
LEKCE 3 



Zahřívání 
 
 přímé zahřívání (plynové a lihové kahany) 
 elektrické zdroje ohřevu 
 nepřímé zahřívání (kapalinové, parní, vzdušné a 

další lázně) 
 ohřev infračerveným zářením 
 žíhání 
 prasárničky... 



Přímé zahřívání 

 v laboratoři slouží k přímému zahřívání kahany 

 před zahříváním otevřeným plamen je nutné 

zvážení všech možných rizik (nejen vlastnosti 

reaktantů, ale i produktů) 

 kahany jsou obvykle plynové (Bunsenův, Tecluho, 

Mekkerův), ale pro některé účely jsou stále 

používány i kahany lihové 

 ve specializovaných laboratořích se lze setkat i s 

různými typy hořáků apod. 

 současné kahany na zemní plyn (staré na 

svítiplyn nelze použít) 



Obecná konstrukce kahanu 

 plynový kahan sestává z přívodu plynu a 

vzduchu, trysky a směšovací trubice (hořáku) 

 pro přívod plynu slouží speciální hadice 

 některé kahany umožňují regulaci 

přiváděného plynu (běžně se nevyužívá) 

 množství vstupujícího plynu do trubice je 

dáno tlakem plynu a průměrem trysky 

 ve směšovací trubici dochází k mísení plynu se 

vzduchem a k tvorbě hořlavé směsi 

 na konci směšovací trubice je směs spalována 

 plyn proudící z trysky do směšovací trubice 

nasává okolní vzduch do otvorů (plynulá 

regulace výhřevnosti otočnou manžetou) 

směšovací trubice 

otočná manžeta 

plyn 

vzduch 

hadice 

svítivý plamen 

nesvítivý plamen 

nejteplejší zóna 

podstavec 



Regulace výhřevnosti 

 přívod vzduchu by měl být takový, aby bylo 

dosaženo maximální možné výhřevnosti 

plamene 

 nevyžaduje-li to vyloženě situace jinak, 

regulace by měla být prováděna dobou 

ohřevu a nikoliv snížením výhřevnosti 

plamene nebo změnou vzdálenosti od 

plamene (úspora energie a času !!!) 

 snížení průtoku plynu nebo snížení přístupu 

vzduhu vede v obou případech k 

nedokonalému spalování a vzniku velmi 

jedovatého oxid uhelnatého (nevolnost, 

zvracení, bolesti hlavy, závratě...) 

svítivý plamen žluto / oranžový 

vnější žlutý 

vnitřní modrý 

nesvítivý plamen 



Typy plamene a jeho zóny 

 při nedostatečném množství vzduchu je 

plamen plápolavý a málo výhřevný, tzv. svítivý 

 předměty se pokrývají vrstvičkou sazí 

(nedokonalé spalování, redukční účinky) 

 při dokonalém poměru vzduchu a plynu směs 

hoří tzv. nesvítivým plamenem 

 každý plamen je tvořen několika zónami, v 

nichž se teploty liší o několik set °C 

 pro volbu optimálního ohřevu je znalost typů 

plamenů a teplot jeho jednotlivých zón 

nezbytná a nutná 

 uvnitř nesvítivého plamene lze rozeznat další 

zóny (neplést s typem plamene !!!) 

nesvítivý plamen svítivý plamen 

nesvítivý plamen 
a jeho zóny 
(pásma) 



Typy plamene a jeho zóny 

 v případě nesvítivého plamene je tmavý 

kuželovitý prostor, kde se nachází nespálená 

směs, teplota je v této zóně výrazně nižší, než 

ve zbytku plamene (spodní část redukčního 

prostoru) 

 na rozhraní tmavé redukční zóny a nesvítivé 

oxidační zóny dochází k intenzivnímu 

spalování směsi (světlý prostor) 

 nesvítivá oxidační zóna je nejvýhřevnější ve 

spodní části (nad koncem redukční zóny) 
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Teploty plamene Bunsenova a Mekkerova kahanu 



