ist ní a sušení plyn
Plyn p ipravený v laborato i nebývá dostate n istý, obvykle obsahuje r zné p ím si.
Nap íklad vodík p ipravený v Kippov p ístroji z kyseliny chlorovodíkové a zinku m že obsahovat jedovatý plyn arsan AsH3, pokud je zinek zne išt ný arsenem. Plyny p ipravené
z vodných roztok (nap . p i p íprav vodíku z HCl a Zn se používá HCl z ed ná vodou) obsahují vždy trochu vodní páry. P ítomné p ím si v n kterých p ípadech ruší chemickou reakci
plynu, proto musíme plyn p ed použitím vy istit. Plyn istíme mechanicky od prachu (p efiltrováním p es skelnou anebo oby ejnou vatu: do vedení plynu za adíme sklen nou trubi ku
napln nou vatou), sušíme a chemicky istíme (zbavíme jej jiných plynných p ím sí).
P i išt ní plynu postupujeme individuáln podle toho, o jaký plyn jde a jaké ne istoty
ho chceme zbavit.

Obr. 1: Promýva ka dle
Drechslera

Obr. 2: Promýva ka s fritovým
nástavcem

Obr. 3: Improvizované sestavení
promýva ky.

Na sušení kyselinotvorných plyn jsou vhodné tyto vysušovací látky: koncentrovaná
H2SO4, P4O10 a CaCl2.
Na sušení zásadotvorných plyn se používá CaO nebo natronové vápno (sm s 90 % CaO a
10 % NaOH).
Na sušení a išt ní plyn se nej ast ji používají r zné promýva ky (Obr. 1, Obr. 2).
Skládají se z dvou zábrusov spojených ástí. Aby zábrus dob e t snil, musí se zá ezová ást
promýva ky dob e nat ít. Pokud se promývací ba ka plní kyselinou sírovou, zábrusy se nenatírají tukem, ale kyselinou fosfore nou.
Promýva ky bývají velikosti 100 až 1000 ml.
Plyn se vede do promýva ky napln né vhodnou kapalinou vždy p es delší trubi ku.
Na to je t eba upozornit zejména za áte níky p i skládání aparatur, nebo opa n zapojená
promýva ka p sobí jako st íka ka.
Ú inn jší než oby ejné promýva ky (dle Drechslera) jsou promýva ky s fritovým nástavcem (Obr. 2). Ty mají ve spodní ásti p ívodní trubi ky desti ku z páleného porcelánu
s r znou pórovitostí. Jejich výhoda je v tom, že p i v tším tlaku se plyn na frit dob e rozptýlí
na malé bublinky ( ím jsou bublinky menší, tím lépe p ichází do styku s is í nebo sušší kapalinou ).
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Když pot ebujeme plyn dob e vy istit, zapojíme za sebe n kolik promýva ek s r znými roztoky (pokud chceme odstranit r zné ne istoty), anebo se stejnými roztoky (pokud chceme ú inn ji odstranit jednu ne istotu).
Nikdy se nesmí za sebe za adit promýva ky s nápln mi, které by spolu mohly reagovat. V takovém p ípad je nutno mezi n za adit prázdnou promýva ku.
Kapalina se plní do promýva ky jen do t etiny až poloviny. Plyn se do promýva ek
musí poušt t pomalu, aby bylo dosaženo dobré ú innosti.
Pokud nemáme v laborato i promýva ku, m žeme ji nahradit odsáva kou (Obr. 3).
Odsávací láhev uzav eme provrtanou zátkou, kterou prochází trubi ka skoro až ke dnu odsáva ky. Odsávací láhev má být napln na kapalinou do t etiny. P itavenou odvodní trubi kou
odchází vy išt ný plyn.
V laborato ích se asto používají chlorkalciové uzáv ry. Brání p ístupu složek vzduchu (nej ast ji kyslík, oxid uhli itý nebo vodní pára) do roztoku skladovaného v nádob , p ípadn úniku plyn z této nádoby a sou asn umož ují snadno m nit objem kapaliny v nádob . Uzavírá se jimi nap . Kipp v p ístroj, zmi uje se i uzavírání automatických byret.

Obr. 4: Chlorkalciový uzáv r

Plyny
Acetylen C2H2

Ne istoty
PH3, AsH3

Amoniak NH3

O2

Dusík N2

O2

Chlor Cl2

HCl

Oxid si i itý SO2
Oxid uhli itý CO2
Kyslík O2

prach

Sulfan H2S

páry kyselin
AsH3 s parami
kyselin

Vodík H2

Obr. 5: Kipp v p ístroj uzav ený chlorkalciovým
uzáv rem.
Vysouše e

istidla
Absorbenty
koncentrovaná H2S04
NH4OH s m d nými
CaO
ledová voda, H2SO4
hoblinami
alkalický roztok
H2S04, CaCl2, P2O5
pyrogalolu (10 %),
NaOH
H2S04, CaCl2, ne P2O5 ani H2O s p ídavkem maalkalické látky
lého množství KMnO4
H2SO4, CaCl2, P2O5
NaOH
H2S04, CaCl2, P2O5
roztok NaHCO3
NaOH
alkalický roztok
H2SO4, CaCl2, P2O5
voda
pyrogalolu
CaCl2, nikdy ne H2SO4
voda
NaOH
CaCl2, P2O5, ne H2SO4

Tab. 1: išt ní plyn .
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roztok KMnO4

