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ĆWICZENIE NR 6 
 

EKSTRAKCJA 
 

1. Cel ćwiczenia  
 
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z procesem ekstrakcji oraz wyznaczenie 
sprawności procesu.  
Ekstrakcję prowadzi się jako proces jednostopniowy. W celu obliczenia sprawności 
naleŜy doświadczalnie wyznaczyć masy ekstraktu i rafinatu oraz stęŜenia składnika 
ekstrahowanego w obu warstwach uzyskane w ćwiczeniu oraz porównać je z danymi 
obliczonymi teoretycznie.  
 
2. Równowaga ekstrakcyjna 
 
Ekstrakcję prowadzi się w układzie:  
 

Czterochloroetylen (A) - woda (B) - aceton (C) 
 

w temperaturze pokojowej.  
 
Dane równowagowe układu w postaci trójkąta Gibbsa z naniesionymi cięciwami 
otrzymuje kaŜda z grup odrabiających ćwiczenie. Znajdują się one równieŜ na stronie 
internetowej Katedry. 
 
3. Wykonanie ćwiczenia i opracowanie wyników 
 
Pomiar stęŜenia składnika ekstrahowanego /acetonu/ w surówce, ekstrakcie i rafina-
cie odbywa się poprzez pomiar gęstości cieczy przy pomocy gęstościomierza pływa-
kowego (wykorzystanie prawa Archimedesa). 

 
Objętość pływaka 23.85 cm 3  

 
Oznaczanie mas poszczególnych składników odbywa się poprzez pomiar objętości  
cylindrem miarowym i obliczenie z wykorzystaniem zmierzonej gęstości:  
 
♦ sprawdzić, czy zamknięty jest wylot z mieszalnika,  
♦ przy pomocy cylindra miarowego wlać 2,5 - 3 litrów surówki do mieszalnika,  
♦ tym samym cylindrem odmierzyć 400 - 800 ml wody destylowanej i równieŜ wlać 

do mieszalnika,  
♦ zawiadomić prowadzącego ćwiczenia, który uruchomi silnik napędzający mie-

szadło.  
 
UWAGA: nie wolno regulowa ć obrotów mieszadła i zagl ądać do mieszalnika 
przy wł ączonym mieszadle.  
 
♦ po 15 min. mieszania wyłączyć napęd mieszadła i odczekać minimum 2 godziny 

dla rozwarstwienia cieczy w mieszalniku. 
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W czasie przeznaczonym na rozwarstwianie się cieczy w mieszalniku wykonać teore-
tyczne obliczenia ekstrakcji. W tym celu:  
 
♦ dla wyznaczenia stęŜenia składnika ekstrahowanego w surówce wlać do zlewki 

200 ml surówki, sprawdzić zero wagi, zanotować masę zlewki z surówką przed i 
po zanurzeniu pływaka - oba wyniki z dokładno ścią do 0.1 g, 

 
UWAGA: pływak w czasie wa Ŝenia nie mo Ŝe dotyka ć ścianek zlewki 
 
♦ po waŜeniu wlać surówkę do butli w której jest przechowywana,  
♦ obliczyć gęstość surówki, z wykresu zaleŜności gęstości układu trójskładnikowe-

go od stęŜenia składnika ekstrahowanego odczytać stęŜenie acetonu w surów-
ce, 

♦ odczytać gęstość wody z tablic danych fizykochemicznych, 
♦ na podstawie danych wyjściowych do ćwiczenia tj. objętości surówki i ekstrahen-

ta  oraz ich gęstości obliczyć masy surówki i ekstrahenta. Następnie wykorzystu-
jąc wykres równowagi układu i wyznaczone stęŜenie acetonu w surówce nanieść 
na trójkąt Gibbsa teoretyczny przebieg procesu oraz obliczyć teoretyczne ilości i 
stęŜenia ekstraktu i rafinatu, jakie mogły by powstać w tym procesie, gdyby układ 
mógł osiągnąć stan równowagi.  

 
UWAGA, podczas powy Ŝszych oblicze ń pami ętać, Ŝe: 
 
♦ surówka jest cieczą trójskładnikową o składzie leŜącym na linii równowagi (izo-

termie),  
♦ obliczenia połoŜenia punktu N oraz masy Rt i Et wykonać posługując się wyłącz-

nie regułą dźwigni,  
♦ obliczyć teoretyczną masę Ct acetonu, która powinna przeniknąć z surówki do 

ekstraktu:  
 

Ct  = Et  •  y(CEt) 
 
gdzie 
Et – teoretyczna masa ekstraktu, 
y(CEt) - teoretyczne stęŜenie składnika C w ekstrakcie. 
 
Po upływie 2 godzin: 
 
♦ sprawdzić zamknięcie kurka w rozdzielaczu i napełnić go w ok. 80 - 90%,  
♦ odczekać chwilę dla uspokojenia się cieczy,  
♦ wypuszczać ciecz do cylindra miarowego, pozostawiając za kaŜdym razem małą 

ilość (ok. 1 cm nad kurkiem) w rozdzielaczu,  
♦ zwrócić uwagę na moment pojawienia się drugiej warstwy /ekstrakt/, starannie 

rozdzielić obie fazy, 
 
UWAGA: nale Ŝy mierzy ć i notowa ć objętość kaŜdej kolejnej porcji cieczy,  
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♦ po zmierzeniu objętości naleŜy odlać 200 ml kaŜdej z faz z cylindra do zlewki i 
dokonać pomiaru gęstości obu faz, 

♦ kaŜdą z faz po zmierzeniu objętości naleŜy przelać do odpowiednich butli. 
♦ wyłączyć aparaturę. 

 
Po zakończonych pomiarach uzupełnić obliczenia: 
 
♦ obliczyć gęstości ekstraktu i rafinatu,  
♦ z wykresu zaleŜności gęstości układu trójskładnikowego od stęŜenia składnika 

ekstrahowanego odczytać stęŜenie acetonu w ekstrakcie i rafinacie,  
♦ zanotować w tabeli wyniki pomiarów i obliczeń tj. objętości, gęstości, masy i stę-
Ŝenia poszczególnych składników,  

♦ obliczyć rzeczywistą ilość C acetonu, która przeniknęła z surówki do ekstraktu: 
 

C = E •••• y(CE) 
 
gdzie 
E – doświadczalna masa ekstraktu, 
y(CE) - wyznaczone w doświadczeniu stęŜenie składnika C w ekstrakcie. 
 
♦ obliczyć sprawność ekstrakcji: 

 
ηηηη = C/Ct 

 
♦ na rysunku równowagi układu zaznaczyć punktami uzyskane w ćwiczeniu stęŜe-

nia ekstraktu i rafinatu.  
 

 
Zestawienie wyników pomiarów 
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