
Φαπμακοηεσνία Πνεςμάηων και Αποζηάκηων 
 
 

Έννοιερ - Οπιζμοί: 
 
Πνεύματα: 

Ξνηθίια αιθννιηθά δηαιύκαηα πηεηηθώλ ή άιισλ ρεκηθώλ νπζηώλ. 
 

Ξαξαζθεπάδνληαη είηε κε απιή δηάιπζε 
αξσκαηηθώλ θαξκάθσλ ζε πδαηναιθνν-

ιηθό κίγκα (Spiriti), είηε κε εκβξνρή ησλ 
δξνγώλ θαη θαηόπηλ απόζηαμε ηνπ κίγκα-

ηνο ζε αηκόινπηξν (Alcooloats, απόζηα-
θηα πλεύκαηα). 

 

Πήκεξα ε δηάθξηζε απηή δελ πθίζηαηαη 
θαη κε ηνλ γεληθό όξν πλεύκαηα πεξηιακ-

βάλνληαη θαη νη δύν πξνεγνύκελεο κνξ-
θέο. 

 
Ρα πλεύκαηα ελ γέλεη είλαη δηαπγή, αξσκαηηθά, άρξνα ή αλνηρηόρξσα, ζε α-

ληίζεζε κε ηα βαζύρξσα βάκκαηα. 
Σξεζηκνπνηνύληαη εζσηεξηθά ζαλ επηηξαπέδηα πγξά, ειημίξηα θιπ. αιιά θαη 

εμσηεξηθά ζε εληξίκκαηα, ζαλ αληηνδνληαιγηθά θιπ. 
 

Απόστακτα: 
(Aquae aromaticae s. destillatae) 

Φαξκαθνηερληθά ζθεπάζκαηα ιακβαλόκελα κε απόζηαμε δξνγώλ κε πδξα-
ηκνύο, ώζηε λα παξαιεθζνύλ ηα πηεηηθά ηνπο ζπζηαηηθά. 

Γηαθξίλνληαη ζε εθείλα ζηα νπνία ηα δξαζηηθά ζπζηαηηθά είλαη πξνζρεκαηη-

ζκέλα ζηε δξόγε (απόζηαθηα ύδαηα κίλζεο, ξόδωλ θιπ.) θαη ζε εθείλα ζηα ν-
πνία δελ είλαη πξνζρεκαηηζκέλα (απόζηαθηα ύδαηα πηθξακπγδάιωλ θιπ.). 

 

Για ηην ιζηοπία: 
Ξξόσξεο κνξθέο απόζηαμεο ήηαλ γλσ-

ζηέο ήδε από ηε δεύηεξε ρηιηεηία π.Σ. 

ζηνπο Βαβπιώληνπο ηεο Κεζνπνηακίαο, γηα 
ηελ απνκόλσζε θπζηθώλ αζηέξσλ 

(αξώκαηα). Αξγόηεξα ζηελ αξραία Διιάδα 

ζπλαληάκε ζπζθεπέο κεγάιεο θιίκαθαο γηα 
ηηο αλάγθεο παξαγσγήο νηλνπλεύκαηνο. Ζ 

πξώηε αθξηβήο πεξηγξαθή ησλ ζπζθεπώλ 
γηα ηελ απόζηαμε δίλεηαη από ηνλ Εώζηκν 

ηεο Αιεμάλδξεηαο, ηνλ ηέηαξην αηώλα. Νη 
Άξαβεο θαηά ηνλ όγδνν αηώλα πηζηώλνληαη 

κε ηελ εθεύξεζε πνιπάξηζκσλ ζπζθεπώλ 
θαη ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ είλαη ζε ρξήζε 

αθόκα κέρξη θαη ζήκεξα. Κεγάιεο αλαθν-
ξέο γηα ηελ ρξήζε ηεο απόζηαμεο ππάξ-
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ρνπλ θαηά ηνλ Κεζαίσλα, αιιά ε ηειεηνπνίεζε ησλ ζπζθεπώλ θαη κεζόδσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ εμέιημε ηεο Αιρεκείαο ζηελ επηζηήκε ηεο Σεκείαο. 
 

