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Zagadnienia teoretyczne:

Parowanie
cieczy
i
prężność
pary
nasyconej.
Zależność prężności pary nasyconej od temperatury.
Temperatura wrzenia cieczy. Prężność i skład pary nad układem dwu cieczy mieszających się
nieograniczenie. Prawo Raoulta. Mieszaniny zeotropowe i azeotropowe, ich destylacja.
Destylacja mieszanin cieczy o ograniczonej mieszalności. Prężność pary nad układem dwóch
cieczy nie mieszających się wzajemnie (destylacja z parą wodną).
Wprowadził zmiany, przeredagował tekst i sprawdził T. Tuzimski w roku 2017 r.
Temperatura wrzenia i prężność pary
Każda czysta ciecz wykazuje w określonej temperaturze charakterystyczną prężność
pary. Najmniejszą prężność pary ciecze posiadają w temperaturze krzepnięcia. Jeżeli
będziemy stopniowo zwiększać temperaturę, to prężność pary, p, będzie wykładniczo rosła,
tak, jak to pokazano na Rys. 1a.
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Rys. 1. Zależność prężności par różnych cieczy od temperatury
Proszę zauważyć, że prężność pary wody dopiero w temperaturze 100oC osiąga
wartość 1 atmosfery, natomiast prężność pary eteru dietylowego już w temperaturze 40oC.
Oznacza to, że jeżeli będziemy starali się doprowadzić do wrzenia eter dietylowy i wodę
(oczywiście w osobnych naczyniach), to eter będzie wrzał przy niższej temperaturze.
Temperaturę, w której prężność pary cieczy wynosi 1 atm nazywamy normalną
temperaturą wrzenia. Mówiąc bardziej ogólnie, ciecz wrze, jeżeli jej prężność pary jest
równa ciśnieniu zewnętrznemu.
Z tego ostatniego stwierdzenia wynika, że jeżeli np. zmniejszymy ciśnienie
zewnętrzne nad cieczą, to będzie ona wrzała w niższej temperaturze. Z Rys. 1b wynika, że
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jeżeli ciśnienie nad wodą zmniejszymy do 0.5 atm, to będzie ona wrzała już w temperaturze
75oC. Pytani o temperaturę wrzenia wody odpowiadamy: 100oC, ale milcząco zakładamy, że
ciśnienie zewnętrzne nad wodą wynosi 1 atm.
Zależność przedstawiona na Rys. 1b stanowi podstawę destylacji pod zmniejszonym
ciśnieniem. Skoro temperatura wrzenia cieczy zależy od ciśnienia zewnętrznego, to wysoko
wrzące ciecze, które często rozkładają się w wysokiej temperaturze, można destylować pod
zmniejszonym ciśnieniem, nawet w temperaturze 20oC. Problem polega tylko na tym, czy
potrafimy dostatecznie obniżyć ciśnienie nad destylowaną cieczą.
Proszę zwrócić uwagę na duże różnice temperatur wrzenia eteru dietylowego i wody.
Parowanie cieczy możemy wyobrazić sobie w sposób następujący. Cząsteczki na powierzchni
cieczy wiążą się ze sobą dzięki oddziaływaniom van der Waalsa. Jeżeli między cząsteczkami
występują silne oddziaływania (np. takie jak w kwasie octowym), to w niskiej temperaturze
niewiele cząsteczek przechodzi w stan pary i prężność pary jest niska. Jeżeli podwyższymy
temperaturę, to cząsteczki cieczy uzyskują większą energię, następuje zmniejszenie udziału
oddziaływań między cząsteczkami i przejście w stan pary. Inna sytuacja ma miejsce w
przypadku eteru dietylowego; między cząsteczkami tej cieczy występują słabe oddziaływania
i dlatego nawet w niskiej temperaturze prężność pary jest duża.
Prężność pary w układach dwuskładnikowych
Załóżmy, że mamy mieszaninę dwóch cieczy: benzenu i toluenu. Każda z tych cieczy
badana oddzielnie, będzie miała inną temperaturę wrzenia: benzen 80oC, a toluen 102oC
(zakładamy, że ciśnienie pary benzenu lub toluenu nad cieczą, jest równe 1 atm).
Jeżeli będziemy rozpatrywać mieszaninę benzenu i toluenu, to prężność pary tej
mieszaniny będzie zależała od temperatury, ale również i od składu mieszaniny. Obie ciecze
będą parować jednocześnie i każda z nich będzie wykazywać prężność cząstkową. Dopiero
suma tych cząstkowych prężności da ciśnienie całkowite. Raoult podał równanie, które
pozwala na wyliczenie prężności pary jednej z parujących cieczy (w tym przypadku benzenu
lub toluenu), jeżeli znany jest ułamek molowy cieczy wchodzącej w skład mieszaniny.
Oznaczmy przez pB cząstkową prężność pary benzenu, a przez XB ułamek molowy
benzenu w mieszaninie, poB – prężność pary benzenu nad czystym benzenem (zakładamy T =
const), to równanie Raoulta ma postać:
pB = XB ∙ poB

(1)

Analogicznie w przypadku toluenu, cząstkowa prężność pary toluenu, pT, jest równa:
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pT = XT ∙ poT

(2)

gdzie: XT jest ułamkiem molowym toluenu w mieszaninie: benzen – toluen, a

poT –

prężnością pary toluenu nad czystym toluenem.
Całkowita prężność pary nad mieszaniną jest sumą cząstkowych prężności par
benzenu, pB i toluenu, pT:
p = pB + pT

(3)

I to właśnie sumaryczna prężność pary będzie decydować czy ciecz (mieszanina)
będzie wrzeć czy też nie.
Załóżmy, że w temperaturze 85oC (T = const) prężność pary czystego benzenu wynosi
poB = 1.2 atm, a czystego toluenu poT = 0.7 atm. Wyliczmy cząstkowe prężności par benzenu
i toluenu dla kilku ułamków molowych oraz prężność całkowitą, zakładając, że mieszanina ta
stosuje się do prawa Raoulta. Otrzymane wyniki zapiszmy w Tabeli 1 (kilka prężności par już
wyliczono).
Przykład obliczeń:
poB = 1.2 atm.; XB =0.1
poT = 0.7 atm.; XT = 0.9
pB = 0.1 ∙ 1.2 atm = 0.12 atm.
pB = 0.9 ∙ 0.7 atm = 0.63 atm.
p = pB + pT = 0.12 atm + 0.63 atm = 0.75 atm
Uwaga ! Pamiętamy, że suma ułamków molowych jest zawsze równa 1.
(XB + XT = 1).
Wyliczone powyżej wartości prężności pary zostały już umieszczone w Tabeli 1. Proszę
wyliczyć prężności pary dla pozostałych ułamków molowych i wpisać je do Tabeli 1.
Tabela 1. Całkowite i cząstkowe prężności pary wyliczone z równania Raoulta.
Całkowita
prężność pary
p

Ułamek molowy
XB
XT

Cząstkowe prężności
pB
PT

0.0

1.0

0.00

0.70

0.70

0.1

0.9

0.12

0.63

0.75

0.3

0.7

0.5
0.7
0.9
1.0
Rezultaty wyliczeń zebrane w Tabeli 1 proszę nanieść na poniższy wykres (Rys. 2).
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Rys. 2. Wykres, na który należy nanieść wyniki z Tabeli 1.

