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2.4. videó: Lombikfújás 

 

2.5. videó: Üvegspirál készítése 

 

2.6. videó: Üvegfelületek 

csiszolása 

2.1.2. Hőálló üvegből készült eszközök 

Ezek az eszközök jó minőségű, kis hőtágulási együtthatójú, ún. tűzálló üvegből készül, így dróthálón 

keresztül vagy közvetlen lánggal is melegíthetők, de hevítésüket egyenletesen kell végezni, mivel az 

egyenlőtlen felmelegedés az üvegben fellépő feszültséghez és így az edények repedéséhez, töréséhez 

vezethet. A melegítés megkezdése előtt az üvegedényeket kívülről szárazra kell törölni, mivel az 

elpárolgó víz lokálisan, azaz egyenlőtlenül hűti le az üveget. Az erősen felmelegedett edényt ne tegyük 

jó hővezető tárgyra, mert egyenlőtlenül hűl le, és eltörhet. 

A kémcső gyakran alkalmazott eszköz, különösen kis mennyiségű oldatok esetén. Egyik végén 

leforrasztott, kb. 20 ml térfogatú tűzálló üvegcső. Lángban tehát közvetlenül melegíthető, ekkor 

azonban célszerű kis oldatmennyiségekkel dolgozni a kifröccsenés elkerülése végett. Ügyeljünk arra, 

hogy a kémcső száját soha ne fordítsuk abba az irányba, ahol az esetleg kifröccsenő folyadék 

valakiben vagy valamiben kárt tehet. Az egyenletes felmelegedést úgy érhetjük el, ha a kémcső végét 

a gázláng felső harmadába helyezzük, a kémcsövet ferdén tartjuk, és folyamatosan rázogatjuk. 

A főzőpohár nagyobb oldatmennyiségekkel végzett munkához, oldatok melegítéséhez, bepárlásához, 

csapadékos reakciók végzéséhez használatos. Előnyös tulajdonsága, hogy a széles száj lehetővé teszi 

az esetleg benne maradó szilárd részek eltávolítását. Vannak skálázatlanok és körülbelüli térfogatra 

skálázottak, de pontos térfogatmérésre ezek sem alkalmasak. Széles mérettartományban fordulnak elő. 

A lombikok szűk nyakú, hasas üvegedények, amelyek sokféle célra használhatók. Felhasználási 

területüktől függően alakjuk is különböző. Az állólombikot csak dróthálón keresztül melegíthetjük, 

mert így biztosítható az egyenletes hőeloszlás. A jellegzetes alakú Erlenmeyer-lombik átmenetet képez 

a főzőpoharak és a lombikok között. Leggyakrabban titrálási feladatoknál és oldásnál alkalmazzuk. Az 

Erlenmeyer-lombikot és az állólombikot tilos vákuumozni, mivel lapos feneke révén az üveg 

hajlataiban nagy feszültség van, így könnyen összeroppanhat. A gömblombikokat általában 

hőfejlődéssel járó reakcióknál használjuk. Előnyük, hogy közvetlen lánggal is melegíthetők. Vannak 

egy- és többnyakú gömblombikok, a nyakak csiszolatosak vagy csavaros menetűek. A frakcionáló 

lombik abban különbözik a gömblombiktól, hogy a nyakán egy üvegcső-elágazás van. Leggyakrabban 

desztillálási feladatokhoz alkalmazzuk. 

 

2.1.2.1. fénykép. Hőálló üvegeszközök: a) főzőpohár; b) Erlenmeyer-lombik; c) állólombik;  

d) gömblombik; e) frakcionáló lombik; f) kémcső 