Πεπιγπαθή: 
 

Η απόζηαξη είλαη κία κέζνδνο δηαρσξηζκνύ ησλ ρεκηθώλ ζπζηαηηθώλ ελόο 
κίγκαηνο βαζηζκέλε ζηε δηαθνξά ηεο πηεηηθόηεηαο ηνπο. 

Γίλεηαη ζε εηδηθέο ζπζθεπέο, ηνπο απνζηαθηήξεο. Γεληθά έλα κίγκα όηαλ εμα-

ηκίδεηαη δεκηνπξγεί αηκνύο όισλ ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ. Πε κηα θαηάιιειε ζεξ-
κνθξαζία ε πεξηεθηηθόηεηα ησλ αηκώλ ηνπ ελόο ζπζηαηηθνύ είλαη αξθεηά κεγα-

ιύηεξε από ηελ πεξηεθηηθόηεηα ησλ αηκώλ ησλ άιισλ. Όηαλ ην κίγκα απηό 
ςπρηεί κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα πγξνπνηεζεί έλα ζπζηαηηθό ηνπ, ζα έρνπκε ην 

ζπζηαηηθό απηό ζε θαζαξή θαηάζηαζε. Ξξαθηηθά, γηα λα δηαρσξηζηεί έλα πγξό 
κίγκα ζηα ζπζηαηηθά ηνπ , ώζηε απηά λα παξνπζηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθή θαζαξό-

ηεηα, απαηηνύληαη πνιιέο απνζηάμεηο. 
 

Εμποπικά, η απόζηαξη έσει διάθοπερ σπήζειρ: 
Ρν αξγό πεηξέιαην απνζηάδεηαη γηα ηνλ δηαρσξηζκό ηνπ ζε θιάζκαηα δηαθν-

ξεηηθήο ρξήζεο, ην λεξό απνζηάδεηαη γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ, ν αέξαο απνζηά-
δεηαη γηα λα παξαιεθζνύλ ζπζηαηηθά όπσο ην νμπγόλν θαη ην άδσην. Ξξντόληα 

αιθννιηθήο δύκσζεο απνζηάδνληαη από ηνπο αξραίνπο ρξόλνπο ώζηε λα παξα-
ρζνύλ πνηά κε κηα πςειόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε νηλόπλεπκα.  

 

Εθαπμογέρ ηηρ απόζηαξηρ 
Ζ απόζηαμε βξίζθεη κεγάιε εθαξκνγή, ηόζν ζην εξγαζηήξην γηα ηνλ θαζαξη-

ζκό κηθξώλ πνζνηήησλ νπζηώλ, όζν θαη ζηελ βηνκεραλία ιηζαλζξάθσλ, πεηξε-
ιαίνπ, γεσξγηθώλ πξντόλησλ , ζηηο βηνκεραλίεο παξαγσγήο αιθννινύρσλ πν-

ηώλ θαη γεληθά ζηελ ρεκηθή βηνκεραλία. 
Νη εθαξκνγέο ηεο απόζηαμεο, κπνξεί θαηά πξνζέγγηζε λα δηαηξεζνύλ ζε ηέζ-

ζεξεηο νκάδεο: 
Δξγαζηεξηαθήο θιίκαθαο 

Βηνκεραληθήο θιίκαθαο (πεηξειαηνβηνκεραλία) 
Απόζηαμε δξνγώλ (αξσκαηνπνηία - θαξκαθεπηηθή) 

επεμεξγαζία ηξνθίκσλ 
 

Μονηέλο απόζηαξηρ 
ΡΑΠΖ ΑΡΚΩΛ - ΑΞΝΠΡΑΜΖ ΓΝ ΚΖ ΑΛΑΚΗΓΛΝΚΔΛΩΛ ΓΟΩΛ 

 