Proszę zwrócić uwagę, że ułamek molowy (zawartość) benzenu, XB, rośnie od strony
prawej do lewej (strzałka), natomiast toluenu od lewej do prawej. W każdym punkcie na osi B
– T suma ułamków molowych jest równa 1 !
Na wykres naniesiono również pierwszą wyliczoną (Tabela 1) wartość cząstkowej
prężności pary benzenu (0.12 atm), dla ułamka molowego, XB = 0.1.
Po naniesieniu na wykres cząstkowych prężności pary (z Tabeli 1) dla różnych
ułamków molowych benzenu, rysunek powinien być podobny do Rys. 3a. Po naniesieniu na
wykres cząstkowych prężności pary dla toluenu, rysunek powinien być podobny do wykresu
na Rys. 3b. Po naniesieniu sumarycznej prężności pary, wykres wygląda jak na Rys. 3c.
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Rys. 3. Zależność cząstkowych prężności par benzenu (Rys. 3a), toluenu (3b) i sumarycznej prężności
pary benzenu i toluenu od ułamka molowego rozpuszczalnika w mieszaninie benzen – toluen (3c).

Proszę zauważyć, że równanie Raoulta spełnia warunki linii prostej, dlatego zależność
cząstkowej prężności pary od ułamka molowego dla roztworów idealnych jest linią prostą.
Niestety, tylko roztwory idealne spełniają prawo Raoulta. Do takich roztworów można
zaliczyć mieszaniny:
Benzen – toluen,
n-heksan - n-heptan,
chloroetan – chloropropan,
a więc kolejne człony szeregu homologicznego, które są do siebie podobne pod względem
strukturalnym (budowy cząsteczki) i oddziaływań między cząsteczkami.
W roztworze składającym się z benzenu i toluenu można wyróżnić oddziaływania
między dwiema cząsteczkami benzenu, toluenu lub benzenu i toluenu.
CH3

CH3

CH3

Widać wyraźnie, że benzen tylko w niewielkim stopniu różni się budową od toluenu
i w związku z tym energia oddziaływań między cząsteczkami benzenu powinna być zbliżona
do energii oddziaływań między cząsteczkami toluenu oraz benzenu i toluenu.
Przyjmuje się, że podobieństwo strukturalne oraz zbliżone energie oddziaływań
między cząsteczkami jest przyczyną spełniania prawa Raoulta.
Zupełnie inaczej zachowują się roztwory acetonu i chloroformu lub etanolu
i n-heksanu, które są roztworami rzeczywistymi.
Przyjrzyjmy się budowie acetonu i chloroformu:
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δ-

CH3

δ-

O = C δ+

δ+

Cl3 − C − H

CH3

+

—

+

—

W acetonie, na atomie tlenu występuje nadmiar ładunku ujemnego, δ – (dwie wolne
pary elektronowe, atom tlenu silnie elektroujemny), a na atomie węgla nadmiar ładunku
dodatniego, δ+. Z tego powodu cząsteczka acetonu zachowuje się jak magnes i jest dipolem.
Podobnie chloroform; nadmiar ładunku ujemnego, δ-, występuje na silnie
elektroujemnych atomach chloru, a ładunku dodatniego, δ+, na atomie wodoru. Dlatego
chloroform jest również dipolem i ma moment dipolowy.
Dipole mogą ze sobą oddziaływać w sposób przedstawiony na Rys. 4
+ —
—

+ —

+ —
—

+

Rys. 4. Możliwe typy oddziaływań dipol – dipol.

i podobnie oddziałują ze sobą cząsteczki acetonu i chloroformu.
W rzeczywistości, w roztworze złożonym z acetonu i chloroformu występuje jeszcze
jeden rodzaj oddziaływania, znacznie silniejsze od oddziaływania dipol – dipol, jest to
oddziaływanie wiązania wodorowego. Występuje ono miedzy cząsteczką, która ma atom
wodoru, na którym znajduje się nadmiar ładunku dodatniego (patrz: cząsteczka chloroformu),
a atomem, który ma wolną parę elektronową (patrz: cząsteczka acetonu). Oddziaływanie
wygląda w sposób następujący (kropki między atomami tlenu i wodoru oznaczają wiązanie
wodorowe).
CH3
C = O ∙∙∙∙∙ H − C − Cl3
CH3
Zestawmy oddziaływania, które mogą występować w roztworze między cząsteczkami
acetonu i chloroformu:
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aceton ↔ aceton;

aceton ↔ chloroform;

chloroform ↔ chloroform;

dipol – dipol;

dipol – dipol;

dipol – dipol;

wiązanie wodorowe.
Z zestawienia wynika, że oddziaływanie między cząsteczkami acetonu i chloroformu
będą znacznie silniejsze niż oddziaływania między cząsteczkami acetonu lub chloroformu,
ponieważ występują tu zarówno oddziaływania dipol-dipol jak i wiązania wodorowego
Efektem silnych oddziaływań miedzy cząsteczkami acetonu i chloroformu są niższe –
niż można oczekiwać z równania Raoulta – cząstkowe prężności par zarówno acetonu,
jak i chloroformu (Rys. 5).
temp =const
całkowita
prężność pary

P

prężność pary
chloroformu
prężność pary
acetonu

X = 1, Aceton

X = 1, Chloroform

Rys. 5. Zależność prężności pary acetonu, chloroformu i prężności całkowitej (linia ciągła) od ułamka
molowego składników roztworu.

