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Metodyka „klasyczna”

Znaczenie i zastosowanie

Wyznaczanie rozkładu temperatury destylacji produktów naftowych na podstawie prostej destylacji próbki

produktu ma zastosowanie w przemy�le naftowym od pocz�tków jego istnienia. Ta, jedna z najstarszych metod

badawczych stosowanych w przemy�le naftowym, okre�lana była dawniej mianem destylacji Englera.

Rozkład temperatury destylacji w�glowodorów (charakterystyka lotno�ci) jest niezwykle istotnym

parametrem ze wzgl�du na ich przydatno�� do okre�lonych zastosowa�, jak równie� na bezpiecze�stwo

stosowania. Dotyczy to w szczególno�ci paliw i rozpuszczalników. Charakterystyka taka pozwala oceni� skład,

wła�ciwo�ci oraz zachowanie paliw podczas składowania i u�ywania. Lotno�� jest najistotniejszym parametrem

okre�laj�cym skłonno�� mieszanin w�glowodorów do wytwarzania potencjalnie wybuchowych mieszanin z

powietrzem.

Charakterystyka destylacyjna ma niezwykle istotne znaczenie w przypadku paliw, zarówno samochodowych

jak i lotniczych, gdy� wpływa ona na procesy rozruchu i nagrzewania silników, jak równie� skłonno�� do

dławienia pomp paliwowych1 przy pracy w podwy�szonej temperaturze i/lub na du�ych wysoko�ciach.

Obecno�� wysokowrz�cych składników ma bezpo�redni wpływ na powstawanie stałych produktów spalania

paliw (nagarów). Lotno�� produktu ma podstawowe znaczenie w przypadku rozpuszczalników, gdy� okre�la ona

pr�dko�� jego odparowywania.

Rozkład temperatury destylacji jest jednym z elementów specyfikacji parametrów produktów naftowych,

wykorzystywany jest on do sterowania procesami przerobu ropy naftowej, jak równie� umieszczany jest w

kontraktach handlowych i normach prawnych. Ponadto rozkład temperatury destylacji jest wła�ciwo�ci�
wymagan� tak�e dla rozpuszczalników lakierniczych i wi�kszo�ci płynnych chemikaliów organicznych o

"czysto�ci" technicznej, czy do zastosowa� technicznych, albo procesowych, takich np.jak furfural, chlorek

metylenu, metanol techniczny itd.

Nale�y zdawa� sobie spraw�, i� porównywalno�� wyników otrzymanych w ró�nych laboratoriach – czyli

odtwarzalno�� metody – jest mo�liwa do osi�gni�cia, jedynie przy rygorystycznym przestrzeganiu zalece�
dotycz�cych procedury wykonywania badania i stosowanej aparatury.

Skrócony opis przebiegu badania

- Na podstawie składu, pr��no�ci par, spodziewanej temperatury pocz�tku destylacji (IBP – initial boiling

point) lub spodziewanej temperatury ko�ca destylacji (EP – end point lub FBP – final boiling point), lub

kombinacji powy�szych parametrów, próbk� przypisuje si� do jednej z pi�ciu grup.

Dla ka�dej z tych grup znormalizowano parametry procesu destylacji, konfiguracj� samego zestawu

destylacyjnego i temperatur� ła�ni chłodz�cej.

- Próbk� produktu o obj�to�ci 100 ml poddaje si� destylacji, zgodnie z wytycznymi odpowiednimi dla grupy,

do której wcze�niej zaklasyfikowano produkt. Destylacj� wykonuje si� korzystaj�c z laboratoryjnego

zestawu do destylacji, pod ci�nieniem atmosferycznym, w tak dobranych warunkach aby sprawno�� zestawu

destylacyjnego zbli�ona była do jednej półki teoretycznej. W trakcie destylacji systematycznie zapisuje si�
temperatur� oparów i obj�to�� uzyskanego destylatu. Notuje si� równie� obj�to�� nieprzedestylowanej porcji

produktu oraz straty powstałe podczas destylacji.