Πε έλα ζύζηεκα δύν ειάρηζηα αλακίμη-
κσλ πγξώλ δελ πξνθαιείηαη θακία αιινίσ-

ζε ησλ θπζηθνρεκηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηη-
θώλ. Έηζη ε ηάζε αηκώλ ηνπ κίγκαηνο Pολ 

είλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ησλ ηάζεσλ ησλ 
αηκώλ ησλ θαζαξώλ ζπζηαηηθώλ PA

0 θαη PB
0 

θαη αθόκε δελ εμαξηάηαη από ηηο ζρεηηθέο 

πνζόηεηεο ησλ δύν πγξώλ. 
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Έλα ηέηνην ζύζηεκα απνζηάδεη ζ’εθείλε ηε ζεξκνθξαζία, ζηελ νπνία ην 
άζξνηζκα (PA

0 + PB
0) γίλεηαη ίζν κε ηελ εμσηεξηθή (αηκνζθαηξηθή) πίεζε.  

Αλ θάζε πγξό ηνπνζεηεζεί κόλν ηνπ κέζα ζε κία θηάιε θαη ζεξκαλζεί, ζα 
βξάζεη ζ’εθείλε ηελ ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία ε πίεζε ησλ αηκώλ ηνπ, PA

0, ζα 

εμηζσζεί κε ηελ εμσηεξηθή πίεζε. 

Όηαλ όκσο ζηελ θηάιε βξίζθνληαη θαη ηα δύν ζπζηαηηθά καδί, αξθεί ε νιηθή 
ηάζε ησλ αηκώλ, Pολ, λα γίλεη ίζε κε ηελ εμσηεξηθή πίεζε. 

 
Έηζη ην εηεξνγελέο ζύζηεκα ηωλ δύν πγξώλ ζα βξάδεη ζε ζεξκνθξα-

ζία ρακειόηεξε ηνπ ζεκείνπ βξαζκνύ θάζε πγξνύ μερωξηζηά.  
 

Έρνπκε ινηπόλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απόζηαμεο, ζηαζεξό ην ζεκείν δέζε-
σο, ην νπνίν θαη δελ αλέξρεηαη παξά κόλν κεηά ηελ απόζηαμε θαη ηνπ ηειεπηαί-

νπ ίρλνπο ηνπ ελόο από ηα δύν πγξά. 
Πην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε ζαλ παξάδεηγκα ηελ πεξίπησζε ζπζηήκαηνο  

βξσκνβελδνιίνπ - λεξνύ : 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ρν ζύζηεκα βξάδεη ζηνπο 95º C γηα πίεζε 760 mm Hg. Πηε ζεξκνθξαζία απ-

ηή, ε νπνία παξακέλεη ζηαζεξή ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο απόζηαμεο, απνζηάδνπλ 

θαη ηα δύν πγξά. Δλώ ην ζ.δ. ηνπ βξσκνβελδνιίνπ ζηελ ίδηα εμσηεξηθή πίεζε 
είλαη 132º C  θαη ηνπ λεξνύ 100º C, παξαηεξνύκε όηη ην ζ.δ. ηνπ δπαδηθνύ απ-

ηνύ ζπζηήκαηνο βξίζθεηαη πνην θάησ από ηα ζ.δ. θαη ησλ δύν ζπζηαηηθώλ. 

 
Δάλ απνκαθξύλνπκε ηελ αέξηα θάζε -ε νπνία βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία κε ην 

πγξό δηθαζηθό ζύζηεκα- θαη ηε ζπκππθλώζνπκε, ζα εκθαληζζνύλ δύν ρσξη-
ζηέο ζηηβάδεο ησλ δύν πγξώλ ζην απόζηαγκα, όρη όκσο ζε ηπραία αλαινγία, 

αιιά ζε αλαινγία πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ ηάζε ησλ αηκώλ ησλ δύν ζπζηαηη-
θώλ ζηε ζεξκνθξαζία ηεο απόζηαμεο. 