Gdyby roztwór acetonu i chloroformu tworzył roztwór idealny, to cząstkowe
prężności par byłyby wyrażone liniami przerywanymi (linie proste). Linie ciągłe
przedstawiają rzeczywiste prężności par tych rozpuszczalników.
Jak widać, w całym zakresie stężeń (ułamków molowych), prężność pary zarówno
acetonu, jak i chloroformu, jest niższa, niż to wynika z prawa Raoulta. Oczywiście,
konsekwencją niższych prężności cząstkowych, jest również niższa sumaryczna prężność par.
Takie odchylenie nazywamy ujemnym odchyleniem od prawa Raoulta.
Znamy również roztwory, które wykazują dodatnie odchylenie od prawa Raoulta
np.: tetrachlorometan – metanol, n-heptan – etanol.
Omawiając prężność pary roztworu aceton – chloroform stwierdziliśmy, że ujemne
odchylenie od prawa Raoulta jest spowodowane tym, że oddziaływania miedzy cząsteczkami:
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acetonu i chloroformu są silniejsze niż między cząsteczkami tego samego rodzaju: aceton –
aceton i chloroform – chloroform.
W przypadku roztworu: tetrachlorometanu i metanolu, oddziaływania między
cząsteczkami tego samego rodzaju: tetrachlorometanu i tetrachlorometanu oraz metanolu i
metanolu są silniejsze niż między cząsteczkami: tetrachlorometanu i metanolu.
Z tego powodu roztwór: tetrachlorometan – metanol (lub n-heptan – etanol) wykazują
dodatnie odchylenie od prawa Raoulta (Rys. 6).

T=
const

P

XCCl4

XMetanol

Rys. 6. Zależność prężności pary od ułamka molowego składników roztworu o dodatnim odchyleniu od
prawa Raoulta.

Zestawmy przypadki roztworów, które wcześniej rozpatrywaliśmy:
p

T = const

XBenzen

p

XToluen

T = const

XAceton

p

T = const

XChloroform XCCl4

XMetanol

Roztwór idealny

Roztwór rzeczywisty

Roztwór rzeczywisty

Spełnia prawo
Raoulta

ujemne odchylenia
od prawa Raoulta

dodatnie odchylenia
od prawa Raoulta

Rys. 7. Zależność prężności pary od ułamka molowego składnika dla trzech różnych mieszanin.

Destylacja roztworów idealnych i rzeczywistych.
Do tej pory zajmowaliśmy się zależnością prężności pary składnika w roztworze, np.
benzenu, od jego ułamka molowego w roztworze (cieczy).
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Jak wiemy, cząstkowe prężności pary składnika w roztworze można wyliczyć
z równania Raoulta, jeżeli znamy jego prężność pary w stanie czystym, poB, oraz ułamek
molowy (zawartość) w roztworze (cieczy). Ułamek molowy składnika w parze można
wyliczyć z równania Daltona. Zestawmy te dwa równania:
Równanie Raoulta:
PB = XBciecz ∙ poB
gdzie: XBciecz jest ułamkiem molowym, np. benzenu w cieczy !
Równanie Daltona:
PB = XBpara ∙ p
gdzie: XBpara jest ułamkiem molowym np. benzenu w parze !
p – jest sumarycznym ciśnieniem benzenu i toluenu w parze: p = pB + pT !
Wyliczmy, korzystając z danych w Tabeli 1, ułamek molowy benzenu w parze,
XBpara, jeżeli jego ułamek molowy w cieczy wynosi 0.1 (dane z Tabeli 1).
Dane:
XBciecz = 0.1

pB = 0.12

p = 0.75

po przekształceniu równania Daltona: pB = XBpara ∙ p, otrzymamy:
XBpara = pB / p stąd XBpara = 0.12 / 0.75 = 0.16
Analogicznie dla toluenu (dane z tabeli 1):
XBpara = 0.63 / 0.75 = 0.84
Porównajmy:
Ułamek molowy benzenu

Ułamek molowy toluenu

Ciecz

para

ciecz

para

0.1

0.16

0.9

0.84

Proszę zauważyć, że w parze jest więcej benzenu (0.16) niż w cieczy (0.1). Dzieje się
tak dlatego, że benzen jako bardziej lotny (temp. wrzenia 80o C) niż toluen (temp. wrzenia
102o C) będzie parował szybciej i łatwiej, stąd stwierdzenie, że: „para jest bogatsza
w składnik bardziej lotny”, w związku z tym „ciecz jest bogatsza w składnik mniej lotny
(porównaj: 0,9 toluenu w cieczy a tylko 0,84 w parze)”.
To ostatnie stwierdzenie tłumaczy, dlaczego destylacja jest metodą rozdzielania
mieszanin na składniki; ponieważ: „skład pary różni się od składu cieczy”.
Teraz, opierając się na rysunkach przedstawiających zależność prężności pary od
ułamka molowego składnika w roztworze (Rys. 3, 5, 6) przedstawimy zależność składu
9
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cieczy i pary, ale od temperatury. Wykorzystujemy Rys. 3c do pokazania, w jaki sposób
można przejść od zależności prężności pary od ułamka molowego składnika, do zależności
temperatury wrzenia roztworów od ułamka molowego składników w roztworze.
p = const.
p

T

T = const.

para

t. wrz. toluenu

krzywa pary
t. wrz.
benzenu

krzywa cieczy

ciecz
XB

XT

XB

XT

Rys. 8. Wykres przedstawiający zależność temperatury wrzenia roztworu od ułamka molowego
składnika w roztworze, dla mieszaniny (prawie) idealnej.

Wykres

destylacji

roztworu

(prawie)

idealnego

przedstawiono

na

Rys. 8. Z Rys. 3c wynika, że prężność pary benzenu jest wyższa niż toluenu, dlatego
temperatura wrzenia czystego benzenu jest niższa niż toluenu. Na Rys.8. można wyróżnić
trzy obszary: obszar, w którym istnieje tylko ciecz; proszę zauważyć, że obszar ten leży
poniżej temperatury wrzenia obydwu rozpuszczalników, obszar w którym istnieje tylko para,
leżący powyżej temperatur wrzenia obydwu rozpuszczalników i obszar między krzywymi
w którym występuje zarówno ciecz jak i para. Dolna krzywa nazywa się krzywą cieczy
i można z niej odczytać temperaturę wrzenia roztworu o określonym ułamku molowym
benzenu lub toluenu. Górna krzywa to krzywa pary, określająca, jaki skład pary jest
w równowadze z roztworem o określonym składzie cieczy, która znajduje się w stanie
wrzenia.
Odczytajmy temperaturę wrzenia dla roztworów zawierających różne ułamki molowe
benzenu i toluenu.
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T

p = const
(b)
(a)

Temp. wrzenia roztworu X2

Temp. wrzenia roztworu X1

XB

X1

X2

XT

Rys. 9. Zależności: temperatury wrzenia od składu roztworu ciekłego (a) i temperatury skraplania od
składu pary (b).