- Po zako�czeniu destylacji, zanotowane warto�ci temperatury oparów mo�na skorygowa� z uwzgl�dnieniem

rozbie�no�ci pomi�dzy ci�nieniem atmosferycznym podczas wykonywania badania a standardow� warto�ci�
ci�nienia atmosferycznego (760 mm Hg = 101,3 kPa). Ponadto, uzyskane dane sprawdzane s� pod k�tem

zgodno�ci z wymaganiami procedury (np. czy zachowano odpowiedni� pr�dko�� destylacji). W przypadku

stwierdzenia jakichkolwiek rozbie�no�ci badanie nale�y powtórzy�.

- Wyniki badania przedstawiane s� zazwyczaj jako procent odparowanego lub zebranego produktu w funkcji

temperatury oparów. Wyniki te mog� by� przedstawione w postaci tabelarycznej lub graficznej.
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Dotyczy starszych typów układów paliwowych, w których pompa paliwowa umieszczona w pobli�u silnika zasysa paliwo z oddalonego

zbiornika. Na skutek istnienia podci�nienia w przewodach paliwowych, w podwy�szonej temperaturze, b�d� na du�ej wysoko�ci n.p.m.

mo�e doj�� do sytuacji w której pr��no�� par paliwa przewy�sza ci�nienie panuj�ce w przewodzie paliwowym, w wyniku czego paliwo

zaczyna wrze� a powstaj�ce pary dostaj� si� do pompy i uniemo�liwiaj� jej normaln� prac�.



Aparatura

Podstawowymi elementami zestawu do destylacji (Rys. 1) s�:

- szklana kolba destylacyjna (1),

- chłodnica (2) wraz z odpowiednim płaszczem chłodz�cym (3),

- metalowa osłona kolby destylacyjnej (4),

- �ródło ciepła (5),

- płytka podtrzymuj�ca kolb� destylacyjn� (6),

- urz�dzenie do pomiaru temperatury oparów (7) (termometr rt�ciowy lub elektroniczny),

- wyskalowany odbieralnik (8).

Nale�y zwróci� uwag� aby termometr umieszczony był centrycznie w szyjce kolby destylacyjnej, a koniec

zbiorniczka z rt�ci� był na tej samej wysoko�ci, na której zaczyna si� boczny tubus kolby (Rys. 1).



Uproszczona procedura badania

Przygotowanie zestawu aparaturowego

1. Zanotowa� aktualne ci�nienie atmosferyczne. �ródłem takiej informacji mo�e by� np. regionalna stacja

pogodowa IMGiW – w takim przypadku niezwykle istotne jest aby zdoby� informacj� o absolutnym

ci�nieniu atmosferycznym, a nie o ci�nieniu nad poziomem morza! W przypadku braku takiej mo�liwo�ci,

przyj�� i� wynosi ono 101,3 kPa.

2. Posługuj�c si� odbieralnikiem, odmierzy� dokładnie 100 ml próbki (grupa 3), a nast�pnie starannie przela�
odmierzon� obj�to�� do kolby destylacyjnej, uwa�aj�c aby do bocznego tubusu kolby nie dostała si� próbka.

Do wn�trza kolby wrzuci� kilka kamyczków wrzennych. Nie suszy� ani nie wyciera� odbieralnika!

3. Zamocowa� termometr w szyjce kolby zwracaj�c uwag� na jego centryczne ustawienie i prawidłowe

poło�enie zbiorniczka z rt�ci� (Rys. 1).

4. Ostro�nie poł�czy� boczny tubus kolby z chłodnic�, dbaj�c aby kolba i termometr ustawione były pionowo.

W razie potrzeby dokona� korekty poło�enia chłodnicy posługuj�c si� wkr�tami regulacyjnymi.

5. W celu zmniejszenia strat na skutek parowania lekkich frakcji próbki, przygotowa� papierowy kr��ek, o

�rednicy nieco wi�kszej od �rednicy odbieralnika i nało�y� go na wylot chłodnicy.