Πηε ζεξκνθξαζία απηή, αλ PA θαη PB είλαη νη κεξηθέο ηάζεηο ησλ αηκώλ ησλ 

δύν ζπζηαηηθώλ πάλσ από ην ζύζηεκα, ηόηε ζύκθσλα κε ην λόκν ηνπ Dalton 

ζα έρνπκε ηηο εμήο ζπλαξηήζεηο ζε ζρέζε κε ηα κνξηαθά ηνπο θιάζκαηα Ν΄: 



 

 
 

Έηζη από απηέο ηηο απιέο ζρέζεηο παίξλνπκε: 
 

 
 

 
 

 
 

Άξα: 
 

 
 

Ζ ζρέζε απηή είλαη γλσζηή σο ‘ηύπνο ηεο απνζηάμεωο δύν κε αλακη-

γλπόκελωλ πγξώλ’. Καο επηηξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηε αλαινγία ησλ βαξώλ 
ησλ δύν ζπζηαηηθώλ ζην απόζηαγκα, από ηηο ηάζεηο ησλ αηκώλ θαη ηα κνξηαθά 

ηνπο βάξε. 
 

Τεσνικέρ απόζηαξηρ: 
 

ΑΞΙΖ ΑΞΝΠΡΑΜΖ 

Ρν ζύλνιν ησλ αηκώλ πνπ παξάγεηαη θαηά ηε ζέξ-
καλζε ηνπ κίγκαηνο, νδεγείηαη θαηεπζείαλ ζηνλ ζπκππ-

θλσηή όπνπ κε ηε ςύμε πγξνπνηείηαη. 
Θαηά ζπλέπεηα, ε ζύλζεζε ηνπ απνζηάγκαηνο ζα εί-

λαη ίδηα κε ηε ζύλζεζε ησλ αηκώλ ζηε δεδνκέλεο ηηκέο 
ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο. 

Ζ απιή απόζηαμε ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηνλ 
δηαρσξηζκό πγξώλ κε κεγάιε δηαθνξά ζεκείωλ δέ-

ζεωο, (πάλσ από 25 ºC) θαη αλάινγα κε ηνλ πξννξηδό-

κελν ζθνπό ηνπ απνζηάγκαηνο. 
Από θαξκαθνηερληθή άπνςε κπνξνύκε λα ηε δηαθξίλνπκε ζε: 

α) Υδξαπόζηαμε:  Δθαξκόδεηαη ζε πιηθά όπσο ξνδνπέηαια, ηξίκκαηα ακπ-
γδάισλ θιπ., ηα νπνία βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην λεξό πνπ βξάδεη. 

β) Απόζηαμε κε λεξό θαη αηκνύο: Πύκθσλα κε απηή ηε κέζνδν ην θπηηθό 
πιηθό ελαπνηίζεηαη ζε πιέγκα κέζα ζην δνρείν ηεο απόζηαμεο, επξηζθόκελν ζε 

θάπνηα απόζηαζε από ην λεξό πνπ βξάδεη. Έηζη ν δηεξρόκελνο αηκόο ζπκπαξα-
ζύξεη ηα πηεηηθά ζπζηαηηθά ρσξίο ε δξόγε λα έξρεηαη ζε επαθή κε ην λεξό. Δί-

λαη επηόηεξνο ηξόπνο από ηνλ πξνεγνύκελν θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζε 
κηθξήο θιίκαθαο απνζηάμεηο. 

 
ΘΙΑΠΚΑΡΗΘΖ ΑΞΝΠΡΑΜΖ 

Νη αηκνί πνπ παξάγνληαη θαηά ηε ζέξκαλζε ελόο κίγκαηνο, νδεγνύληαη αξρη-
θά ζε κία θαηαθόξπθε ζηήιε δηαρσξηζκνύ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ ζπκππθλσηή 

γηα ηελ δηαδνρηθή ηνπο πγξνπνίεζε. 