Z Rys. 9 wynika, że jeżeli p = const, to temperatura wrzenia roztworu zależy od
składu roztworu. Wyższa temperatura wrzenia roztworu X2 jest uzasadniona tym, że roztwór
ten zawiera tylko 0.2 ułamka molowego benzenu i aż 0.8 ułamka molowego trudno lotnego
toluenu. Odwrotnie jest w przypadku roztworu X1.
Pamiętajmy: temperatura wrzenia roztworu zależy od składu roztworu (zakładamy, że
p = const), a nie od temperatury, jaką stosujemy do ogrzewania kolby destylacyjnej.
Zastanówmy się, jaki będzie skład pary nad roztworem, który zawiera 0.3 ułamka
molowego benzenu (punkt X1 na Rys. 10).
Z Rys. 10 wynika, że roztwór zawierający 0.3 ułamka molowego benzenu, punkt X1,
da parę zawierającą 0.7 ułamka molowego benzenu, punkt X3. (Uwaga: ponieważ parowanie
jest procesem izotermicznym, dlatego ciecz i para muszą być w tej samej temperaturze !).

T

p = const
t. wrz. roztworu X1

B

X3

X1

T

Rys. 10. Sposób wyznaczenia składu pary nad roztworem.
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Już wcześniej wyliczyliśmy z prawa Daltona, para nad roztworem jest bogatsza
w składnik bardziej lotny, w tym przypadku benzen. Na schemacie można przedstawić to
w sposób następujący:
chłodnica

kolba
destylacyjna

odbieralnik
XBenzenu = 0.3

XBenzenu = 0.7

Już wiemy, że z roztworu zawierającego 0.3 ułamka molowego benzenu odparowało
więcej benzenu niż toluenu. Wynika z tego, że skład roztworu w kolbie destylacyjnej zmienił
się! Jeżeli odparowało więcej benzenu, to w kolbie destylacyjnej pozostało mniej benzenu
a więcej toluenu i skład roztworu zmienił się z X1 = 0.3 ułamka molowego benzenu na np.
0.2. Oznacza to, że punkt X1, określający początkowy skład cieczy, przesunął się na Rys. 10
w prawo (mniej benzenu i więcej toluenu). Punkt ten jest teraz oznaczony X4 na Rys.11.

T, ° C

XB

p = const

X3

x5

X1 X4

XT

Rys. 11. Przebieg destylacji.

Roztwór X4, zawierający 0.2 (niezbyt dokładny rysunek) ułamka molowego benzenu
dał parę zawierającą 0.6 ułamka molowego benzenu, punkt X5. To właśnie zmiana składu
roztworu powoduje, że temperatura wrzenia rośnie.
W miarę przebiegu destylacji ciągle będzie:
- odparowywało więcej składnika bardziej lotnego,
- wzrastało stężenie składnika mniej lotnego,
- rosła temperatura wrzenia roztworu.
12
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Te procesy będą zachodzić do momentu, aż w kolbie pozostanie czysty składnik mniej
lotny (w naszym przypadku toluen).
Z naszych rozważań wynika, że w czasie prostej destylacji nie można uzyskać
czystych składników roztworu.
Czyste składniki roztworu można uzyskać, jeżeli proces destylacji powtórzymy
wielokrotnie, to znaczy, częściowo wzbogacony w benzen (lub inny składnik bardziej lotny)
roztwór (frakcję destylowanej cieczy, (np. X3 na Rys. 10) destylujemy ponownie.
Przedestylowaną frakcję roztworu (np. X3), która zawiera nie 0.3, ale 0.7 ułamka molowego
benzenu, destylujemy ponownie. Oczywiście para tego ostatniego roztworu, jeszcze bardziej
wzbogaci się w składnik bardziej lotny.
Wielokrotną destylację można przedstawić w sposób następujący:

T, °C

p = const
para 1
ciecz 1
para 2

ciecz 2
ciecz 3

XB

X1

XT

Rys. 12. Wielokrotna destylacja roztworu benzen – toluen.

Z Rys. 12 wynika, że aby otrzymać czysty benzen z roztworu X1, należy ogrzać go do
temperatury wrzenia (ciecz 1) i otrzymać parę 1, która po skropleniu da ciecz 2. Ciecz 2
przenosimy do innego zestawu destylacyjnego i ogrzewamy. Po destylacji otrzymamy parę 2,
znacznie bogatszą w składnik bardziej lotny (benzen). Proces, do którego pasuje określenie
„schodkami w dół”, można prowadzić aż do otrzymania czystego benzenu.
Tak przeprowadzona destylacja, nazywa się destylacją frakcjonowaną.
Najczęściej spotykane błędy w odpowiedziach
Pierwszy: „w czasie destylacji podnosimy temperaturę”
To nie jest prawda ! Jeżeli gotujemy wodę, to niezależnie od tego jaka jest temperatura
pod czajnikiem, woda wrze w temp. 100oC (p = 1 atm). Jeżeli zwiększymy temperaturę pod
czajnikiem (dwa palniki !) woda zagotuje się szybciej, ale w temp. 1000C. Podobnie
w przypadku destylacji roztworu; temperatura rośnie, ponieważ odparowuje więcej składnika
13
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bardziej lotnego, a w cieczy pozostaje więcej składnika mniej lotnego o wyższej temperaturze
wrzenia. I dlatego temperatura sama rośnie.
Drugi, najczęściej spotykany błąd pokazano na Rys. 13. Na pytanie: „proszę
przedstawić destylację roztworu X1, podać temp. wrzenia roztworu i skład pary” pada
odpowiedź, którą przedstawiono na Rys.13.

T, ° C

p = const

?

XB

XT

X1

Rys. 13. Jak nie należy odpowiadać.