6. Umie�ci� odbieralnik pod wylotem chłodnicy. Wylot chłodnicy powinien by� wycentrowany wzgl�dem

�cian odbieralnika i „zanurzony” w nim na gł�boko�� ok. 20 mm, jednak nie mo�e znajdowa� si� poni�ej

kreski 100 ml. W razie potrzeby posłu�y� si� odpowiedni� podstawk� pod odbieralnik.

7. Podł�czy� �ródło wody chłodz�cej do chłodnicy. Króciec wylotowy (górny) chłodnicy poł�czy� za pomoc�
w��a, ze zlewem. Wł�czy� przepływ wody chłodz�cej.

8. Sprawdzi� czy suwak (pokr�tło) autotransformatora jest w poło�eniu zerowym. Podł�czy� element grzejny

do autotransformatora. Na ko�cu podł�czy� autotransformator do sieci elektrycznej.

Wyznaczenie temperatury pocz�tku destylacji (IBP – initial boiling point)

1. Zanotowa� czas rozpocz�cia ogrzewania próbki. Czas od momentu wł�czenia ogrzewania do pojawienia

si� pierwszej kropli destylatu musi mie�ci� si� w granicach 5 – 10 minut. Mo�na przyj��, �e próbka po

upłyni�ciu 5 minut powinna zacz�� do�� intensywnie wrze�. Intensywno�� ogrzewania regulowa� nale�y
suwakiem (pokr�tłem) autotransformatora.

2. Podczas wyznaczania temperatury pocz�tku destylacji, wylot chłodnicy pocz�tkowo powinien

umieszczony by� tak jak to opisano w punkcie 6 powy�ej, jednak w momencie pojawienia si� pierwszej

kropli destylatu i zanotowaniu odpowiadaj�cej temu faktowi temperatury (z dokładno�ci� do 0,5°),

odbieralnik nale�y przysun�� do wylotu chłodnicy, tak aby ten dotykał �cianki odbieralnika. Destylat nie

powinien pojawia� si� w postaci kropli, lecz powinien spływa� po wewn�trznej �ciance odbieralnika w

postaci cienkiego filmu cieczy.

Badanie przebiegu destylacji

1. Kontynuowa� ogrzewanie. Intensywno�� grzania nale�y regulowa� w sposób ci�gły, tak aby pr�dko��
destylacji wynosiła 4 – 5 ml/min.

2. Czas od momentu, kiedy w kolbie destylacyjnej pozostanie 5 ml próbki, do całkowitego jej oddestylowania

nie mo�e by� dłu�szy ni� 5 minut. Z uwagi na trudno�� okre�lenia obj�to�ci cieczy w kolbie destylacyjnej,

nale�y kierowa� si� obj�to�ci� zebranego destylatu. 5 ml próbki w kolbie odpowiada: 100 - 5 - 2 = 93 ml

zebranego destylatu, gdzie 2 jest przybli�on� obj�to�ci� „martw�” układu destylacyjnego, czyli obj�to�ci�
jak� miałaby po skropleniu, próbka w postaci par, które wypełniaj� kolb� i cz��ciowo chłodnic�.

3. W trakcie destylacji notowa� temperatury odpowiadaj�ce nast�puj�cym obj�to�ciom zebranego destylatu:

5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90 oraz 95 ml.

4. Je�li podczas ogrzewania próbki, przed oddestylowaniem jej do ko�ca, daje si� zaobserwowa� objawy

termicznego rozkładu produktu, przerwa� ogrzewanie. Zanotowa� najwy�sz� temperatur� zaobserwowan�
podczas destylacji (temperatura ko�ca destylacji, EP – end point lub FBP – final boiling point).

5. Je�li to mo�liwe, zanotowa� temperatur� odpowiadaj�c� momentowi odparowania ostatniej kropli próbki z

dna kolby destylacyjnej („suchy” punkt, dry point).