Ζ ζηήιε απηή, κε εγθάξζηεο ζπλήζσο θπθιηθέο δηάηξεηεο επηθάλεηεο ζην ε-
ζσηεξηθό ηεο, ζπληειεί ζηελ επαλαζπκπύθλσζε ησλ ιηγόηεξν πηεηηθώλ ζπζηα-
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ζπζηαηηθώλ ζηνπο αηκνύο. 
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ηηθώλ, αθήλνληαο λα νδεγεζνύλ ζηνλ ζπ-

κππθλσηή θαηαξρήλ νη νπζίεο κε ρακειό ζε-
κείν δέζεσο. Έηζη παξαιακβάλνληαη δηαδνρη-

θά ηα ζπζηαηηθά ηνπ κίγκαηνο. 
Ζ κέζνδνο απηή είλαη πνιύ ρξήζηκε γηα ηνλ 

δηαρσξηζκό νπζηώλ ησλ νπνίσλ ην ζεκείν 
δέζεσο δελ δηαθέξεη πνιύ. 

Δθαξκόδεηαη ηόζν ζηηο κηθξήο θιίκαθαο εξ-
γαζηεξηαθέο απνζηάμεηο θαζώο επίζεο θαη γηα 

ηηο κεγάιεο θιίκαθαο βηνκεραληθέο απνζηά-
μεηο (επεμεξγαζία πεηξειαίνπ, θπζηθνύ αεξί-

νπ, επεμεξγαζία πίζζαο άλζξαθα, δηαρσξη-
ζκόο πγξνπνηεκέλνπ αέξα, παξαγσγή δηαιπ-

ηώλ, πνηνπνηία θιπ). 
 

ΑΞΝΠΡΑΜΖ ΚΔ ΓΟΑΡΚΝΠ 

Ζ απόζηαμε πγξώλ νπζηώλ 

πνπ δελ αλακηγλύνληαη κε ην 
λεξό, κέζσ ηεο ζπλερνύο δη-

νρέηεπζεο πδξαηκώλ, ρξεζη-
κνπνηείηαη γηα ηνλ θαζαξηζκό 

θαη δηαρσξηζκό ησλ πγξώλ 
πνπ έρνπλ ζρεηηθά πςειό 

ζεκείν δέζεσο, ή πνπ απνζπ-
ληίζεληαη όηαλ ζεξκαλζνύλ 

κέρξη ην θαλνληθό ζεκείν δέ-
ζεώο ηνπο. 

Ξαξνπζία ηνπ λεξνύ επη-
ηπγράλεηαη ε απόζηαμε ζε 

ζεξκνθξαζίεο κηθξόηεξεο 
ησλ 100º C ππό θαλνληθή πί-

εζε, πξάγκα ην νπνίν εθηόο ησλ άιισλ απαηηεί θαη ιηγόηεξε θαηαλάισζε ελέξ-

γεηαο. 
Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο απόζηαμεο κε πδξαηκνύο νξίδεηαη από ην ιόγν 

Wοσσίας/Wνερού, δειαδή ην βάξνο ηεο νπζίαο πνπ απνζηάδεη κε ηε κνλάδα βάξνπο 

ηνπ λεξνύ. Πηελ πεξίπησζε απηή ν ‘ηύπνο ηεο απνζηάμεωο δύν κε αλακη-

γλπόκελωλ πγξώλ’ παίξλεη ηε κνξθή: 
 

 
 

 
 

Δθαξκόδεηαη θαηά θόξνλ γηα ηελ απόζηαμε ζεξκνεπαίζζεησλ ζπζηαηηθώλ 
ησλ δξνγώλ, όπσο ηα αιθέπια έλαια. 

Ρα κέξε ελόο απνζηαθηηθνύ ηέηνηνπ ζπγθξνηήκαηνο είλαη ν άκβπθαο, ν ςπ-
θηήξαο θαη ε θισξεληηαλή θηάιε. 