Proszę zauważyć, że gdyby destylacja miała przebiegać tak, jak pokazano na Rys. 13,
to destylacja taka byłaby stratą czasu i energii, ponieważ ciecz ma taki sam skład jak para!
Rozdzielenie roztworu w czasie destylacji na składniki następuje dlatego, że skład pary jest
inny niż skład cieczy. Na Rys.13 jest identyczny. Jeżeli masz wątpliwości, wróć do Rys. 10 !
Destylacja roztworów rzeczywistych, np. aceton – chloroform przebiega inaczej niż
roztworów doskonałych. Jeżeli roztwór rzeczywisty nie spełnia prawa Raoulta, a zależność
prężności pary od ułamka molowego poszczególnych składników można przedstawić jak na
Rys. 5, to destylacja tego roztworu przebiega tak, jak pokazano na Rys. 14.
p

T = const

T, °C

p = const

minimum prężności
pary

XA

Az

XC

XA

XC

Rys. 14. Zależność temperatury wrzenia od składu roztworu: A – aceton, C – chloroform.
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Wykorzystujemy Rys. 5 do narysowania Rys. 14. Aceton ma wyższą prężność pary
(Rys. 5) niż chloroform, dlatego jego temperatura wrzenia jest niższa (Rys. 14). Na Rys. 5, na
krzywej przedstawiającej sumaryczną prężność pary, jest punkt, w którym prężność pary
roztworu jest niższa niż prężność pary czystego acetonu oraz czystego chloroformu. Z tego
powodu na Rys. 14 jest punkt, Az, o temperaturze wyższej niż temperatura wrzenia czystego
acetonu czy chloroformu. Taki punkt nazywa się punktem azeotropowym i jest on
narysowany przy ułamku molowym, przy którym wystąpiła najniższa prężność pary. Dlatego
mówimy, że „minimum prężności pary odpowiada maksimum temperatury wrzenia”.
Proszę zwrócić uwagę, że w punkcie azeotropowym, Az, krzywa cieczy (dolna
krzywa) pokrywa się z krzywą pary (górna krzywa). Oznacza to, że w punkcie azeotropowym
skład cieczy i skład pary są identyczne i dlatego takiego roztworu nie można rozdzielić na
składniki metodą destylacji. Oczywiście to ostatnie stwierdzenie dotyczy wyłącznie roztworu
o składzie azeotropowym, a nie całego roztworu.
Jeżeli skład destylowanego roztworu jest inny niż w punkcie azeotropowym, to
omawiając destylację takiego roztworu, wykorzystamy wiedzę nabytą przy omawianiu
destylacji roztworów doskonałych. Aby było to możliwe, podzielimy Rys. 14 na dwie części.
Linię podziału przeprowadzamy przez punkt azeotropowy i jedną część zaciemnimy.
P = const
T, ° C

Az

t. wrz.

XA

X2

X1 X3

X4 XC

Rys. 15. Zależność temperatury wrzenia od składu roztworu: A – aceton, C – chloroform.

Z Rys. 15 wynika, że destylację roztworu rzeczywistego, azeotropowego, można
traktować jak destylację dwóch roztworów idealnych zestawionych razem, dlatego
interpretacja Rys. 15 będzie identyczna, jak w przypadku roztworu idealnego.
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Należy jedynie pamiętać, że to mieszanina azeotropowa będzie „mniej lotna”
(najwyższa temperatura wrzenia), a nie chloroform. Dlatego będziemy zajmowali się
układem: aceton – mieszanina azeotropowa, Az.
Roztwór o składzie X1 da parę o składzie X2, bogatszą w składnik bardziej lotny
(aceton). W roztworze pozostanie więcej mieszaniny azeotropowej, Az, punkt X1 przesunie
się w prawo, X3, temperatura wzrośnie. Roztwór X3, zawierający mniej acetonu niż roztwór
X1, da parę o składzie: itd., itd.
Destylacja będzie trwała aż do momentu, kiedy para i ciecz będą miały skład
(wyrażony w ułamkach molowych), taki, jaki jest w punkcie azeotropowym. Dalsza
destylacja, jak już wcześniej powiedziano, nie ma sensu, ponieważ skład cieczy i pary
w punkcie azeotropowym, jest identyczny.
Oczywiście w podobny sposób będziemy omawiać przebieg destylacji roztworu X4 na
Rys. 15, z tym, że zaciemnimy lewą stronę Rys. 15 a będziemy interpretować to, co jest po
prawej stronie rysunku.
Podobnie będziemy traktować roztwór rzeczywisty z dodatnim odchyleniem od prawa
Raoulta (Rys. 6).

p

maksimum
prężności pary
T = const

p = const
T,°C

Az

XCCl4

XMetanol

XCCl4

XMetanol

(Rys. 6)
Rys. 16. Zależność temperatury wrzenia od składu roztworu: tetrachlorometan (CCl 4)– metanol.

Sposób interpretacji przebiegu destylacji na Rys. 16 jest identyczny, jak na Rys. 15,
z tym, że maksimum prężności pary (Rys. 6) odpowiada minimum temperatury wrzenia (Rys.
16). Rys. 16 można również podzielić na dwie części i omawiać oddzielnie uważając, że są to
roztwory:
- tetrachlorometan - mieszanina azeotropowa
- metanol

- mieszanina azeotropowa.

Czy rzeczywiście nie mamy metod pozwalających na rozdestylowanie (rozdzielenie)
mieszanin azeotropowych? Są, ale wymagają stosowania dodatkowych środków.
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Dobrym przykładem jest roztwór etanolu i wody, wykazujący minimum temperatury
wrzenia. Mieszanina azeotropowa zawiera 95.6% etanolu i 4.4 % wody. Oznacza to, że
w czasie destylacji, np. 50% etanolu możemy otrzymać roztwór zawierający najwyżej 95.6 %
etanolu (i taki etanol „spirytus”, można kupić w sklepie).
Można jednak „przeskoczyć” punkt azeotropowy ale w sposób chemiczny a nie
fizyczny, stosując następującą procedurę:
- do kolby destylacyjnej wlewamy roztwór zawierający 95.6 % etanolu, dodajemy
stały CaO i ogrzewamy przez pewien czas pod chłodnicą zwrotną. Woda jest wiązana przez
CaO wg reakcji:
CaO + H2O = Ca(OH)2
i jej stężenie w roztworze maleje. W ten sposób „przeskakujemy” przez punkt azeotropowy
(zmiana składu roztworu, który zawiera więcej etanolu!) i jesteśmy po jego drugiej stronie.
Stosując różne środki chemiczne wiążące wodę (np. sód, magnez) można otrzymać etanol
99.9 %.

