Vysv tlivky:
D – demonstra ní pokus, Ž – žákovský pokus

!"#$ A-E) sklen ná trubice, n ž na sklo, plynový kahan, neho lavá podložka
F) zkumavka, kartá ek na mytí zkumavek
G) podložní sklí ka, vosk, trojnožka, kádinka na vosk, laboratorní klešt , rydla na sklo,
plastové kádinky na kyselinu fluorovodíkovou, plastové Petriho misky na p ikrytí kádinek
s kyselinou fluorovodíkovou, vata
%& '"()'&$ F) hydroxid sodný o látkové koncentraci 2 mol/dm3, dusi nan st íbrný

o látkové koncentraci 0,1 mol/dm3, vodný roztok amoniaku (1:10)
G) koncentrovaná kyselina fluorovodíková, benzin

*+! ,-. / 012/$

A)

EZÁNÍ SKLEN NÝCH TRUBIC

1. Sklen nou trubici uchopíme levou rukou t sn vedle místa, kde chceme sklo rozd lit.
2. Uchopíme n ž na sklo (nebo trojhranný pilník). Ost í nasadíme kolmo ke sklen né trubici a palcem
p itiskneme shora. Pomalým otá ením trubice asi o 1/3 obvodu, vytvá íme vryp.
3. Poté uchopíme trubici ob ma rukama tak, aby se palce dotýkaly proti na íznutému místu. Odd lení
obou ástí trubice docílíme tlakem obou palc a sou asným oddalováním obou rukou obr. A.

B) OTAVOVÁNÍ KONC

SKLEN NÝCH TRUBIC

1. Sklen nou trubici uchopíme tak, aby bylo možné jí pravideln otá et.
2. Konec trubice p edeh ejeme ve svítivém plameni. Pozvolným zvyšováním p ívodu vzduchu zvyšujeme
teplotu plamene.
3. Konec trubice otavujeme v oxida ní zón plamene za stálého otá ení trubice a její správné polohy
(otavovaný konec trubice musí být rovnom rn zah íván kolmo k plameni).
4. Zkontrolujeme zaoblení stran, sv tlost trubic a otavenou trubici odložíme na neho lavou podložku.

C) VÝROBA KAPÁTKA

1. Trubici uchopíme na obou koncích tak, abychom jí mohli voln otá et a tím ji rovnom rn zah ívat.
2. Pravideln otá íme trubicí v nesvítivé ásti plamene až do natavení skla, což se projeví oranžovým
zbarvením skloviny.
3. Poté vyjmeme trubici z plamene a mírn ji vytáhneme sm rem do obou konc

obr. B.

4. Necháme trubici zchladnout, odd líme od sebe dv kapátka, které na obou koncích otavíme p iložením
k povrchu plamene.

D) OHÝBÁNÍ SKLEN NÝCH TRUBIC

1. Trubici s otavenými konci uchopíme na obou koncích.
2. V nesvítivé ásti plamene pravideln otá íme trubicí tak, abychom zah ívali dostate n dlouhý úsek
trubice cca 5 cm (m žeme použít i druhý kahan). P ed ukon ením zah ívání vyjmeme trubici z plamene

a ohneme na požadovaný úhel obr. C.
3. Ohnutou trubici odložíme a necháme vychladnout.

E) VYTAHOVÁNÍ SKLEN NÝCH KAPILÁR

1. Trubici uchopíme na obou koncích tak, abychom jí mohli voln otá et a tím ji rovnom rn zah ívat.
2. Pravideln otá íme trubicí v nesvítivé ásti plamene až do natavení skla, což se projeví oranžovým
zbarvením skloviny.
3. Poté vyjmeme trubici z plamene a rychle vytáhneme z trubice kapiláru obr. D.
4. Necháme trubici zchladnout, odd líme pot ebné velikosti kapilár, které na jednom konci zatavíme
p iložením k povrchu plamene.

F) VYFUKOVÁNÍ BANI KY

1. Po vytáhnutí a zhotovení kapiláry z stanou nevyužité ásti trubi ky. Ty po vychladnutí vezmeme a
v míst zúžení od ízneme, její konce zatavíme. Zatavujeme tak, že nejd íve zúžený konec nah ejeme
v nejvýh evn jší zón plamene a po vytáhnutí poklepeme s tímto zah átým koncem o keramickou sí ku.
2. Tento postup opakujeme, dokud se na konci trubi ky neud lá malá kuli ka.
3. Konec trubi ky s kuli kou nah ejeme v nejvýh evn jší zón
otá ením.

plamene – nah íváme pravidelným

4. Jakmile je kuli ka nah átá, vyjmeme ji z plamene a ústy rychle foukneme do chladného konce trubi ky
viz obr. E.
5. Vyfouknutou bani ku necháme zchladnout.

G) POKOVOVÁNÍ SKLA

1. Nejprve vy istíme zkumavku. Vy išt ní provedeme tak, že v ní pova íme 5 cm3 hydroxidu sodného o
látkové koncentraci 2 mol/dm3 a potom d kladn vymyjeme vodou za pomoci kartá ku na mytí zkumavek.
2. V isté zkumavce p ipravíme roztok amokomplexu st íbra tak, že ke 2 cm3 dusi nanu st íbrného
o látkové koncentraci 0,1 mol/dm3 p idáme tolik vodného roztoku amoniaku (1:10), až se zprvu vzniklá
sraženina rozpustí.
3. K takto p ipravenému roztoku amokomplexu st íbra p idáme 1 cm3 formaldehydu. Po promíchání
postavíme zkumavku s obsahem do kádinky s horkou vodou.
4. Za krátký as se na st nách zkumavky vylou í st íbro v podob zrcátka. Nebyla-li zkumavka pe liv
vy išt na, není zrcátko souvislé a st íbro se vylou í jako tmavá sraženina.

H) LEPTÁNÍ SKLA

1. Podložní sklí ko o istíme pomocí vaty namo ené v benzinu, uchopíme do kleští a po káme až oschne.
2. O išt né podložní sklí ko vložíme pomocí chemických kleští do rozeh átého vosku.
3. Povoskované sklí ko vyjmeme z vosku a necháme zatuhnout.
4. Potom do parafinového povrchu vyryjeme rydlem libovolný nákres.
5. Takto upravené sklo pono íme pomocí chemických kleští na 1 hodinu do polyethylenové kádinky
s kyselinou fluorovodíkovou. Kádinku zakryjeme plastovou Petriho miskou. POZOR!!! Popáleniny
kyselinou fluorovodíkovou se velmi špatn hojí!!!
6. Po vyjmutí klešt mi a po opláchnutí vodou odstraníme vrstvi ku parafinu nožem nebo žiletkou
a omyjeme benzinem.
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Plamen: 1 – málo výh evná zóna plamene

2 – nejvýh evn jší zóna plamene
3 – nejmén výh evná zóna plamene
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Vyhledej, u kterých z pokus v rámci p em tu Laboratorní technika m žeme využít pom cek
p ipravených v tomto laboratorním cvi ení.