Πηνλ άκβπθα ηνπνζεηείηαη ην θπηηθό πιηθό δηα ηνπ νπνίνπ δηέξρνληαη νη π-
δξαηκνί πνπ εηζάγνληαη από ηνλ ππζκέλα ηνπ. Ρα πηεηηθά ζπζηαηηθά ζρεκαηί-
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δνπλ έλα κίγκα 

κε ηνλ αηκό 
πνπ δηέξρεηαη 

από ηνλ ςπ-
θηήξα όπνπ δη-

αρσξίδεηαη ζε 
λεξό θαη αηζέ-

ξην έιαην. Ν 
ζπλερήο δηα-

ρσξηζκόο αηζε-
ξίνπ ειαίνπ θαη 

λεξνύ πξαγκα-
ηνπνηείηαη ζηε 

¨Φισξεληηαλή 
Φηάιε¨ από 

όπνπ ην λεξό 

απνρσξίδεηαη 
κέζσ ελόο ζσ-

ιήλα ζρήκαηνο 
¨ιαηκνύ θύ-

θλνπ¨. 
Δθηόο από ηελ παξαγσγή ηνπ πξσηεύνληνο πξντόληνο (αηζεξίνπ ειαίνπ), πα-

ξαιακβάλεηαη θαη ε πδαηηθή θάζε –ην αξωκαηηθό ύδωξ– πνπ είλαη εκπινπηη-
ζκέλν κε ην θπηηθό άξσκα θαη είλαη έλα επί πιένλ ρξήζηκν πξντόλ ηεο απόζηα-

μεο. 
 

ΑΞΝΠΡΑΜΖ ΚΔ ΔΙΑΡΡΩΚΔΛΖ ΞΗΔΠΖ 
Ζ απόζηαμε κε ειαηηωκέλε πίεζε ή ππό θε-

λόλ, είλαη κηα κέζνδνο θαηά ηελ νπνία κεηώλεηαη ε 
πίεζε πάλσ από ην κίγκα πνπ απνζηάδεηαη, πξνθαιώ-

ληαο έηζη ηελ εμάηκηζε ηνπ ιηγόηεξν πηεηηθνύ ζπζηα-

ηηθνύ. Κεξηθέο νπζίεο έρνπλ πνιύ πςειό ζεκείν δέ-
ζεσο, πνπ κάιηζηα ππό ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε π-

πεξβαίλεη ηελ ζεξκνθξαζία πνπ απνηθνδνκνύληαη. 
Π’απηή ηε πεξίπησζε είλαη πξνηηκόηεξν λα ειαηησζεί 

ε πίεζε ζην δνρείν απόζηαμεο ώζηε ην κίγκα λα βξά-
ζεη ζε πνιύ ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία. Δθαξκόδεηαη 

κε ή ρσξίο ζέξκαλζε. 
Γηα παξάδεηγκα ην Dimethylsulfoxide ζε θαλνληθέο 

ζπλζήθεο βξάδεη ζηνπο 189 °C. πό θελό όκσο απν-
ζηάδεηαη κόιηο ζηνπο 70 °C. 

Ζ κέζνδνο ηεο απόζηαμεο ζε θελό ζε ζπλδπαζκό 
κε ηελ αληηθαηάζηαζε από έλα αδξαλέο αέξην, εθαξκόδεηαη επίζεο θαη γηα ηηο 

ελώζεηο πνπ είλαη επαίζζεηεο ζηελ επαθή ηνπο κε ηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα. 
 

ΑΙΙΝΗ ΡΞΝΗ 

Αδενηξνπηθή απόζηαμε: ηερληθή πνπ έρεη ζαλ ζηόρν λα ζπάζεη ην αδενηξν-
πηθό κίγκα όπνπ ηα ζπζηαηηθά ηνπ δηαιύκαηνο ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ κία νπζία 

θαη απνζηάδνπλ καδί. Απηό πρ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ πξνζζήθε ελόο πξό-

Διάταξη τριγώ-
νων Perkin 



ζζεηνπ ζπζηαηηθνύ ή κε ηελ κεηαβνιή ηεο πίεζεο. 