Zastosowanie w farmacji
Destylacja od dawna stosowana była w przemyśle farmaceutycznym do otrzymywania
i analizy substancji leczniczych. Metodą tą izoluje i oczyszcza się związki chemiczne
otrzymane w procesie syntezy. Najbardziej znaną metodą otrzymywania olejków eterycznych
(charakteryzujących się silnym, na ogół przyjemnym zapachem) była metoda destylacji z parą
wodną. W tym procesie mieszanina wrze w temperaturze niższej od temperatury wrzenia
poszczególnych jej składników. Trudno lotny składnik wraz z parą wodną ulegają destylacji
i po skropleniu trafiają do odbieralnika. Dzięki właściwościom olejków eterycznych - zwykle
są lotne z parą wodną i zawierają składniki o temperaturze wrzenia 50-320 ºC, są niemal
nierozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w alkoholu etylowym i tłuszczach – możliwe było
ich otrzymywanie i frakcjonowanie metodą destylacji.
Procesy destylacji stosuje się w farmacji do izolowania związków zapachowych
i biologicznie aktywnych z materiału naturalnego (najczęściej roślinnego), do separacji
interferencji od substancji aktywnej o działaniu leczniczym oraz w produkcji kosmetyków.
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Wykonanie ćwiczenia
15. DESTYLACJA
WYZNACZANIE KRZYWYCH RÓWNOWAG FAZOWYCH
MIESZANINY ACETON – TOLUEN
1. Zadania do wykonania:
1.1.

Wyznaczyć zależność współczynnika refrakcji (załamania światła) od
składu mieszaniny (wyrażonego w procentach objętościowych) n = f (% v/v) dla
mieszaniny dwuskładnikowej toluen - aceton. Otrzymane wyniki przedstawić
w tabeli 1 i nanieść na wykres 1.
1.2.
Przeprowadzić destylację mieszaniny toluen - aceton. Wyniki przedstawić
w tabeli 2.
1.3.
W oparciu o uzyskane wyniki narysować wykres 2 zależności temperatury
wrzenia mieszaniny od jej składu i składu pary pozostającej w równowadze z
wrzącą cieczą.
1.4.
Wskazać, który składnik jest bardziej (mniej) lotny i uzasadnić dlaczego
(wskazać jego temperaturę wrzenia).
2. Wielkości stosowane
m – masa substancji [g],
v – objętość [cm3],
d – gęstość [g · cm-3] wyrażona stosunkiem masy substancji m do jej objętości v,
M – masa molowa [g/mol],
n – liczba moli [mol] wyrażona stosunkiem masy substancji rozpuszczonej m do jej masy
molowej M,
VA – objętość molowa składnika A,
vA – objętość składnika A,
VB – objętość molowa składnika B,
VB – objętość składnika B,
n – liczba moli wyrażona stosunkiem objętości składnika v do jego objętości molowej V,
X – ułamek molowy.
Właściwości fizyczne rozpuszczalników potrzebne do obliczeń:
Rozpuszczalnik

d [g · cm-3]

tw [°C]

Vmolowa [cm3 mol-1]

Aceton (CH3-CO-CH3)

0,79

56,0

75,1

Toluen (C7H8)

0,87

110,6

105,7

3. Równania stosowane do obliczeń

d

m
[g · cm-3];
v

n

mA
v
[mol], n  A [mol] ,
MA
VA

,
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4. Opis budowy i instrukcja obsługi Refraktometru laboratoryjnego RL3
Podczas ćwiczenia 15 DESTYLACJA Refraktometr laboratoryjny RL3 przeznaczony jest
do pomiaru współczynników załamania czystych rozpuszczalników (acetonu i toluenu) oraz
ich mieszanin. Wygląd zewnętrzny refraktometru przedstawiony jest na Rys. 1 i 2
(zaznaczono najważniejsze elementy refraktometru).
pryzmat górny (2)
umieszczony w
zawiasowo
zamocowanej
obudowie (3)
obrót pokrętki (5)

pryzmat
refraktometryczny w
obudowie z poziomo
ustawioną płaszczyzną
pomiarową (1)
Podczas pomiarów w
świetle
przechodzącym
zwierciadło (4)
powinno zasłaniać
otwór pryzmatu
refraktometrycznego.

Rys. 1. Refraktometr laboratoryjny – widok od strony pryzmatu pomiarowego.
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okular (6)

obrót pokrętki (9)
płaskie zwierciadło (7)
zamocowane w
obrotowo-przechylnej
oprawie (8)

Rys. 2. Refraktometr laboratoryjny – widok od strony okularu.

Podstawowym elementem przyrządu jest pryzmat refraktometryczny w obudowie z poziomo
ustawioną płaszczyzną pomiarową (1). Takie położenie płaszczyzny pomiarowej zabezpiecza
przed spływaniem badanej cieczy z pryzmatu. Nad pryzmatem refraktometrycznym znajduje
się pryzmat górny (2) umieszczony w zawiasowo zamocowanej obudowie (3) służący do
oświetlania substancji mierzonych w świetle przechodzącym. Do oświetlania substancji przy
pomiarach w świetle odbitym służy zwierciadło (4) przymocowane wahadłowo do obudowy
pryzmatu refraktometrycznego. Podczas pomiaru wiązka promieni skierowana zostaje do
pryzmatu refraktometrycznego przez zwierciadło (4) lub okienko oświetlające pryzmatu
górnego. Po załamaniu na płaszczyźnie pomiarowej przedostaje się do wnętrza kadłuba
refraktometru, gdzie po przejściu przez pryzmat kierujący trafia do zespołu pryzmatów
Amiciego. Obrót pryzmatów Amiciego uzyskiwany za pomocą pokrętki (5) umieszczonej na
zewnątrz kadłuba refraktometru powoduje zmianę rozszczepienia światła białego. Zjawisko to
zostało wykorzystane do usuwania zabarwienia linii granicznej. Po przejściu przez zespół
pryzmatów Amiciego wiązka promieni pada na obiektyw i zostaje zogniskowana w górnym
okienku pola widzenia okularu. W dolnym okienku pola widzenia okularu widoczna jest
podziałka współczynników załamania (na górze) i procentowej zawartości wagowej cukru (na
20
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dole), oświetlona światłem skierowanym przez płaskie zwierciadło (7), zamocowane w
obrotowo-przechylnej oprawie (8). Żółto-zielony filtr w układzie oświetlacza powoduje
przyjemne, nie męczące wzroku zabarwienie obrazu podziałki w okularze refraktometru.
powoduje przesuwanie linii granicznej oraz podziałki współczynników załamania w polu
widzenia okularu. Okular (6) posiada przesuw dioptryjny w zakresie ± 5 dioptrii.
Dokonywanie pomiarów pomiaru współczynników załamania
1. Odsłonić okienko oświetlające i odchylić do oporu obudowę z górnym pryzmatem (2).
Oczyścić powierzchnię pryzmatów (1, 2) za pomocą miękkiej bibułki (ew. zwilżonej
czystym spirytusem), który pozwoli na dokładne oczyszczenie powierzchni obu
pryzmatów.
2. Posługując się pipetami do czystych rozpuszczalników: acetonu (A), toluenu (T) lub
ich