6. Po wył�czeniu ogrzewania nale�y poczeka� a� cała zawarto�� chłodnicy spłynie do odbieralnika.

7. Je�li przerwano destylacj� przed całkowitym odparowaniem próbki, to po ostygni�ciu kolby przela�
pozostało�� do odpowiednio wyskalowanego, suchego i czystego cylinderka miarowego (5 ml). Kolb�
destylacyjn� nale�y umie�ci� nad cylinderkiem odwrócon�, tak aby jej zawarto�� mogła do niego �ciekn��.
Je�li u�yty cylinderek nie ma podziałki poni�ej 1 ml, a obj�to�� pozostało�ci jest mniejsza ni� 1 ml, nale�y
wcze�niej doda� do cylinderka 1 ml ci��kiego oleju mineralnego, co ułatwi wła�ciw� ocen� obj�to�ci

pozostało�ci.



Obliczenia

Przeprowadzaj�c obliczenia nale�y kolejno wykona� nast�puj�ce operacje:

- Skorygowa� odczyty termometru2 ze wzgl�du na ró�nice pomi�dzy ci�nieniem atmosferycznym panuj�cym

podczas wykonywania badania a standardow� warto�ci� ci�nienia3, równ� 101,3 kPa (760 mm Hg). We

wszystkich kolejnych obliczeniach nale�y posługiwa� si� skorygowanymi warto�ciami temperatury.

- Skorygowa� wielko�� straty4 ze wzgl�du na ró�nice pomi�dzy ci�nieniem atmosferycznym panuj�cym

podczas wykonywania badania a standardow� warto�ci� ci�nienia , równ� 101,3 kPa (760 mm Hg).

- Obliczy� całkowity procent obj�to�ci zebranego produktu uwzgl�dniaj�c skorygowan� wielko�� straty.

- Obliczy� procent obj�to�ci produktu odparowanego przy zapisanej (a nast�pnie skorygowanej) temperaturze.

- Obliczy� temperatury odpowiadaj�ce odpowiednim procentom produktu odparowanego (5, 10, 15, 20, itd.), o

ile wcze�niej obliczone % produktu odparowanego nie le�� w granicach ± 0,1% ��danych warto�ci (tj. 5, 10,

15, 20, itd.). W raporcie zaznaczy� wykorzystan� metod� obliczeniow� (arytmetyczna czy graficzna).

1. Korekta temperatury

Je�li ci�nienie podczas prowadzenia badania ró�niło si� od warto�ci standardowej t.j. 101,3 kPa, nale�y
dokona� korekty wskaza� termometru.

Korekty tej mo�na dokona� posługuj�c si� danymi zawartymi w tabeli 1, lub te� na podstawie równania

Sydney’a-Young’a, korzystaj�c z poni�szych wzorów:
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gdzie:

Cc - poprawka, któr� nale�y doda� do odczytu termometru,

tc - temperatura odczytana z termometru [°C],

Pk - ci�nienie atmosferyczne podczas prowadzenia badania [kPa],

P - ci�nienie atmosferyczne podczas prowadzenia badania [mm Hg]

Uzyskane, skorygowane warto�ci temperatur, nale�y zaokr�gli� z dokładno�ci� do 0,5°C i posługiwa� si�
nimi w dalszych obliczeniach.

Tabela 1 Korekta wskaza� termometru

Zakres

temperaturowy

Poprawkaa przypadaj�ca na 1,3 kPa

(10 mm Hg) ró�nicy ci�nie�

Zakres

temperaturowy

Poprawkaa przypadaj�ca na 1,3 kPa

(10 mm Hg) ró�nicy ci�nie�

10 – 30 0,35 210 – 230 0,59

30 – 50 0,38 230 – 250 0,62

50 – 70 0,40 250 – 270 0,64

70 – 90 0,42 270 – 290 0,66

90 – 110 0,45 290 – 310 0,69

110 – 130 0,47 310 – 330 0,71

130 – 150 0,50 330 – 350 0,74

150 – 170 0,52 350 – 370 0,76

170 – 190 0,54 370 – 390 0,78

190 – 210 0,57 390 – 410 0,81

a
 - Je�li ci�nienie podczas badania jest ni�sze ni� 101,3 kPa to do wskaza� termometru nale�y poprawk� doda�. Je�li ci�nienie

podczas badania jest wy�sze ni� 101,3 kPa to poprawk� nale�y odj�� od wskaza� termometru.
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 Korekta ta nie zawsze jest wymagana, je�li specyfikacja produktu lub umowa handlowa stanowi inaczej.