Ξεξά απόζηαμε: Γελ είλαη αιεζηλή απόζηαμε, αιιά κηα ρεκηθή αληίδξαζε 
γλσζηή σο ππξόιπζε ζηελ νπνία νη ζηεξεέο νπζίεο ζεξκαίλνληαη θαη ζπιιέγν-

ληαη νπνηαδήπνηε πηεηηθά κέξε. 
Αληηδξαζηηθή απόζηαμε: Πε απηήλ ηελ δηαδηθαζία, ην πξντόλ δεκηνπξγείηαη 

από ρεκηθή αληίδξαζε, αηκνπνηείηαη θαη αθαηξείηαη από ην κίγκα ηεο αληίδξα-
ζεο. 

 



PHARMACEUTICAL PREPARATION OF SPIRITS AND DISTILLATIONS 
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Spirits are called the various alcoholic solutions of volatile or other chemical substances. They are either 

prepared by simple dissolving of scented drugs in an aqueous-alcoholic mixture (Spiriti), or by maceration of 

drogues and then by distilling the mixture in a vapor bath (Alcoolats). They are usually clear, scented and 

colorless fluids, which can be used either externally or internally. 

Distillations are called the galenic preparations produced by distilling of drogues with water vapors, so that 

their volatile components can be obtained.  

Early forms of distilling were known to ancient civilizations like the Mesopotamians, the ancient Greeks and 

the Arabs. The perfection of the apparatuses and the techniques took place when Alchemy evolved to the 

science of Chemistry. 

Distilling is the method of separating the chemical components of a mixture based on the difference among 

their boiling points. It takes place in special apparatuses, the so called distillers. In order to obtain products 

which can be regarded as pure, lots of distilling rounds are actually demanded.    

Distilling is nowadays applied in small laboratories, in large scale industries, in food processing and apparently 

in drogues processing (perfumes-galenic preparations). 

According to the model of distilling, in a system of two almost immiscible liquids, the vapor pressure of the 

whole mixture equals the sum of the vapor pressures of the pure components ( P total= P0
a+P0

b).This kind of 

system distills at the temperature, at which P total equals the external pressure of the atmosphere. That means 

that the mixture will boil at a temperature lower than the boiling point of any single liquid component. The 

boiling point stays constant during the distilling and only increases after the evaporation of the last traces of 

one of the two liquids. Here we should finally mention the “formula of distilling of two immiscible liquids”. This 

allows us to calculate the weight relation between the two components of the distillation, using their vapor 

pressures and their molecular weights.   

The most popular distilling technique is the simple distilling, which can be divided in water and water/vapor 

distilling, the second one being a milder process. It is usually used for separating liquids which have a big 

difference in their evaporation points (over 25oC). The mass of the vapors caused by heating the mixture are 

led straight to the condenser, where they are liquefied by freezing.  

Another type is the fractional distilling, which is very useful for separating substances with similar evaporation 

points and is applied in small scale laboratory distilling but also in large scale industries. The vapors created by 

heating a mixture are led to a vertical separation column and then to the condenser for their successive 

liquefaction. 

The third type is the water/vapor distilling, which is used for purifying and separating liquids, which have got a 

relatively high evaporation point, or decompose when heated until this point (like the essential oils). It takes 

place by a continuous flow of water vapors and the temperatures reached are less than 100oC under normal 

pressure. Except from the production of the main product (essential oil), the aqueous phase is also obtained 

and called scented water.  

The fourth kind is the distilling under decreased pressure (or vacuum). Here, a pressure decrease takes place 

above the distilling mixture, causing the evaporation of the less volatile component. This method, combined 

with an environment of an inactive gas, can also be used for substances which are sensitive to the oxygen of 

the atmosphere.  

Other types of distilling are finally the azeotropic, the dry (pyrolysis) and the reactive distilling. 
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