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Isolering av stoff -
filtrering og omkrystallisering

Hensikten med forsøket:
... er å skille sand og benzosyre.

Teori:
Vi kan rense et stoff ved å omkrystallisere det. For å omkrystallisere et stoff, må det faste 
stoffet vi skal omkrystallisere oppløses i en væske. Da kan det være en fordel at stoffet vi 
skal omkrystallisere er uløselig i væsken ved lave temperaturer, og løser seg ved høyere 
temperaturer. Når man har løst opp stoffet i «løsemiddelet» kan man enkelt og greit skille 
ut de uløselige stoffene (man kan også skulle ut stoffer som løser seg ved andre 
temperaturer enn det stoffet du skal omkrystallisere). Når man kjøler ned væsken igjen, vil 
stoffet komme over i fast form, å krystallisere seg (dette skjer fordi løsningen blir mettet 
når temperaturen synker. Desto høyere temperatur, desto mer stoff kan en løsning holde 
på. Den løselige forurensningen vil bli igjen i løsningen). Til slutt sitter man (dersom alt går 
riktig for seg) igjen med en relativt (desto bedre og desto flere ganger du repeterer dette, 
desto renere stoff sitter du igjen med) uren mengde av stoffet du startet med.

Benzosyre – C6H5COOH – kokepunkt (tabellverdi): 121,7ºc. 
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Utstyr:
Utstyr til del I:
Büchnertrakt
Hirschtrakt
Blanding av sand og benzosyre
Gassbrenner
Trefot
Fyrstikker
Glasstav
Filterpapir
Foldepapir
Sugekolbe
Kolber
Slange med undertrykk (fra vasken i klasserommet)

Utstyr til del II:
Glyserol
Kapillarrør
Gummistrikker
Stativ
Termometer (til minimum 200ºc)
Thieles smeltepunktsrør
Klemmer
Langt glassrør

Fremgangsmåte, observasjoner og resultater:

Del I:
Vi begynnte med blande stoffblandingen (sand blandet med benzosyre (s)) med vann som 
vi varmet opp i en kolbe slik at stoffet (benzosyren) skulle oppløse seg i vannet. Deretter 
helte vi løsningen over i en ny kolbe, gjennom en trakt med filter for å filtrere ut sanden. 
Stoffet løste seg bare i vannet når temperaturen nærmet seg 100ºc, så vi måtte handle 
raskt. Deretter lot vi løsningen få kjøle seg slik at den ble omkrystallisert.
Til slutt brukte vi en sugekolbe for å skille bonzosyrekrystallene fra vannet, og til å 
«vaske» krystallene.

Del II:
Vi begynnte med å samle noen benzosyrekrystaller opp i et ca. 5cm langt kapillarrør, som 
vi slapp gjennom glassrøret vårt (gjorde dette 2-3 ganger) for å samle krystallene i bunnen 
av kapillarrøret. Dette gjentok vi til vi hadde en tre-fire mm med benzosyrekrystaller 

Side 2 av 3

Benzosyre-
krystaller

Glyserol



Forsøk #1 Dennis S Eriksen
3aac

Del I: 2005-08-24 / Del II: 2005-08-31
Andre på gruppa: Anders H

Isolering av stoff -
filtrering og omkrystallisering

nederst i kapillarrøret.
Deretter festet vi kapillarrøret til termometeret med en gummistrikk, og stakk termometeret 
ned i glyserolen i smeltepunktsapparatet. Både smeltepunktsapparatet og termometeret 
festet vi til et stativ for bedre stabilitet – glyserolen blir nemlig meget varm.
Deretter varmet vi opp glyserolen til vi så at de hvite benzosyrekrystallene ble flytende, og 
noterte oss temperaturen på glyserolen. Først en «grov-måling», og så en «skikkelig» en.

Her er klassens resultater:
Smeltepunkt / ºc
118 118
116 117
111 114
120 -
124 123
124 -
123 -
119 116

Konklusjon:
Vi kom frem til at smeltepunktet på benzosyrekrystallene våre var på 124ºc, noe som er litt 
rart med tanke på at smeltepunktet på ren benzosyre er 121,7ºc (tabellverdi). Grunnen til 
at vi fikk (les: leste av) et noe høyere smeltepunkt kan være at avlesningen var noe 
unøyaktig, at termometeret ikke var helt nøyaktig, og/eller at stoffet vårt var forurenset. 
Feilkildene er mange, og hadde vi gjentatt selve renseprosessen og gjort flere forsøk på 
smeltepunktet ville vi sannsynligvis ha fått et noe mer nøyaktig svar.
Det er vanskelig å si noe om hvorfor vi fikk et noe høyere svar enn de fleste andre, 
spessielt siden at om stoffet vårt var forurenset, så skulle smeltepunktet ha vært lavere – 
slik hos de andre gruppene.
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Gjennomsnittet i klassen kom 
på 118,9ºc (etter å ha strykt 
høyeste og laveste verdi).
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