mieszanin

(1-3)

przenieść

na

powierzchnię

pomiarową

pryzmatu

refraktometrycznego (1) odpowiednią ilość badanej cieczy tak, aby po zamknięciu
pryzmatów cała powierzchnia pomiarowa została pokryta cieczą. Należy przy tym
unikać dotykania palcami powierzchni pomiarowej oraz cieczy.
3. Opuścić górny pryzmat (2) i docisnąć do powierzchni pomiarowej (1).
4. Podczas pomiarów w świetle przechodzącym zwierciadło (4) powinno zasłaniać otwór
pryzmatu refraktometrycznego.
5. Przez pokręcenie pokrętki (5) należy uzyskać ostre wyraźne bezbarwne rozgraniczenie
jasnego i ciemnego tła w polu widzenia okularu. Obrotem pokrętki (9) naprowadzić
linię graniczną dokładnie na środek krzyża w górnym okienku okularu.
6. Ustawić płaskie zwierciadło (7) w obrotowo-przechylnej oprawie (8), tak aby skala, z
której odczytujemy wynik była odpowiednio doświetlona przez źródło światła
(lampę).
7. Pionowa linia w dolnym okienku okularu wskaże wynik pomiaru współczynnika
załamania na górnej skali (odczytujemy go do czterech miejsc po przecinku)(Rys. 3).

Rys. 3. Widok pola widzenia w okularze refraktometru.
(Pionowa linia graniczna wskazuje na górnej skali współczynnik załamania równy 1,40).
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5. Wykonanie ćwiczenia
UWAGA: W TYM ĆWICZENIU NIE NALEŻY MYĆ NACZYŃ WODĄ !!!
5.1. Wyznaczenie zależność współczynnika refrakcji (załamania światła) od składu
mieszaniny (wyrażonego w procentach objętościowych) n = f (% v/v) dla
mieszaniny dwuskładnikowej toluen - aceton.
Zmierzyć współczynnik załamania światła (refrakcji) dla czystych rozpuszczalników:
acetonu i toluenu.
Następnie do trzech probówek odmierzyć pipetami miarowymi następujące objętości
rozpuszczalników:
Toluen

Aceton

% v/v
toluenu
00.00

1

0.5 cm3

1.5 cm3

25.00

2

1.0 cm3

1.0 cm3

50.00

3

1.5 cm3

0.5 cm3

75.00

Probówka
Aceton

Toluen

100.00

Po wymieszaniu zawartości poszczególnych probówek należy zmierzyć współczynnik
załamania światła (refrakcji) dla każdej mieszaniny rozpuszczalników (probówki 1, 2, 3).
Wyniki należy wpisać do Tabeli 1:
Tabela 1. Współczynnik refrakcji (załamania światła) dla mieszaniny dwuskładnikowej
toluen-aceton.
Probówka

Toluen

Aceton

% v/v
toluenu
00.00

1

0.5 cm3

1.5 cm3

25.00

2

1.0 cm3

1.0 cm3

50.00

3

1.5 cm3

0.5 cm3

75.00

Aceton

Toluen

n

100.00

Otrzymane wyniki z Tabeli 1 nanieść na wykres (krzywa wzorcowa, n = f ( % v/v ) zależność współczynnika załamania światła od stężenia procentowego badanej
mieszaniny), który następnie posłuży do wyznaczania składu destylatu (pary) i cieczy w
kolbie destylacyjnej.
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5.2. Przeprowadzenie destylacji mieszaniny toluen - aceton.
Do kolby destylacyjnej odmierzyć w dwóch cylindrach po 30 cm3 toluenu i acetonu. Należy
poprosić asystenta o przygotowanie aparatury do destylacji.
Destylację rozpoczyna się od włączenia ogrzewania (powietrzna łaźnia elektryczna) i
podstawienia odbieralnika (probówka miarowa nr 1 z doszlifowanym korkiem na 10 cm3).
Po pewnym czasie ciecz w kolbie zaczyna wrzeć, należy zanotować początkową
temperaturę wrzenia frakcji I w Tabeli 2 w chwili, kiedy pary cieczy dochodzą do
termometru i pierwsze krople destylatu spadają do odbieralnika (probówka miarowa nr 1
z doszlifowanym korkiem na 10 cm3).
Tabela 2. Rozdział mieszaniny wyjściowej toluen-aceton na frakcje.
Frakcja

Temperatura wrzenia
początkowa

Końcowa

Średnia
temperatura
wrzenia

Skład
n

w % v/v

Skład w
ułamkach
molowych

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Po zebraniu 10 cm3 destylatu (frakcja I), zmienić odbieralnik (probówka miarowa nr 3 z
doszlifowanym korkiem na 10 cm3), zanotować temperaturę wrzenia, która jest temperaturą
końcową dla frakcji I i jednocześnie końcową frakcji II, tj. cieczy pozostałej w kolbie a
także temperaturą początkową frakcji III. Wartości temperatury, mierzone dla każdej
kolejnej frakcji, będą potrzebne do wyliczenia średniej temperatury wrzenia poszczególnych
frakcji.
Po zmianie odbieralnika frakcja II zostaje rozdestylowana na frakcję III (destylat) o
objętości 10 cm3 i frakcję IV (pozostałość w kolbie destylacyjnej, ok. 40 cm3). Notujemy
również temperaturę początkową i końcową wrzenia tych frakcji analogicznie jak
w przypadku frakcji I i II.
Po oddestylowaniu frakcji III (10 cm3), zmieniamy odbieralnik (probówka miarowa nr 5 z
doszlifowanym korkiem na 10 cm3) i zbieramy kolejną frakcję V w ilości również 10 cm3.
Oddestylowanie