3
 Warto�� ci�nienia standardowego mo�e by� inna, o ile stanowi tak specyfikacja produktu b�d� umowa handlowa.

4
Czyli ró�nicy pomi�dzy obj�to�ci� próbki wprowadzon� do kolby (100 ml) pomniejszon� o sum� obj�to�ci destylatu zebranego w

odbieralniku i pozostało�ci w kolbie destylacyjnej.



2. Korekta straty przy destylacji

Je�li ci�nienie podczas prowadzenia badania ró�niło si� od warto�ci standardowej t.j. 101,3 kPa i dokonano

korekty temperatury, nale�y równie� dokona� korekty wielko�ci strat przy destylacji.

Obliczenia nale�y wykona� posługuj�c si� poni�szymi wzorami:
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gdzie:

L - wyznaczona eksperymentalnie wielko�� straty (100 - Vdestylatu – Vpozostało�ci) [%],

Lc - skorygowana wielko�� straty [%],

Pk - ci�nienie atmosferyczne podczas prowadzenia badania [kPa],

P - ci�nienie atmosferyczne podczas prowadzenia badania [mm Hg].

3. Obliczenie skorygowanej warto�ci całkowitego procentu obj�to�ci zebranego produktu

Aby obliczy� całkowity procent obj�to�ci zebranego produktu, uwzgl�dniaj�c skorygowan� wielko�� straty,

nale�y posłu�y� si� nast�puj�cym wzorem:

)( cc LLRR −+=

gdzie:

L - wyznaczona eksperymentalnie wielko�� straty [%],

Lc - skorygowana wielko�� straty [%],

R - całkowity procent obj�to�ci zebranego produktu [%],

Rc - skorygowana wielko�� całkowitego procentu obj�to�ci zebranego produktu [%].

4. Obliczenie procentu obj�to�ci produktu odparowanego przy zapisanej temperaturze

Aby obliczy� procent obj�to�ci produktu odparowanego przy zapisanej (a nast�pnie skorygowanej)

temperaturze nale�y posłu�y� si� nast�puj�cym wzorem:

LPP re +=

gdzie:

Pe - procent obj�to�ci produktu odparowanego [%],

Pr - procent obj�to�ci zebranego, w danej temperaturze, produktu [%],

L - wyznaczona eksperymentalnie wielko�� straty [%].

5. Obliczenie temperatur odpowiadaj�cych odpowiednim procentom produktu odparowanego

Zwyczajowo przyj�to, �e podaje si� temperatury odpowiadaj�ce 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90 i

95 % produktu odparowanego. W przypadku gdy obliczone w punkcie 4, obj�to�ci produktu odparowanego

ró�ni� si� o wi�cej ni� 0,1 % obj�to�ciowego od powy�szych warto�ci, nale�y interpolowa� warto�ci obliczone

w punkcie 4, tak aby otrzyma� warto�ci temperatur dla kolejnych warto�ci procentów produktu odparowanego.

Mo�na tego dokona� dwiema metodami graficzn� i arytmetyczn�.



Metoda graficzna

Metoda ta polega na naniesieniu na papier milimetrowy punktów o współrz�dnych (skorygowana warto��
odczytu temperatury, procentu obj�to�ci produktu zebranego (Pr)), przy czym jako warto�� temperatury dla 0 %

obj�to�ci produktu zebranego, nale�y przyj�� temperatur� pocz�tku destylacji (IBP). Uzyskane punkty nale�y
poł�czy� gładk� krzyw�.