Zapalování kahanu a bezpečnost 

 kontrola, zda je otevřený hlavní uzávěr plynu 

 nachystání si zápalek 

 maximální možné uzavření přívodu vzduchu 

do kahanu (otvory jsou zakryté) 

 úplné otevření přívodu plynu do kahanu 

 škrtnutí zápalkou  

 pomalé přiblížení se s otevřeným plamenem 

(z boku a mírně zespodu)  

 po zažehnutí plamene kahanu uhašení 

zápalky 

 pomalé otevření přívodu vzduchu na 

maximum 

 (navlhčení) a vyhození zápalky 



Bunsenův kahan 

 běžný typ kahanu, z plynových nejnižší 

výhřevnost 

 existují různé úpravy (viz LEKCE 1) 

 regulace přívodu vzduchu otočnou manžetou 

(v blízkosti trysky), pro dokonalé spalování 

nutno přívod vzduchu zcela otevřít 

 při uzavření přívodu vzduchu vzníká plápolavý 

nevýhřevný plamen, spalování je nedokonalé 

 při úplném otevření přívodu vzduchu je 

plamen nejvýhřevnější, vzhledem odpovídá 

výše popsanému 



Tecluho kahan 

 u nás méně běžný typ kahanu, z běžných 

plynových kahanů má střední výhřevnost 

 regulace přístupu vzduchu se provádí 

kotoučem pohybujícím se po závitu směrem 

nahoru nebo dolů vůči hubicovitému rozšíření 

směšovací trubice na jejím spodním konci 

 prostorem mezi tímto rozšířením a kotoučem 

je nasáván vzduch 

 oddálí-li se kotouč od rozšíření trubice příliš, 

je množství strhávaného vzduchu do 

směšovací trubice velké a plamen má 

tendence se odtrhávat od konce směšovací 

trubice a zhasínat 



Mekkerův kahan 

 z běžných plynových kahanů nejvýhřevnější 

 konstrukce je podobná bunsenovu, ale kahan 

má širší směšovací trubici a na jejím konci rošt 

 díky roštu se proud plynu rozdělí a vzniknou 

drobné malé plamínky 

 výsledný plamen má proto odlišný vzhled od 

plamene Tecluho nebo Bunsenova kahanu 



Lihový kahan 

 malá výhřevnost 

 výhodou je nezávislost na rozvodu plynu a 

snadný transport 

 nebezpečí vzniku požáru nebo popálení při 

neodborné manipulaci 

 doplňovat líh je možno až po zhasnutí a 

vychladnutí 



Vybrané vybavení související s přímým ohřevem 



Topné hnízdo 

 výstelka z nehořlavé textilie 

 dvě topná tělesa (možnost volby 

intenzity ohřevu) 

 regulace ohřevu (orientační) 

 používá se v kombinaci s baňkou s 

kulatým dnem (nikoliv rovným) 

 dimenzováno na baňku 

konkrétních rozměrů (resp. 

objemu), udáno na předním 

panelu (LTHS 250 je určeno pro 

baňky o objemu 250 cm3) 

 při proniknutí vlhkosti do prostoru 

s výstelkou nepoužívat !!! 



Varič elektrický 

 běžný jednoplotýnkový vařič 

 regulace je orientační (lze zapojit 

přes regulátor) 

 podobně jako topné hnízdo lze 

použít k zahřívání hořlavin 

 lze použít k ohřevu přímému i k 

ohřevu prostřednictvím lázně 

(vodní lázeň, lázeň se silikonovým 

olejem) 

 při přímém ohřevu nevhodné pro 

baňky s kulatým dnem  



Topná deska 

 kameninový, keramický nebo 

sklokeramický odolný povrch (vůči 

působení většiny chemikálií, ale 

poměrně křehký) 

 teplota je nastavitelná poměrně 

přesně 

 ideální pro pomalé zahušťování 

roztoků ke krystalizaci 

 běžně se pracuje s krystalizační 

miskou (kádinky nejsou příliš 

vhodné) 