tej

frakcji

powoduje,

że

w

kolbie

destylacyjnej

pozostanie:
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60 cm3 - [10 cm3 (frakcja I) + 10 cm3 (frakcja III) + 10 cm3 (frakcja V)] = ok. 30 cm3
mieszaniny toluen – aceton (jest to frakcja VI).
Tę pozostałość w kolbie (30 cm3, frakcja VI) należy destylować nadal, zbierając do
odbieralnika (probówka miarowa nr 7 z doszlifowanym korkiem na 10 cm3) 10 cm3 frakcji
VII i wówczas w kolbie pozostanie frakcja VIII w ilości ok. 20 cm3.
Ilość frakcji VII nie powinna przekroczyć 10 cm3, a jednocześnie z chłodnicy nie powinna
spływać już ciecz. W związku z tym na kilka chwil przed zebraniem ostatnich kropli frakcji
VII należy przerwać ogrzewanie (najkorzystniej jeśli temperatura końcowa frakcji VIII nie
będzie wyższa niż 100ºC).
Poprosić asystenta o rozmontowanie aparatury do destylacji.
Zmierzyć współczynnik załamania światła frakcji I, III, V, VII (przed pomiarem
wymieszać dokładnie każdy roztwór). Odczytać skład mieszanin (frakcji I, III, V, VII)
korzystając z wykonanej wcześniej „krzywej kalibracyjnej”. Znając objętości toluenu
i acetonu w roztworze początkowym (przed destylacją) oraz objętości frakcji I, III, V, VII a
także ich skład procentowy, odczytany z krzywej kalibracyjnej, można obliczyć skład frakcji
II, IV, VI, VIII.
Wyniki należy wpisać do Tabeli 2.
Schematycznie proces naszej destylacji można przedstawić jak poniżej:
Kolba destylacyjna
60 cm3
30 cm3 acetonu + 30 cm3 toluenu

Odbieralnik
-

50 cm3

frakcja II

10 cm3 frakcja I

40 cm3

frakcja IV

10 cm3 frakcja III

30 cm3

frakcja VI

10 cm3 frakcja V

20 cm3

frakcja VIII

10 cm3 frakcja VII

W efekcie przeprowadzonych operacji otrzymujemy częściowe rozdzielenie mieszaniny
wyjściowej na cztery frakcje różniące się składem. Zgodnie z I zasadą destylacji - frakcja I
jest wzbogacona w składnik bardziej lotny - aceton, natomiast ostatnia frakcja VIII więcej zawiera mniej lotnego toluenu.
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15. DESTYLACJA
WYZNACZANIE KRZYWYCH RÓWNOWAG FAZOWYCH
MIESZANINY ACETON – TOLUEN
(formularz opracowania wyników ćwiczenia)
Data wykonania ćwiczenia:
Imię i nazwisko studenta:

GS:

Imię i nazwisko asystenta:
1. Zadania do wykonania:
1.1. Wyznaczyć zależność współczynnika refrakcji (załamania światła) od składu
mieszaniny (wyrażonego w procentach objętościowych) n = f (% v/v) dla
mieszaniny dwuskładnikowej toluen - aceton. Otrzymane wyniki przedstawić
w tabeli 1 i nanieść na wykres 1.
1.2. Przeprowadzić destylację mieszaniny toluen - aceton. Wyniki przedstawić w
tabeli 2.
1.3. W oparciu o uzyskane wyniki narysować wykres 2 zależności temperatury
wrzenia mieszaniny od jej składu i składu pary pozostającej w równowadze z wrzącą
cieczą.
1.4. Wskazać, który składnik jest bardziej (mniej) lotny i uzasadnić dlaczego
(wskazać jego temperaturę wrzenia).
2. Wielkości stosowane
m – masa substancji [g],
v – objętość [cm3],
d – gęstość [g · cm-3] wyrażona stosunkiem masy substancji m do jej objętości v,
M – masa molowa [g/mol],
n – liczba moli [mol] wyrażona stosunkiem masy substancji rozpuszczonej m do jej masy
molowej M,
VA – objętość molowa składnika A,
vA – objętość składnika A,
VB – objętość molowa składnika B,
VB – objętość składnika B,
n – liczba moli wyrażona stosunkiem objętości składnika v do jego objętości molowej V,
X – ułamek molowy.
Właściwości fizyczne rozpuszczalników potrzebne do obliczeń:
Rozpuszczalnik

d [g · cm-3]

tw [°C]

Vmolowa [cm3 mol-1]

Aceton (CH3-CO-CH3)

0,79

56,0

75,1

Toluen (C7H8)

0,87

110,6

105,7
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3. Równania stosowane do obliczeń

d

m
[g · cm-3];
v

n

mA
v
[mol], n  A [mol] ,
MA
VA

,

4. Wyniki
4.1. Wyznaczenie zależność współczynnika refrakcji (załamania światła) od składu
mieszaniny (wyrażonego w procentach objętościowych) n = f (% v/v) dla
mieszaniny dwuskładnikowej toluen - aceton.
Tabela 1. Współczynnik refrakcji (załamania światła) dla mieszaniny dwuskładnikowej
toluen-aceton.
Probówka

Toluen

Aceton

% v/v
toluenu
00.00

1

0.5 cm3

1.5 cm3

25.00

2

3

1.0 cm

3

1.0 cm

50.00

3

1.5 cm3

0.5 cm3

75.00

Aceton

Toluen

n

100.00

4.2. Przeprowadzenie destylacji mieszaniny toluen - aceton.
Tabela 2. Rozdział mieszaniny wyjściowej toluen-aceton na frakcje.
Frakcja

Temperatura wrzenia
początkowa

Końcowa

Średnia
temperatura
wrzenia

Skład
n

w % v/v

Skład w
ułamkach
molowych

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
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5. Załączniki
5.1.

Opisanie wyników

5.2. Obliczenia (przykłady stosowanych obliczeń).
5.3. Wykresy
 Wykres 1. Krzywa wzorcowa n = f (% v/v) do wyznaczenia składu mieszanin
acetonu i toluenu.
 Wykres 2. Krzywe równowag fazowych mieszaniny aceton - toluen.
5.4. Podsumowanie wyników wraz z wnioskami.
Wskazać, który składnik jest bardziej (mniej) lotny i uzasadnić odpowiedź.
Podpis studenta
Podpis nauczyciela akademickiego
Data
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