Kolejnym krokiem jest obliczenie procentu obj�to�ci produktu zebranego (Pr) – odpowiadaj�cej ��danej

warto�ci procentu obj�to�ci produktu odparowanego (Pe),

LPP er −=

Maj�c warto�� Pr, z wykresu odczytujemy warto�� temperatury.

Metoda arytmetyczna

W metodzie tej zakładamy liniow� zmian� obj�to�ci produktu zebranego (w niewielkich granicach pomi�dzy

kolejnymi odczytami) w funkcji temperatury, po czym interpolujemy ��dan� obj�to�� produktu zebranego w

oparciu o punkty le��ce w jego bezpo�rednim s�siedztwie (analogicznie jak w przypadku metody roztworów

ograniczaj�cych). Nale�y przy tym posłu�y� si� nast�puj�cym wzorem:
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gdzie:

Pr - procent obj�to�ci produktu zebranego w odbieralniku [%],

PH - procent obj�to�ci produktu zebranego w odbieralniku, bezpo�rednio wy�szy od 

warto�ci ��danej [%],

PL - procent obj�to�ci produktu zebranego w odbieralniku, bezpo�rednio ni�szy od 

warto�ci ��danej [%],

TH - skorygowana warto�� odczytu temperatury, odpowiadaj�ca warto�ci PH [°C],

TL - skorygowana warto�� odczytu temperatury, odpowiadaj�ca warto�ci PL [°C],

Potrzebny do oblicze� procent obj�to�ci produktu zebranego (Pr) – odpowiadaj�cej ��danej warto�ci

procentu obj�to�ci produktu odparowanego (Pe), obliczamy analogicznie jak w metodzie graficznej,

LPP er −=

 Warto�ci obliczone metod� arytmetyczn� obarczone s� bł�dem wynikaj�cym z nieliniowego przebiegu krzywej

destylacji. Niedopuszczalne jest ekstrapolowanie warto�ci do�wiadczalnych.

Raport

Raport powinien zawiera� nast�puj�ce informacje:

- Ci�nienie atmosferyczne, panuj�ce w trakcie przeprowadzania badania, podane z dokładno�ci� do 0,1

kPa (1 mm Hg).

- Wszystkie zmierzone warto�ci obj�to�ci, wyra�one jako procenty pierwotnej obj�to�ci próbki i podane z

dokładno�ci� do 0,5 ml.

- Wszystkie zmierzone warto�ci temperatur, podane z dokładno�ci� do 0,5 °C.

- W raporcie nale�y wyra�nie zaznaczy� czy dokonano korekty ze wzgl�du na ci�nienie.

- Po dokonaniu korekty ze wzgl�du na ci�nienie, nast�puj�ce warto�ci nie wymagaj� dodatkowych

przelicze�: temperatura pocz�tku destylacji (IBP), warto�� temperatury „suchego” punktu (dry point),

temperatura ko�ca destylacji (EP lub FBP), temperatura zaobserwowania oznak rozkładu termicznego,

oraz pary warto�ci: procent produktu zebranego-temperatura.

- Zaleca si� aby raport był w formie zale�no�ci pomi�dzy procentem produktu odparowanego a

temperatur�, nale�y wtedy zaznaczy� jakiej metody obliczeniowej u�yto, arytmetycznej czy graficznej.

Dotyczy to szczególnie próbek paliw lub innych produktów zaliczaj�cych si� do grup 0 lub 1. W

przypadku innych produktów mo�na podawa� zale�no�� pomi�dzy procentem produktu odparowanego

lub zebranego a temperatur�. W ka�dym razie nale�y wyra�nie zaznaczy� o któr� form� chodzi.



Przykładowe obliczenia

W tabeli 2 zamieszczono przykładowe dane uzyskane w trakcie badania próbki produktu. W dalszej cz��ci

znajduj� si� obliczenia.