Míchačka s ohřevem 

 nastavitelná teplota a otáčky 

 možnost připojení externího 

teplotního čidla 



Infračervený zářič 

 zdroj tepelného záření (v podstatě 

upravená žárovka) 

 regulace intenzity ohřevu se 

provádí změnou vzdálenosti od 

zdroje 

 šetrné dosušování preparátů 

(alternativa sušárny) 



Pec laboratorní 

 pece malých rozměrů označujeme 

jako pec kelímková 

 pece s uzávěrem s většími 

rozměry jsou tzv. pece muflovací 

 moderní pece jsou vybaveny 

možností naprogramování 

teplotního režimu 

 



Vodní lázeň 

 ohřev pomocí media (vody) 

 možná dlouhodobá temperace, 

minimalizace teplotních výkyvů 

 možnost naprogramování 

teplotního režimu 

 různé typy a velikosti - dle potřeby 

 limitem je teplota varu vody (100 

°C), olejové lázně cca 250 °C, 

silikonové 400 °C 

 olejové lázně nesmí být 

kontaminovány vodou 

 



Další lázně 

 parní lázně 

 vzdušné lázně 

 pískové lázně 

 kovové lázně 

 

(viz doporučená literatura) 

 

 



Vybrané vybavení související s nepřímým ohřevem 









































Chlazení 
 
 chlazení (chladicí směsi, chladicí media) 
 chlazení par 
 prasárničky... 



Chlazení roztoků 

 běžným chladicím médiem je 

voda s ledem (drceným) 

 alternativou jsou směsi drceného 

ledu s vybranými solemi (např. 

NaCl, CaCl2·6H2O) 

 další možností (obvykle inertní, lze 

použít k přímému chlazení) je 

suchý led (pevný CO2, teplota: 

-79 °C) 

 podrobnosti k chladicím směsím 

viz doporučená literatura 



Chladicí medium - N2 (l) 

 nejvýznamnějším chladicím 

mediem je v současnosti kapalný 

dusík (-195,8 °C) 

 nebezpečí vzniku omrzlin při 

neodborné manipulaci 

 skladování v tzv. Dewarových 

nádobách („termoskách“) 

 



Příprava ledu 

 led se v laboratoři připravuje 

pomocí výrobníku ledu 

 pro rychlost chlazení je rozhodující 

povrch - výhodné je použití ledové 

tříště 

 chladicí směsi „fungují“ pouze při 

použití ledové tříště 



Ochranné pomůcky 

 při práci s chladnými roztoky je 

třeba uvědomit si riziko popálení 

(rizikové je např. nošení šperků) 

 oči je třeba si chránit brýlemi 

nebo i obličejovým štítem 

 v uzavřených prostorech je třeba 

dbát při zvýšeném odparu N2(l) 

nebo CO2(s) na dostatečné větrání 

 N2 a CO2 nejsou jedovaté, ale jsou 

nedýchatelné (např. 5 % CO2 ve 

vzduchu již způsobuje závratě, 8-

10 % bezvědomí a smrt) 



Chlazení par 

 chlazení par do teploty max. cca 

160 °C (jinak hrozí prasknutí 

chladiče) 

 vstup chladicí vody se připojuje na 

spodní vstup (voda musí hladič 

bezezbytku zaplnit) 

 proud chladicí vody nemusí být 

příliš velký 

 ke kondenzaci par by mělo 

docházet v první třetině chladiče 

 existují i vzdušné chladiče 

 chladiče sestupné a zpětné 



Další vybrané chladiče 



Chlazení par (sublimace) 

 v sublimačním aparátku dochází k 

desublimaci na tzv. sublimačním 

prstu 

 efektivita se zvyšuje chlazením 

sublimačního prstu (tekoucí voda, 

vychlazená kapalina) 
































