c) 0,1 mola wodorotlenku sodu.  
d) 0,01 mola wodorotlenku sodu. 
 

16. Jednorodną mieszaninę rozpuszczalników moŜna rozdzielić stosując proces 
a) dekantacji.  
b) sączenia.  
c) sublimacji.  
d) krystalizacji. 
 

17. Na wadze technicznej moŜna zwaŜyć substancję z dokładnością 
a) 0,0001 g.  
b) 1 g.  
c) 10 g.  
d) 0,01 g. 
 

18. Na szalce wagi technicznej umieszczono odwaŜniki: 10 g, 5 g, 500 mg, 100 mg, 2 g,  
10 mg, masa wszystkich odwaŜników wynosi 
a) 15,610 g.  
b) 17,510 g. 
c) 17,610 g.  
d) 15,600 g. 
 

19. Proces ługowania w sposób ciągły prowadzi się w 
a) aparacie Soxhleta.  
b) rozdzielaczu z korkiem.  
c) biurecie.  
d) cylindrze. 
 

20. Opisany na rysunku cyfrą 2 element zestawu destylacyjnego to 
a) odbieralnik. 
b) kolba destylacyjna.  
c) kapilara.  
d) chłodnica. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 

Imię i nazwisko............................................................................................................... 
 
Wykonywanie podstawowych czynności laboratoryjnych 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 

Nr 
zadania 

Odpowiedź Punkty 

1  a b c d  
2  a b c d  
3  a b c d  
4  a b c d  
5  a b c d  
6  a b c d  
7  a b c d  
8  a b c d  
9  a b c d  
10  a b c d  
11  a b c d  
12  a b c d  
13  a b c d  
14  a b c d  
15  a b c d  
16  a b c d  
17  a b c d  
18  a b c d  
19  a b c d  
20  a b c d  

Razem:  
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