Tabela 2 Przykładowe dane eksperymentalne

Ci�nienie atmosferyczne w trakcie badania [kPa] 98,6 kPa

Wyniki korygowane b�d� dla ci�nienia [kPa] 101,3 kPa

Obj�to�� zebranego

produktu [%]

Zmierzona

temperatura [°C]

Pocz�tek destylacji (IBP) 25,5

5 33,0

10 39,5

15 46,0

20 54,5

30 74,0

40 93,0

50 108,0

60 123,0

70 142,0

80 166,5

85 180,5

90 200,5

Koniec destylacji (EP) 215,0

Całkowita obj�to�� zebranego produktu [%] 94,2

Obj�to�� nieoddestylowanej pozostało�ci [%] 1,1

Strata [%] 4,7

1. Korekta temperatur, straty i całkowitej obj�to�ci zebranego produktu, ze wzgl�du na ci�nienie

Ci�nienie atmosferyczne w trakcie badania [kPa] 98,6 kPa

Wyniki korygowane b�d� dla ci�nienia [kPa] 101,3 kPa

Warto�ci skorygowane

Obj�to�� zebranego

produktu [%]

Zmierzona

temperatura

[°C]

Temperatura [°C]

Pocz�tek destylacji (IBP) 25,5 26,0

5 33,0 33,5

10 39,5 40,5

15 46,0 47,0

20 54,5 55,5

30 74,0 75,0

40 93,0 94,0

50 108,0 109,0

60 123,0 124,0

70 142,0 143,0

80 166,5 167,5

85 180,5 181,5

90 200,5 201,5

Koniec destylacji (EP) 215,0 216,0

Całkowita obj�to�� zebranego produktu [%] 94,2 94,2+(4,7-3,6) = 95,3

Obj�to�� nieoddestylowanej pozostało�ci [%] 1,1 1,1

Strata [%] 4,7
6,3

8

)6,983,101(
1

5,07,4
5,0 =

−
+

−
+



2. Obliczenie temperatur odpowiadaj�cych odpowiednim procentom produktu odparowanego

Metoda arytmetyczna

Poni�ej przedstawione zostan� obliczenia dla kilku wybranych punktów.

a. Temperatura odpowiadaj�ce odparowaniu 5% produktu

Najpierw wyznaczamy procent produktu zebranego, odpowiadaj�cy 5% produktu odparowanego, według

wzoru: LPP er −= .

%3,0%7,4%5 =− , jak wida� musimy wyznaczy� temperatur� odpowiadaj�c� 0,3% produktu

zebranego. Poniewa� �aden z punktów eksperymentalnych nie mie�ci si� w granicy 0,3±0,1% musimy

dokona� interpolacji warto�ci pomi�dzy temperatur� pocz�tku destylacji (co odpowiada 0% produktu

zebranego) i temperatur� odpowiadaj�c� zebraniu 5% produktu.

Obliczenia wykonujemy wg. wzoru:

5,2645,26
)0,00,5(

)0,03,0()0,265,33(
0,26 ≅=

−

−⋅−
+=T

b. Temperatura odpowiadaj�ce odparowaniu 50% produktu

Najpierw wyznaczamy procent produktu zebranego, odpowiadaj�cy 50% produktu odparowanego,

według wzoru: LPP er −= .

%3,45%7,4%50 =− , jak wida� musimy wyznaczy� temperatur� odpowiadaj�c� 45,3% produktu

zebranego. Poniewa� �aden z punktów eksperymentalnych nie mie�ci si� w granicy 45,3±0,1% musimy

dokona� interpolacji warto�ci pomi�dzy temperatur� odpowiadaj�c� 40% produktu zebranego i

temperatur� odpowiadaj�c� zebraniu 50% produktu.

Obliczenia wykonujemy wg. wzoru:

0,10295,101
)0,400,50(

)0,403,45()0,940,109(
0,94 ≅=

−

−⋅−
+=T

c. Temperatura odpowiadaj�ce odparowaniu 95% produktu

Najpierw wyznaczamy procent produktu zebranego, odpowiadaj�cy 95% produktu odparowanego,

według wzoru: LPP er −= .

%3,90%7,4%95 =− , jak wida� musimy wyznaczy� temperatur� odpowiadaj�c� 90,3% produktu

zebranego. Poniewa� �aden z punktów eksperymentalnych nie mie�ci si� w granicy 90,3±0,1% musimy

dokona� interpolacji warto�ci pomi�dzy temperatur� odpowiadaj�c� 90% produktu zebranego i

temperatur� ko�ca destylacji odpowiadaj�c� zebraniu 94,2% produktu.

Obliczenia wykonujemy wg. wzoru:

5,20253,202
)0,902,94(

)0,903,90()5,2010,216(
5,201 ≅=

−

−⋅−
+=T

Podobnie obliczamy pozostałe temperatury. Komplet wyników zawarto w tabeli 3. Krzyw� destylacji

przedstawiono na rysunku 2.



Tabela 3 Przykładowe dane eksperymentalne wraz z obliczeniami wykonanymi metod� arytmetyczn�

Ci�nienie atmosferyczne w

trakcie badania [kPa]
98,6 kPa

Wyniki korygowane b�d�

dla ci�nienia [kPa]
101,3 kPa

Warto�ci skorygowane

Obj�to�� zebranego

produktu [%]

Zmierzona

temperatura [°C]
Temperatura [°C]

Obj�to�� produktu

odparowanego

 [%]

Temperatura

[°C]

Pocz�tek destylacji (IBP) 25,5 26,0 5 26,5

5 33,0 33,5 10 34,0

10 39,5 40,5 15 41,0

15 46,0 47,0 20 47,5

20 54,5 55,5 30 66,0

30 74,0 75,0 40 85,0

40 93,0 94,0 50 102,0

50 108,0 109,0 60 117,0

60 123,0 124,0 70 134,0

70 142,0 143,0 80 156,0

80 166,5 167,5 85 168,5

85 180,5 181,5 90 182,5

90 200,5 201,5 95 202,5

Koniec destylacji (EP) 215,0 216,0

Całkowita obj�to��
zebranego produktu [%]

94,2 95,3

Obj�to�� nieoddestylowanej

pozostało�ci [%]
1,1 1,1

Strata [%] 4,7 3,6

Rysunek 2 Krzywa destylacji sporz�dzona na podstawie tabeli 3.
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Metoda graficzna

Poni�ej przedstawione zostan� obliczenia dla jednego tylko punktu. Warto�ci temperatury dla pozostałych

punktów odczytujemy w analogiczny sposób.

Pierwszym etapem oblicze� jest sporz�dzenia wykresu (rysunek 3). Na np. papier milimetrowy nanosimy

punkty o współrz�dnych (skorygowana warto�� odczytu temperatury, procentu obj�to�ci produktu zebranego

(Pr)), przy czym jako warto�� temperatury dla 0 % obj�to�ci produktu zebranego, nale�y przyj�� temperatur�
pocz�tku destylacji (IBP). Ostatni punkt wykresu odpowiada ko�cowi destylacji. Uzyskane punkty nale�y
poł�czy� gładk� krzyw�. W przypadku wykresu przedstawionego na nast�pnej stronie, wykorzystano funkcj�
„Dodaj lini� trendu” programu Microsoft Excel. Do danych dopasowano funkcj� wielomianow� szóstego

stopnia. Z tak przygotowanego wykresu (lub z równania funkcji) odczytujemy (lub obliczamy) ��dane warto�ci.

Np. chcemy wyznaczy� temperatur� odpowiadaj�c� odparowaniu 50% produktu

Najpierw wyznaczamy procent produktu zebranego, odpowiadaj�cy 50% produktu odparowanego, według

wzoru: LPP er −= .

%3,45%7,4%50 =− , jak wida� musimy odczyta� temperatur� odpowiadaj�c� 45,3% produktu zebranego. Z

wykresu wynika, �e jest to temperatura 101,9 °C.

Podobnie post�pujemy z ka�dym nast�pnym punktem.
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